


1

2011

09

Засновники: Харківське обласне відділення Національного 
олімпійського комітету України, видавництво ХДАДМ.

Головний редактор:  Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, 
професор, м.Харків, Україна.

Редакційна колегія:

Абделькрим Бенсбаа, доктор наук, м.Абу-Дабі, ОАЕ.
Бізін В. П., доктор педагогічних наук, професор, м. Кременчук, 

Україна.
Бойченко С. Д., доктор педагогічних наук, професор, м. Мінськ, 

Бєларусь.
Гернер Кароль, доктор наук, професор, Банскa Бистрицa, 

Словакія.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних наук, професор,  м. Нижній 

Новгород, Росія.
Камаєв О.І., доктор педагогічних наук, професор, м. Харків, 

Україна.
Коробейників Г. В., доктор біологічних наук, професор, м. Київ, 

Україна.
Лейкін М.Г., доктор педагогічних наук, професор, м. Портленд, 

США.
Носко М. О., доктор педагогічних наук, професор, м. Чернігів, 

Україна.
Прусик Кристоф, доктор педагогічних наук, професор, м.Гданськ, 

Польща.
Ткачук В. Г., доктор біологічних наук, професор, м. Київ, Україна.
Хорхе Альберто Рамирес Торреальба, доктор наук, м. Маракай, 

Венесуела.
Ягелло В., доктор наук з ФВіС, професор, м. Гданськ, Польща.
Яо Вен Чунь, доктор наук, м.Шицзячжуан, Китай.

Ажиппо О.Ю. Роль кафедри  щодо організація самостійної роботи студентів до умов навчання  
у вищому навчальному закладі ................................................................................................................................3

Антонов С.В., Пітин М.П. Результативність висококваліфікованих стрільців з лука у контрольних вправах із 
ускладненими умовами виконання ..........................................................................................................................8

Бабич Н. Л. Дослідження ефективності програми корекції емоційно-вольової сфери плавців  
із вадами розумового розвитку за тестом 4х50 м ................................................................................................. 11

Віндюк П.А. Використання багатофакторної діагностики для оцінки функціонального стану  
дітей з церебральним паралічем ...........................................................................................................................16

Воропай С.М. Спортсмен як проблема в олімпійському русі та підходи до її вирішення ......................................21
Височіна Н.Л., Смоляр І.І., Ємшанова Ю.О. Програма тренінгу корекції самооцінки  

та вироблення лідерських якостей у спортсменів-шахістів високої кваліфікації ...............................................26
Гложик І.З., Явдошик А.В. Розвиток координаційних здібностей та біохімічні зміни у школярів молодшого 

шкільного віку при заняттях хореографією ...........................................................................................................30
Го Пенчен . Функциональные возможности гребцов на каноэ, специализирующихся на соревновательной 

дистанции 200 метров ............................................................................................................................................35
Ельбрехт О.М. Стандартизація вищої освіти як засіб удосконалення  

професійної підготовки фахівців ............................................................................................................................38
Ермаков Сергей, Козина Жаннета, Прусик Катерина, Хагнер-Деренговска Магдалена. Система физической 

подготовки людей зрелого и пожилого возраста ..................................................................................................43
Захаріна Є.А. Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я 

школярів ...................................................................................................................................................................49
Карпа І.Я. Структура фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів на етапі підготовки  

до вищих досягнень ................................................................................................................................................53
Кібальник О.Я. Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу  підлітків під впливом занять  

по запропонованій фітнес-технології .....................................................................................................................57
Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Москалець Т.В., Кондак Н.М. Система інтегрального розвитку  

дітей 1-5 років із застосуванням технічних пристроїв ..........................................................................................61

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання 
і спорту

2011

09
ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

© ХОВНОКУ, 2011/ © ХДАДМ, 2011/ © С.С. Єрмаков, 2011

Журнал затверждено ВАК України: (педагогічні науки, фізичне 
виховання і спорт). Постанова Президії №1-05/3 від 08.07.2009р.
Видання включено до списку журналів Міністерства науки і вищої 
школи Польщі (http://www.nauka.gov.pl).
Журнал відображено у базах даних:

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts.html
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942 ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної 
академії дизайну і мистецтв (протокол № 10 від 05.07.2011р.) 
Адреса редакції:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135.
Тел. (057) 755-73-58; факс: 706-15-60; 
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

ЗМІСТ



2

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Кружило Г.Г., Зіменко О.В. Вплив фізичних вправ та масажу на організм школярів  
з порушеннями постави у фронтальній площині ..................................................................................................69

Лук’янченко М.І. Педагогіка здоров’я через призму сімейного виховання ..............................................................73
Мазур В. А., Єдинак Г. А. Нормативна основа фізичного виховання учнів спеціальної медичної групи: 

постановкапроблеми...............................................................................................................................................77
Мірошніченко В. І., Ставицький О. М. Фізичне вдосконалення та загартування як складова впровадження 

козацької педагогіки в патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників ...........................................83
Мудрик І.П Ритмові моделі технічних дій каратистів високої кваліфікації ...............................................................87
Приступа Є.Н., Вовканич А.С. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я 

населення ................................................................................................................................................................92
Самокиш И.И. Методика оценивания учебных достижений в процессе физического воспитания девочек 

младшего школьного возраста с помощью функционального тестирования ....................................................97
Сушко Р. О. Програмний матеріал з удосконалення змагальної діяльності 
висококваліфікованих баскетболісток .......................................................................................................................101
Ткаченко В.Б. Класифікація юних біатлоністів за структурою  

їх спеціальної фізичної підготовленості ..............................................................................................................105
Усиченко В. В. Корекція тілобудови висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються 
в бодибілдингу, в підготовчому періоді річного циклу .............................................................................................. 110
Флерчук В.В., Солтик О.О. Визначення кореляційних взаємозв’язків педагогічних тестів  

загальної фізичної підготовки з комплексом показників, що характеризують морфологічні  
та функціональні можливості каноїстів ............................................................................................................... 117

Ходинов В.Н. Трофический компонент в реализации  эффекта активного отдыха  
и возможность его тренировки .............................................................................................................................123

Хорошуха М.Ф. Тренд-аналіз психофізіологічних показників у системі  
їх багаторічної підготовки ......................................................................................................................................130

Шуба Л.В. Вплив організації уроків з фізичної культури на здоров’я молодших школярів ..................................135
Прусик Катерина. Критерии оценки уровня позитивного здоровья в многолетнем процессе 
оздоровительной тренировки женщин старшего возраста.  ....................................................................................139
Вимоги до статей ........................................................................................................................................................144



3

2011

09
Роль кафедри щодо організація самостійної роботи студентів  

до умов навчання у вищому навчальному закладі
Ажиппо О.Ю.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотації:
В даній статті розглянута про-
блема організації студентами 
самостійного навчання, та деякі 
підходи кафедри щодо рішення 
даної проблеми. За допомогою 
анкетного опитування виявлені 
основні причини які заважають 
першокурсникам швидко адап-
туватися до умов навчання у 
вищому навчальному закладі. 
Крім того аналізується користь 
вступного семестру і предме-
ту «Вступ до спеціальності». 
Розкривається важливість спец-
курсу «Організація і технологія 
учбової праці студентів», який 
читається кафедрою і спрямо-
ваний на отримання студентами 
узагальнених знань про учбову 
діяльність, і специфіку учбової 
праці на факультеті.

Ажиппо А.Ю. Роль кафедры в органи-
зации самостоятельной работы сту-
дентов к условиям обучения в высшем 
учебном заведении. В данной статье 
рассмотрена проблема организации сту-
дентами самостоятельного обучения, и 
некоторые подходы кафедры к решению 
данной проблемы. С помощью анкетно-
го опроса выявлены основные причины, 
которые мешают первокурсникам быстро 
адаптироваться к условиям обучения в 
высшем учебном заведении. Кроме того, 
проанализирована польза вступитель-
ного семестра и предмета «Введение в 
специальность». Раскрывается важность 
спецкурса «Организация и технология 
учебного труда студентов», который чита-
ется кафедрой и направлен на получение 
студентами обобщенных знаний об учеб-
ной деятельности, и специфике учебного 
труда на факультете.

Aghyppo A.Y. Role of department in 
organization of independent work of 
students to the terms of teaching in higher 
educational establishment. The problem of 
organization by the students of the independent 
teaching is considered in the given article, 
and some approaches of department to 
the decision of the given problem. By the 
questionnaire questioning principal reasons 
which interfere with freshmen quickly to adapt 
oneself to the terms of teaching in higher 
educational establishment are exposed. In 
addition, the benefit of introductory semester 
and object «Introduction to speciality» is 
analyses. Importance of the special course 
opens up «Organization and technology of 
educational labour of students», which is read 
by a department and directed on the receipt by 
the students of the generalized knowledge’s 
about educational activity, and specific of 
educational labour on a faculty.

Ключові слова:
кафедра, самостійна робота 
студента, організація навчан-
ня, умови адаптації, вступний 
семестр.

кафедра, самостоятельная работа сту-
дента, организация обучения, условия 
адаптации, вводный семестр.

department, independent work of student, 
organization of teaching, condition of 
adaptation, introductory semester.

Вступ. 1

Практика вузівського навчання показує, що інтер-
ференція шкільних стереотипів учбової праці особли-
во сильно позначається тоді, коли з першокурсниками 
не проводиться спеціальна робота, яка направлена на 
осмислення ними особливостей вузівського навчання 
і їх увага не акцентується на необхідності оволодін-
ня новими методами учбової праці. Внаслідок цього 
студенти не усвідомлюють специфіки навчання в но-
вих умовах і продовжують користуватися шкільними 
методами. Все це потребує необхідності проведення 
відповідних досліджень.

Дослідження виконано згідно напрямків практич-
ної діяльності факультету фізичної культури ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди.

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

ганізації студентами самостійного навчання, та пока-
зати роль кафедри щодо рішення даної проблеми.

Методи дослідження: анкетування та опитування сту-
дентів, аналіз педагогічної, соціологічної  літератури.

Результати дослідження. 
Результати проведеного нами дослідження показа-

ли, що 87,3% студентів підтвердили існування відмін-
ностей між навчанням в школі і у вузі, але в той же час 
47,5% з них в учбовій роботі користуються уміннями 
і навиками учбової праці, що склалися, в школі. Це в 
основному студенти, успішні на добре і відмінно і в 
шкільні роки достатньо що серйозно відносилися до 
підготовки домашніх завдань. Оскільки шкільні методи 
організації самостійної роботи давали добрі результа-
ти, то, природно, що цей стиль роботи залишився у них 
незмінним, проте успішність у вузі помітно знизилася.

© Ажиппо О.Ю., 2011

На частині студентів (23,7%) наголошують, що в 
організації їх самостійної роботи у вузі відбулися де-
які зміни, але при цьому визнають, що в школі вони 
працювали систематично і значно більше. Поясню-
ють же дану обставину вони тим, що шкільна система 
навчання з її методами домашніх завдань, постійним 
контролем і оцінкою знань робила самостійну роботу 
обов'язкової. І лише 15,6% із загального числа опи-
таних першокурсників наголошують на певних по-
ліпшеннях в організації їх самостійної роботи. Решта 
студентів(13,2%) взагалі не змогла дати зрозумілих 
відповідей. Зокрема, дана група студентів відрізняєть-
ся найнижчими показниками успішності.

Як показують спостереження, для багатьох студен-
тів виробітка подібної системи виявляється особливо 
важкою у зв'язку з тим, що на відміну від середньої 
школи навчання у вузі спирається на самостійну ро-
боту, тих хто навчається. Крім того, більшість учнів 
до вступу до вузу не має стійких навиків роботи з на-
вчальною літературою, яка, як правило, буває напи-
сана скупою науковою мовою і тому вимагає певного 
навику при її читанні, до чого студенти, що почина-
ють навчатися, бувають частіше всього не готові.

Таким чином, в наявності явна суперечність між 
об'єктивною необхідністю широко використовувати в 
самостійній роботі літературу і готовність студентів, 
що рекомендується, до цього. Дана суперечність може 
бути осилена тільки кожним студентом особисто за 
рахунок постійної практики, кафедральної допомоги і 
сприяючому виробленню необхідних навиків.

Необхідно також відзначити, що в даний час прак-
тично повсюдно підкреслюється актуальність задачі на-
вчити студентів вчитися. Сама думка про те, що система 
організованого навчання повинна озброїти студентів не 
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тільки знаннями того або іншого учбового предмету, але 
і способами ефективного засвоєння цих знань, не є прин-
ципово новою для педагогіки вищої школи. Вона давно 
обговорюється і формулюється в контексті проблем ак-
тивізації пізнавальної діяльності студентів, організації 
їх самостійної роботи, адаптації початківців студентів 
до умов навчання у вузі. Проте, останніми роками, коли 
були особливо ясно осмислені ті вимоги, які сучасна 
вища освіта пред'являє до якості учбових умінь студен-
тів, а також необхідність підготовки фахівців, здатних 
продовжувати свою освіту зовні стін учбового закладу 
безпосередньо в ході професійної діяльності. Нормуван-
ня у студентів умінь вчитися, виступило як найважливі-
ша самостійна задача вузівського навчання.

Рішення вказаної задачі ведеться за допомогою роз-
робки спеціальних курсів, які розроблюються на ка-
федрі і мають на своїй меті підвищити якість учбових 
умінь студентів. В даний час в учбові плани педагогіч-
них вузів включений обов'язковий предмет – “Вступ в 
спеціальність”, що вивчається на першому курсі. Проте 
просте ознайомлення з його змістом показує, що він не 
охоплює широкого круга питань, пов'язаних з форму-
ванням учбової діяльності. Неоднозначність обговорю-
ваного курсу неодноразово підкреслювалася в багатьох 
педагогічних дослідженнях [2, 8, 9 і др.].

Таким чином, читання курсу “Вступ в спеціальність” 
не дозволяє ефективно вирішувати задачу цілеспрямо-
ваного формування учбової діяльності студентів. Разом 
з тим вважаємо, важливим відзначити, що даний курс 
надзвичайно необхідний у вузі. Він запитаний, його 
роль і місце визначені в освітній практиці вищої школи. 
Низька ж ефективність курсу у формуванні учбової ді-
яльності студентів пояснюється тим, що він по своєму 
призначенню не покликаний вирішувати цю проблему. 
У курсу “Вступ в спеціальність” свої предмет, мета і 
задачі, дещо відмінні від переслідуваних нами задач. 
Тому читання даного курсу об'єктивно може розгляда-
тися лише як допоміжний спосіб формування учбової 
діяльності студентів першого курсу.

Рішення даної проблеми ряд дослідників бачать у 
використовуванні в учбовому процесі вузу кафедраль-
них спецкурсів і спецсемінарів навчального типа. Так, 
Н.В. Соловйова для навчання студентів, навикам уч-
бової праці пропонує використовувати спеціальний 
ввідний тиждень [6]. Т.А. Нєчаєва висуває ідею на-
вчального семінару, присвяченого адаптації студентів 
до вузу і формування у них уміння вчитися самостій-
но [10]. В багатьох вузах введені обов'язкові або фа-
культативні курси по культурі і гігієні розумової праці 
і учбової роботи студентів, видаються методичні по-
сібники і практичні рекомендації [4,7].

Аналіз практики упровадження курсів по формуван-
ню учбової діяльності показує, що найбільший ефект 
досягається при їх проведенні в перший місяць навчання 
у вищій школі. В цей період першокурсники пережива-
ють найскладніший момент адаптації і особливо гостро 
відчувають недостатню підготовленість до продовження 
освіти у вузі. Значить саме на цьому відрізку навчан-
ня доцільно зосередити основні зусилля в рішенні по-
ставлених задач, про що свідчать і дані анкетування, що 

виявило принципову згоду з цим 95,7% опитаних. При 
більш тривалому проведенні курсу (протягом першо-
го семестру або навіть учбового року) спостерігається 
“запізнювання” учбового матеріалу, який не встигає за 
учбовими потребами студентів. В результаті у першо-
курсників починають спонтанно нормуватися далеко не 
найпродуктивніші стереотипи навчання [5].

Наступною проблемою, що мала місце в практи-
ці вищої школи, є побудова самого процесу навчання. 
Тут, перш за все, виникає питання: чи слідує навчання 
навикам учбової праці здійснювати шляхом побудови 
спеціального курсу, або здійснювати це в рамках дис-
циплін, що викладаються у вузах? Деякі дослідники 
вважають, що навчання навикам учбової праці, може 
здійснюється тільки другим шляхом – по ходу навчан-
ня конкретним учбовим предметам. При цьому пра-
вильно наголошується, що учбові уміння формуються 
на конкретному наочному змісті і придбавають свою 
“надпредметність” тільки в значенні можливостей пе-
ренесення в різні конкретні умови [3, с.16]. Інші – ра-
тують за введення спеціального курсу, оперуючи тим, 
що студенти повинні на початку засвоїти структуру 
учбової праці, яка розширятиметься, і збагатить при 
вивченні спеціальних дисциплін [1, с.63].

Що ж ми маємо насправді? На питання анкети: 
“Яким чином Ви одержуєте знання про раціональне 
навчання у вузі?” – 83,4% студентів-першокурсників 
вказали на те, що їм тільки випадково були дані вка-
зівки по успішному навчанню. Ці вказівки обмеж-
уються рекомендацією необхідної літератури (76,8%), 
раціональній роботі в бібліотеці, орієнтацією на ефек-
тивний запис лекцій і ін. Студенти частіше всього 
одержують поради: як готуватися до іспиту, як працю-
вати з книгою, як скласти конспект, як писати курсову 
роботу і ін. Рідше, як виділити головне з прочитаного, 
як раціонально читати, як складати тези і т.д.

У той же час студенти хотіли б одержати пора-
ди або вправи з наступних питань: як раціонально 
запам'ятовувати матеріал, як раціонально читати, як 
готуватися до іспиту, заліку, як писати реферат, кур-
сову роботу і ін. Більше половини студентів (56,7%) 
хотіли б одержати ці поради протягом занять, 40,3% 
студентів – на початку навчання, 26,5% – на початку 
вивчення окремих предметів. Багато студентів випро-
бовують потребу і в тому і в іншому.

Дані опитування і їх аналіз дають нам підставу на 
наступні висновки:
1. Студенти усвідомлюють особливість навчання у 

вузі і пов'язують його специфіку із збільшеною 
самостійністю. Переважна фіксація більшістю 
студентів цієї властивості навчання свідчить про 
потребу у вільній, жорстко не програмованій у всіх 
її проявах учбової активності.

2. Проте, разом з потребою і прагненням до саморегу-
льованого навчання, студенти відчувають потребу 
в допомозі кафедри і викладачів. Особливо гострою 
вона стає у відношенні до найактивніших методів 
учбової діяльності – реферуванню, резюмуванню, 
письмовому вислову, засвоєнню прийомів, мислення.

3. Певний успіх в навчанні у студентів зв'язаний, перш 
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за все, з великим внеском викладачів в цю сферу на-
вчання, допомогою в конкретних учбових уміннях, 
і далі з підвищенням рівня самоорганізації навчан-
ня в результаті сумісних рішень учбових задач в 
студентських групах.
Виходячи з виказаних вище положень, для розши-

рень знань студентів першого курсу за технологією ву-
зівського навчання, крім курсу “Вступ в спеціальність” 
був прочитаний допоміжний кафедральний спецкурс: 
“Організація і технологія учбової праці студентів”, 
який був розрахований не тільки на отримання студен-
тами узагальнених знань про учбову діяльність, але і 
специфіки учбової праці на факультеті. Прочитаний 
спецкурс дав певний позитивний зсув, як учбова праця, 
так і в задоволеності студентів учбовою діяльністю.

Але в той же час виникли проблеми, суть яких по-
лягала в наступному:
1. Засвоєння наукових основ технології учбової праці 

студентами йде паралельно із стихійним її формуван-
ням, оскільки читання спецкурсу і вивчення інших 
дисциплін йде паралельно, що призводить до того, 
що, крім освоєння одержаних знань за технологією 
учбової праці, у студентів нагромаджується і не-
гативний досвід навчання (механічне перенесення 
наявних шкільних умінь і навиків учбової праці на 
вузівське навчання).

2. Не дивлячись на зацікавленість деканату і окремих 
викладачів, в цій роботі наголошувалася епізодичність 
і фрагментність, оскільки вона чітко не регламенту-
валася, і, що саме головне, студенти відносилися до 
спецкурсу не як до інтегруючого предмету, направ-
леного на оптимізацію процесу їх навчання, а як до 
вимог, що відносяться саме до цієї дисципліни. І лише 
29,7% з них змогли більш менш успішно перенести 
одержані знання на свою учбову діяльність.

3. Крім того, були одержані дані про те, що першокурсни-
ки, як правило, стикаються з суперечностями між ба-
жанням скоріше залучитися до професії і необхідністю 
вивчення фундаментальних дисциплін. Вони навіть 
до кінця учбового року слабо знайомі з логікою уч-
бового плану, системою дисциплін, що вивчаються, і 
їх подальшою спадкоємністю. Все це усугубляє недо-
статньо ясним уявленням про майбутню професійну 
діяльність, про вимоги, що пред'являються професією 
до особистості, що приводить до зниження числа 
студентів, задоволених організацією навчання у вузі і 
професійним вибором.
Рішення вказаних проблем зажадало продо-

вження кафедральної експериментальної роботи 
по вдосконаленню процесу спадкоємності вищої і 
середньої школи, навчанню студентів технології уч-
бової праці. Головне значення вже виконаної роботи 
полягає в тому, що вона дала нам підставу зроби-
ти висновок, що без системи, введення будь-яких 
спецкурсів, спецсемінарів не приведе до бажаних 
результатів. По суті справи, процес адаптації сту-
дентів до умов вузу і оволодіння основами учбової 
діяльності відбувається методом проб і помилок, 
що дало нам підставу до пошуку більш конструк-
тивних форм цієї роботи.

За підставу була узята традиційна семестрова ро-
бота вузу, і виникло рішення про введення додатко-
вого “ввідного” семестру, який проводився кафедрою 
і сприяв би успішному рішенню вказаних і багатьох 
інших проблем, викликаних переходом вчорашніх 
школярів до вузівського учбово-виховного процесу.

Мета даного семестру – вдосконалення учбово-
виховного процесу в роботі із студентами першого 
курсу. Задачі семестру:
1. Підвищити ефективність процесу адаптації 

студентів-першокурсників до умов вузу, почати ро-
боту по формуванню колективу групи;

2. Підготувати студентів до вузівського учбового процесу;
3. Розширити і поглибити знання студентів про вибра-

ну професію;
4. Підготувати студентів до участі в основних видах 

діяльності у вільний час.
Рішення першої задачі пов'язано з отриманням сту-

дентами обширної інформації про початкові вимоги 
вузу: статуті, правах і обов'язках студентів, дисципліні 
учбової праці і ін. Головні зусилля студентів були на-
правлені на закріплення їх в новому, статусі на само-
утвердження в нових умовах. Реалізація даної задачі 
пов'язана з максимальною активністю наставника (ку-
ратора) групи, який є основним виразником вимог, ін-
формації про вуз. У нього повинна бути установка на 
створення демократичних відносин із студентами, ду-
ховних контактів. Куратор повинен залучити студентів 
до життя групи, сформувати потребу в спілкуванні. Не-
обхідно в період ввідного семестру сформувати актив 
групи, навчити його технології суспільної роботи.

Як відомо, мета вищої школи забезпечити не тіль-
ки високий рівень професійної підготовки майбутньо-
го вчителя, але і формування його як всебічно роз-
виненої особистості. Ця вимога до вузу обумовлена 
рядом причин:

по-перше, об'єктивні тенденції суспільного роз-• 
витку припускають виховання вчителя як все-
бічно розвиненої особистості;
по-друге, тим, що студентські роки, як правило, • 
доводяться на той вік, коли найбільш інтенсив-
но йде процес формування особистості вчите-
ля;
по-третє, також тим, що перед випускниками • 
вузу, майбутніми представниками інтелігенції, 
навіть у сфері їх професійної діяльності стоять 
задачі, для вирішення яких недостатньо одній 
тільки професійної підготовки, а необхідні та-
кож певні знання, уміння, навики в суспільно-
організаторській, науково-дослідній і інших ви-
дах діяльності.

Тому учбово-виховна робота, яка здійснюється ка-
федрою, далеко виходить за рамки чисто професійної 
підготовки і включає ряд важливих компонентів, спри-
яючих всебічному розвитку особистості майбутнього 
вчителя: інформаційно-комунікативних, естетичних, 
спортивно-оздоровчих і ін. Деякі з них повністю або 
частково регулюються вузом, інші більшою мірою за-
лежать від самого студента і від ряду зовні вузівських 
факторів.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

На факультеті фізичної культури через його специ-
фіку більшість студентів вже залучені до спортивної 
діяльності. Набагато складніше йде справа із залучен-
ням їх до інших видів діяльності. Так, проведені нами 
дослідження показали, що активно науковою роботою 
на факультеті займається 17,4% студентів; суспільної 
– 26,9%; естетичної – 16,8%. Тобто, активність сту-
дентів в основному низька, що, на думку студентів, 
обумовлено цілим рядом причин:

нестачею вільного часу – 62,3%;• 
невмінням організувати свій вільний час – 44,5%;• 
стомленням після учбових занять – 39,2%.;• 
поганою організацією учбово-виховної роботи на • 
факультеті – 28,4% і ін.

Ретельний аналіз одержаних даних, бесіди із сту-
дентами дозволили нам зробити висновок про те, що 
такий фактор, як невміння організувати свій вільний 
час, хоча і займає в переліку причин низької активнос-
ті студентів у вказаних видах діяльності друге місце, 
є навряд чи не найважливішим, тому що не кожний 
студент усвідомлює власну неорганізованість. В числі 
пропозицій студентів багато таких, склавши які, мож-
на виразити, як “навчання їх умінням організації жит-
тєдіяльності”.

Перш ніж приступити до реалізації даних пропо-
зицій необхідно чітко представляти, як формуються 
дії організації часу в життєдіяльності студентів, сти-
хійно, в умовах вузівського навчання, або ж їх треба 
спеціально учити?

Проведене нами дослідження із студентами стар-
ших курсів показало, що поступального розвитку 
умінь організації життєдіяльності і стихійного осво-
єння всього складу необхідних дій і операцій не від-
бувається. Більшість опитаних студентів або зовсім 
не планує свій час (15,4%), або планує його від ви-
падку до випадку (57,1%). Біля третини старшокурс-
ників так і не навчилися раціонально розподіляти час 
між навчанням, відпочинком, заняттями спортом і ін. 
Страждає у них і виконавчий контроль, лише 39,8% 
студентів завжди виконують заплановане. В той же 
час більшість опитаних студентів (75,0) переконана, 
що раціональне планування часу життя допомагає 
успішно вчитися у вузі.

Бюджет часу студента складається з різних ви-
дів учбової і позаучбової діяльності. Учбовий день 
студента достатньо ущільнений і в місці із зовні ау-
диторними заняттями складає 8-12 годин на добу. 
Якщо час аудиторних занять достатньо стабільний 
(6-8 годин), то на самопідготовку до них час значно 
варіюється. Так, 33,1% опитаних студентів витрача-
ють на самопідготовку менше однієї години; 44,3% 
– від 1 до 3 годин; від 3 до 4 годин і більш – 21,8% 
студентів.

Позанавчальний час студентів з відомою мірою 
умовності можна розділити на три частини: час, без-
посередньо не пов'язаний з виконанням учбових 
обов'язків (витрати часу на дорогу до місця навчання і 
назад, збори і т.д.), час затрачує на задоволення побу-
тових потреб (приготування їжі, прибирання квартири 

і т.д.) і відновлення працездатності (відпочинок, сон 
і ін.). На все це в середньому йде від 8 до 10 годин. 
Величина вільного часу студента, а до нього ми від-
носимо, перш за все, трудову діяльність, суспільну 
діяльність, науково-дослідну діяльність, спортивно-
оздоровчу діяльність в середньому рівна 3-4 годинам 
і його кожний студент використовує по своєму вибору 
і розсуду.

Дані види діяльності складають важливі моменти 
процесу формування особистості майбутнього вчите-
ля. Тому всемірний розвиток всіх цих видів діяльності 
сприяє кращій підготовці фахівця.

У той же час, плануючи вільний час, студент по-
стійно стоїть перед вибором: які види позанавчальної 
діяльності його більше привертають, і скількома з них 
він може займатися без збитку для навчання. Так, за 
нашими даними, близько половини студентів займа-
ються одним видом діяльності, біля третини – двома, 
10% – трьома і незначна частина студентів – чотирма 
видами діяльності. В процесі дослідження виявлений 
і такий важливий факт, що у студентів у міру збіль-
шення кількості видів позанавчальної діяльності до 
3-4 підвищується і якість планування життєдіяльності 
і успішність аніскільки не гірше, а в деяких випадках 
і краще, ніж у студентів, що займалися 1-2 видами ді-
яльності, хоча у останніх часу на підготовку до занять 
значно більше.

Висновки.  
Таким чином, результати дослідження свідчать, що 

організація часу життєдіяльності у студентів в проце-
сі навчання здійснюється епізодично і не формується 
до рівня самоорганізації.

Проведене нами дослідження дозволило виділити три 
групи студентів по рівню розвитку умінь організації жит-
тєдіяльності: низький, середній, високий. Низький рівень 
(34,0% опитаних) характеризується ситуативністю, не ці-
леспрямованістю всієї поведінки. Таким студентам влас-
тива повна підлеглість ситуації, тимчасова перспектива їх 
вимірюється у межах одного дня – це ті, хто живе сьогод-
нішнім днем, а іноді – найближчим часом.

Середній рівень (45,6%) розвитку організації жит-
тєдіяльності пов'язаний з плануванням лише значу-
щих учбових цілей, але без обхвату інших видів ді-
яльності. Цих студентів характеризує усвідомлення і 
ухвалення задач організації і планування життєдіяль-
ності, але лише в рамках найближчої тимчасової пер-
спективи (день, тиждень).

Високий рівень розвитку організації життєдіяльнос-
ті (20,4%) пов'язаний з виконанням основних операцій 
організації і планування учбової роботи і всієї життєді-
яльності в необмеженій тимчасовій перспективі.

Ще раз відзначимо, що ці дані одержані при опи-
туванні студентів, які вже мають достатній досвід ву-
зівського навчання, що ж до першокурсників, то тут 
положення і того гірше.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем  організації само-
стійної роботи студентів до умов навчання у вищому 
навчальному закладі.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Результативність висококваліфікованих стрільців з лука  
у контрольних вправах із ускладненими умовами виконання

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

Анотації:
Розглянуто обґрунтування варі-
антів змагальної вправи стрільби 
з лука з ускладненими умовами 
виконання як контрольних для ви-
значення спеціальної підготовле-
ності спортсменів. Встановлено 
відсутність відмінностей між абсо-
лютними значеннями результатів 
виконання варіантів вправ сидячи 
на стільці та стоячи на платфор-
мі та їх відмінність від значень у 
вправі зі заплющеними очима. 
Встановлено наявність кореляцій-
них взаємозв’язків різної сили між 
результатами виконання варіантів 
вправ сидячи на стільці, стоячи на 
платформі, зі заплющеними очима, 
показниками розтягу лука, кваліфі-
кації та статі спортсменів.

Антонов С.В., Питын М.П. Результатив-
ность высококвалифицированных стрель-
цов с лука в контрольных упражнениях с 
усложненными условиями исполнения. 
Проведено апробирование вариантов сорев-
новательного упражнения стрельбы с лука с 
усложненными условиями  исполнения как 
контрольного для изучения специальной 
подготовленности спортсменов. Установле-
но отсутствие отличий между абсолютными 
значениями результатов исполнения вариан-
тов упражнений сидя на стуле и стоя на плат-
форме и их отличие от значений результатов 
варианта с закрытыми глазами. Установлено 
наличие корреляционных взаимосвязей раз-
ной силы между результатами выполнения 
вариантов упражнений сидя на стуле, стоя на 
платформе, с закрытыми глазами, показате-
лями растяжения лука, квалификации и пола 
спортсменов.

Antonov S.V., Pityn M.P. 
Effectiveness of qualified riflemen 
archery in control exercises with 
difficult conditions performance. In 
the article the study options adversarial 
exercise of archery with the abnormal 
conditions of a control to determine 
the specific training of athletes. It is 
found no differences between the 
absolute values of the results of the 
exercise of options sitting on a chair 
and standing on the platform and 
their difference from the values in 
the exercise with eyes closed. To set 
available of correlation relationships of 
varying strength between the results 
of the exercise of options sitting on a 
chair, standing on the platform with 
eyes closed, indicators of tension bow, 
qualifications and gender athletes.

Ключові слова:
контроль, ускладненні умови, спе-
ціальна підготовленість, стрільці 
з лука.

контроль, усложненные условия, специаль-
ная подготовленность, стрелки с лука.

control, complications claim, provided 
special training, archers. 

Вступ.1

Одним з основних напрямів реалізації етапу 
технічної підготовки – закріплення та подальшого 
вдосконалення та стадії досягнення варіативного 
навику є використання методу ускладнених умов 
виконання рухових дій [6].

Серед можливостей ускладнення умов виконання 
рухових дій, які можуть бути використані у технічній 
підготовці спортсменів у стрільбі з лука слід виділити 
[3; 5; 6; 10 та ін.] ускладнення і збільшення варіантів 
вихідних, проміжних та кінцевих поз, підготовчих дій; 
обмеження або розширення просторових меж виконання 
рухових дій; часові обмеження рухових дій; ускладнення 
умов орієнтування в просторі і часі; виконання рухових 
дій в відмінних від стандартних умовах.

Фахівцями [4; 5; 7; 10] вказано на існування 
резерву у системі підготовки стрільців з лука, що 
передбачає вдосконалення технічної майстерності за 
допомогою використання спрямованого розвитку їх 
координаційних здібностей.

Теоретичний аналіз науково-методичних 
досліджень у стрільбі з лука вказує на існуючі наукові 
дані щодо підвищення ефективності тренувань за 
допомогою впровадження комп’ютерно-тренажерних 
систем [2]; вдосконалення технічних засобів навчання 
руховим діями [8]; вдосконалення техніки на основі 
біомеханічних моделей тощо [9; 10]. Ці дослідження 
лише частково враховують існуючі вимоги до рівня 
підготовленості спортсменів у цьому виді спорту на 
сучасному етапі його розвитку [1; 4; 5]. 

Таким чином, постає актуальне питання вивчен-
ня показників результативності висококваліфікованих 
стрільців з лука у контрольних вправах із ускладненими 
умовами виконання з метою їх впровадження як модель-
них у підготовку менш кваліфікованих спортсменів. 
© Антонов С.В., Пітин М.П., 2011

Дослідження було виконане згідно теми: 2.2.5 
«Моделювання процесів взаємодії тіла людини зі 
спортивним приладдям» Зведеного плану науково-
дослідницької роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 роки Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити результативність 

висококваліфікованих стрільців з лука у контрольних 
вправах із ускладненими умовами виконання.

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та уза-
гальнення, педагогічне спостереження, методи мате-
матично статистики.

Результати дослідження. 
Дослідження проводилося під час навчально-

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

Навчально-тренувальний збір (передзмагальний 
мезоцикл) включав три мікроцикли (два підвідних та 
один відновний). Тривалість двох перших мікроциклів 
складала п'ять днів (чотири тренувальних і один від-
ведений для «відпочинку») і третій – один тренуваль-
ний день. Відзначимо, що в навчально-тренувальному 
зборі передбачалися навантаження щодо «зимової 
дистанції» – 18 м.

Аналіз науково-методичної літератури дозволив 
запропонувати для використання у педагогічному 
спостереженні основну вправу «стрільба із 18 м». 
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Ускладнення умов вправи передбачало три варіанти 
виконання: сидячи на стільці; стоячи на рухомій плат-
формі, з заплющеними очима [3; 6; 11].

Так, при першому було змінено вихідне положення 
спортсменів – вони виконували постріли з положення 
сидячи на стільці. При цьому варіанті виконання по-
стрілу спортсменам необхідно було внести корекцію у 
перерозподіл м’язових зусиль при виконанні пострілу, 
що зумовлене виключенням та обмеженням роботи 
окремих груп м’язів (нижні кінцівки, нижня частина 
тулуба тощо) [11; 12; 13]. Спортсменам пропонувалося 
виконати 16 залікових спроб (двічі по вісім пострілів) .

У другому варіанті спортсменам пропонувалось 
виконати постріли зі спеціальної рухомої платформи. 
Цей варіант виконання основної вправи передбачав 
необхідність виконання пострілу при стабілізації пози 
тіла спортсмена. Основним компонентом у цьому ва-
ріанті було утримання  рівноваги, що могла бути втра-
чена внаслідок зайвих м’язових скорочень при непра-
вильному виконанні пострілу, перерозподілу зусиль 
тощо [9; 11]. Спортсменам пропонувалося виконати 
16 залікових спроб (двічі по вісім пострілів) .

У третьому варіанті виконанні основної вправи 
спортсмени повинні було виконати завершальну фазу 
пострілу з заплющеними очима. Цей варіант виклю-
чав дію двох попередніх ускладнюючих чинників (по-
ложення сидячи та рухому платформу). Основним при 
виконанні цієї вправи було орієнтування спортсмена 
та дотримання просторово-часових параметрів та 
ритму пострілу, а також міжм’язової координації [3]. 
Спортсменам пропонувалося виконати 30 залікових 
спроб (п’ять разів по шість пострілів).

Таким чином, комплекс усіх варіантів ускладнен-
ня умов виконання пострілу дозволив визначити здат-
ність висококваліфікованих стрільців з лука здатність 
до управління часовими, просторовими та силовими 
параметрами рухів, збереження рівноваги, ритму, орі-
єнтування у просторі, довільного розслаблення м’язів. 
Проте, враховуючи існуючі прояви координаційних 
здібностей спортсменів [3; 6; 13] поза увагою було за-
лишено координованість рухів (спритність), що обу-
мовлене специфікою цього виду спорту.

З метою отримання об’єктивної оцінки, критерієм 
результативності висококваліфікованих спортсменів 
у контрольних вправах з ускладненими умовами ви-
конання обрано показник «середньої стріли» – спів-
відношення набраних залікових очок до кількості ви-
конаних пострілів (табл.1). 

Аналіз достовірності результатів за t-критерієм 
вказує на відсутність достовірних відмінностей між 
результатами спортсменів у вправах, що виконувалися з 
положення «сидячи на стільці» та «стоячи на платформі» 
(р ≥ 0,05) та наявністю достовірних відмінностей між 
результатами виконання двох варіантів вправ «сидячи 
на стільці», «стоячи на платформі» та виконанням «зі 
заплющеними очима» (р ≤ 0,05). Це у першому випадку, 
на нашу думку, є очікуваним та зумовлене високими 
результатами у цій вправі. Адже і в у варіанті «сидячи на 
стільці», і у варіантів «стоячи на платформі» незважаючи 
на нестійкі або змінені умови функціонування системи 
«стрілець-зброя» [2; 8; 10; 12] сталим залишається 
зоровий контроль над виконанням пострілів. У другому 
ж випадку, незважаючи на сталість системи «стрілець-
зброя» було обмежено зоровий контроль. Тобто основну 
рухову дію спортсмени повинні були виконувати при 
наявності виключно пропріоцептивних відчуттів, що 
значно знизило результативність.

З метою визначення можливостей використання цих 
варіантів вправ у контролі технічної підготовленості 
спортсменів різного рівня майстерності нами 
додатково проведено кореляційний аналіз результатів 
контрольних вправ з ускладненими умовами 
виконання, кваліфікації та статі спортсменів, сили 
розтягу лука (табл.2).

Встановлені взаємозв’язки вказують на середній рі-
вень тісноти (r = 0,46-0,69) між більшістю досліджува-
них показників. Зокрема, взаємозв’язок спостерігається 
між кваліфікацією спортсменів та результатами в усіх 
контрольних вправах, результатами вправи «сидячи на 
стільці» з показниками результатів вправ «стоячи на 
платформі» та «зі заплющеними очима», силою розтя-
гу лука; результатами вправи «стоячи на платформі» та 
сили розтягу лука. високий рівень тісноти (r = 0,89) між 
показниками сили розтягу лука та статтю спортсменів.

Таблиця 1
Середні значення показників висококваліфікованих стрільців з лука  

у контрольних вправах з ускладненими умовами виконання

№ Варіант ускладнених  
умов виконання

Кількість 
пострілів

Середні значення
(«середня стріла») n

1 Сидячи на стільці 16 9,20±0,33 16
2 Стоячи на платформі 16 9,26±0,32 16
3 Зі заплющеними очима 30 7,50±0,66 14

Таблиця 2
Взаємозв’язки результатів контрольних вправ висококваліфікованих стрільців з лука  

з ускладненими умовами виконання

Показники х 1 2 3* 4 5 6
Результат у контр. вправі «сидячи на стільці» 1 х 0,53 0,54 0,47 0,57 0,27
Результат у контр. вправі «стоячи на платформі» 2 х 0,23 0,58 0,46 0,45
Результат у контр. вправі «зі заплющеними очима» 3* х 0,24 0,69 0,06
Сила розтягу лука 4 х 0,41 0,89
Кваліфікація 5 х 0,08
Стать 6 х
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Таким чином, аналіз результатів у запропонованих 
контрольних вправах з ускладненими умовами 
провідних спортсменів України у цьому виді спорту 
дає підстави рекомендувати для контролю технічної 
підготовленості спортсменів один з варіантів 
виконання «стоячи на платформі», «сидячи на стільці» 
та «зі заплющеними очима.

Висновки.
Результати виконання вправи з варіантами 

ускладнення сидячи а стільці та стоячи на платформі на 
мають достовірних відмінностей (9,20±0,33 та  9,26±0,32 
залікових пунктів відповідно). проте у контрольній 
вправі зі заплющеними очима спостерігається значно 
нижчий результати (7,50±0,66 залікових пунктів).

У спортсменів збірних команд України (чоловіки та 
жінки) встановлено істотні кореляційні взаємозв’язки 
(r=0,46-0,69) між кваліфікацією спортсменів та 
результатами в усіх контрольних вправах (сидячи на 
стільці; стоячи на рухомій платформі, зі заплющеними 
очима) 

Об’єктивними показниками рівня спеціальної 
підготовленості спортсменів у стрільбі з лука слід 
вважати результати виконання варіантів змагальної 
вправи з ускладненими умовами: сидячи на стільці; 
стоячи на рухомій платформі, зі заплющеними очима.

Перспективи подальших досліджень передбачають 
вивчення показників спеціальної підготовленості 
кваліфікованих стрільців з лука та проведення 
порівняльного аналізу цих даних.
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Дослідження ефективності програми корекції емоційно-вольової 

сфери плавців із вадами розумового розвитку за тестом 4х50 м
Бабич Н. Л.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Наведено порівняльний аналіз 
результатів виконання тесту 
4х50 м плавцями з вадами ро-
зумового розвитку до та після 
впровадження експерименталь-
ної програми корекції емоційно-
вольової сфери таких спортсме-
нів. Обґрунтовано доцільність 
використання тесту 4х50 м як 
одного з критеріїв оцінки здат-
ності плавців до мобілізації та 
прояву вольових зусиль на тлі 
втоми. Доведено, що експери-
ментальна програма позитивно 
вплинула на динаміку стабіліза-
ції результатів пропливання 4-х 
тестових відрізків в умовах жор-
сткого відпочинку на тлі втоми.

Бабич Н.Л. Эффективность программы 
коррекции эмоционально-волевой сфе-
ры пловцов с нарушениями интеллекта 
по тесту 4х50 м. Приведен сравнительный 
анализ результатов выполнения теста 4х50 
м пловцами с нарушениями умственного 
развития до и после внедрения экспери-
ментальной программы коррекции эмоцио-
нально волевой сферы таких спортсменов. 
Обоснованно целесообразность использо-
вания теста 4х50 м как одного из критериев 
оценки способности пловцов к мобилиза-
ции и проявлению волевых усилий на фоне 
усталости. Доказано, что эксперименталь-
ная программа положительно повлияла на 
динамику стабилизации результатов про-
плывания 4-х тестовых отрезков в услови-
ях жесткого отдыха на фоне усталости.

Babich N.L. Efficiency of the program of 
correction of emotional-volitional sphere 
of swimmers with violations of intellect on 
a test 4х50 m. The comparative analysis of 
results of implementation of test is resulted 
4х50 m by swimmers with violations of mental 
development before and after introduction 
of the experimental program of correction 
emotionally of volitional sphere of such 
sportsmen. Grounded expedience of the use 
of test 4х50 m as one of criteria of estimation 
of ability of swimmers to mobilization and 
display of conations on a background a 
fatigue. It is well-proven that the experimental 
program positively influenced on the dynamics 
of stabilizing of results of swimming of the 4 
test cuttings-off in the conditions of hard rest 
on a background a fatigue.

Ключові слова:
плавці, вольове зусилля, опти-
мальна структура рухів, швид-
кість плавання, втома, пульсо-
ва реакція.

пловцы, волевое усилие, оптимальная 
структура движений, скорость плавания, 
усталость, пульсовая реакция.

swimmers, conation, optimum structure of 
motions, speed of swimming, fatigue, pulse 
reaction.

Вступ. 1

Спортсмени з вадами розумового розвитку на 
сьогодні залучені до участі в спортивних змаганнях 
різних рівнів [2]. Зокрема, в Україні систематично 
проводяться регіональні та національні чемпіонати і 
першості з плавання, легкої атлетики та настільного 
тенісу серед таких спортсменів [1,2]. 

За даними наукових джерел, особи з вадами ро-
зумового розвитку характеризуються низькою здат-
ністю до вольової регуляції поведінки, нездатністю 
до подолання труднощів і перешкод, недостатньою 
ініціативністю, сугестивністю й емоційною незріліс-
тю, що вказує передусім на неможливість прямого 
переносу тренувальних програм підготовки здорових 
спортсменів у процес підготовки спортсменів з даною 
патологією [2,3]. Однак, проблема корекції емоційно-
вольової сфери спортсменів із вадами розумового роз-
витку із метою подальшого формування достатнього, 
для успішної самореалізації у спорті інвалідів рівня 
емоційно-вольової регуляції спортивної діяльності в 
науково-методичній літературі майже не порушують-
ся [1]. Крім того, на сьогодні остаточно не розроблені 
кількісні методи виміру вольових зусиль та кількісні 
методи оцінки ступеня прояву волі [4]. Це спонукало 
нас до розробки власної батареї тестів, що, на нашу 
думку, забезпечить отримання об’єктивних даних 
щодо рівня сформованості емоційно-вольової сфери 
плавців із вадами розумового розвитку. Одним із пе-
дагогічних методів оцінки здатності плавців до прояву 
вольових зусиль нами використано тест 4х50 м [5].

Робота виконувалась у відповідності до Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2006-2010 рр., тема 2.4.6.: „ Пси-
хологічні проблеми підготовки та розвитку суб’єктів 
спортивно-педагогічної діяльності у сфері фізичного 
виховання і спорту ”.
© Бабич Н. Л., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у дослідженні впли-

ву експериментальної програми корекції емоційно-
вольової сфери плавців із вадами розумового розви-
тку на здатність до мобілізації до вольових зусиль на 
тлі втоми за тестом 4х50 м.

Організація та методи дослідження: теоретичні 
(аналіз, синтез узагальнення літературних джерел у 
розрізі досліджуваної проблеми); педагогічні (спосте-
реження, тест 4х50 м вільним стилем); статистичні 
(t- критерій Стьюдента, χ2- критерій).

Методика. Теоретичне обґрунтування тесту 4х50 м 
полягає в оцінці здатності до прояву вольових зусиль 
спортсменів в результаті виконання серії специфічних 
тренувальних вправ в умовах наростаючої втоми з до-
статньо високою інтенсивністю та результативністю 
[5]. Передбачений нашим дослідженням тест 4х50 м 
вільним стилем із максимальною інтенсивністю вико-
нувався із застосуванням жорсткого інтервалу відпо-
чинку (10 сек), що передбачав виконання кожної на-
ступної вправи на тлі наростання стомлення. 

Результативність виконання вправ оцінювалась 
нами за такими педагогічними критеріями: результати 
проливання кожного відрізку, здатність до збережен-
ня оптимальної структури рухів, динаміка зниження 
швидкості на кожному тестовому відрізку. Динаміка 
стомлення спортсменів під час виконання тесту оці-
нювалась за такими фізіологічними критеріями: по-
казники частоти серцевих скорочень, фізіологічними 
ознаками втоми (зміни кольору обличчя, пітливості, 
мови, міміки, дихання, рухів, самопочуття). 

Здатність зберігати оптимальну кількість циклів 
на тестовому відрізку дистанції характеризує рівень 
розвитку координаційної витривалості спортсмена, 
його здатність зберігати раціональну структуру рухів 
в умовах наростання стомлення. Утримання раціо-
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нальної (оптимальної) техніки забезпечується здат-
ністю спортсмена до концентрації уваги та до прояву 
вольових зусиль. Отже, показник динаміки щодо збе-
реження раціональної структури рухів на кожному з 
4-х відрізків тесту дає додаткову інформацію про здат-
ність спортсменів до вольової регуляції діяльності. З 
метою дослідження здатності плавців із вадами розу-
мового розвитку до збереження раціональної струк-
тури рухів нами розроблено 5-ти бальну шкалу, що 
враховувала оцінку усіх елементів техніки плавання. 
Фізіологічні зрушення, що відбуваються в організмі 
спортсмена під впливом запропонованого наванта-
ження, зумовлюють значну мобілізацію вольових 
зусиль для успішного виконання тесту. Отже, його 
результативність залежить від здатності спортсмена 
свідомо долати втому, не знижуючи інтенсивність ви-
конання тестового завдання. 

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лось протягом 2,5 років (2008-2011 рр.) під час під-
готовки плавців із вадами розумового розвитку до 
участі в турнірах і в змаганнях різних рівнів (чемпіо-
нат України (травень 2009), фінальний етап першості 
2010, „Повір у себе” (вересень 2009, 2010), зимовий 
кубок України з плавання серед спортсменів-інвалідів 
(грудень 2010 р.). До формувального експерименту 
було залучено 87 плавців із вадами розумового роз-
витку (функціональний клас S-14). Вік учасників екс-
перименту на початку формувального експерименту 
становив 12-14 р., наприкінці – 14-16 р. Рівень спор-
тивної кваліфікації – І-ІІ спортивний розряд, спортив-
ний стаж 6-8 років.

Результати дослідження. 
Ми передбачали, що для спортсменів із вадами 

розумового розвитку успішне виконання тесту 4х50 м 
вільним стилем з інтервалом відпочинку 10 сек. може 
бути лімітовано такими чинниками:

недостатнім усвідомленням мети діяльності вна-
слідок недосформованості вищих психічних функцій, 
що призводить до обмеженої можливості формування 
їхньої мотивації до виконання такої діяльності;

обмеженням їхньої здатності до мобілізації вольо-
вих зусиль у процесі наростання втоми, що спостері-
гається за ходом виконання тестового завдання. 

Це дало нам підставу передбачити зниження ре-
зультативності пропливання кожного наступного 
відрізку дистанції та перехід від роботи в субмакси-
мальній зоні потужності до зони великої потужності, 
а в окремих випадках і помірної. За результатами діа-
гностичного зрізу на початку формувального експери-
менту спостерігалося стабільне зниження результатів 
пропливання від 1 до 4 відрізків тесту 4 х 50 м віль-
ним стилем в основній і контрольній групах плавців із 
вадами розумового розвитку (р>0,05). Зокрема, в обох 
групах відбулося зниження результатів на 2-му і 3-му 
відрізках у середньому на 4 сек. Здатність до збере-
ження оптимальної структури рухів плавців основної 
та контрольної груп відповідно становить: на 1-му 
відрізку 4,9±0,7 і 4,8±0,7 балів (р>0,05), що за якісною 
оцінкою характеризується як «відмінна» (повна від-
повідність моделі техніки); на 2-му відрізку − 3,8±0,4 

і 3,7±0,5 балів (р>0,05), що відповідає оцінці «добре» 
(невідповідність за 1-м компонентом); на 3-му відріз-
ку − 2,5±0,4 і 2,6±0,2 балів (р>0,05) і відповідає оцінці 
«погано» (невідповідність за 3-ма компонентами); на 
4-му відрізку − 2,2±0,5 і 2,1±0,3 балів (р>0,05) – оцінка 
«задовільно» (невідповідність за 2-ма компонентами). 
Динаміка зміни швидкості при проходження тестових 
відрізків вказує її зниження в обох групах на 2-3 від-
різках відповідно на 11-12 % і 9-11 %, натомість на 
останньому відрізку зафіксовано незначне прискорен-
ня (5% і 7 %). Такі результати свідчать про нездатність 
плавців мобілізуватися для досягнення максимальних 
результатів на фоні середнього та значного ступенів 
втоми.

Результати дослідження ступеня втоми після тесту 
4х50 м вільним стилем на початку експерименту по-
казали, що переважна більшість плавців основної та 
контрольної груп мала невеликий і середній ступінь 
втоми, що вказує з одного боку на адекватність фізич-
ного навантаження, з іншого – на нездатність плавців 
до мобілізації вольових зусиль і здатності «виклас-
тись» на 100 %. Аналіз даних за χ2-критерієм пока-
зав, що з достовірною ймовірністю 0,95 (χ2

емп.<χ2
кр.0,05; 

χ2
емп.= 0,148; χ2

кр.0,05= 5,99; степенів свободи n−1=2) 
розподіл плавців за ступенями втоми в основній та 
контрольній групах не відрізнявся.

Аналіз отриманих даних показав, що у 22,2 % 
плавців основної групи і в 19,0 % плавців контроль-
ної групи зафіксовано невеликий ступінь втоми; від-
повідно у 73,3 % і 76,2 % плавців – середній ступінь 
втоми. У 4,4 % і 4,8 % плавців діагностовано великий 
ступінь втоми після тесту 4х50 м. Тест 4х50 м перед-
бачає анаеробну лактату роботу, суттєве наростання 
кисневого боргу та показників лактату по завершенню 
тесту. Отже, здатність плавців до мобілізації фізіоло-
гічних та функціональних резервів організму під час 
виконання такого тесту у підсумку забезпечує висо-
кий результат на тлі великого стомлення. Нездатність 
плавців із вадами розумового розвитку до мобілізації 
вольових зусиль для ефективної роботи, передбаченої 
тестом, призвело до низьких результатів його вико-
нання на тлі середнього рівня стомлення. Результати 
динаміки стомлення плавців за результатами тесту 
4х50 м вільним стилем наприкінці формувального 
експерименту наводимо в табл. 1.

Після проведеного формувального експерименту 
відмічаються достовірні зміни результатів тесту 4х50 
м вільним стилем, що підтверджено розрахунками (за 
t-критерієм Стьюдента). Чіткі позитивні зміни резуль-
татів проливання тестових відрізків прослідковують-
ся як в основній, так і в контрольній групах. В осно-
вній групі результати 1-го відрізку покращилися з 
0.37.55±0,03 до 0.34.64±0,04 сек, 2-го – з 0.41.45±0,06 
до 0.35.48±0,01 сек, 3-го – з 0.45.61±0,02 до 0.37.84±0,05 
сек, 4-го – з 0.43.13±0,05 до 0.37.23±0,06 сек (р<0,05; 
tемп =5,6; tкр =3,18). Відносна стабілізація показаних 
результатів указує на підвищення емоційної стійкості, 
їхньої здатності до прояву вольових зусиль, а також 
позитивно впливає на здатність до збереження раціо-
нальної техніки плавання. 
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Ми передбачали, що плавці контрольної групи 
теж продемонструють статистично достовірні зміни 
результатів тесту 4х50 м, які пояснюємо віковими 
морфо-функціональними та антропометричними змі-
нами тілобудови спортсменів, що відбуваються вна-
слідок біологічного дозрівання, а також застосованої 
системи підготовки, що забезпечує поступове поліп-
шення результативності спортивної діяльності. Однак, 
результати виконаного тесту плавцями контрольної 
групи дещо нижчі, ніж аналогічні в основній групі: ре-
зультати 1-го відрізку покращилися з 0.37.17±0,04 до 
0.34.83±0,02 сек., 2-го – з 0.40.89±0,05 до 0.36.12±0,07 
сек., 3-го – з 0.45.95±0,03 до 0.40.71±0,07 сек., 4-го – з 
0.42.83±0,04 до 0.40.16±0,02 сек. (р<0,05; tемп =3,5; tкр 
=3,18).

Аналізуючи здатність плавців до збереження опти-
мальної структури рухів під час проходження тесто-
вих відрізків (4х50 м), відмічено достовірне поліп-
шення досліджуваного показника в основній групі: на 
1-му відрізку з 4,7±0,7 до 4,9±0,6 балів; на 2-му відріз-
ку з 3,8±0,4 до 4,5±0,6 балів; на 3-му відрізку з 2,5±0,4 
до 3,9±0,5 балів; на 4-му відрізку з 2,2±0,5 до 3,7±0,4 
балів (р<0,05; tемп=3,2; tкр =3,18). Натомість у контр-
ольній групі здатність до збереження оптимальної 
структури рухів статистично достовірно не змінила-
ся: під час проходження 1-го відрізку даний показник 
не збільшився; 2-го – збільшився з 3,7±0,5 до 3,8±0,2 
балів; 3-го –з 2,6±0,2 до 2,8±0,3 балів; 4-го –з 2,1±0,3 
до 2,5±0,1 балів (р>0,05; tемп =2,2; tкр =3,18).

Показники динаміки зниження швидкості плавання 
під час виконання тесту 4х50 м не зазнали статистич-

но достовірних змін як в основній так і в контрольній 
групах. В основній групі до експерименту швидкість 
на 2-му відрізку знизилась на 11%, після експеримен-
ту – на 2%; на 3-му відрізку відповідно − на 9% і 6 %; 
на  4-му відрізку зафіксовано прискорення на 5% і 2% 
(р>0,05; tемп =2; tкр =3,18). У контрольній групі відміче-
но такі зміни: зниження швидкості на 2-му відрізку на 
12% і 3%; на 3-му – на 11%; на 4-му відрізку відбулося 
прискорення на 7% і 2 % (р>0,05; tемп =1,6; tкр =3,18). 

Однак, незважаючи на відсутність значущих від-
мінностей показників зниження швидкості плавців із 
вадами розумового розвитку наприкінці формуваль-
ного експерименту, ми передбачаємо, що більш трива-
ле впровадження експериментальної програми корек-
ції емоційно-вольової сфери забезпечить достовірний 
приріст цих показників. 

Порівняльний аналіз динаміки ступеня втоми 
плавців (за фізіологічними критеріями), проведений 
наприкінці формувального експерименту засвідчив 
після тесту 4х50 м вільним стилем презентовано на 
табл. 2.

В основній групі відбулися статистично зна-
чущі зміни ступеня втоми (χ2

емп.<χ2
кр.0,05; χ2

емп.=8,22; 
χ2

кр.0,05=5,99) кількість плавців із невеликим ступенем 
втоми знизилася – на 11,1 % (з 22,2 % до 11,1 %); із 
середнім − збільшилась на 2,3 % (з 73,3% до 75,6 %). 
Кількість плавців із великим ступенем втоми збіль-
шилася на 8,9 % (з 4,4 % до 13,3 %). У контрольній 
групі також суттєвих зрушень у розподілу плавців 
за ступенями втоми не відбулося. Кількість плавців 
із невеликим ступенем втоми знизилась з 19,0 % до 

Таблиця 1
Динаміка стомлення плавців (за педагогічними критеріями )  

за результатами тесту 4х50 м  наприкінці експерименту

Показники 
(М+m)

Тестові відрізки
1 2 3 4

ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ ОГ КГ
до після до після до після до після до після до після до після до після

Результати  
тесту 4х50 
м вільним 

стилем, сек 0.
37

.5
5±

0,
03

0.
34

.6
4±

0,
04

0.
37

.1
7±

0,
04

0.
34

.8
3±

0,
02

0.
41

.4
5±

0,
06

0.
35

.4
8±

0,
01

0.
40

.8
9±

0,
05

0.
36

.1
2±

0,
07

0.
45

.6
1±

0,
02

0.
37

.8
4±

0,
05

0.
45

.9
5±

0,
03

0.
40

.7
1±

0,
07

0.
43

.1
3±

0,
05

0.
37

.2
3±

0,
06

0.
42

.8
3±

0,
04

0.
40

.1
6±

0,
02

р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Здатність до 
збереження 
оптимальної 

структури 
рухів, бали

4,
7±

0,
7

4,
9±

0,
6

4,
8±

0,
7

4,
8±

0,
3

3,
8±

0,
4

4,
5±

0,
6

3,
7±

0,
5

3,
8±

0,
2

2,
5±

0,
4

3,
9±

0,
5

2,
6±

0,
2

2,
8±

0,
3

2,
2±

0,
5

3,
7±

0,
4

2,
1±

0,
3

2,
5±

0,
1

р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Динаміка 
зниження 

швидкості, %

0 0 0 0 11 2 12 3 9 6 11 11 +5 +2 +7 +2

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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14,3 %. З 76,2 % до 78,6 % зросла кількість плавців, у 
яких зафіксовано невеликий ступінь втоми. Кількість 
плавців контрольної групи із великим ступенем втоми 
збільшилась з 4,8 % до 7,1 %. Хоча й спостерігаються 
певні позитивні зміни, але вони не досягають рівня 
статистичної значущості (χ2

емп.<χ2
кр.0,05; χ2

емп. =1,146 ; 
χ2

кр.0,05=5,99).
Оцінку пульсової реакції на фізичне навантажен-

ня здійснювали методом співставлення даних ЧСС на 
1-й, 2-й, 3-й хвилинах відновлення після завершення 
тесту 4х50 м вільним стилем. Аналіз даних пульсо-
вої реакції на початку експерименту на 1-й, 2-й, 3-й 
хвилинах відновлення після завершення тестового 
завдання (4х50 м) засвідчує стабільну адаптованість 
спортсменів до фізичного навантаження як в осно-
вні так і в контрольній групах (р>0,05), і підтверджує 
думку про недостатню мобілізацію вольових зусиль 
плавців із вадами розумового розвитку під час подо-
лання тестових відрізків із жорстким інтервалом від-
починку (10 сек.) на фоні наростаючої втоми. 

Наприкінці формувального експерименту зафіксо-
вано зміни пульсової реакції на навантаження в обох 
досліджуваних групах (табл. 3).

За даними табл. 3. показники пульсової реакції 
плавців основної і контрольної групи змінилися на-
прикінці формувального експерименту, однак, ці змі-
ни є статистично не значущими (ОГ − р>0,05; tемп =4,3; 
tкр =4,3; КГ − р>0,05; tемп =0,3; tкр = 4,3;). Отримані ре-
зультати тесту 4х50 м на фоні втоми підтверджують 
ефективність застосованих методів, засобів і мето-
дичних прийомів, передбачених програмою корекції 
емоційно-вольової сфери плавців із вадами розумово-
го розвитку у процесі їхньої підготовки. 

Висновки.
Обґрунтовано доцільність використання тесту 

4х50 м для визначення здатності до мобілізації та 
прояву вольових зусиль плавців із вадами розумового 
розвитку.

Кількісний та якісний аналіз результатів форму-
вального експерименту засвідчив статистично досто-
вірну динаміку стабілізації результатів пропливання 
4-х тестових відрізків в обох досліджуваних групах. 
Однак, результати виконаного тесту плавцями контр-
ольної групи (tемп =3,5; tкр =3,18) дещо нижчі, ніж ана-
логічні в основній групі (tемп =5,6; tкр =3,18). 

Показники динаміки зниження швидкості плаван-
ня під час виконання тесту 4х50 м не зазнали статис-
тично достовірних змін як в основній так і в контр-
ольній групах.

В основній групі відбулися статистично зна-
чущі зміни ступеня втоми (χ2

емп.<χ2
кр.0,05; χ2

емп.=8,22; 
χ2

кр.0,05=5,99), на відміну від контрольної (χ2
емп.<χ2

кр.0,05; 
χ2

емп. =1,146 ; χ2
кр.0,05=5,99), що вказує на підвищення 

здатності до мобілізації вольових зусиль плавців із 
вадами розумового розвитку основної групи під час 
проливання тестових відрізків. Статистично значу-
щих змін пульсової реакції плавців основної та контр-
ольної груп на навантаження, передбаченого тестом 
4х50 м, не виявлено. Однак, в основній групі (tемп =4,3; 
tкр =4,3), на відміну від контрольної (tемп =0,3; tкр = 4,3), 
вони є більш суттєвими.

Отже, ефективність програми корекції емоційно-
вольової сфери плавців із вадами розумового розви-
тку за тестом 4х50 м підтверджено. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
продовженні вивчення впливу корекційної програми 
на емоційно-вольову сферу плавців із вадами розумо-
вого розвитку. 

Таблиця 2
Порівняльні дані розподілу плавців за ступенями втоми (за фізіологічними критеріями)

Ступінь втоми за 
фізіологічними 

показниками

Основна група (n = 45) Контрольна група (n = 42)
Відносні частоти, f /

е та  f 
/
к , %

до експерименту після експерименту до експерименту після експерименту
невеликий 22,2 11,1 19,0 14,3 
середній 73,3 75,6 76,2 78,6 
великий 4,4 13,3 4,8 7,1 

χ2
емп. 8,22 1,146

χ2
кр.0,05 5,99 5,99

Відмінність сукупності різні χ2
емп.>χ2

кр.0,05 сукупності однакові χ2
емп.<χ2

кр.0,05

Таблиця 3
Показники пульсової реакції плавців наприкінці експерименту 

Показники пульсу (М+m),  
уд / 10 сек.

Основна група (n = 45) Контрольна група (n = 42)
до після до після

на 1-й хв відновлення 29,2±2,06 31,5±2,12 30,3±2,14 29,2±2,18
на 2-й хв відновлення 22,4±2,34 23,2±2,48 22,5±2,65 23,1±2,51
на 3-й хв відновлення 19,1±1,76 20,3±1,36 20,2±1,94 20,3±1,67

р >0,05 >0,05
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Використання багатофакторної діагностики для оцінки 
функціонального стану дітей з церебральним паралічем

Віндюк П.А.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянута оцінка енергозабезпе-
чення організму дітей з церебраль-
ним паралічем. У дослідженні 
приймали участь 16 дітей зі спа-
стичними формами церебрально-
го паралічу середнього шкільного 
віку. Показана можливість вико-
ристання багатофакторної ек-
спрес діагностики для цієї групи 
населення. Встановлено, що по-
казники функціонального стану 
дітей з церебральним паралічем 
зростають під впливом фізичної 
реабілітації.

Виндюк П.А. Использование многофактор-
ной диагностики для оценки функциональ-
ного состояния детей с церебральным 
параличом. Рассмотрена оценка энергообе-
спечения организма детей с церебральным 
параличом. В исследовании принимали уча-
стие 16 детей среднего школьного возраста 
со спастичными формами церебрального 
паралича. Показана возможность использо-
вания многофакторной экспресс диагностики 
для этой группы населения. Установлено, что 
показатели функционального состояния де-
тей с церебральным параличом возрастают 
под влиянием физической реабилитации.

Vindiuk P.A. Using multivariate 
diagnostics to assess the functional 
status of children with cerebral palsy. 
The considered assessment of energy 
supply from children with cerebral palsy. 
The study involved 16 children with 
spastic forms of cerebral palsy secondary 
school age. The use of testimony 
bagatofaktonoї rapid diagnosis in this 
population. It is established that the 
rate of functional status of children with 
cerebral palsy grow under the influence 
of physical rehabilitation.

Ключові слова:
церебральний параліч, багато-
факторна експрес-діагностика, 
енергозабезпечення, реабіліта-
ція, підлітки.

церебральный паралич, многофакторная 
экспресс-диагностика, энергообеспечение, 
реабилитация, подростки.

cerebral palsy, multi rapid diagnosis, 
power supply, rehabilitation, teenagers.

Вступ.1

Проблема дитячого цереб рального паралічу (ЦП) є 
однією з найбільш актуальних в сучасній медицині. Це 
обумовлено, з одного боку, значною поширеністю ЦП 
серед населення і не завжди вчасною його діагности-
кою, з дру гого — недостатньою ефективністю методів 
лікування і реабілітації таких хворих, що є сьогодні в 
арсе налі більшості дитячих спеціа лістів, [5].

На сьогодні, більшістю учених вважають, що це-
ребральний параліч (paralysis cerebralis infantilis)– є 
групою центральних рухових порушень (кірково-
підкіркових синдромів), при яких в антенатальному, 
перинатальному і ранньому неонатальному періодах 
розвитку відбувається гостра і хронічна дія етіоло-
гічного чинника (чинників), що призводить до по-
шкодження головного мозку і подальшого порушення 
розвитку переважно рухової сфери [5].

Таким чином, ЦП — це не просто відставання в 
моторному розвитку або випадання окремих рухових 
функцій (як у дорослих при поразці рухових систем 
головного мозку), а захворювання, що характеризу-
ється неправильним шляхом моторного розвитку, що 
в більшості випадків порушує послідовний хід і дина-
міку психічного розвитку дитини, яке призводить до 
своєрідної аномалії розвитку в цілому [9, 64].

За останні кілька десятиліть досягнуті великі успі-
хи в питаннях ранньої діагностики і лікування цере-
бральних паралічів, розроблені методи реабілітації, які 
дозволяють в деяких випадках добиватися практично 
повного лікування від цього захворювання[1]. Проте 
проблему дитячих церебральних паралічів не можна 
вважати повністю вирішеною. Актуальність вибраної 
теми пояснюється тим, що фізична реабілітація із за-
стосуванням нових методик оцінки функціонального 
стану організму є важливою частиною загальної сис-
теми виховання, навчання дітей з церебральним пара-
лічем і адаптацією їх в сучасному суспільстві.

Обраний напрямок дослідження відповідає на-
уковому плану Класичного приватного університету 
© Віндюк П.А., 2011

« Теоретико-методичні основи фізичного виховання 
й фізичної реабілітації різних груп населення» номер 
держреєстрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи розглянути можливість використання 

метода багатофакторної експрес діагностики для оцін-
ки впливу засобів фізичної реабілітації на енергозабез-
печення організму дітей з церебральним паралічем.

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; метод багатофакторної експрес-діагностики С.А. 
Душаніна;засоби фізичної реабілітації; методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження.
Метод багатофакторної експрес-діагностики 

С.А.Душаніна [2] є результатом практичної реалізації 
спроби непрямого визначення основних показників 
енергетики організму, що не вимагають виконання 
фізичних навантажень максимального об'єму та ін-
тенсивності, і являє собою один із нетрадиційних, мо-
дифікованих електрокардіографічних методів, що до-
зволяють на основі реєстрації диференціальної ЕКГ 
одержати оперативну інформацію одночасно про ае-
робну (лактатну) й анаеробну (алактатну) продуктив-
ність, а також інших, не менше важливих, параметрів 
системи енергозабезпечення. 

У особи що обстежується у стані відносного спо-
кою за допомогою диференціального електрокардіо-
графа записується диференціальна ЕКГ послідовно 
в грудних відведеннях V3R, V2, V6 (фіксується не 
менше 5 кардіоциклів). Схема накладення активного 
електрода на грудній клітині при записі зазначених 
однополюсних відведень ЕКГ по Вільсону така: у 
положенні V3R електрод розміщують справа від гру-
дини в 4 міжребер’ї по серединній лінії; електрод V2 
розташовують у 4 міжребер’я зліва від краю грудини; 
електрод V6 розміщують зліва в 5 міжребер’я по се-
редній лінії пахвової западини.

Відповідно до результатів попередньої обробки 
отриманих даних робиться висновок про стан таких 
параметрів[4]:
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анаеробно-креатинфосфатна потужність і ємність. • 
Можливість до максимальної витрати креатинфос-
фату в кісткових м'язах, тобто оцінка потужності 
та ємності цього джерела енергопродукції в умовах 
короткочасної роботи до знемоги робиться за ЕКГ 
спокою за допомогою відношення R • 100 / R + S у 
відведенні V3R;
анаеробно-гліколітична потужність і ємність. Ха-• 
рактеризує потенційні можливості організму до на-
громадження молочної кислоти в крові залежно від 
характеру попередньої роботи. Оцінюється за роз-
міром відношення R • 100 / R + S у відведенні V2 
диференціальної ЕКГ; 
аеробна потужність визначається за розміром МСК, • 
що розраховується за співвідношеним R • 100 / R. + 
S у відведенні V6. ЧССпано = Wпано + V6 +V2;
загальна метаболічна ємність характеризує при-• 
пустимий об'єм сукупності аеробних і анаеробних 
(гліколітичних і креатинфосфатних) метаболічних 
змін при м'язовій роботі з інтенсивністю на рівні 
МСК. Оцінюється за диференціальною ЕКГ спо-
кою за допомогою суми процентних відношень R 
• 100 / R + S у відведеннях V3R, V2, V6 і Wпано. 
Цілком природно, що метод багатофакторної 
експрес-діагностики застосовується, в основному, 
при медико-біологічному контролі тренувальних 
занять спортсменів різної спеціалізації та квалі-
фікації. Водночас, надзвичайна інформативність 
цього методу, незначна кількість часу, що витра-
чається, роблять метод багатофакторної експрес-
діагностики одним із перспективних у практиці 

масових донозологічних обстежень різних контин-
гентів населення 

Отримані данні заносяться до таблиці (табл. 1).
Аналіз ЕКГ здійснювався за допомогою програми 

CardioLab.
Представляє зацікавленість використання багато-

факторної експрес-діагностики за методом С.А. Ду-
шаніна для оцінки функціонального стану дітей хво-
рих на церебральний параліч.

Експериментальна частина дослідження проводи-
лася на базі інтернату №1 м.Запоріжжя. У досліджен-
ні брали участь 16 дітей середнього шкільного  віку зі 
спастичними формами ЦП із різним ступенем важко-
сті. Діти були поділені на основну та контрольну гру-
пу по 8 осіб у кожній.

Нами було обстежено дітей за методом багатофак-
торної експрес діагностики до та після проведення 
програми фізичної реабілітації.

Діти з контрольної групи займалися фізичної куль-
тури за розкладом та програмою інтернату. З дітьми з 
основної групи заняття проводилися за розробленою 
нами програмою, яка ґрунтувалася на ігровій діяль-
ності, елементах кросової підготовки та заняттях на 
велотренажерах.

Слід звернути увагу на індивідуальні зміни окре-
мих показників функціонального стану організму ді-
тей з ЦП основної та контрольної груп дослідження 
(табл. 2).

Для більшої наочності отриманих даних нами були 
побудовані окремі діаграми для деяких  з вимірюва-
них показників на основі таблиці 2 та 3 (Рис. 1,2,3,4).

Таблиця 1
Показники енергозабезпечення організму за методом багатофакторної експрес діагностики Душаніна С.А.

Показник Результат, відн. од.
 Анаеробно-креатинфосфатний механізм («вибухова сила»)
 Анаеробно-гліколітичний механізм (швидкість)
 Аеробна потужність – МСК  (витривалість)
 Аеробна економічність (WПАНО), %
 ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв.
 ОМЕ (здібність протистояти стомленню)

Таблиця 2
Індивідуальні показники функціонального стану організма дітей  

з церебральним паралічем до та після проведення фізичної реабілітації (основна група)

Прізвище,
ім’я

Показники, відн. од.
Анаеробно-

Креатинфосфатний 
механізм

Анаеробно-
Гликолітичний механізм

Аеробна потужність – 
МСК  

11.2010 04.2011 11.2010 04.2011 11.2010 04.2011
К. Дмитро 37,5 38,6 34,3 37,5 64,6 70,6
К. Євген 33,3 40,5 33,3 34,0 71,5 72,4
К. Настя 22,1 24,2 32,2 33,9 71,4 66,7
К. Давид 44,5 44 36,9 40,1 40,6 43,3
К. Едуард 48,3 58,4 35,1 41,1 73,3 74,3
С. Вероніка 32,3 35,2 31,3 30,6 64,8 66,0
Т. Іван 29,3 30,1 45,4 46,5 65,9 71,1
Ч. Євген 35,3 36,1 27,1 32,1 52,7 60,1
M±m 35,3±8 37,5±10 34,5±5 37±5,3 63,1±11 65,6±10,
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Таблиця 3
Індивідуальні показники функціонального стану організму дітей  

з церебральним паралічем до та після проведення фізичної реабілітації(контрольна група)

Прізвище,
ім’я

Показники, відн. од.
Анаеробно-

Креатинфосфатний механізм
Анаеробно-

Гликолітичний механізм
Аеробна потужність – 

МСК  
11.2010 04.2011 11.2010 04.2011 11.2010 04.2011

Б. Любов 35,4 36,0 32,2 32,4 65,4 66,0
В. Настя 33,0 32,8 36,1 36,0 73,0 78,0
Г. Настя 30,8 31,5 29,8 30,9 51,3 53

К. Сергій 39,0 39,7 34,4 35,8 42,8 43,3
О. Євген 36,0 36,8 38,1 40,1 68,8 69,9

П. Олексій 38,7 38,9 33,8 33,2 68,8 70,0
Т. Олексій 40,0 39,9 40,6 41,2 70,1 70,0

Ф. Володимир 37,0 37,2 36,2 35,0 59,1 60
M±m 34,7±5 34,6±3,7 35±3,4 35±3,6 63,3±11, 64,6±10,

Рис. 1. Показники аеробно-креатинфосфатного механізму 
у дітей з ЦП (основна група)

Рис. 2 Показники аеробно-креатинфосфатного у дітей з ЦП (контрольна група)
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Порівнюючи рис. 4.1 та 4.2 доходимо висновку, що 
запропонована нами програми фізичної реабілітації 
була більш ефективна, так як приріст показника у ді-
тей основної групи становить в середньому 6,2%. Тоді 
як у дітей з контрольної групи цей показник лишився 
на початковому рівні.

Порівнюючи дані представлені на рис. 3 та 4. за-
значимо зростання показника майже у всіх дітей з 
основної групи, тоді як показник АГМ у дітей контр-
ольної групи збільшився значно менше, а у деяких ви-
падках навіть знизився. 

Показник МКС зріс у середньому на 7,4%, а в 
окремих випадках приріст становив до 13,5%. Тоді як 
в контрольній групі приріст становить  лише 3%.

Для більшої наочності нами було побудовано діагра-
ми середніх показників аеробно-креатинфосфатного 
механізму (АКМ), анаеробно-гліколітичного механізму 
(АГМ) та аеробної потужності (МСК) у дітей обох груп 
до початку дослідження (рис. 5) та після проведення  
дослідження (рис.6).

З даних представлених на рисунку 7 видно, що на 
початку дослідження групи мали майже однакові ви-

хідні показники, а в деяких випадках діти з основної 
групи мали нижчі показники, аніж їхні однолітки з 
контрольної групи. Але на рисунку 8 (дані отримані 
після проведення дослідження) можна спостерігати 
значну перевагу в показниках у дітей з основної гру-
пи дослідження.

Висновки
Таким чином, можна стверджувати, що багатофак-

торний метод експрес-діагностики  є досить ефектив-
ним засобом контролю над функціональним станом 
дітей, хворих ЦП, а так само може служити засобом 
оцінки успішності програм фізичної реабілітації.

Виходячи з вищесказаного, можна припустити, 
що показники енергозабезпечення в дітей зі ЦП мож-
на підвищити за рахунок збільшення обсягу рухової 
активності й грамотно підібраній програмі фізичної 
реабілітації.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на 
використання багатофакторної експрес-діагностики 
С.А. Душаніна як засіб оперативного контролю за 
функціональним станом дітей з церебральним пара-
лічем.

Рис. 3. Показники анаеробно-гликолітичного механізму у дітей з ЦП (основна група)

Рис. 4. Показники анаеробно-гликолітичного механізму у дітей з ЦП (контрольна група)

В
ід

но
сн

і о
ди

ни
ці

  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

34
,3

 
37

,5
 

33
,3

 
34

 

32
,2

 
33

,9
 

36
,9

 
40

,1
 

35
,1

 
41

,1
 

31
,3

 
30

,6
 

45
,4

 
46

,5
 

27
,1

 
32

,1
  

1    2       3          4              5    6      7        8 
                                                    11.2010 04.2011  

В
ід

но
сн

і о
ди

ни
ці

  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

32
,2

 
32

,4
 

36
,1

 
36

 

29
,8

 
30

,9
 

34
,4

 
35

,8
 

38
,1

 
40

,1
 

33
,8

 
33

,2
 

40
,6

 
41

,2
 

36
,2

 
35

  
1   2       3          4             5                 6      7      8 
                                                    11.2010   04.2011  



20

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Рис. 6. Показники функціональної підготовленості дітей з церебральним паралічем  
після проведення дослідження

Рис.5. Показники функціональної підготовленості дітей з церебральним паралічем  
до початку дослідження
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Спортсмен як проблема в олімпійському русі  

та підходи до її вирішення
Воропай С.М.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуті основні проблеми, що 
переслідують спортсмена в олім-
пійському спорті. Проаналізовано 
понад 30 інформаційних джерел 
вітчизняних та іноземних авторів. 
Аналіз сучасної наукової,  науково-
методичної літератури та інфор-
маційних даних дозволив окресли-
ти основні проблеми, які постають 
перед сучасний олімпійцем: со-
ціальні, психологічні, економічні, 
морально-етичні, технологічні. 
Запропоновано основні напрямки 
та заходи подолання проблем як у 
межах міжнародного олімпійського 
руху так і на регіональному та на-
ціональному рівнях.

Воропай С.М. Спортсмен как проблема в 
олимпийском движении и подходы к её ре-
шению. Рассмотрены основные проблемы, 
которые преследуют спортсмена в олимпий-
ском спорте. Проанализировано свыше 30 
информационных источников отечественных 
и иностранных авторов. Анализ современной 
научной,  научно-методической литературы и 
информационных данных позволил очертить 
основные проблемы, которые преследу-
ют современных олимпийцев: социальные, 
психологические, экономические, морально-
этические, технологические. Предложены 
основные направления и мероприятия пре-
одоления проблем, как в пределах между-
народного олимпийского движения так и на 
региональном и национальном уровнях.

Voropay S.M. The athlete as a problem 
in the olympic movement and the 
approaches to solve it. Basic problems 
which pursue a sportsman in olympic 
sport are considered. Over 30 informative 
sources of domestic and foreign authors 
are analysed. The analysis of modern 
scientific,  scientifically-methodical 
literature and informative information 
allowed to outline basic problems which 
appear before modern an olympian: 
social, psychological, economic, moral, 
technological. Basic directions and 
measures of overcoming problems are 
offered as within the limits of international 
olympic motion so at regional and 
national levels.
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Вступ.1

В останні роки спортивна, виховна й освітня сто-
рони олімпійського руху тісно переплелися із соці-
альним, політичним і економічним життям світово-
го співтовариства, що ще більш зміцнило авторитет 
спорту в сучасному світі, забезпечило його стабіль-
ність і незалежність.

Нинішній стан і подальший розвиток олімпійсько-
го руху – це підсумок кропіткої роботи всіх сторін 
олімпійської системи – МОК, НОК, МСФ, Оргкоміте-
тів Ігор і ін., представників засобів масової інформа-
ції, державних і суспільних діячів, фахівців в області 
освіти і спортивної науки, тренерів, лікарів. Однак 
центральною фігурою в олімпійському русі був, є і 
буде його величність спортсмен. Його майстерність 
і досягнення, поведінка і спосіб життя є основою роз-
витку і прояву найбільш складних процесів і явищ су-
часного олімпійського руху.

Спортсмен створює унікальне по красі й емоцій-
ності видовище, що залучає на трибуни спортивних 
споруд сотні тисяч глядачів, а до екранів телевізорів 
– мільярди телеглядачів у всіх куточках земної кулі. 
Демонструючи свої можливості, спортсмен як ніхто 
інший сприяє росту популярності країни, представни-
ком якої він є. Їх досягнення і спосіб життя є відчутним 
поштовхом для мільйонів людей до фізичної доскона-
лості і здорового способу життя, а також потужним 
стимулятором розвитку науки та науково-технічного 
прогресу в самих різноманітних галузях.

Унікальне місце спортсмена у сучасному олімпій-
ському русі має досить строкате забарвлення. Поряд 
із блиском юпітерів ми спостерігаємо досить бага-
то і неприємностей, здатних суттєво позначитися на 
спортивній кар'єрі спортсменів. Більш того, можна 
сказати, що в порівнянні з іншими представниками 
системи олімпійського спорту, спортсмен – найменш 
захищена і найбільш уразлива фігура олімпійської 
шахівниці.

© Воропай С.М., 2011

Аналіз сучасної наукової,  науково-методичної 
літератури та інформаційних даних [1,2,3] дозволив 
окреслити основні проблеми, які постають перед су-
часний олімпійцем. 

Перша і, на наш погляд, основна проблема це рівень 
кваліфікації, організаційних і педагогічних здібностей 
тренера від якого залежить доля спортсмена, особли-
во на ранніх етапах спортивної кар'єри, де ми можемо 
досить часто спостерігати невміння вірно оцінювати 
потенційні можливості юних спортсменів, визначення 
їх перспективності подальшої підготовки, а також не-
раціонально спланована підготовка. Однієї з основних 
проблем у цьому плані є форсована підготовка дітей, 
підлітків і юнаків, обґрунтована прагненням до якнай-
швидшого досягнення високих результатів. Однак і 
теорія і практика свідчать про те, що форсування адап-
таційних процесів у юнацькому віці за рахунок засто-
сування винятково високих тренувальних і змагальних 
навантажень, характерних для дорослих спортсменів, 
практично позбавляє їх можливостей цілком реалізу-
вати свої задатки і досягти дійсно видатних результа-
тів. Нерідко не захищеними від сваволі тренерів ви-
являються і дорослі спортсмени. Величезну шкоду 
приносить прийнята в деяких видах спорту практика 
примітивної групової підготовки, заснованої на систе-
матичній жорстокій конкуренції приблизно рівних по 
силам спортсменів, щодня змушених демонструвати 
свої можливості практично в змагальних ситуаціях. 
Виснажлива функціональна підготовка в таких умовах 
практично цілком витісняє вдумливу індивідуальну 
роботу, ефективне техніко-тактичне удосконалювання. 
Такий підхід не рідко через рік-два виснажливого тре-
нування змушує спортсменів залишати спорт. 

В якості прикладів порушення прав спортс-
менів можна привести випадки далеко не завжди 
об'єктивного відбору в збірні команди. Особливо 
часто це спостерігається в спортивних іграх, а також 
єдиноборствах, складно-координаційних видах, коли 
думка тренера і його впевненість в учні часто вияв-
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ляються важливіше об'єктивних підсумків участі в 
відбіркових змаганнях. Зрозуміло, яку психологічну 
травму одержують спортсмени, що домоглися пере-
ваги в відбіркових стартах, але не включені в команду 
через тренерську сваволю, що досить часто підтриму-
ється керівництвом, а особливо в останній час, ним же 
і диктується. 

Досягнення сучасного спорту наскільки високі, 
що їх демонстрація вимагає від організму спортсмена 
функціонування на межі людських можливостей, що 
становить серйозну небезпеку для здоров'я спортсме-
на. Існує безліч факторів ризику, здатних привести до 
серйозних відхилень у стані здоров'я, а в окремих ви-
падках – і до смертельного результату. Останні роки 
тому є сумним підтвердження, коли досить молоді 
спортсмени в віці 20-25 років гинуть безпосередньо 
на спортивному майданчику чи після завершення тре-
нування чи змагання.

У першу чергу слід зазначити використання забо-
ронених препаратів – анаболічних стероїдів, гормону 
росту, стимуляторів нервової системи, наркотичних 
засобів і ін. Усі препарати, віднесені до категорії за-
боронених, можуть зробити самий негативний вплив 
на здоров'я. Деякі з них в умовах важких фізичних 
навантажень становлять безпосередню небезпеку для 
життя, приводять до найтяжких наслідків у результаті 
тривалого застосування, викликаючи серйозні хворо-
би і приводячи до необоротних змін в організмі [4].

Сучасний олімпійський спорт характерний надзви-
чайно високим рівнем навантажень і не рідко на межі 
функціональних можливостей. Ці реалії поставили 
перед здоров’ям спортсменів проблему нераціональ-
них і надмірних навантажень, що нерідко трапляються 
в спортивній підготовці. У результаті їх перенесення 
порушується природний хід вікового розвитку, відзна-
чається перенапруга найважливіших функціональних 
систем (у першу чергу серцево-судинної і центральної 
нервової) і психічних процесів, різко зростає ймовір-
ність спортивного травматизму. Тяжко знайти спортс-
мена високого класу, який би не мав травм. Багатьох 
видатних спортсменів травми змусили піти зі спорту, 
серйозно вплинули на ефективність підготовки і спор-
тивні результати, а для деяких закінчилися летально. 
Значна частина травм викликана недоліками в правилах 
змагань, лібералізмом суддів – у спортивних іграх, єди-
ноборствах, неякісним спортивним інвентарем, устат-
куванням, поганим станом спортивних споруд. Причи-
ною серйозних травм може стать і низька кваліфікація 
тренерів, що не володіють способами профілактики 
травматизму в тренувальній і змагальній діяльності, 
недостатні знання в цій області самих спортсменів.

Досить значною проблемою для олімпійсько-
го руху і відчутним фактором ризику для більшості 
спортсменів зі слаборозвинених країн, не спромож-
них цілком розкрити свої таланти на батьківщині, є 
їх переїзд у спортивні центри інших країн, де створе-
ні значно кращі умови для занять спортом. Однак ці 
спортсмени часто не мають ніяких гарантій на одер-
жання освіти, соціальний захист у випадку серйозних 
спортивних травм, зниження спортивних результатів і 
завершення спортивної кар'єри. У багатьох випадках 
це приводить до трагічних наслідків. 

Досить гостро останнім часом постала проблема 
зростаючої залежності спортсменів від спонсорів і 
менеджерів, організаторів змагань, наслідком чого 
є безжалісна експлуатація спортсменів, змушених 
брати участь у занадто великій кількості змагань. 
Сьогодні така ситуація спостерігається майже у всіх 
видах спорту, особливо в найбільш привабливих у 
комерційному відношенні видах. Комерційні мірку-
вання помітно переважають над інтересами спортс-
менів також при виборі місць і часу проведення 
змагань. Найбільш яскравим прикладом такого роду 
комерційної діяльності стали Ігри Олімпіад в Сеулі 
та Атланті. У 1988 році на Іграх XXIV Олімпіади 
в Сеулі в угоду американському телебаченню бага-
то змагань були перенесені на ранкові години, що 
ввійшло в серйозну суперечність із закономірностя-
ми спортивної підготовки більшості спортсменів до 
Ігор і, безсумнівно, позначилося на їх результатах. 
На Іграх 1996 року в Атланті особливо в складному 
становищі виявилися спортсмени із-за незручного 
вибору міста: несприятливі кліматичні умови – жара, 
вологість, складна криміногенна ситуація, яка накла-
ла відбиток на весь морально-психологічний мікро-
клімат Ігор. До того ж незадовільні умови проживан-
ня, дешеві продукти харчування, що не відповідали 
вимогам харчування спортсменів, що знаходяться в 
умовах найвищих фізичних навантажень. Практично 
були відсутні умови для ефективного відновлення, 
передстартової підготовки. Погана робота транспор-
ту багатьом спортсменам утруднила безпосередню 
підготовку до змагань, а деякі з них з цієї причини 
взагалі спізнилися на старти. Багато з цих проблем 
стають наслідком не тільки низького професійного 
рівня Оргкомітету Ігор, але і прагнення організаторів 
заощаджувати на усьому з метою одержання макси-
мального прибутку від Ігор. 

Не захищеними виявляються спортсмени і перед 
далеко не завжди сумлінними представниками засо-
бів масової інформації, що часто безпардонно втруча-
ються в їх особисте життя. На жаль, приходиться кон-
статувати, що скандали в спорті приваблють багатьох 
журналістів значно більше, ніж серйозний аналіз май-
стерності і тонкощів підготовки, найцікавіші моменти 
спортивної боротьби і феноменальні результати.

Особливо гостро стоїть питання про залежність 
спортсменів від суддів у видах спорту із суб'єктивною 
оцінкою результатів – гімнастика, різні види боротьби, 
бокс, стрибки у воду і т.п., і неможливості опротесту-
вати результати навіть у випадках явно необґрунто-
ваних рішень. Це не тільки приводить до обмеження 
прав ряду спортсменів, незаслужено позбавлених ме-
далей, важко травмує їх психіку, але і стає прикладом 
грубого попрання основних принципів олімпізму і 
норм міжнародного права. 

Актуальною на сьогодні є і проблема світогляду 
й особливостей психіки спортсмена. Амбіції спортс-
менів високого класу часто заважають їм виконувати 
свою роль у родині, суспільстві, професійній діяль-
ності, можуть перешкоджати розвитку особистості. 
Багато в чому це обумовлено підпорядкуванням осві-
ти, виховання інтересам прискореної спортивної під-
готовки, досягнення високих результатів будь-якими 
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засобами. При цьому на другий план відступає під-
готовка до реального життя. У результаті ще під час 
активних занять спортом у багатьох видатних спортс-
менів виявляються елементи однобічності розвитку, 
що приводять до неадекватних вчинків у звичайних 
життєвих ситуаціях – відносини в родині, з партнера-
ми, суперниками, суддями, глядачами, представника-
ми засобів масової інформації.

Чотириразовий олімпійський чемпіон у швидкіс-
ному бігу на ковзанах Йоханн Олав Косс відзначає, що 
сучасний видатний спортсмен зіштовхується з трьома 
основними небезпеками: 1) егоїзм, 2) загроза втрати-
ти зв'язок з реальним світом, 3) труднощі, пов'язані з 
переходом у категорію «колишнього спортсмена»[5].

Такі проблеми постають не тільки перед видатними 
спортсменами, але і серед тисяч менш відомих атлетів, 
що не завоювали медалей, однак багато років викону-
вали таку ж роботу і переносили такі ж навантаження, 
як і зірки сучасного спорту. Ці спортсмени не мають 
тієї популярності і матеріального благополуччя, що 
одержали їх більш щасливі конкуренти, що нерідко в 
ще більшій мірі утрудняє проблему їх соціальної адап-
тації після завершення спортивної кар'єри.

На сьогодні в науково-методичній літературі чітко 
визначено, що спортсмен в олімпійському русі є осно-
вною фігурою. Визначені найбільш актуальні пробле-
ми участі сучасного спортсмена в олімпійському русі, 
шляхи ж їх вирішення в багатьох випадках є диску-
сійними, не чітко і аргументовано визначені. В сучас-
ному складному і безжалісному спортивному, та і не 
тільки, світі вирішення проблем участі спортсменів в 
олімпійському спорті набуває все більшого значення. 

Робота виконана відповідно до комплексного пла-
ну науково-дослідної роботи Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є визначення шляхів вирішен-

ня актуальних проблем, з якими має справу спортсмен 
в олімпійському русі. Для досягнення поставленої 
мети нами були вирішені наступні завдання:

вивчити та окреслити основне коло проблем участі • 
спортсмена в олімпійському русі;
систематизувати спроби вирішення основних про-• 
блем участі спортсмена в олімпійському русі на різ-
них рівнях.

Результати дослідження. 
В останні роки на різних рівнях обговорюється пи-

тання про розробку і визнання на міжнародному рів-
ні статусу спортсмена високого класу, у якому були б 
визначені права й обов'язки спортсмена у відносинах 
з федераціями, спортивними організаціями, тренера-
ми, лікарями й іншими фахівцями, що працюють зі 
спортсменами. Це у певній мірі могло б чіткіше ви-
значити місце спортсмена в Олімпійському спорті, 
упорядкувало б його відносини з іншими учасниками 
олімпійського руху.

Першим кроком до вирішення окреслених про-
блем було створення Комісія атлетів МОК у 1981 році 
за ініціативи Хуана Антоніо Самаранча. Тодішній пре-
зидент МОК наголосив на тому, що атлети – це один 
з чотирьох фундаментів олімпійського руху поряд із 
МОК, НОКами та міжнародними федераціями. 

В 1986 році на сторінках журналу «Спорт» С. Буб-
ка запропонував провести Всесвітню конференцію 
спортсменів, на якій вони самі могли б обговорити 
свої проблеми і представити в МОК вироблені пропо-
зиції. «Чи не занадто часто від їх особи говорять функ-
ціонери, вирішуючи долю світового спорту за спиною 
головних діючих осіб?» – запитував С. Бубка.

Необхідно постійно піклуватися про підвищен-
ня ролі і незалежності спортсменів в олімпійському 
спорті. Не можна допускати підтвердження думки, 
відповідно до якої спортсмен є лише «...пішаком у 
фантастичному шоу засобів масової інформації, робо-
том, створеним для побиття рекордів і реклами това-
рів» Diallo, 1994.

На Олімпійському конгресі в Парижі в 1994 році 
і видатні спортсмени, і представники спортивних ор-
ганізацій, засобів масової інформації гостро ставили 
питання про підвищення ролі спортсменів у розвитку 
Олімпійського спорту, створенні Всесвітнього союзу 
спортсменів-олімпійців, що взяв би на себе вирішення 
задач, пов'язаних із захистом прав спортсменів і під-
вищенням їх ролі при вирішенні актуальних проблем 
спортивного руху: вибір міст – столиць Ігор, визначен-
ня регламенту змагань, експертиза спортивних споруд, 
місць проживання. Рішення конгресу дало поштовх 
для створення відповідних умов по комплексному ви-
рішенню проблем спортсмена в олімпійському русі. 

Вирішенню цих проблем призвані створені при 
МОК, континентальних об’єднаннях НОків, в струк-
турах більшості НОКів комісій атлетів.

Так, серед своїх пріоритетних завдань комісія ат-
летів МОК вбачає:

опікування долею спортсменів після завершення • 
спортивної кар’єри. МОК дуже активно займається 
цим питанням. Вже підписаний контракт з компа-
нією „Адекко”, яка допомагає працевлаштовувати 
атлетів в усьому світі;
освіта атлетів, адже це шлях самовдосконалення та • 
платформа для  подальших досягнень. Суміщати 
спорт та освіту нелегко, але новітні технології да-
ють для цього більше можливостей;
одна з найважливіших проблем сучасного спорту – • 
допінг. Комісія атлетів МОК закликає спортсменів 
бути провідниками ідеї чистого спорту. „Атлети є 
прикладами, зразками для молодих поколінь. Ми 
маємо робити все можливе для того, щоб залучити 
якомога більше дітей до занять спортом. Це буде не-
можливо зробити, якщо не вести жорстоку боротьбу 
із забороненими препаратами,” – Сергій Бубка. 

Проблема спортсменів у сучасному олімпійському 
спорті набрала досить  великої актуальності. На ви-
рішення цієї проблеми залучені досить великі зусил-
ля. Розуміння є на всіх рівнях як міжнародному, так і 
регіональному та національному. Піднімаючи статус 
атлетів в олімпійському русі МОК, континентальні 
асоціації НОКів та більшість НОКів до своїх струк-
турних підрозділів включили комісії атлетів, надавши 
їм досить високих повноважень у вирішенні злобо-
денних проблем сучасного олімпізму. Форуми атлетів 
стали постійними, особливо це характерно для ЄОК. 
В роботі асамблеї атлетів ЄОК беруть участь пред-
ставники 48 країн. ЄОК продовжує бути прикладом 
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іншим континентам стосовно впливу міжнародних 
громадських організацій атлетів в еволюційні процеси 
сучасного олімпійського руху. Завдання комісії ЄОК: 
опіку вання спортсменами, що завершили виступи на ви-
сокому рівні, їх адаптація до життя поза спор том. Комі-
сія докладає усіх зусиль, аби європейські атлети мали 
змогу успішно продовжити професійну діяльність і 
після закінчення завершення спортивної кар'єри. А 
одним із перших кроків, є запровадження Інтернет-
сайту та Інтернет-сервісу, завдяки якому спортсмени 
мають змогу у прямому спілкуванні вирішувати на-
гальні проблеми кожного атлета; допомога в налаго-
джені відносини між Національними Олімпійськими 
комітетами, тренерами та спортивним керівниц твом, 
поліпшувати їх взаєморозуміння; популяризацію олім-
пійського руху; освіта атлетів та участь у вирішенні 
актуальних проблем розвитку спорту та олімпійського 
руху в Європі; освітянська діяльність щодо боротьби з 
допінгом; проблеми з суддівством.

Паралельно з Комісією атлетів ЄОК у європей-
ських країнах працюють і власні комісії. Існує по-
дібна комісія і в Україні. Їй доводиться займатися 
вирішенням багатьох питань, пов'язаних з україн-
ськими атлетами. Пріоритетні напрями робо ти укра-
їнської комісії атлетів: опікування спортсменами, 
які завершили  свою  кар'єру, допомога їм знайти 
себе в інших сферах діяльності; вирішення проблем, 
що виникають у тих, хто продовжує свої виступи за 
Україну; доброчинність для дітей-сиріт за допомогою 
коштів спонсорів і депутатів; ініціювання соціальних 
програм, зокрема програми «Я обираю спорт», що 
спрямована на пропаганду здорового способу життя; 
налагодження стосунків між спортсменами та трене-
рами, федераціями тощо; освітянська діяльність щодо 
боротьби з допінгом.

Проведені нами дослідження дали можливість ви-
значити основні групи проблем, з якими спортсмен 
має справу при участі в олімпійському русі. Серед них 
можна виділити: соціальні, психологічні, економічні, 
морально-етичні, технологічні. Вирішення кожної з 
цих проблем мають деякі спільні, а багато в чому різні 
принципи, методи та засоби їх реалізації. 

Визначальну роль у кар'єрі атлетів відіграє тренер, 
який повинен бути наставником, можливо навіть дру-
гим батьком чи матір’ю. Бачити і відчувати спорт шир-
ше за своїх сучасників, дотримуючись принципу, що по-
трібно любити не себе у спорті, а спорт у собі. 

Останні роки МОК веде активну боротьбу проти 
використання заборонених препаратів. Проблема до-
пінгу є самою актуальною в сучасному олімпійському 
спорті, а тому на її вирішення направленні величез-
ні зусилля всієї олімпійської сім’ї. Але ця проблема, 
на наш погляд, не стільки спортивна скільки етично-
моральна та просвітницько-виховна і не тільки серед 
спортсменів, а, на нашу думку, в більшій мірі серед 
спортивних лікарів, тренерів, спортивних керівників, 
які на кшталт олімпійської медалі готові покласти 
здоров’я спортсмена. На сьогодні ми постійно спосте-
рігаємо дискваліфікації і суспільний осуд спортсменів, 
втрату ними здоров’я, а лікарі, тренери й організато-
ри, що часто є основними винуватцями використання 
спортсменами допінгу, залишаються осторонь.

Цілеспрямована робота з профілактики спортив-
ного травматизму здатна значною мірою убезпечити 
спортсменів. Знижує ймовірність травматизму раці-
ональне планування навантажень, повноцінна роз-
минка перед тренувальними заняттями і змаганнями, 
раціональне харчування, що відповідає специфіці 
виду спорту і характеру навантажень. Велике значен-
ня має також  становлення високоефективної техніки 
рухів, що дозволяє знизити навантаження на кісткову, 
м'язову і сполучну тканини та уникнути травмонебез-
печних рухів. Особлива увага повинна бути звернена 
на застосування якісного спортивного інвентарю й 
устаткування, спортивного взуття, одягу. Повноцін-
ний відпочинок, застосування відновних процедур, 
раціональний питний режим також сприяють знижен-
ню травматизму.

Вирішення проблеми недостатньої кваліфікації 
багатьох журналістів, що не дозволяє професійно ана-
лізувати тонкощі сучасного олімпійського спорту і, у 
силу цього, що штовхає їх на пошук біля спортивних 
фактів, що носять характер скандальності і дешевої 
сенсаційності полягає у створенні ефективної систе-
ми підготовки таких фахівців. На наш погляд, вирі-
шення цієї багатогранної проблеми може бути через 
використання різних напрямків. Найбільш ефектив-
ний, на наш погляд, є залучення до журналістської 
роботи видатних спортсменів, що закінчили свою 
спортивну кар’єру. Таких випадків у світовій практиці 
ми маємо сьогодні вдосталь. Відкриття або в класич-
них вузах на факультетах журналістики спеціалізації 
“спортивна журналістика”, або у спеціальних фізкуль-
турних вузах. Проведення широкомасштабних заходів 
по підвищенню кваліфікації спортивних журналістів 
від місцевого рівня до загальнодержавних та міжна-
родних семінарів, метою яких повинно бути ознайом-
лення їх з особливостями тренувальної та змагальної 
діяльності, історією та сучасним станом видів спор-
ту. Введення вузької спеціалізації (по виду спорту чи 
спорідненій групі видів спорту). Всі ці заходи повинні 
позбавити спортсменів страждань за не об’єктивність 
оцінки їх діяльності, а  пересічних любителів спорту 
від нудних репортажів з поверхневим викладом подій, 
перерахуванням безлічі малозначимих цифр і фактів. 

Вирішення багатьох проблем атлетів, на наш по-
гляд, можливе і завдяки постановці МОК проблеми пе-
регляду порядку розподілу доходів від проведення Ігор. 
Прийшов час поставити за обов'язок Оргкомітетам ви-
ділити преміальний фонд для заохочення спортсменів, 
що завоювали медалі, а в перспективі і усім учасникам 
Ігор, як це відбувається на комерційних змаганнях. 
Дійсно, парадоксальної виглядає ситуація, коли Орг-
комітети Ігор мають багатомільйонний прибуток і ви-
користовують його, звичайно ж, у власних інтересах, 
а спортсменам, що своїми досягненнями забезпечили 
одержання цього прибутку, вручають від Оргкомітетів 
букет квітів і вони змушені покладати надії на матері-
альну винагороду своєї праці винятково на уряди чи 
меценатів своїх країн. Сума преміального фонду для 
власників золотих, срібних і бронзових медалей по-
винна бути визначена МОК разом із МСФ при виборі 
міст – столиць Ігор і стати однією з обов'язкових умов 
підготовки міста до їх проведення.
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Спортсменам високого класу нерідко властиве по-

чуття агресивності, переваги над суперниками, праг-
нення придушити їх, відсутність почуття співчуття 
в спортивній боротьбі. Ці якості здатні привести до 
виникнення серйозних проблем у звичайному жит-
ті. Тому дуже важливо враховувати ці особливості 
в процесі освіти і виховання спортсмена. Адаптація 
спортсменів до після спортивного життя може бути 
адекватною і стійкою якщо заздалегідь для нього буде 
створено робоче місце. МОКом у цьому напрямку 
зроблені перші кроки (співпраця з фірмою “Адек-
ко”). На регіональному і національному рівнях також 
потрібно шукати партнерів по вирішенню проблеми 
працевлаштування спортсменів по завершенню спор-
тивної кар’єри ще тоді, коли спортсмен знаходиться 
на вершині слави. Такий перехід від одного виду ді-
яльності до іншого буде мати найменші психічні за-
трати, так як спортсмен органічно, поступово буде 
переходити від спортивних проблем, які він за три-
валий час підготовки, завдяки характеру і силі волі 
навчився долати до проблем житейських, до яких він 
ще не достатньо адаптувався. 

Останнім часом збільшилася роль спортсменів не 
тільки на спортивних майданчиках, а й поза ними – у 
МОК, міжнародних федерація, Національних олімпій-
ських комітетах. Спортсмен маєте проявляти активну 
позицію, не стояти в стороні, а вже сьогодні вносити 
свої пропозиції, побажання та ініціативи.

МОК останнім часом досить активно залучає до 
вирішення проблем Олімпійського руху спортсме-
нів через обов’язкове  включення їх представників у 
роботу комісій по проблемах пов’язаним з вибором 

місця проведення чергових Ігор, а також до дисциплі-
нарних комісій Ігор. У роботу дисциплінарної комісії, 
зокрема, входять питання допінг-контролю атлетів, 
контроль за підготовкою місць змагань, харчування і 
умов проживання і т.п.

Вперше до Олімпійських ігор в Турині створено 
олімпійський путівник. В ньому містяться поради 
щодо підготовки до змагань, інформація про роль 
менеджера у спорті, боротьби із допінгом, правила 
підписання контрактів, юридичні проблеми в спорті, 
збереження здоров’я, створення позитивного громад-
ського іміджу. Більшість з атлетів задумуються про 
отримання вищої освіти та своєї майбутньої долі поза 
спортивними аренами та змаганнями лише після за-
вершення активної кар'єри. Виданий довідник допо-
магає заповнити ці прогалини та краще підготувати 
атлетів до інтеграції після завершення кар'єри.

Висновки. 
З метою захисту прав та інтересів атлетів та на-

вчання молодих поколінь спортсменів відстоювати 
свої права необхідно створити аналогічні комісій ат-
летів у всіх країнах олімпійської сім’ї, при федераціях 
як міжнародних так і національних. 

Запрошувати на тренувальні бази викладачів та 
сприяти забезпеченню баз комп’ютерами та Інтер-
нетом, що дозволить атлетам ефективно отримувати 
повну і оперативну інформацію по злободенним пи-
танням.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на аналіз та визначення більш широкого 
спектру проблем, що постають перед олімпійцем, а 
також вивчення їх шляхів 
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Програма тренінгу корекції самооцінки та вироблення 
лідерських якостей у спортсменів-шахістів високої кваліфікації

Височіна Н.Л., Смоляр І.І., Ємшанова Ю.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Виявлено вплив рівня само-
оцінки на результативність гри 
кваліфікованих шахістів. Роз-
роблено програму корекції са-
мооцінки спортсменів високої 
кваліфікації. Впроваджено роз-
роблену технологію корекції са-
мооцінки у тренувальний процес 
спортсменів-шахістів високої 
кваліфікації як комплекс тре-
нінгових вправ, спрямований на 
підвищення ефективності спор-
тивної діяльності. Доведено, 
що високий рівень самооцінки 
позитивно впливає на спортивні 
результати шахістів.

Высочина Н.Л., Смоляр И.И., Емшанова 
Ю.А. Программа тренинга коррекции са-
мооценки и выработки лидерских качеств 
у спортсменов высокой квалификации. 
Выявлено влияние уровня самооценки на ре-
зультативность игры квалифицированных шах-
матистов. Разработана программа коррекции 
самооценки спортсменов высокой квалифика-
ции. Внедрена разработанная технология кор-
рекции самооценки в тренировочный процесс 
спортсменов-шахматистов высокой квалифи-
кации как комплекс тренингових упражнений, 
направленный на повышение эффективности 
спортивной деятельности. Доказано, что вы-
сокий уровень самооценки позитивно влияет 
на спортивные результаты шахматистов.

Vysochina N.L., Smolyar I.I., Emshanova 
Y.O. The training program self-correcting 
and developing leadership qualities 
of sportsmen of high qualification. 
The influence of level of self-esteem 
on the effectiveness of game of skilled 
chess players. It is shown the program of 
correction of self-appraisal of sportsmen 
of high qualification. Introduced correction 
technology developed self-esteem in the 
process of training of sportsmen chess 
players of high qualification as a set of 
training exercises aimed at improving the 
efficiency of sports activity. It is shown that 
high self-esteem has a positive effect on 
sports results chess players.

Ключові слова:
самооцінка, спортсмени висо-
кої кваліфікації, шахова діяль-
ність, програма корекції.

самооценка, спортсмены высокой квалифи-
кации, шахматная деятельность, програм-
ма коррекции.
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chess activity, correction programs. 

Вступ.1

Сучасний етап розвитку спортивних досягнень 
шахістів в Україні вимагає від фахівців у сфері спор-
тивної психології та фізичного виховання все більшої 
уваги щодо питань підвищення ефективності їх зма-
гальної діяльності. Одним з важливих напрямків під-
готовки спортсменів-шахістів є корекція їх самооцін-
ки та вироблення лідерських якостей [1, 5]. Водночас з 
цим аналіз спортивної практики показує, що питанням 
впливу самооцінки на спортивний результат приділя-
ється недостатньо уваги. Самооцінка представників 
різних видів спорту майже не вивчалася окремо, лише 
тільки в контексті загальних проблем психологічної 
підготовки спортсмена [3]. Тому проблема розробки 
програм підготовки шахістів високої кваліфікації до 
змагань шляхом корекції їх самооцінки та вироблення 
лідерських якостей є актуальною. 

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 2.4.6 “Психологічні про-
блеми підготовки та розвитку суб’єктів спортивно-
педагогічної діяльності у сфері фізичного виховання 
та спорту” (№ держреєстрації 0106U010780). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження полягає у розробці та теоре-

тичному обґрунтуванні програми тренінгу корек-
ції самооцінки та вироблення лідерських якостей у 
спортсменів-шахістів високої кваліфікації для підви-
щення ефективності їх змагальної діяльності.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення даних спеціальної літератури, педагогічне 
спостереження, педагогічний експеримент, методи 
психодіагностики. 

Результати дослідження. 
Для підвищення ефективності змагальної ді-
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яльності спортсменів-шахістів високої кваліфікації 
нами було розроблено програму корекції самооцінки 
(комплекс вправ) з урахуванням специфіки шахової 
діяльності [2, 4]. Дана програма була впроваджена у 
процес тренувальної та змагальної діяльності шахіс-
тів високої кваліфікації протягом 2008-2009 років. В 
дослідженні приймали участь 20 шахістів-чоловіків 
високої кваліфікації: 10 міжнародних гросмейстерів та 
10 міжнародних майстрів з шахів. Вік випробуваних 
25–30 років. Дослідження проводилися під час трену-
вальних зборів та шахових змагань, а саме: на Чемпіо-
натах України з шахів, клубних Чемпіонатах України 
(м. Алушта), «OPEN» турнірах за швейцарською сис-
темою жеребкування, турнірах за системою кола на ви-
конання кваліфікаційної норми. Всього проведено 190 
досліджень та 150 тренінгових занять.

З метою проведення корекції самооцінки 
спортсменів-шахістів було використано тренінг, спря-
мований на підвищення впевненості та вироблення лі-
дерських якостей у групі майстрів спорту, як тих, які 
визнані неуспішними у спортивній діяльності (оскіль-
ки в шахах за даними експертів період 25-30 років вва-
жається віком максимальних спортивних досягнень).

Тренінг складався з чотирьох головних вправ:
Вправа 1. Знайомство. 
Дана вправа не лише спонукає учасників взаємодіяти 

одне з одним, а й задає тон всьому майбутньому заняттю.
Тривалість вправи – 30 хвилин. 
Нижче наведені деякі можливі питання і теми, 

які належать до змісту даного тренінгу, і які ми 
використовували. Питання були підібрані відповідно 
до сфери діяльності спортсменів.  
1. Як ви любите проводити дозвілля? Чи пов’язано це 

з вашою професією?
2. Що викликає у вас сильні емоції? Які емоції 

викликає у вас перемога або поразка у змаганнях? 
Які з них більш значущі?
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3. Хто з відомих шахових гравців є для вас авторите-
том? Чому?

4. Яке ваше найбільш вражаюче спортивне досягнення? 
5. Які позитивні якості ви привносите у вашу роботу? 
6. Що ви вмієте робити краще, ніж більшість ваших колег? 

Як би ви охарактеризували свій шаховий стиль гри? 
Вправа 2. Легка розмова.
Учасники отримують шанс попрактикуватися в 

навичках ведення короткої розмови, що допомагає 
виробити вміння вільно розпочати і впевнено вести 
бесіду, не відчувати сором’язливості при розмові. Ця 
вправа особливо корисна у разі, якщо вона проводиться 
серед учасників, раніше незнайомих одне з одним. 

Наприкінці цієї вправи учасники досягають мети 
подолання труднощів, що виникають у спілкуванні з 
іншими учасниками тренінгу. 

Тривалість вправи – 15 хвилин.
Деякі теми, які можна використовувати під час 

легкої розмови: 
– В яких змаганнях ви приймали участь за останній час? 
– Як вам найбільше подобається подорожувати?
– Що ви сподіваєтеся отримати у результаті відвідин 

тренінгу? 
– Як ви відпочиваєте у період напружених змагань поза 

ігровою зоною? Чи багато у вас вільного часу?
– Якому методу підготовки до змагань ви віддаєте 

перевагу? 
Вправа 3. Історія про … 
Цю вправу можна досить широко застосовувати у 

тренінгах зі спортсменами, особливо корисна вона у 
програмах розвитку впевненості та лідерських якостей, 
тому що дає можливість безпосередньо зафіксувати 
характерні риси й особливості особистості учасників 
тренінгу – зокрема виявити тих, хто із задоволенням подає 
себе іншим; або тих, які воліють залишатися у тіні; тих, 
кого видають несвідомі рухи їх тіла, тощо. Тривалість 
вправи – по 3-4 хвилини на кожного учасника. 

Вправа 4. Перше враження.
Ця вправа призначена для взаємного представлення та 

є одним із варіантів вправи-знайомства, де обговорюються 
питання, порушені під час виконання попередньої вправи, 
що дає змогу проводити дискусію в парах. 

Тривалість вправи – від 30 хвилин до 1 години, 
залежно від кількості учасників. 

Питання, які можна використовувати: 
– Наскільки сильно вас турбувало прагнення донести 

свою думку до однієї людини? Чому? Чи будували ви 
своє поводження інакше, адресуючись до групи людей? 
Якщо так, то яким чином? У якому з цих двох випадків 
ви почувалися більш комфортно, повідомляючи про 
себе особисті відомості? Чому? (Чому ж ні?) 

– Як виражався такий стан учасників, як занепокоєння, 
фрустрація або подразнення? У словах? У тоні голосу? У 
невербальних проявах? Ви можете навести приклади? 
Таким чином після завершення вправи всі спортсмени 

більш гармонійно і впевнено почуваються у групі, і 
кожен з них серйозно поговорив мінімум з кількома 
колегами. Публічний виступ перед всією групою у 
деяких спортсменів викликає занепокоєння. Але це є 
тим першим значущим кордоном, який було успішно 
подолано кожним членом групи спортсменів-шахістів.

Дослідження показників самооцінки після прохо-
дження спортсменами тренінгу показує, що під впли-
вом психокорекції у спортсменів відбулися зміни рівня 
самооцінки та рівня домагань.

У групі гросмейстерів в середньому за кожною 
шкалою у формуючому експерименті підвищився па-
раметр самооцінки на 0,625 бала (p <0,05), одночасно 
з цим рівень домагань зменшився на 0,625 бала (p 
<0,05), що призвело до зменшення параметра цільового 
відхилення на 1,25 бала (p <0,05) в середньому за 
кожною шкалою (табл. 1).

Найбільшого впливу зазнав параметр рівня дома-
гань у групі майстрів спорту. В середньому за кожною 
шкалою цей показник підвищився на 3 бали (p <0,05). 
Оскільки відповідний показник рівня самооцінки у 
майстрів спорту підвищився на 1,625 бала (p <0,05), 
спостерігається змінення параметра цільового 
відхилення на 1,375 бала (p <0,05), що відбулося за 
рахунок вагомого збільшення рівня домагань.

Порівняння середніх показників змінення 
параметрів самооцінки і рівня домагань в обох групах 
спортсменів вказує на те, що значною мірою вплив 
тренінгу відобразився на значенні параметра рівня 
домагань, що дає підстави для ствердження про те, що 
підвищення цифрового показника даної характеристики 
в процесі змагальної діяльності вагомо впливає на 
результативність гри висококваліфікованих шахістів.

Зіставлення середніх показників коефіцієнта від-
хилення, що розраховується як різниця між запла-
нованим та фактичним результатами, за підсумками 
шахового турніру показує, що у формуючому екс-

Таблиця 1
Зіставлення середніх показників зміни параметрів самооцінки та рівня домагань  

до та після проходження тренінгу

Параметр Гросмейстери Достовірність 
відмінностей Майстри спорту Достовірність 

відмінностей

Самооцінка 0,625 p <0,05 1,625 p <0,05

Рівень домагань -0,625 p <0,05 3 p <0,05

Цільове відхилення -1,25 p <0,05 1,375 p <0,05
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перименті у групі гросмейстерів даний показник до-
рівнює 2,7 бала, що на 0,1 бала більше, ніж у конста-
туючому експерименті, а у групі майстрів спорту 2,4 
бала, що на 0,6 бала вище, ніж попередній. Отрима-
ні дані дозволяють зауважити, що у майстрів спор-
ту значно збільшився рівень домагань (p <0,05) і як 
наслідок, відзначається значний приріст рейтингу 
(p <0,05). Враховуючи це, можна зробити висновок, 
що застосування даної програми корекції самооцінки 
сприяє її підвищенню у спортсменів-шахістів.

Порівняння показників мотивації досягнення вка-
зує на те, що у констатуючому експерименті у групі 
гросмейстерів середній показник складає 16,0 балів, а у 
формуючому експерименті – 15,4 бала, тобто в обох ви-
падках він відповідає високому рівню мотивації досяг-
нення. У групі шахістів майстрів спорту до проведення 
тренінгу цей показник дорівнює 12,1 бала, а після пси-
хокорекції – 14,8 бала, що хоча відповідає середньо-
му рівню мотивації досягнення, але наближається до 
високого. Динаміка змін мотивації досягнення у групі 
майстрів спорту вказує на позитивний вплив тренінгу 
на особистість спортсменів-шахістів, що сприяє підви-
щенню ефективності їх змагальної діяльності.

Для підтвердження достовірності отриманих у до-
слідженні результатів ми проаналізували як змінився 
рейтинг шахістів протягом року, до та після корекції са-
мооцінки. Аналіз динаміки рейтингу випробуваних ша-
хістів був проведений за період 01.01.2009 – 01.01.2010 
року. Розрахунок відносної сили гравців здійснювався 
у системі рейтингів Elo (рис. 1).

Розгляд цих показників вказує на те, що середнє 
відхилення рейтингу за звітний період у гросмейстерів 
складає 8,8 пункту Elo, в той же час у майстрів спорту 
цей показник дорівнює 22,0 пункти Elo. За цей час 
кожний спортсмен приймав участь у 4–8 турнірах 
високої кваліфікації.

В обох групах динаміка коливань рейтингу 
спортсменів має позитивну спрямованість, але у групі 
гросмейстерів у чотирьох випробуваних рейтинг протягом 
року був втрачений, що зумовило незначне збільшення 
середнього показника. У групі майстрів спорту лише в 
одного випробуваного рейтинг був втрачений і в одного 
він залишився на попередньому рівні, інші спортсмени 
отримали збільшення рейтингу. Розбіжність показників 
відхилення спостерігається дуже значна, особливо у 
групі гросмейстерів, від -31 до 52 пунктів Elo, що складає 
83 пункти Elo. А в групі майстрів спорту – від -7 до 60 
пунктів Elo, що складає 67 пунктів Elo рейтингу.

Отже, успішним шахістам притаманний високий 
рівень самооцінки у поєднанні з завищеним рівнем 
домагань, що свідчить про доцільність корекції 
самооцінки у спортсменів високої кваліфікації.

Висновки.
В результаті проведеної роботи нами було розро-

блено систему заходів по корекції самооцінки як чин-
ника успішної спортивної діяльності шахістів високої 
кваліфікації, до яких відносяться: 

розвиток лідерських та укріплення вольових якос-• 
тей, розвиток самодисципліни, твердості характеру, 
підвищення впевненості у собі, цілеспрямованості, 
орієнтації на досягнення успіху;
вироблення навичок стресостійкості, самоконтро-• 
лю передстартових емоційних станів та у ситуації 
обмеженого часу, розвиток здібностей спортсменів 
до саморегуляції;
виявлення схованих резервів особистості • 
спортсменів-шахістів.

Подальші дослідження полягають у застосуванні 
програми корекції самооцінки та вироблення лідер-
ських якостей при підготовці кваліфікованих шахістів 
на різних етапах спортивного удосконалення. 

Рис. 1. Співвідношення індивідуальних показників динаміки рейтингу  
висококваліфікованих шахістів (01.01.2009 – 01.01.2010 рр.) 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Розвиток координаційних здібностей та біохімічні зміни  
у школярів молодшого шкільного віку при заняттях хореографією

Гложик І.З., Явдошик А.В.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Показано вплив розробленої ме-
тодики з хореографії на розви-
ток координаційних здібностей 
та проаналізовано зміну деяких 
біохімічних показників, а саме, 
екскреції креатиніну та фосфору 
неорганічного у дітей молодшого 
шкільного віку, які займаються хо-
реографією. У експерименті бра-
ли участь школярі 8-9 років (хлоп-
чики). Встановлено, що заняття з 
хореографії значно покращили 
рівень розвитку координаційних 
здібностей у школярів експери-
ментальної групи та доведено 
позитивний вплив уроків хорео-
графії на фізичну працездатність 
учнів, оскільки їх організм більш 
адаптований до фізичних наван-
тажень, і переносить їх з менши-
ми енерговитратами. 

Гложик И.З., Явдошик А.В. Развитие коор-
динационных способностей и биохимиче-
ские изменения у школьников младшего 
школьного возраста, которые занимаются 
хореографией. Показано влияние разрабо-
танной методики по хореографии на развитие 
координационных способностей и проанализи-
рованы изменения некоторых биохимических 
показателей, а именно, экскреции креатинина 
и фосфора неорганического у детей младшего 
школьного возраста, которые занимаются хо-
реографией. В эксперименте принимали уча-
стие школьники 8-9 лет (мальчики). Установле-
но, что занятия по хореографии значительно 
улучшили уровень развития координационных 
способностей у школьников эксперименталь-
ной группы и доказано положительное влияние 
уроков хореографии на физическую работо-
способность учащихся, поскольку их организм 
более адаптирован к физическим нагрузкам, и 
переносит их с меньшими энергозатратами.

Glozhyk I.Z., Yavdoshyk A.V. The de-
velopment of coordination abilities 
and biochemical changes in school-
children of primary school age at em-
ployment choreography. The influence 
of the developed technique to dance on 
the development of coordination abilities 
and reflects changes some biochemical 
parameters, namely, urinary creatinine 
and inorganic phosphorus in primary 
school children involved in choreogra-
phy. In the experiment involved students 
8-9 years (boys). Found that classes 
in choreography improved level of co-
ordination abilities of students and the 
experimental group demonstrated a 
positive impact choreography lessons 
on physical performance of students, 
because their body is more adapted to 
physical activity, and puts them at lower 
power consumption.

Ключові слова:
координаційні здібності, хорео-
графія, фосфор неорганічний, 
креатинін.

координационные способности, хореогра-
фия, фосфор неорганический, креатинин. 

coordination skills, choreography, inor-
ganic phosphorus, creatinine.

Вступ.1

Діяльність людини на виробництві, у навчанні та 
спорті вимагає певного рівня розвитку фізичних якос-
тей. 

На думку учених, підвищення ефективності розви-
тку фізичних якостей дітей молодшого шкільного віку 
можливо на основі залучення їх до систематичних за-
нять спортом, у тому числі і до занять хореографією 
[2,5]. Це, у свою чергу, вимагає змін в методах і засо-
бах навчального процесу, більш поглибленого індиві-
дуального підходу, заснованого на комплексному ви-
вченні здібностей і можливостей дитини [3]. 

Дані вікової анатомії, фізіології, психології свід-
чать про те, що діти 7-9 років морфофункціонально 
готові для виховання координаційних здібностей (КЗ) 
[1]. У ході теоретичного аналізу можна зробити ви-
сновок про те, що молодший шкільний вік є синсетив-
ним періодом розвитку координаційних здібностей 
в хореографічній діяльності. Вправи, спрямовані на 
розвиток координаційних здібностей, потрібно прово-
дити в чіткому співвідношенні з віковими, статевими 
та індивідуальними особливостями школярів і юних 
спортсменів [2, 3, 6]. Все це вказує на необхідність 
більш глибокого аналізу зазначених вище проблем.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – розробка і експериментальне 

обґрунтування методики виховання координаційних 
здібностей. 

Завдання дослідження:
1. Встановитивікові особливості розвитку 

координаційних здібностей у дітей молодшого 
шкільного віку.

© Гложик І.З., Явдошик А.В., 2011

2.  Розробити і перевірити в педагогічному 
експерименті найбільш ефективні засоби і методи-
ку виховання координаційних здібностей для дітей 
молодшого шкільного віку.

3.  Обґрунтувати за допомогою педагогічних і біохімічних 
досліджень ефективність розробленої методики з 
хореографії і її вплив на розвиток координаційних 
здібностей та підвищення рівня фізичної працездатності 
дітей молодшого шкільного віку.
Для проведення експерименту було сформовано дві 

групи школярів (хлопчики 8-9 років): контрольна та екс-
периментальна. Тестування та біохімічні дослідження 
були проведені на початку та в кінці експерименту. 

Для визначення рівня розвитку координаційних зді-
бностей було використано три тести. В ході першого 
тесту оцінювався рівень розвитку стійкості вестибуляр-
них реакцій. Проведений він за методикою К. І. Брико-
ва і А. Г. Матвієнко. Крім цього, у дітей оцінювалась 
здатність до виконання складно координованих рухів 
за методикою В. Л. Марищука зі співавторами. Третій 
тест проводився з метою визначити здібність до пере-
будови рухової дії. Для з’ясування впливу занять хорео-
графії на фізичну працездатність учнів, було проведено 
наступні біохімічні дослідження: визначення екскреції 
креатиніну та фосфору неорганічного.

Результати дослідження.
Тестування показали, що рівень розвитку коорди-

наційних здібностей в учнів незначний. Оцінювання 
проводилося за 5 – бальною шкалою. Середній бал в 
обох групах за підсумками трьох тестів, становив при-
близно 3,45 бали, коефіцієнт варіації великий,тобто в 
групах діти мають різний стан розвитку КЗ й, нажаль, 
у більшості учнів він низький. Тому КЗ дітей молод-
шого шкільного віку потребують вдосконалення. 
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В період з січня по квітень ми застосовували роз-
роблену нами методику в експериментальній групі. 
Школярі два рази в тиждень відвідували заняття з хо-
реографії.

 Аналізуючи різноманіття стилів і напрямків тан-
ців було обрано рухи класичного, спортивного і су-
часного. Основними критеріями відбору рухів служи-
ли вікові фізіологічні і психологічні особливості дітей 
і рівень впливу цих рухів на формування правильної 
постави, розвиток координації, виховання художньо-
естетичного смаку, формування основ індивідуальної 
танцювальної культури на різних етапах навчання. 
Комплексно удосконалюючи координаційні здібності, 
ми використовували різні методичні прийоми:

зміна темпу, швидкості і амплітуди рухових дій;• 
перехід з однієї побудови в іншу,• 
дзеркальне виконання вправ;• 
застосування вправ з незвичайним вихідним поло-• 
женням.
варіювання просторових меж виконання вправи.• 

Основна умова удосконалення координаційних 
здібностей – новизна вправ.

Застосовували такі параметри навантаження:
складність рухових дій коливається в межах від 40 • 
до 70% від максимального рівня,
інтенсивність роботи у початківців відносно неве-• 
лика;
тривалість окремої вправи становить від 10 с до 120 • 
с, або до появи втоми;
кількість повторень – від 6 до 10-12 разів;• 
тривалість відпочинку між вправами – 1-2 хв.• 

Використовуючи в першій частині уроку хорео-
графії – класичний тренаж, ми намагалися розвивати 
уміння зберігати вертикальну вісь, забезпечувати рів-
новагу тіла в будь-якому положенні, вдосконалювати 
точність виконання руху, м’язову координацію учнів. 
Вправи виконувались біля опори та на середині залу.

Важливе місце посідала ритміка, а також специфіч-

ні групи рухів, такі, як акробатичні, пів-акробатичні, 
елементи спортивно-гімнастичного стилю, що вклю-
чають побудови, перебудування, прикладні та загаль-
но розвиваючі вправи.

 Експериментальна методика передбачає викорис-
тання певних, розроблених нами танцювальних ком-
позицій. 

Музично-ритмічна підготовка відіграє провідну 
роль в навчальному процесі юного танцюриста на по-
чатковому етапі. Важливим є зв’язок вправ з мелодією 
і регістром звучання музики, ритм і розмір музичного 
супроводу, темп і динамічні відтінки музики.

Найбільш широко ми застосовували вправи: кла-
сичного танцю – 5 основних позицій ніг; основні пози-
ції рук пор-де-бра; демі пліє; батман тендю. Виконання 
цих вправ на середині залу: стрибки: соте, ешаппе.

Пріоритетами в сучасному танці стали такі на-
прямки як диско, фанк, хіп-хоп. З бальним танцем 
учнів допомогли ознайомити основні рухи танців: по-
вільного вальсу тача-ча-ча. 

Ми застосовували танцювальні вправи з викорис-
танням ігрового, змагального і повторного методів, 
при цьому дотримувалися принципи послідовності, 
поступовості і систематичності з врахуванням індиві-
дуальні особливості учнів. 

Щоб дізнатися чи є дієвою застосована нами про-
грама з хореографії, ми провели повторні тести в двох 
групах (контрольній та експериментальній). 

Результати тестів контрольної групи наприкінці 
експерименту наведені в таблиці 1.

 Середнє арифметичне та коефіцієнт варіації зали-
шився майже без змін, що надалі свідчить про низький 
рівень розвитку окремих КЗ, неоднорідність групи.

Результати тестів експериментальної групи напри-
кінці експерименту наведені в таблиці 2.

Результати тестування наведені в таблицях свід-
чать, що експериментальна група показала кращий 
результат ніж контрольна. Середній бал за підсумка-

Таблиця 1
Результати тестів контрольної групи  

наприкінці експерименту (оцінка в балах за 5-ти 
бальною шкалою)

Прізвище та ім'я Те
ст

 1

Те
ст

 2

Тест 3

В
пр

ав
а 

№
1

В
пр

ав
а 

№
2

Середнє арифметичне 3,33 3,00 3,33 3,42

Дисперсія 0,42 0,55 0,24 0,63

Середнє квадратичне 
відхилення 0,65 0,74 0,49 0,79

Стандартна похибка 0,19 0,21 0,14 0,23

Коефіцієнт варіації 20% 25% 15% 23%

Таблиця 2
Результати тестів експериментальної групи 

наприкінці експерименту (оцінка в балах за 5-ти 
бальною шкалою)

№
Прізвище та ім'я Те

ст
 1

Те
ст

 2

Тест 3

В
пр

ав
а 

№
1

В
пр

ав
а 

№
2

Середнє арифметичне 4,3 4,3 4,3 4,2

Дисперсія 0,57 0,61 0,42 0,52

Середнє квадратич-
не відхилення 0,75 0,78 0,65 0,72

Стандартна похибка 0,22 0,22 0,19 0,21

Коефіцієнт варіації 18% 18% 15% 17%
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ми трьох тестів в контрольній групі становить – 3,27 
бала, а в експериментальній – 4,27 бала.

Також в експериментальній групі значно покра-
щилася коефіцієнт варіації, що свідчить про вибірку 
середньої однорідності, тобто у дітей в групі рівень 
фізичної підготовки приблизно досяг однакової фор-
ми, а в контрольній залишився без значних змін.

Необхідно відзначити, що заняття з хореографії 
значно покращили рівень розвитку координаційних 
здібностей в експериментальній групі у порівнянні з 
результатами тестів, що проводилися на початку педа-
гогічного експерименту. 

З метою з’ясування впливу занять хореографії на 
фізичну працездатність учнів, проведено біохімічні 
дослідження. 

До навантаження вміст креатиніну у сечі учнів 
експериментальної групи становив 6,25 мг/кг/добу , а 
після навантаження – 6,81 мг/кг/добу, тобто зростав 
на 8,9 %. Вміст креатиніну у сечі учнів контрольної 

групи до навантаження становив 6,34 мг/кг/добу, а 
після навантаження – 6,78 мг/кг/добу, тобто зростав 
на 6,9 %. Збільшення вмісту креатиніну у сечі після 
навантаження пов’язано з посиленням його синтезу у 
процесі м’язової роботи (рис.1). 

В кінці експериментального періоду вміст креати-
ніну у сечі учнів експериментальної групи до наванта-
ження становив 7,03 мг/кг/добу, а після навантаження 
зростав на 6,4 % і становив 7,48 мг/кг/добу, а у сечі 
учнів контрольної групи до навантаження вміст креа-
тиніну становив 6,58 мг/кг/добу, а після навантаження 
– 7,01 мг/кг/добу, тобто на 6,5 % вище (рис.2). 

Як видно з результатів проведених досліджень, 
в учнів експериментальної групи спостерігається 
тенденція до більш плавних змін екскреції даного 
метаболіту. Однак, слід враховувати, що вміст даного 
метаболіту залежить від багатьох чинників, зокрема 
м’язової маси, видільної здатності нирок, а також від 
кількості екзогенного креатиніну.

Екскреція креатиніну, мг/кг/добу  

6,9  
6,8  
6,7  
6,6  
6,5  

експериментальна група  
контрольна група   

6,4  
6,3  
6,2  
6,1  
6   

5,9  
до навантаження після  навантаження  

Рис.1. Екскреція креатиніну до і після навантаження в учнів  
експериментальної та контрольної груп на початку експерименту

Рис.2 Екскреція креатиніну до і після навантаження в учнів експериментальної та контрольної 
груп в кінці експерименту

Екскреція креатиніну, мг/кг/добу  
7,6   

7,4   

7,2   

7   

6,8   експериментальна група  
контрольна група  6,6   

6,4   

6,2   

6   

до навантаження       після  навантаження  
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Рис.3. Екскерція фосфору неорганічного до і після навантаження  
в учнів експериментальної та контрольної груп на початку експерименту

Рис.4. Екскерція фосфору неорганічного до і після навантаження в учнів експериментальної та 
контрольної груп в кінці експерименту

Екскреція фосфору неорганічного,  г/добу  
3,5   

3   

2,5   

2   
експериментальна група  

1,5   контрольна група  

1   

0,5   

0   

до навантаження       після навантаження  

Екскреція фосфору неорганічного, г/добу  
3,5   

3   

2,5   

2   
експериментальна група  

1,5   контрольна група  
1   

0,5   

0   

до навантаження      після  навантаження  

Вміст фосфору неорганічного у сечі учнів 
експериментальної групи до навантаження на початку 
експериментального періоду становив 2,43 г/добу, 
а після навантаження зростав на 20% і становив 
2,92 г/добу. Вміст даного метаболіту у сечі учнів 
контрольної групи на початку експериментального 
періоду до навантаження становив 2,55 г/добу, а після 
навантаження – 3,08 г/добу. Тобто, вміст фосфору 
неорганічного у сечі учнів експериментальної та 
контрольної груп після навантаження зростає на 
20-21% відповідно (рис.1). Така динаміка даного 
метаболіту пояснюється посиленням його секреції 
після навантаження внаслідок прискорення розпаду 

макроергічних сполук в процесі м’язової діяльності. 
Різниця в екскреції фосфору неорганічного після 
навантаження між контрольною та дослідною групою 
становила 5% (рис.3)

В кінці експериментального періоду вміст фосфору 
у сечі учнів експериментальної групи до навантажен-
ня становив 2,14 г/добу, а після навантаження – 2,38 г/
добу, тобто зростає на 11%. У сечі учнів контрольної 
групи вміст фосфору до навантаження вкінці експери-
ментального періоду становив 2,41 г/добу, а після на-
вантаження – 2,98 г/добу, тобто зріс на 23% . Різниця у 
збільшенні екскреції фосфору неорганічного після на-
вантаження між експериментальною та контрольною 
групою становила25% (рис.4). 



34

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

З отриманих результатів ми можемо зробити ви-
сновок про позитивний вплив уроків хореографії на 
фізичну працездатність учнів, оскільки їх організм 
більш адаптований до фізичних навантажень, і пере-
носить їх з меншими енерговитратами, про що свід-
чить менший вмісту фосфору неорганічного у сечі 
учнів експериментальної групи після фізичного на-
вантаження. 

Висновки.
1. За результатами проведеного нами тестування на 

початку експерименту, можна зробити висновок, 
що розвиток координаційних здібностей в учнів, 
нажаль, низький. Середній бал в обох групах за 
підсумками трьох тестів, становив приблизно 3,5 
бали, вибірка велика,що свідчить про неоднорідність 
груп, тому координаційні здібності дітей молодшо-
го шкільного віку потребують вдосконалення. 

2. Після впровадження в навчальний процес уро-
ку хореографії за розробленою нами методи-
кою, повторне тестування показало, що експе-
риментальна група показала кращий результат 
ніж контрольна. Середній бал за підсумками 
трьох тестів в контрольній групі становить – 3,27 
бала, а в експериментальній – 4,27 бала. Також 
в експериментальній групі значно покращився 

коефіцієнт варіації, вибірка середньої однорідності, 
а в контрольній залишився без значних змін. Це 
дає змогу стверджувати, що уроки з хореографії 
позитивно вплинули на розвиток координаційних 
здібностей. 

3. На початку експериментального періоду екскреція 
креатиніну в учнів експериментальної групи після 
фізичного навантаження зростала на 8,9%, а в кінці 
експерименту на 6,4%. В учнів контрольної гру-
пи на початку експерименту екскреція креатиніну 
зростала після навантаження на 6,9%, а в кінці 
експерименту – на 6,5%. Це свідчить що учні 
експериментальної групи виконували завдання з 
меншими затратами енергії.

4. Щодо екскреції фосфору неорганічного, то в учнів 
експериментальної групи після фізичного наван-
таження на початку експерименту вона зростала 
на 20%, а в кінці експерименту – на 11%. В учнів 
контрольної групи екскреція фосфору на початку 
експерименту збільшувалась на 21%, а в кінці – на 
23%. Це свідчить що учні експериментальної групи 
виконували завдання з меншими затратами енергії.
Перспективами подальших досліджень у даному 

напрямку є робота над вдосконаленням створеної ме-
тодики.
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Функциональные возможности гребцов на каноэ, 

специализирующихся на соревновательной дистанции 200 метров
Го Пенчен 

Уханьский университет спорта (Ухань, КНР)

Аннотации:
Показано значение реактивных свойств 
организма для реализации двигатель-
ного потенциала гребцов на каноэ юго-
восточной Азии, специализирующих-
ся на дистанции 200 м. Установлена 
специализированная направленность 
тренировочного процесса гребцов-
спринтеров. Представлены параметры 
функциональных возможностей спортс-
менов с учетом комплексного аэробного 
и анаэробного обеспечения соревнова-
тельной дистанции 200 м. Они основаны 
на оценке уровня мощности и емкости 
аэробного энергообеспечения и кинети-
ческих свойствах кардиореспираторной 
системы в условиях активно нарастаю-
щего метаболического ацидоза.

Го Пенчен. Функціональні можливості 
веслярів на каное, що спеціалізуються 
на змагальній дистанції 200 метрів.  
Показано значення реактивних власти-
востей організму для реалізації рухового 
потенціалу веслярів на каное південно-
східної Азії, що спеціалізуються на 
дистанції 200 м. Представлені параметри 
функціональних можливостей спортсменів 
з урахуванням комплексної реалізації 
аеробного і анаеробного забезпечення 
змагальної дистанції 200 м. Вони засновані 
на оцінці рівня потужності і ємкості анае-
робного енергозабезпечення і кінетичних 
властивостях кардіореспіраторної си-
стеми в умовах активно зростаючого 
метаболічного ацидозу.

Guo Penchen. The functionality of 
canoeists specializing in competitive 
distance 200 meters. The article 
shows the importance of reactive 
properties to realize the potential of 
canoeist of south-east Asia specializing 
in the 200 meters established on 
a specialized focus of the training 
process sprinter. The parameters 
of functionality of athletes based on 
integrated aerobic and anaerobic 
ensure competitive distance of 200 
m. They are based on assessing 
level of aerobic power and capacity 
of energy supply and properties of the 
cardiorespiratory system in actively 
increasing metabolic acidosis. 

Ключевые слова:
функциональная подготовка, спор-
тсмены юго-восточной Азии, реак-
тивность организма.

функціональна підготовка, спортсмени 
південно-східної Азії, реактивність орга-
нізму.

functional training, athletes of South-
east Asia, reactivity.

Введение.1

В циклических видах спорта направленность тре-
нировочного процесса рассматривается с учетом тре-
бований специальной выносливости, где решающее 
значение имеет длительности и интенсивность со-
ревновательной деятельности спортсменов [1,2]. Это 
особенно актуально для гребли на каноэ, где в послед-
нее время произошло выраженное разделение спортс-
менов на спринтеров (дистанция 200 м, время работы 
до 40 с) и «условных» стайеров (дистанция 1000 м, 
время работы до 4 минут).

Это связано с тем, что в начале девяностых годов 
международная федерация каноэ ввела новую сорев-
новательную дистанцию 200 м. Это значительно уве-
личило интерес к виду спорта, вовлекло в конкурент-
ную борьбу значительное количество стран. В связи 
с этим соревнования на дистанции 200 м введены в 
программу олимпийских игр в Лондоне.

Одним из немаловажных факторов увеличения 
популярности вида спорта и расширение его гео-
графии стали новые требования к функциональному 
обеспечению работы в лодке. Кроме силовых харак-
теристик работы в этом случае значение приобретали 
реактивные высокоскоростные свойства организма, 
за счет которых спортсмены юго-восточной Азии, ла-
тинской Америки и других стран, смогли конкуриро-
вать на международной арене со странами лидерами в 
виде спорта, которые как правило имеют возможнос-
ти выбора спортсменов необходимых физических и 
функциональных кондиций [7].

Обеспечение высоких реактивных способностей 
в настоящее время является предметом исследований 
для оптимизации спортивной подготовки и соревнова-
тельной деятельности гребцов-спринтеров [1].  Особую 
значимость приобретают способы оценки реактивных 
способностей организма в естественных условиях 
спортивной подготовки [2]. Показано, что в практике 
подготовки спортсменов высокого класса реактивные 
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способности организма могут быть оценены на осно-
вании оценки кинетики кардиореспираторной системы 
[6,7]. Эти показатели объективно отражают  реактивные 
свойства организма в процессе нагрузок анаэробной 
направленности [3]. Можно предположить, что оценка 
реактивных способностей и основанные на этой оценке 
способы управления функциональными возможностями 
организма могут стать существенных фактором увеличе-
ния специальной подготовленности гребцов на спринтер-
ских дистанциях в гребле на байдарках и каноэ. На этой 
основе могут быть оптимизированы параметры управ-
ления тренировочным процессом, отобраны спортсмены 
которые имеют высокоспециализированные проявления 
высоких реактивных способностей, сформирована спе-
циализированная направленность тренировочного про-
цесса гребцов, представителей юго-восточной Азии [2].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить значение и информа-

тивные критерии оценки высокоспециализированных 
проявлений реактивных свойств организма гребцов 
на каноэ – спринтеров.

Методика исследований. Исследования проведены 
на базе лаборатории функциональной диагностики 
Уханьского института физической культуры. В ис-
следовании приняли участие 16 квалифицированных 
спортсменов. Спортсмены были условно разделены 
на 2 группы. В первую группу (6 спортсменов) вошли 
спортсмены, победители и призеры чемпионата Китая 
и провинции Хубей. Во вторую группу (6 спортсме-
нов) вошли спортсмены, которые имели спортивный 
результат в пределах 4-7 места чемпионата провин-
ции Хубей. 

Реактивные свойства организма были исследованы 
по мощности и кинетике реакции кардиореспиратор-
ной системы на 60 с нагрузку, выполненную на греб-
ном эргометре  «Paddlelite» [1]. Оценивалась реакция 
легочной вентиляции на нарастание метаболическо-
го ацидоза, мощность потребления  О2, а также ско-
рость развертывания потребления О2, ЧСС и легоч-
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ной вентиляции (по времени достижения 50% реакции 
– Т50). Длительность работы была выбрана с учетом 
требований оценки анаэробного потенциала и дина-
мики развертывания функций кардиореспираторной 
системы. При этом спортсмены были ориентированы 
выбор тактического варианта работы с максимальной 
раскладкой сил на первой половине дистанции.

Измерение максимального аккумулированного О2 
дефицита (MAOD) проведено в специальных усло-
виях измерения MAOD (комбинация ступенчато-
возрастающей нагрузки и 60 с работы на уровне 115% 
VO2 max) [6].

Использовалась следую щая исследовательская 
аппаратура: Исследовательский комплекс для мета-
болических исследований Oxycon Pro (Германия); 
спорттестер “Ро1аг” (Финляндия) с телемет рической 
регистрации НR во время нагрузки и НR-анализатор 
для компьютерной обработки данных; лабораторный 
комплекс для определения лактата крови LP 400, “Dr 
Lange”; гребной эргометр «Paddlelite» .

Результаты исследований и их обсуждение. 
Результаты сравнительного анализа реакции карди-

ореспираторной системы  гребцов наиболее высокой 
квалификации (первая группа) и  гребцов более низ-
кой квалификации (вторая группа) представлены в 
таблице 1.

Данные представленные в таблице свидетельству-
ют, что спортсмены группы А показали более высокий 
уровень работоспособности в результате выполнения 
60 с теста. Эти показатели, а также физиологические 
показатели анаэробной гликолитической мощности 
(по La и MAOD) указывают на наличие анаэробного 
потенциала и высокие возможности его реализации. 
Обращает на себя внимание у гребцов группы А более 
высокие эргометрические показатели работоспособ-
ности в течение 25-30 с. Эти характеристики работос-
пособности свидетельствуют о максимальном выходе 
продукции анаэробного энергообеспечения [5]. В свя-
зи  с этим значение приобретает оценка реакции ле-
гочной вентиляции. У спортсменов группы А при бо-
лее высоком уровне анаэробной производительности 

отмечена более мощная реакция дыхания, что свиде-
тельствует более высоких возможностях дыхательной 
компенсации метаболического ацидоза, и как след-
ствие более высоких реактивных свойств организма. 
Более высокие реактивные свойства гребцов Группы 
А по сравнению с гребцами группы Б подтверждены 
достоверно более высокими показателями кинети-
ки кардиореспираторной системы. Это видно по по-
казателям скорости развертывания реакций (Т50 VO2, 
HR, VE) и высоким процентом реализации мощности 
аэробного энергообеспечения (% VO2).

Приведенные данные позволяют говорить, что 
гребцы на каноэ – спринтеры, которые имеют высокие 
реактивные свойства организма (по реакции кардио-
респираторной системы), обладают более высокими 
возможностями реализации анаэробного потенциала 
спортсменов. Об этом свидетельствуют более высокие 
показатели анаэробной мощности (по W ср., La, 
MAOD), более высокие показатели выхода рабочей 
анаэробной производительности в период максимиза-
ции гликолитических реакций  (W ср. 25-30 с работы) 
и кинетические способности организма, его кардио-
респираторной системы (по скорости развертывания 
реакций и реакции организма на нарастание ацидеми-
ческих сдвигов).

Подтверждением значения реакции кардиореспи-
раторной системы для реализации анаэробного потен-
циала служит степень достоверности различий показа-
телей максимального аккумулированного О2 дефицита 
(MAOD) групп А и Б. Уровень различий показателей 
MAOD гребцов высокого класса имел более высокую 
степень достоверности по сравнению с показателями 
накопления лактата (La).  Значение MAOD имеет прин-
ципиально важное значение для оценки анаэробного 
потенциала с учетом прямой зависимости максималь-
ного аккумулированного О2 дефицита от кинетики и 
мощности аэробного энергообеспечения [8].

Полученные результаты дают основания для эв-
ристического моделирования тренировочного про-
цесса гребцов-спринтеров. На основании такого рода 
анализа могут быть предложены тренировочные 

Таблица 1
Показатели функциональных возможностей гребцов высокой (группа А) и более низкой (группа Б)  

квалификации в 1 минутном тесте, X  ±S

Показатели Группа А 
(n=8)

Группа Б
(n=8)

Показатели работоспособности
W, ср, Вт 247,3±2,9** 236,2±4,2
W ср. 25-30 с, Вт 244,7±2,7** 234,9±2,6

Показатели мощности анаэробного энергообеспечения
La, ммоль.л-1 13,9±1,0* 12,5±1,1
MAOD, мл⋅кг-1 56,0±2,5** 45,2±3,1

Показатели реакции кардиореспираторной системы
пик VE, л.мин-1 148,1±9,2** 135,1±8,2
% VO2 73,0±3,1** 61,0±3,0
Т50 VO2, с 19,9±2,3** 34,9±3,3
Т50 HR, с 20,0±2,1** 37,0±3,2
Т50 VE, с 20,2±2,8** 34,2±3,3

Примечания: * – Различия при р≤0,05; ** – различия достоверны при р <0,05.
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средства, направленные на коррекцию специальной 
работоспособности с учетом оценки его реактивных 
свойств. С одной стороны, могут быть предложены 
режимы спринтерской подготовки, активирующие 
реакцию кардиореспираторной системы и увеличи-
вающие уровень анаэробного метаболизма. Эти ре-
жимы работы представлены в литературе [8]. С дру-
гой стороны необходимо констатировать отсутствие 
высокоспециализированных подходов комплексного 
развития компонентов специальной выносливости 
каноистов-спринтеров в условиях высокоспецифи-
ческие режимов двигательной деятельности в лодке, 
которые выдвигают интегрированные требования к 
силовому компоненту эргометрической мощности ра-
боты и реактивным свойствам организма. 

Предпосылками для проведения исследований в 
этом направлении могут служить результаты анали-
за специальной работоспособности гребцов на каноэ 
в подготовительном периоде подготовки, где были 
обоснованы условия эффективного переноса силово-
го потенциала при переходе от общеподготовительной 
работы к специальной работе на воде. В этих исследо-
ваниях показано значение реактивных свойств карди-
ореспираторной системы в процессе совершенствова-
ния силового компонента специальной выносливости 
гребцов и предложена система воздействий для увели-
чения эффективности функционального обеспечения 
соревновательной деятельности гребцов на каноэ [1]. 

Подготовка гребцов на каноэ спринтеров имеет 
свою выраженную специфику. Соревновательная дея-
тельность проходит в максимальном темпе при усло-
вии доминирующего влияния силового компонента ра-
боты. В этих условиях проявления реактивных свойств 
зависят от выраженности и взаимосвязи двух факто-

ров – индивидуальных особенностей спортсменов и 
сложившейся системы тренировочных воздействий, 
оказывающих соответствующие стимуляционные вли-
яния. Значение и возможности применения первого 
фактора показаны в данной работе. Разработка и при-
менение специализированных тренировочных средств 
с учетом направленности тренировочного процесса 
представленного выше является актуальным направле-
нием исследований в гребле на каноэ. 

Выводы
Определено значение реактивных свойств организ-

ма для реализации двигательного потенциала спортс-
менов в гребле на каноэ из юго-восточной Азии, спе-
циализирующихся на дистанции 200 м. 

Уточнена специализированная направлен-
ность тренировочного процесса гребцов на каноэ-
спринтеров. Оптимизация тренировочного процесса 
основана на оценке и развитии реактивных свойств 
кардиореспираторной системы в условиях нагрузок 
анаэробной направленности.

Представлены параметры функциональных воз-
можностей спортсменов на каноэ-спринтеров с учетом 
комплексного аэробного и анаэробного обеспечения 
соревновательной дистанции 200 м. Они основаны 
на оценке уровня мощности и емкости анаэробного 
энергообеспечения и кинетических свойствах карди-
ореспираторной системы в условиях активно нараста-
ющего метаболического ацидоза.

Представлены основания для продолжения ис-
следований в этом направлении. Они основаны на 
разработке специализированных тренировочных воз-
действий, направленных на увеличение специальной 
работоспособности каноистов-спринтеров с учетом 
оптимизации реактивных свойств организма.
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Стандартизація вищої освіти  
як засіб удосконалення професійної підготовки фахівців

Ельбрехт О.М.
ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут»

Анотації:
Розглянуто підходи до проблеми 
стандартизації освіти в Україні 
і за рубежем. Використано ре-
зультати аналізу цих підходів, 
наведені в працях Х. Фрайя, С. 
Кетеріджа, С. Маршала. Проана-
лізовано законодавчі документи з 
питань стандартизації освіти, на-
вчальні програми ВНЗ. Встанов-
лено необхідність вдосконалення 
стандартів освіти, розроблення і 
впровадження механізмів порів-
няння вітчизняних і зарубіжних 
освітніх стандартів.

Ельбрехт О.М. Стандартизация высшего об-
разования как средство усовершенствова-
ния профессиональной подготовки специа-
листов. Рассматриваются подходы к проблеме 
стандартизации образования в Украине и за ру-
бежом. Использованы результаты анализа этих 
подходов, приведенные в работах Х. Фрайя, С. 
Кетериджа, С. Маршала. Анализируются зако-
нодательные документы по вопросам стандар-
тизации образования, учебные программы ВНЗ. 
Установлена необходимость усовершенствова-
ния стандартов образования, разработки и вне-
дрения механизмов сравнения отечественных и 
зарубежных образовательных стандартов.

Elbrekht O.M. Standardization of 
higher education as a means of 
improving professional training. 
The approaches to the problem 
of standardization of education 
in Ukraine and other countries 
are discussed. The results of this 
problem analysis given in scientific 
works are used. The need to improve 
the system of standards, creation of 
mechanisms of comparing Ukrainian 
and other countries’ standards is 
substantiated.
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Вступ. 1

Розв’язання проблеми вдосконалення і підвищення 
якості професійної підготовки фахівців пов’язана з 
наявністю вимог до випускників навчальних закладів – 
спеціалістів певного профілю та їхніх кваліфікаційних 
характеристик. Загалом такі вимоги сформульовані 
у керівних і нормативних документах, основним з 
яких є Державний освітній стандарт. Ці законодавчі 
документи в галузі вищої освіти і навчальні програми 
ВНЗ слугували матеріалом для аналізу проблеми 
стандартизації в Україні.

Проблема якості і стандартизації освіти не є 
новою: протягом багатьох років вона визначала 
діяльність закладів освіти в Україні, деякі її аспекти 
досліджувалися українськими і зарубіжними вченими. 
Зокрема, підґрунтям дослідження стали праці з 
питань тенденцій розвитку вищої освіти України (В. 
Андрущенко та ін.), системи кредитів в контексті 
глобалізації освіти (Ю. Рубін), компетентістно 
орієнтованого оцінювання (А. Вулф), підходів 
до проблеми стандартизації освіти (Х. Фрай, С. 
Кетерідж, С. Маршал), стандартоорієнтовані реформи 
систем професійного розвитку вчителів у розвинених 
англомовних країнах (А. Сбруєва). Проте в науковій 
літературі недостатньо відображено підходи до 
стандартизації вищої освіти, теоретичні витоки 
стандартизації, вдосконалення системи галузевих 
стандартів вищої освіти, врахування негативних і 
позитивних результатів світового досвіду.

Робота виконана за планом НДР кафедри педагогіки 
ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інсти-
тут» в межах комплексної наукової теми “Інноваційно-
змістовна парадигма базових гуманітарних дисциплін 
в діяльності вищих навчальних закладів у контексті 
світових історико-культурних процесів”.

© Ельбрехт О.М., 2011

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – проаналізувати проблеми стандар-

тизації освіти як засобу вдосконалення професійної 
підготовки фахівців, порівняти підходи до цієї про-
блеми в Україні та за рубежем.

Методологія дослідження представлена систем-
ним підходом, який орієнтує на визначення у системі 
стандартизації інтегративних системоутворювальних 
зв’язків. У межах цього підходу застосовано метод 
вивчення документів і результатів діяльності ВНЗ, 
представлених у монографічній літературі, рекламних 
буклетах ВНЗ. Матеріали цих публікацій дали змогу 
скласти уявлення про стан стандартизації вищої освіти 
в Україні, Великій Британії, США і виявити в цьому 
процесі загальне і специфічне для цих країн.

Результати дослідження. 
Державний стандарт освіти – нормативний до-

кумент, що визначає систему нормативних вимог до 
змісту і рівня освітньої і фахової підготовки в Укра-
їні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівня громадян незалежно від фор-
ми одержання освіти (ст. 6 ЗУ «Про освіту»). У різні 
періоди розвитку вищої освіти існувало кілька підхо-
дів до визначення понять «стандарти освіти», «якість 
освіти», зумовлених змінами у знаннях, технологіях, 
досвіді вищої освіти. Ці поняття досліджували багато 
вчених, зокрема Хезер Фрай, Стів Кетерідж, Стефан 
Маршал [7, с. 188]. На загал ці терміни вживаються 
як взаємозамінювані. Однак у системі освіти Великої 
Британії вони мають різне значення. Поняття «якість» 
уживається у загальному сенсі для позначення аспек-
тів процесів навчання, зокрема вплив на навчальний 
досвід студентів, умови навчання, підтримку студен-
тів. Поняття «стандарти» вживаються щодо очікува-
них і дійсних рівнів результатів навчання. Очікувані 
рівні закладено у кваліфікаційних вимогах, дизайні 
програми, методах пізнання. Реальні рівні, досягнуті 
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студентами, представлені в їх результатах, процесах 
навчання, оцінюванні репрезентованих знань і вмінь. 
Процес досягнення високої якості й високого рівня 
стандартів освіти − система, яка складається з трьох 
підсистем, а саме: забезпечення, процеси, результати. 
Кожна з підсистем містить компоненти, які взаємоді-
ють між собою в підсистемі й на рівні системи на різ-
них стадіях навчального процесу. Наприклад, процес 
забезпечення залежить від кваліфікації педагогічних 
працівників, освітнього досвіду студентів, наявності 
і якості засобів навчання. Водночас у процесуальній 
підсистемі проектується програма, вживаються за-
ходи для підтримки навчальної діяльності студентів, 
оцінюються досягнуті результати. Наслідком такої 
сумісної діяльності педагогічного колективу і студен-
тів є створення програм, оцінювання досягнень студенів, 
аналіз роботи кафедри [7, с. 190].

Теоретичні витоки стандартизація освіти черпає 
з ідей теорій освіти щодо визначення вимог до про-
грам навчання і змісту навчальних дисциплін. У книзі 
«Боротьба за американську курікюлум 1893 – 1958» 
(The Struggle for the American Curriculum) Г.М. Кліє-
бард визначив чотири типи програм, якими здебільше 
послуговувались американські школи: 1) соціально 
ефективну; 2) гуманістичну; 3) соціального покра-
щення; 4) розвивальну. Історично склалося, що в різні 
періоди розвитку суспільства при визначенні вимог 
до програм перевагу мав один з означених напрямів. 
Так, на початку ХХ ст. відбувалися дискусії між при-
хильниками гуманізму і соціально ефективних про-
грам. Соціально ефективна програма ґрунтується на 
положенні, що освіта має слугувати потребам еко-
номіки, спрямовуватись на підготовку робочої сили, 
специфічні академічні вимоги до змісту програм тре-
ба визначати на основі аналізу професійної діяльнос-
ті. Через вплив ідей соціально ефективної філософії 
освітні заклади відмовилися від багатьох традиційних 
компонентів програми, запропонованих гуманістами. 
Це тривало до кінця 20-х рр. Згідно з ідеями гума-
ністичної програми перевага віддається розвиткові 
загальних інтелектуальних навичок, ознайомленню 
студентів з культурними традиціями суспільства, за-
перечується професійне спрямування дисциплін, на-
голошується на важливості побудови навчальних про-
грам через зважування на стандарти таких академічних 
дисциплін, як література, історія, іноземні мови, наука 
[8]. На думку представників напряму соціального по-
кращення, освіта має бути джерелом соціальних змін 
і поліпшення життя людей, а програми спрямовува-
тися на підтримку цих змін. Отже, потрібно ввести 
до програми курси, які б допомогли розв’язати про-
блеми алкоголізму, наркоманії, СНІДу, екологічного 
забруднення. Прихильники розвивального напряму 
вважають, що навчальні програми мають зосереджу-
ватися на психологічному розвиткові людини, насам-
перед тримати в полі зору особистість, а не потреби 
економіки, культурні здобутки, соціальні реформи. За 
свідченням Дж. Спрінга, цей напрям лише частково 
вплинув на розвиток навчальних програм: його ідеї 
часто заперечуються як антиінтелектуальні, недостат-

ні для формування у студентів умінь, необхідних для 
життєдіяльності в суспільстві [8, c. 234].

У межах когнітивістської концепції в 60-ті роки 
ХХ ст. у Великій Британії та США зароджується кри-
терійний підхід до постановки цілей і оцінювання ре-
зультатів освітнього процесу. Його специфіку в колі 
інших підходів визначають три головні ідеї: акцент 
на окремих і загальних результатах; визначення цілей 
навчання на діагностичних основах; виявлення кон-
кретних результатів діяльності навчальних закладів, 
програм тощо. За цього підходу навчальний процес, 
зорієнтований на досягнення студентами фіксованих 
еталонів засвоєння знань відповідно до визначених 
критеріїв, будувався як «технологічний» процес з 
чітко описаними очікуваними навчальними результа-
тами. Прикладне значення цього підходу полягало в 
тому, що в практиці діяльності ВНЗ почали застосо-
вувати різні тести. Багатьма тогочасними методиками 
і нині послуговуються американські заклади вищої 
освіти. Так, американські бізнес-школи застосовують 
загальноосвітній стандартизований тест з бізнесу, що 
виявляє математичні вербальні й аналітичні здібності 
абітурієнтів і не вимагає спеціальних знань − GMAT 
(Graduate Management Admission Test); тест WST 
(Writing Skills Test), який визначає рівень засвоєння 
знань англійської мови; спеціальний тест, який пере-
віряє знання англійської мови іноземними громадяна-
ми − TOEFL (Test of English as а Foreign Language).

У 70-ті роки розвивається підхід, заснований на 
уявленні про професійну компетентність фахівця [8, 
с. 14]. У педагогічній літературі зазвичай використо-
вуються терміни «компетентність» і «компетенція». 
Компетенції – це професійно-особистісні якості, не-
обхідні для виконання професійних функцій на кон-
кретному робочому місці. Крім посадових обов’язків, 
для кожної посади є свій добір компетенцій, який і є 
компетентністю працівника. За компетентнісного під-
ходу коригуються уявлення про освіту випускника 
ВНЗ: увага приділяється не лише засвоєнню інфор-
мації, знань, а й формуванню професійної поведінки 
і професійно-особистісних якостей. Таке уявлення 
вплинуло на показники оцінювання результатів на-
вчального процесу, на структуру і способи побудови 
змісту вищої освіти. Навчально-пізнавальна діяльність 
студентів збагачується творчо-перетворювальним, 
проектним, дослідницьким аспектами.

В систему освіти Великої Британії компетентніс-
ний підхід упроваджується з 1995 р. Було визначено 
дві групи ключових компетенцій: комунікаційні (ви-
числювальні навички, робота з інформаційними тех-
нологіями) і базові компетенції широкого профілю 
(робота в групі, вміння ухвалювати рішення тощо). 
У Великій Британії «кваліфікація в галузі ключових 
компетенцій» є важливим елементом здобутої осві-
ти. На відміну від української системи стандарт в цій 
країні виконує роль орієнтира, а не обов'язкового мі-
німуму знань: принципово не обмежена шкільною й 
університетською системами ієрархія рівнів компе-
тентностей є важливим компонентом компетентнісної 
моделі випускника. Студент може опановувати кілька 
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рівнів або всю шкалу. Знання, вміння і навички випус-
кника мають відповідати рівню, визначеному як до-
статній. Викладач відповідає не лише за просування 
студента з нижчого рівня ієрархії на вищий протягом 
року, а й за якість оцінювання рівня компетентності 
новачка, який приєднався до групи. Одне з досягнень 
британської системи освіти − усвідомлення того, що 
вивченням ключових компетенцій повинна поповни-
тись загальна освіта. Саме вони беруться до уваги під 
час вступу до деяких ВНЗ, зокрема Кембриджського 
університету. У всіх абітурієнтів мають бути ключові 
компетенції, хоча б на нижчому рівні. ВНЗ убачає свої 
завдання не лише у наданні знань, а й у підвищенні 
рівня компетенцій.

Компетентнісна модель в освіті США має свою 
специфіку [10, с. 3]. Фахівці США визначають три го-
ловні компоненти в компетентністній освіті: знання, 
вміння і цінності. З позицій критичного мислення зна-
ння не може бути абсолютним, є відносним, оскільки 
стрімко оновлюється, і водночас важливим [3, с. 320]. 
Професор Дж. Стретч виокремлює такі категорії зна-
ння: знання-опис (дає змогу описувати навколишній 
світ і внутрішній стан людини, є універсальним, акту-
альним у визначеному контексті), знання-пояснення 
(вийти на теоретичний рівень), синтезоване, або сис-
темне знання (синтезувати знання для їх поєднання в 
ціле), знання-прогноз (передує знанню-інтервенції), 
знання-інтервенція (припускає активне втручання у 
процес для отримання позитивного результату), зна-
ння з контролю (дозволяє управляти процесом пізнан-
ня). Як бачимо, засадою цієї класифікації є функції 
знань, що забезпечують процес мислення. З набуттям 
цих категорій знань студент опановує компетенції, не-
обхідні для професійної діяльності. Другий компонент 
компетентності – вміння. Дж. Стретч виділив дев'ять 
груп: уміння мислити критично; кооперативні вмін-
ня, тобто вміння працювати в команді; вміння робити 
усвідомлений і правильний вибір; цінувати різнома-
нітність, зважати на погляди інших людей; розкривати 
потенціал інших, домагатися від членів команди мак-
симального внеску в загальну справу; вміння мислити 
системно, працювати творчо, бачити нове, переноси-
ти звичне в нову площину; фасилітаторські і лідерські 
вміння [4]. Третій компонент компетентнісної освіти 
– цінності: особисті; групові (сім'я, друзі, професійна 
група); суспільні (закон, мораль); цінності самоповаги 
(пишатися собою); цінності неперервної освіти (бути 
завжди відкритим до знань).

Розвиток компетентнісного підходу у системі ви-
щої освіти приводить до того, що підставою для ви-
значення вимог до змісту освіти фахівця є модель 
його професійної діяльності або поведінки. Створен-
ня такої моделі − актуальна проблема дидактики ви-
щої школи.

В Україні Державні стандарти освіти розробля-
ються окремо з кожного освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Вони підлягають перегляду та 
перезатвердженню не рідше, як один раз на 10 років. 
Відповідність освітніх послуг державним стандар-

там визначається засновником закладу освіти, Мі-
ністерством освіти і науки України, міністерствами 
і відомствами, яким підпорядковані навчальні закла-
ди, місцевими органами управління освітою шляхом 
ліцензування, інспектування, атестації дошкільних, 
середніх, позашкільних та професійно-технічних на-
вчальних закладів, акредитації вищих навчальних за-
кладів.

Систему стандартів вищої освіти складають дер-
жавний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти 
вищої освіти, стандарти вищої освіти ВНЗ (ст. 11 
ЗУ «Про вищу освіту»). Державний стандарт ви-
щої освіти містить перелік кваліфікацій за відповід-
ними освітньо-кваліфікаційними рівнями; перелік 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-
кваліфікаційними рівнями; вимоги до освітніх рівнів 
вищої освіти; вимоги до освітньо-кваліфікаційних 
рівнів вищої освіти (ст. 12 ЗУ «Про вищу освіту»). 
Галузеві стандарти вищої освіти містять освітньо-
кваліфікаційні характеристики випускників ВНЗ; 
освітньо-професійні програми підготовки; засоби 
діагностики якості вищої освіти(ст. 13 ЗУ «Про вищу 
освіту»). Стандарти вищої освіти ВНЗ містять перелік 
спеціалізацій за спеціальностями, варіативні частини 
освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників 
ВНЗ, варіативні частини освітньо-професійних про-
грам підготовки, варіативні частини засобів діагнос-
тики якості вищої освіти, навчальні плани, програми 
навчальних дисциплін (ст. 14 ЗУ «Про вищу освіту») 
[1, с. 7; 2, с. 11 – 15].

Cтандартизація, як показало дослідження, по-
різному здійснюється в Україні з централізованою 
системою управління і розвинених країнах з децен-
тралізованими системами управління. В Україні на-
ціональні стандарти вищої освіти є обов’язковими 
для всіх ВНЗ.

У Великій Британії і США система забезпечення 
якості й стандартів освіти дещо відрізняється. На на-
ціональному рівні в Об’єднаному Королівстві в 1997 
р. була створена Агенція забезпечення якості (Quality 
Assurance Agency – QAA) вищої освіти як приватна 
компанія. Вона має комітет директорів від репрезен-
тативних структур вищої освіти та незалежних пред-
ставників роботодавців, промислових організацій, 
професійних структур. Багато завдань QAA визначено 
за рекомендаціями National Inqiry Into Higher Education 
– NCIHE, 1997 b (the Dearing Report). Головним за-
вданням є створення системи специфікації і забезпе-
чення якості й стандартів вищої освіти, адекватних 
сучасним вимогам суспільства. Система специфікацій 
стандартів: кваліфікації і кредитні системи, стандар-
ти з предметів, характеристики програм. Специфіка-
ції якості освіти: коди практичної діяльності, файли 
досягнень. Система забезпечення стандартів і якості 
освіти: академічний огляд, інституційний огляд.

Департамент освіти США не регулює стандарти 
і не забезпечує акредитацію закладів. Курси з отри-
манням ступенів у специфічній галузі розглядаються 
акредитивними структурами. Функцію акредитивно-
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го агентства для програм бакалаврату, магістратури, 
докторантури в сфері управління бізнесом виконує 
Асоціація освітніх закладів, корпорацій та інших ор-
ганізацій (AACSB). Виконання завдань, що постають 
перед ВНЗ, забезпечує окреме відділення, яке склада-
ється з професорів і викладачів. На чолі з керівником 
вони вирішують питання щодо викладання дисциплін 
і ведення наукової роботи. Вищі ланки на рівні підроз-
ділів, коледжів, усього закладу затверджують колек-
тивні рішення цього відділення.

Але вже упродовж кількох десятиліть у США й 
Англії питання стандартизації освіти дискутуються 
різними групами громадськості. Вони акцентують 
на посиленні уваги до вивчення обов’язкових дис-
циплін. В Україні також провадиться робота із за-
провадження нових стандартів освіти та визначення 
ролі елективних дисциплін. Таким чином, в Україні 
і досліджуваних зарубіжних країнах здійснюються 

спроби встановлення оптимального співвідношення 
між інваріантною і варіативною складовими освіти. 
Проте у створенні навчальних програм українські 
навчальні заклади регламентовані стандартами, в 
той час як зарубіжні навчальні заклади переважно 
враховують свої внутрішні вимоги.

Однією з унікальних рис американського стилю 
отримання ступеня є те, що навчання забезпечує на-
буття широкої бази загальних знань водночас з гли-
боким вивченням обраної дисципліни. Для прикладу 
розглянемо, як інтерпретується залежно від потреб 
економіки, бізнесу, суспільства й осіб, які мають на-
мір навчатися, академічна програма з менеджменту у 
Британсько-американському коледжі у Лондоні.

Для провідного напряму «Менеджмент» кількість 
кредитних годин основних предметів становить 30%, а 
предметів, що сприяють їх вивченню – 15, предметів за-
гальної освіти – 22, предметів на вибір – 36% (рис. 1).

Рис. 1. Співвідношення предметів у навчальній програмі (основний напрям – менеджмент)

Рис. 2. Співвідношення предметів у навчальній програмі  
(основний напрям – менеджмент з акцентом на міжнародному бізнесі)

Умовні позначення, використані на рис. 4.1, 4.2.
  Кредитні години основних курсів;      Кредитні години курсів, що сприяють вивченню основних;
  Кредитні години курсів загальної освіти;     Кредитні години курсів на вибір.

29%  
35%  

15%  
21%  

46%  

17%  

22%  

15%  
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Для програми навчання «Менеджмент з акцентом 
на міжнародному бізнесі « характерним є такий роз-
поділ кредитних годин: основні предмети − близько 
50%, предмети, що їх супроводжують – 15, предмети 
загальної освіти – 22, предмети на вибір – 16 – 17% 
(рис. 2).

Таким чином, розподіл кредитних годин залежить 
від напрямів спеціалізації. Курси складаються з чо-
тирьох компонентів: базового, загальної освіти, варі-
ативного (необов’язкового), на вибір. Якщо беруться 
варіативні, необов’язкові (Minor optional) предмети, 
то 18 годин на них передбачаються взамін предметів 
на вибір, які відповідно скорочуються на 18 годин. Ці 
предмети є фактично другою сферою спеціалізації, 
підтримують і супроводжують основні предмети.

Українські стандарти (ОПП бакалавра галузі знань 
0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму під-
готовки 030601 «Менеджмент») містять два головних 
компоненти − нормативний і варіативний і три цикли 
підготовки, а саме: гуманітарну (15%), природничо-
наукову й загальноекономічну (15%), професійної і 
практичної підготовки (70%). Перелік дисциплін ва-
ріативної частини не має обмежень. Тож є можливість 

вводити предмети на потребу і бажання учасників на-
вчального процесу.

Співвідношення гуманітарних, природничо-
наукових, дисциплін професійної підготовки є спір-
ним питанням. Визнається важливість гуманітарної 
складової освіти менеджерів, яка за своєю сутністю 
ближче людині і спонукає її до усвідомлення свого 
призначення. Відтак процес удосконалення вищої 
освіти вимагає встановлення раціонального балансу 
між її складовими.

Висновки. 
Сьогодні багато українських і зарубіжних на-

вчальних закладів зацікавлені в співпраці, застосу-
ванні спільних програм, але входження в світовий 
освітній простір визначає необхідність розроблен-
ня і впровадження в освітню практику механізмів 
об’єктивного порівняння освітніх стандартів, їх 
співвіднесення.

Перспектива подальших наукових досліджень 
полягає у подальшому вивченні зарубіжного досві-
ду в галузі стандартизації вищої освіти, створенні та 
перевірці механізмів об'єктивного порівняння і спів-
віднесення освітніх стандартів різних країн.
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Система физической подготовки  

людей зрелого и пожилого возраста
Ермаков Сергей1, Козина Жаннета2, Прусик Катерина3, Хагнер-Деренговска Магдалена4

Харьковская государственная академия физической культуры1 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды2 

Академия физического воспитания и спорта в Гданське3, Польша 
Высшая школа наук о здоровье4, Быдгощ, Польша

Аннотации:
Приведены результаты разработки си-
стемы физических упражнений для лю-
дей зрелого и пожилого возраста, кото-
рая содержит три направления. Первое 
направление связано с применением 
аэробных упражнений умеренной интен-
сивности. Второе направление связано 
с занятиями тем или иным видом спор-
та, в том числе – в системе ветеранско-
го спорта. Третье направление связано 
с применением специальной гимнасти-
ки. Приведены некоторые упражнения 
оздоровительной системы,  принадле-
жащей Хуашаньской школе дао. Разра-
ботан вариант аутогенной тренировки, 
который заключается в визуализации 
природных образов, способствующих 
расслаблению и восстановлению. Тео-
ретически обосновано, что применение 
системы физических упражнений акти-
визирует ощущение молодости, имеет 
большое значение для повышения жиз-
ненного тонуса, сохранения здоровья и 
работоспособности людей пожилого и 
зрелого возраста.

Єрмаков С.С., Козіна Ж.Л., Прусик Кате-
рина, Хагнер-Деренговська Магдалена. 
Система фізичної підготовки людей 
зрілого та похилого віку. Наведено 
результати розробки системи фізичних 
вправ для людей зрілого та похилого 
віку, яка містить три напрямки. Перший 
напрямок пов'язаний із застосуванням 
аеробних вправ помірної інтенсивності. 
Другий напрямок пов'язаний із заняття-
ми тим чи іншим видом спорту, в тому 
числі – в системі ветеранського спорту. 
Третій напрям пов'язаний із застосуван-
ням спеціальної гімнастики. Наведено 
деякі вправи оздоровчої системи, що на-
лежить Хуашаньській школі дао. Розро-
блено варіант аутогенного тренування, 
який полягає у візуалізації природних 
образів, що сприяють розслабленню і 
відновленню. Теоретично обґрунтовано, 
що застосування системи фізичних вправ 
активізує відчуття молодості, має велике 
значення для підвищення життєвого тону-
су, збереження здоров'я і працездатності 
людей похилого та зрілого віку.

Iermakov S.S., Kozina Zh.L., 
Prusik Ka., Hagner-Derengowska 
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Введение.1

В течение жизни практически каждый человек стре-
мится к достижению своих целей, преодолевает одно 
за другим различные препятствия, и, когда, казалось 
бы, он достиг успехов в своем деле, постепенно стали 
самостоятельными его дети, наступила стабильность и 
уверенность в его жизни, к нему незаметно подкрады-
вается новое препятствие, преодолеть которое намного 
сложнее, чем все предыдущие. Это препятствие – ста-
рость, и победить ее полностью, наверное, невозмож-
но, можно его лишь отодвигать до тех пор, пока есть у 
человека желание быть молодым, пока есть у него ду-
шевные силы бороться с этим невидимым врагом. Ког-
да начинается старение? На этот вопрос нет однознач-
ного ответа. Некоторые ученые считают, что старение 
начинается с самого рождения, только до определенно-
го времени оно называется взрослением [7,17]. Другие 
считают, что старение начинается с 27 лет, когда основ-
ные системы организма достигают своей зрелости, 
третьи считают, что старение начинается в 39 лет, когда 
начинается деградация миелиновых оболочек нейро-
нов. Как бы там ни было, но предотвращать старение 
необходимо еще задолго до того, как оно сделает свое 
разрушительное дело [15,17].

Биологи уверены – наступление старости можно 
значительно отодвинуть [1,2,5]. Старение организма 
начинается еще тогда, когда ткани и органы продол-
жают функционировать нормально, но клеточные 
процессы, отвечающие за сопротивление организма 

© Ермаков С., Козина Ж., Прусик К.,  
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негативным условиям окружающей среды, уже пере-
стают справляться со своей работой.

Для предотвращения преждевременного старения 
в настоящее время существует множество практиче-
ских направлений деятельности, связанных с меди-
цинским и социальным обслуживанием, введением 
различных пищевых добавок и т.д. Но основная роль 
принадлежит занятиям физическими упражнениями 
[4,7,8, 22, 23].

По данному вопросу существует множество тео-
рий и методик, и на данном этапе систематизация су-
ществующих направлений и детализация отдельных 
методик приобретает особую актуальность.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – сформировать систему физической 

подготовки людей зрелого и пожилого возраста.
Результаты исследования.
Основные теоретические предпосылки психофи-

зиологических механизмов витаукта и старения. 
Наиболее полно психофизиологические механизмы 
старения рассмотрены в работах Г.В. Коробейникова 
[10-13,16]. Автор указывает, что старение – детерми-
нированный процесс. В тоже время, в процессе старе-
ния возникает ряд адаптационно-приспособительных 
изменений в организме, направленных на предотвра-
щение, стабилизацию разрушающего действия старе-
ния. На этой концепции основана адаптационная тео-
рия старения [10].

Согласно адаптационной теории старения, осно-
воположником которой является В.В.Фролькис [10], 
темп старения организма зависит от свойств организ-
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ма, которые генетически запрограммированы. Ста-
рение представляет собой разрушительный процесс, 
который развивается из-за нарастающего с возрастом 
повреждения организма внешними и внутренними 
факторами [11,12].

Как указывает Г.В. Коробейников, данное опреде-
ление старения согласуется с принципом балансовой 
теории старения [10]. Этот принцип определяет, что 
темп старения отдельных систем организма сбаланси-
рован на уровне, прямо пропорциональном их вкладу 
в поддержание жизнеспособности и репродуктивного 
потенциала и обратно пропорциональном энергети-
ческой и информационной стоимости их стабильной 
работы. В.П.Войтенко и А.М.Полюхов рассматрива-
ют системные механизмы развития биосистемы как 
сбалансированный процесс [10].

Наряду с разрушением и деградацией в процес-
се старения в организме возникают адаптационно-
регуляторные сдвиги. В целом такие адаптационные 
сдвиги направлены на повышение уровня жизне-
способности организма. Данный феномен назван 
В.В.Фролькисом процессом витаукт (vita – жизнь, 
auctum – увеличивать). Проявление витаукта проис-
ходит двумя путями: генетическими и фенотипиче-
скими механизмами витаукта [10].

Таким образом, теоретические основы старения 
сводятся к тому, что существует феномен витаукта, 
т.е. увеличения жизни, направленный на постоянную 
перестройку функционирования организма для повы-
шения его адаптационных возможностей и противо-
стояния старению.

Система физических упражнений для активи-
зации витаукта.

В результате аналитических и экспериментальных 
исследований нами была разработана система физи-
ческих упражнений для активизации приспособи-

тельных механизмов, направленных на компенсацию 
негативных изменений в организме, связанных с уве-
личением возраста человека. В нашей системе мы вы-
делили три направления в физической культуре людей 
зрелого и пожилого возраста (схема 1). 

Первое направление связано с применением аэроб-
ных упражнений умеренной интенсивности длитель-
ностью от 20 мин до 2 ч. К таким упражнениям от-
носятся:

ходьба в среднем темпе от 40 мин до 2 ч при ЧСС • 
90-130 уд/мин,;
бег в медленном темпе от 15 до 30 мин при ЧСС • 
120-140 уд/мин, субъективная оценка величины на-
грузки должна находиться в пределах «легкая – чуть 
ниже средней»;
езда на велосипеде в «комфортном» темпе до 2 ч • 
при ЧСС 110-130 уд/мин, субъективная оценка ве-
личины нагрузки должна находиться в пределах 
«легкая – чуть ниже средней»;
ходьба на лыжах в «комфортном» темпе до 1 ч при • 
ЧСС 120-140 уд/мин, субъективная оценка величи-
ны нагрузки должна находиться в пределах «легкая 
– чуть ниже средней»;
плавание в «комфортном» темпе до 45 мин при ЧСС • 
100-120 уд/мин, субъективная оценка величины на-
грузки должна находиться в пределах «легкая – чуть 
ниже средней»;
ходьба «Nordic walking» (рис. 1), подробно пред-• 
ставлена на сайте http://www.marchroute.ru/nordic-
walking/;
безкатегорийные туристские походы или турист-• 
ские походы 1 категории (пешеходные, водные ве-
лосипедные и др.).

К подобным упражнениям относятся все цикли-
ческие движения, выполняемые в умеренном темпе 
длительностью свыше 15 мин. Данные упражнения ак-

Схема 1. Структура системы физических упражнений для людей зрелого и пожилого возраста

Наличие гуманистической  
цели в жизни   

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ  
УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

ЗРЕЛОГО И ПОЖИЛОГО  
ВОЗРАСТА   

Выполнение упражнений   Аутогенная тренировка   

2 направление -  
ветеранский спорт   

3 направление –  
специальная гимнастика   

1 направление – аэробные  
циклические упражнения   

- ходьба;  
- бег;  
- плавание;  
- гребля;  
- ходьба с палочками;  
- туризм   

- утренняя гимнастика;  
- лечебная физическая  
  культура;  
- танцы;  
- психофизические  
упражнения (цигун, йога   
и др.)   

Без  
выступлений  

на  
соревнова-

ниях   

С выступле- 
ниями на  
соревно- 
ваниях   



45

2011

09

тивизируют механизмы аэробного энергообеспечения 
мышечной деятельности, непосредственно связаны с 
развитием сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
при длительности, превышающей 40 мин, выполняют-
ся за счет расщепления жиров. В этой связи аэробные 
упражнения наиболее адекватны для людей зрелого и 
пожилого возраста в связи с возможностью предотвра-
щения заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
повышением общего функционального состояния. 

Второе направление связано с занятиями тем или 
иным видом спорта, в том числе – в системе ветеран-
ского спорта. Это направление особенно приемлемо 
для тех, кто в юношеские годы активно занимался 
каким-либо видом спорта, для бывших спортсменов. 
В настоящее время существует система ветеранского 
спорта, проводятся соревнования среди ветеранов по 
волейболу, баскетболу, спортивному ориентирова-
нию, боксу, плаванию и другим видам спорта. Данное 
направление полезно тем, что, помимо укрепления 
мышечной системы и повышения функционально-
го состояния организма, способствует активизации 
психофизических возможностей, позволяет челове-
ку окунуться в мир молодости, игры, почувствовать 
себя вновь юным. Кроме того, ветеранский спорт 
способствует дальнейшему совершенствованию так-
тического мастерства, позволяет почувствовать новые 
особенности техники выполнения отдельных спор-
тивных элементов. В этой связи ветеранский спорт 
способствует не только сохранению, но и постоян-
ному развитию интеллектуальных способностей, что 
имеет особую значимость для людей зрелого и пожи-
лого возраста, поскольку обуславливает активность 
мозга – органа, от состояния которого зависит состоя-
ние всего организма, и, соответственно, скорость про-
цессов старения.

Третье направление связано с применением специаль-

ной гимнастики, различных ациклических упражнений, к 
которым относятся следующие их виды и формы: 

стандартные комплексы упражнений утренней ги-• 
гиенической гимнастики;
специальные комплексы упражнений лечебной фи-• 
зической культуры для профилактики и лечения 
различных заболеваний;
танцы, поскольку позволяют не только активизиро-• 
вать обменные процессы, но и способствуют эмо-
циональному насыщению и творческому самовы-
ражению;
комплексы психофизических упражнений, под-• 
разумевающих при их выполнении сосредоточе-
ние на каких-либо образах. К данным комплексам 
относятся упражнения систем  йоги, цигун, тайдзи 
цюань и других [3,4,5,8]. К данной группе упражне-
ний условно можно отнести рекомендованный нами 
комплекс «Раскрытие цветка» [9,14]: выполняемый 
людьми зрелого и пожилого возраста, он способ-
ствует предотвращению остеохондроза и артроза, 
нормализации психологического и функционально-
го состояния. 

В качестве одного из примеров приводим два 
упражнения комплекса, представленного в книге Бянь 
Чжичжун «Секреты молодости и долголетия» [3]. 

Упражнение «Возвращение к молодости» (рис. 2)
Это упражнение лучше всего выполнять на све-

жем воздухе.
1. Исходное положение. Встать, ноги поставить на 

ширину плеч, руки опустить, все мышцы расслабить. 
Взгляд устремлен, освободиться от всех мыслей, вой-
ти в состояние покоя (рис. 2.1).

2. Дыхание глубокое, вначале вдох, затем выдох. 
При вдохе подняться на носки, грудная клетка рас-
ширяется, начинающим рекомендуется дышать через 
нос, затем через нос и рот. Вдыхаемый воздух направ-

1                           2                          3                    4                                  5                               6
Рис. 2. Исходное положение и дыхательные движения упражнения «Возвращение к молодости» [3]

Рис. 1. Упражнения Nordic walking 
[https://feetfirstfitness.com].
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Рис. 3. Упражнения «Восемь бессмертных празднуют день рождения» [3]

ляется мысленно в нижнюю часть живота (рис. 2.2). 
При выдохе опуститься на пятки, воздух мысленно 
выводится из нижней части живота. Колени в этот мо-
мент немного сгибаются (рис. 2.3). Повторить 8 раз.

Упражнение «Восемь бессмертных празднуют 
день рождения» (рис. 3). Комплекс этих движений 
настолько гармоничен и красив, что кажется, будто 
восемь бессмертных сошли на землю и празднуют 
день рождения, желая счастья друг другу, — отсюда 
его название. Весь комплекс движений упражнения, 
включая позу приветствия, поднимание и опускание 

сомкнутых кистей рук, повороты туловища, сгибание 
коленей, непосредственно воздействует на мышцы 
шеи, грудной клетки, спины, плечевого пояса, живо-
та, бёдер, ног. 

Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка 
является неотъемлемой составляющей в системе фи-
зических упражнений для людей зрелого и пожилого 
возраста. Ее можно практиковать непосредственно во 
время выполнения упражнений (динамический вари-
ант), концентрируясь на омоложении организма, на-
полнении его энергией, силой, повышении адаптаци-
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онной устойчивости. Аутогенную тренировку можно 
практиковать также вне зависимости от выполнения 
упражнений (статический вариант), приняв удобную 
расслабленную позу. При этом можно включить инди-
видуально подходящую музыку, закрыть глаза.  Суще-
ствует множество вариантов аутогенной тренировки. 
Мы предлагаем наш вариант, который заключается в 
визуализации определенных образов, которые способ-
ствуют расслаблению и созданию образа омоложения 
и оздоровления. Важно не только представить предла-
гаемые образы, но и «слиться» с ними, «войти» в них.

Приводим примерный текст аутогенной тренировки.
Сядьте удобно, расслабьтесь.
Мысленно следуйте за словами, представляя все, 

что вызывает отклик в Вашей душе.
Вы идете по тропинке. Тропинка ведет Вас к 

морю. Вокруг Вас большие деревья. Они защищают 
Вас, дают Вам уверенность и силу. Их зеленая листва 
наполняет Вас жизнью, молодостью. Вы чувствуете, 
как каждая клеточка Вашего тела наполняется кис-
лородом, энергией солнца, тепла.

Каждый Ваш шаг – это шаг к Вашему детству. 
С каждым шагом Вы становитесь моложе. Вы чув-
ствуете ветер, и каждое его дуновение  уносит все 
негативное, Ваши болезни, переживания, опасения. 
При этом ветер приносит Вам свежесть восприя-
тия, ясность мыслей, твердость духа, устремлен-
ность к цели  и творческую энергию.

С каждым шагом по тропинке Вы приближаетесь 
к морю. Вот Вы ступаете по теплому, мягкому песку. 
Вы ощущаете, как тепло песка   проникает в Ваше 
тело, и согревает Вас, наполняет теплом счастья, 
любви и покоя, который дарила Вам мама и все ис-
кренне любящие Вас люди.

Вот Вы подходите к морю и ступаете в воде. 
Вода – источник жизни. Вы постепенно погружае-
тесь в воду, начинаете плыть, сливаетесь с этим 
океаном жизни, радости, развития. Вы наполняетесь 
влагой жизни, созидания, молодости. Каждая Ваша 
клеточка проникается чистотой и свежестью мор-
ского воздуха, энергией жизни, силы, добра, любви.

Море выносит Вас на берег. Вы постепенно воз-
вращаетесь в Ваш мир, открываете глаза. Сила де-
ревьев, свежесть ветра, энергия жизни, данная мо-
рем, остаются с Вами.

Практика аутогенной тренировки может прово-
диться настолько часто, насколько это может позво-
лить себе каждый практикующий: от 1-2 раз в день 
до постоянной мысленной установки на духовное и 
физическое оздоровление.

Наличие гуманистической цели в жизни. Выска-
зывания выдающихся людей о преодолении старости 
и научные факты о людях, долго сохраняющих свой 
физический и творческий потенциал свидетельству-
ют о том, что дольше остаются жизнеспособными те, 
у кого есть какие-либо жизненные задачи, дающие 
стимул и желание жить. Например, французская пи-
сательница, философ Симона де Бовуар относительно 
старости высказывалась следующим образом: «Чтобы 
старость не стала нелепой пародией на нашу жизнь, 
существует только одно средство – преследовать 
цели, которые придают смысл нашему существова-
нию…Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока 

он вносит смысл в жизни других людей с помощью 
любви, дружбы, сострадания и протеста против не-
справедливости» [18].  

Эту же мысль высказывал и немецкий философ 
Артур Шопенгауэр: «В старости нет лучшего утеше-
ния, чем сознание того, что все силы в молодости от-
даны делу, которое не стареет» [19]. И в заключение 
приведем высказываение немецкого писателя, лауреа-
та Нобелевской премии по литературе 1929 г. Томаса 
Манна: «Человек молод и стар в зависимости от того, 
каким он себя ощущает» [21]. 

В этой связи применение системы физических 
упражнений людьми зрелого и пожилого возраста, как 
в целом, так и отдельных ее компонентов, активизи-
рует ощущение молодости, имеет большое значение 
для повышения жизненного тонуса, а, следовательно, 
сохранения здоровья и работоспособности. В этом 
случае внутренний мир, духовные и интеллектуаль-
ные сокровища [20] пожилых людей  продлевают свое 
существование.

Выводы.
1.  Разработана система физических упражнений для 

предотвращения старения и активизации приспо-
собительных механизмов, направленных на ком-
пенсацию негативных изменений в организме, свя-
занных с увеличением возраста человека, которая 
содержит три направления. Первое направление 
связано с применением аэробных упражнений уме-
ренной интенсивности длительностью от 20 мин до 
2 ч. Второе направление связано с занятиями тем 
или иным видом спорта, в том числе – в системе 
ветеранского спорта.  Это направление особенно 
приемлемо для тех, кто в юношеские годы активно 
занимался каким-либо видом спорта, для бывших 
спортсменов. Третье направление связано с при-
менением специальной гимнастики, различных 
ациклических упражнений, к которым относятся 
утренняя гимнастика; лечебная физическая  куль-
тура, танцы, психофизические упражнения (цигун, 
йога и др.). 

2. Приведены упражнения одной из самых авторитет-
ных в Китае оздоровительной системы,  принадле-
жащей Хуашаньской школе дао и унаследованой от 
древних даосов, которая сформировалась на осно-
ве древней китайской медицины и дыхательных 
упражнений. 

3. Разработан вариант аутогенной тренировки, кото-
рый заключается в визуализации определенных об-
разов, способствующих расслаблению и созданию 
образа омоложения и оздоровления. 

4. Наличие гуманистической цели в жизни способ-
ствуют сохранению физического и творческого 
потенциала людей пожилого и зрелого возраста. 
Применение системы физических упражнений, как 
в целом, так и отдельных ее компонентов, активи-
зирует ощущение молодости, имеет большое значе-
ние для повышения жизненного тонуса, а, следова-
тельно, сохранения здоровья и работоспособности 
людей пожилого и зрелого возраста.
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается экспериментальная проверка разработанной 
системы физических упражнений людей зрелого и по-
жилого возраста.
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Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота  

як передумова зміцнення здоров’я школярів
Захаріна Є.А.

Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто проблему професійної 
підготовки майбутніх учителів фі-
зичної культури до позакласної та 
позашкільної оздоровчо-виховної 
роботи. У дослідженні використано 
результати анкетного опитування 
135 студентів вищих навчальних 
закладів України. Наведено аналіз 
публікацій російських та україн-
ських вчених про різновиди форм 
позакласної та позашкільної робо-
ти. На основі аналізу літературних 
джерел та проведеного анкетуван-
ня з’ясовані деякі особливості про-
фесійної підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури. Доведено 
актуальність і доцільність обраної 
проблеми дослідження. 

Захарина Е.А. Внеклассная и внешколь-
ная работа как предпосылка укрепле-
ния здоровья школьников. Рассмотрена 
проблема профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры к 
внеклассной и внешкольной оздоровительно-
воспитательной работе. В исследовании ис-
пользованы результаты анкетного опроса 
135 студентов высших учебных заведений 
Украины. Приведен анализ публикаций рос-
сийских и украинских ученых о разновид-
ностях форм внеклассной и внешкольной 
работы. На основе анализа литературных 
источников и проведенного анкетирования 
выяснены некоторые особенности профес-
сиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры. Доказано актуаль-
ность и целесообразность выбранной про-
блемы исследования. 

Zaharina E.A. Extra-curricular work 
as a precondition for improving 
the health of schoolchildren. The 
problem of training future teachers of 
physical culture to the extra-curricular 
recreational and educational activities 
are considered. The study used the 
results of a questionnaire survey 
135 students of higher educational 
establishments of Ukraine. An analysis 
of publications of Russian and Ukrainian 
scientists on the various forms of extra-
curricular and extracurricular activities 
are analyzed. Based on the analysis of 
literary sources and conducted survey 
clarified some features of the training of 
future teachers of physical culture. The 
relevance and appropriateness of the 
chosen research problem are proved. 

Ключові слова:
здоров’я, школярі, позакласна та 
позашкільна оздоровчо-виховна 
робота.

здоровье, школьники, внеклассная и вне-
школьная оздоровительно-воспитательная 
работа.

health, children, extra-curricular 
recreational and educational work.

Вступ. 1

Провідна роль майбутніх учителів фізичної куль-
тури полягає в оздоровленні підростаючого поколін-
ня в Україні та забезпечення підготовки школярів до 
ефективної суспільно-корисної діяльності.

Так, в сучасному суспільстві, на фоні кризи здоров’я 
серед населення, особливого значення набуває розви-
ток у майбутніх учителів фізичної культури оздоров-
чого мислення як цілеспрямованого процесу освоєння 
систематизованого досвіду в сфері здоров’я, розвитку 
навичок, здібностей необхідних для здійснення поза-
класної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи. 

Професійна підготовка майбутніх учителів фізич-
ної культури вимагає вирішення проблем пов’язаних з 
забезпеченням у школярів належного рівня фізичного 
стану, здоров’я, фізичної підготовленості, рухової ак-
тивності та формування їх мотивації до процесу за-
нять фізичним вихованням в позаурочний час. 

І.В. Бакіко наголошує, що у “шкільних програмах 
за 1992, 1998,  2001 і 2004 рр. відсутні розділи, що 
стосуються позакласних форм занять фізичною куль-
турою і спортом та загально-шкільні фізкультурно-
оздоровчі і спортивні заходи” [1, с. 7].

На важливості позакласного освітнього процесу 
акцентує увагу П.Ф. Каптерєв та відзначає, що най-
більш глибокий вплив на учнів буде в тому випадку, 
якщо слідувати їх природним схильностям, смакам, 
нахилам і здібностям та надавати учням широку сво-
боду в заняттях улюбленими предметами, тобто осві-
ту ставить на ґрунт самоосвіти й саморозвитку, і лише 
в міру можливостей і засобів допомагати цьому про-
цесу [4 , с.45]. 

Ю.Д. Желєзняк зазначає, що фізичною культурою 
у рамках позакласної і позашкільної роботи охоплена 
лише незначна частина учнів. Автор наголошує, що з 
посиленням комерціалізації діяльності фізкультурних 
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і спортивних клубів, секцій, груп, можливість брати в 
них участь дітям із сімей з низьким і середнім достат-
ком різко скоротилася [2, с. 56].

Однак, до теперішнього часу, питання професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної ро-
боти з учнями не стали ще предметом спеціального 
дослідження. 

Робота виконана згідно теми Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 2007-
2011 рр. Класичного приватного університету.

Мета завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи: з’ясувати особливості професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до по-
закласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи.

Методи дослідження: теоретичний аналіз, 
контент-аналіз психолого-педагогічної літератури та 
літератури з фізичної культури та спорту; анкетуван-
ня студентів.

Завдання дослідження: 
1. Провести аналіз психолого-педагогічної літератури 

та літератури з фізичної культури і спорту, інформації 
з мережі Інтернет щодо стану професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної 
роботи. 

2. Провести анкетування студентів вищих на-
вчальних закладів України щодо володіння 
знаннями про форми та методи позакласної та 
позашкільної оздоровчо-виховної роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів.
Результати дослідження. 
Теоретичні та методичні засади професійної підго-

товки майбутніх учителів фізичної культури у вищих 
навчальних закладах розглядали вітчизняні вчені В.І. 
Завацький, Р.П. Карпюк, О.С. Куц, Л.П. Сущенко, О.В. 
Тимошенко, Б.М. Шиян, Ю.М. Шкребтій та ін. Різні ас-
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пекти професійної підготовки майбутніх учителів фізич-
ної культури досліджували І.В. Городницька О.Ю. Доро-
шенко, Л.О. Демінська, Л.І. Іванова, О.А. Стасенко. 

Один із напрямків професійної діяльності май-
бутніх учителів фізичної культури є організація та 
проведення позакласної та позашкільної оздоровчо-
виховної роботи. Аналіз психолого-педагогічної літе-
ратури свідчить, що у науковців до визначення поза-
класних та позашкільних форм роботи зі школярами є 
півні відмінності. 

Так, В.П. Лук’яненко до різноманітних форм орга-
нізації занять з фізичної культури відносить: класно-
урочну форму фізкультурних занять; фізкультурно-
оздоровчі заходи, що проводяться в структурі 
навчального дня, до яких відносяться: гімнастика до 
занять, фізкультурні хвилинки та фізкультпаузи під 
час уроків, рухливі зміни, фізкультурні заняття в гру-
пах подовженого дня; позакласні форми фізкультурно-
спортивних занять, які включають заняття в спортив-
них секціях та гуртках фізичної культури, заняття в 
групах загальної фізичної підготовки (ЗФП), заняття 
в групах лікувально-оздоровчої фізичної культури; 
загально-шкільні фізкультурно-оздоровчі та спортив-
ні заходи, до яких відносяться: шкільні спартакіади, 
першості з окремих видів спорту, туристські походи 
і зльоти, щомісячні дні здоров'я і спорту; реалізація 
міжпредметних зв'язків у системі шкільної освіти, 
коли у зміст уроків по інших загальноосвітніх дис-
циплін включаються викладання і засвоєння знань з 
фізичної культури [5, с. 42]. 

До позакласних форм організації занять з фізич-
ної культури Ж.К. Холодов відносить: спортивні сек-
ції за видами спорту; секції загальної фізичної під-
готування; секції ритмічної й атлетичної гімнастики; 
шкільні змагання; туристські походи і зльоти, свята 
фізичної культури; дні здоров'я, плавання і тощо [7, 
с. 208].

Так, на думку Ж.К. Холодова позашкільні спортив-
ні, виховно-оздоровчі і культурно-оздоровчі установи, 
включають в себе різноманітні форми організації фі-
зичного виховання дітей шкільного віку: систематич-
ні заняття обраним видом спорту у дитячо-юнацьких 
спортивних школах (ДЮСШ) або спеціалізованих 
дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву 
(СДЮШОР); заняття у фізкультурно-оздоровчих цен-
трах; фізкультурні заходи в літніх і зимових оздоровчих 
таборах; різноманітні фізкультурно-оздоровчі заходи в 
парках культури і відпочинку, на дитячих майданчиках, 
лижних базах, човнових станціях та в інших місцях ма-
сового відпочинку; заняття фізичними вправами, спор-
тивні розваги і змагання за місцем проживання або в 
фізкультурно-спортивних клубах (ФСК); навчально-
тренувальні та масово-оздоровчі заняття в туристських 
таборах (на туристсько-екскурсійних базах) [7, с. 208].

Так, у “Енциклопедичному словнику з фізичної 
культури” за редакцією Г.І. Кукушкіна до позана-
вчальних заходів з фізичного виховання віднесені: 
1) гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки, ігри 

на перервах; 
2) форми фізкультурно-масової роботи: дні фізичної 

культури і спорту, найпростіші спортивні змаган-
ня, спартакіади, туристичні екскурсії та походи, 

фізкультурні свята і т. д.; 
3) навчально-спортивна робота: заняття в спортивних 

секціях шкільного колективу фізичної культури, 
тренування збірних команд [8, с. 244].
Ч.Т. Іванков наполягає, що педагогічне керівни-

цтво в процесі позакласної роботи набуває в більшій 
мірі інструктивно-методичний та консультативно-
рекомендаційний характер, стимулюючий прояв твор-
чої ініціативи учнів у проведенні різних форм поза-
класної роботи [3, с. 126]. Автор вважає, що позакласна 
робота має свої специфічні організаційно-методичні 
особливості: вона будується на добровільних заса-
дах; зміст і форми організації занять визначається з 
урахуванням інтересів більшості учнів і умов школи; 
учням надається можливість широкого вибору форм 
та видів занять (відповідно до їх бажаннями і здібнос-
тей); позакласна робота будується на основі широкої 
громадської активності самих школярів, об'єднаних в 
колектив фізичної культури, при постійному контролі 
і керівництві їх діяльності з боку адміністрації, вчи-
телів фізичної культури, організатора позакласної та 
позашкільної роботи, педагогів школи [3, с. 125]. 

А.М. Максименко до форм позакласної роботи з 
фізичної культури відносить: секції з видів спорту, 
групи здоров'я, загально-фізичної підготовки, ритміч-
ної й атлетичної гімнастики, фізкультурні заняття в 
групах продовженого дня, шкільні змагання, показові 
виступи та інші фізкультурно-масові заходи, що охо-
плюють значні маси учнів та вважає що фізкультурно-
спортивні заняття проводять не тільки вчителі фізич-
ної культури, а й громадські тренери [6, с. 389]. 

З метою з’ясування особливостей професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури до по-
закласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи 
нами було проведено дослідження студентів за спеціаль-
но розробленою анкетою. У дослідженні брали участь 
135 студентів вищих навчальних закладів, зокрема, 72 
студента Інституту здоров’я, спорту і туризму Класич-
ного приватного університету м. Запоріжжя (КПУ), 38 
студентів Львівського державного університету фізичної 
культури (ЛДУФК), 25 студентів навчально-наукового 
Інституту фізичної культури, спорту та здоров’я Чер-
каського національного університету імені Богдана 
Хмельницького (ЧНУ імені Богдана Хмельницького).

Результати відповідей студентів на запитання ан-
кети “Наскільки Ви володієте знаннями про форми 
позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної ро-
боти учителя фізичної культури у загальноосвітніх 
навчальних закладах?” дозволив з’ясувати, що із 135 
студентів повністю володіють знаннями про форми по-
закласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи 
учителя фізичної культури у загальноосвітніх навчаль-
них закладах – 25,19% студентів, частково володіють 
– 21,49% опитаних, не володіють – 39,26% студентів; 
важко відповісти – 14,08% опитаних (рис. 1).

Отже, слід зазначити, що незначна кількість, а 
саме 25,19% студентів володіють знаннями про фор-
ми позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної 
роботи учителя фізичної культури у загальноосвітніх 
навчальних закладах.

Аналіз відповідей студентів розподілився наступ-
ним чином: так, повністю володіють знаннями про фор-
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Таблиця 1
Розподіл студентів, опитаних щодо володіння знаннями про форми позакласної та позашкільної оздоровчо-

виховної роботи учителя фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах %)

Назва ВНЗ Повністю володіють 
знаннями 

Частково
володіють знаннями 

Не володіють  
знаннями 

Важко 
відповісти

КПУ 23,62 19,45 40,28 16,67
ЛДУФК 23,69 26,32 39,48 10,53
ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького 32,00 20,00 36,00 12,00

Рис. 1. Результати відповідей студентів, опитаних щодо володіння знаннями  
про форми позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи учителя фізичної культури  

у загальноосвітніх навчальних закладах (%)
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Рис. 2. Результати відповідей студентів щодо володіння знаннями про методи позакласної та 
позашкільної оздоровчо-виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів (%)
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ми позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної 
роботи учителя фізичної культури у загальноосвітніх 
навчальних закладах 23,62% опитаних студентів КПУ, 
23,69% – ЛДУФК, 32% – ЧНУ імені Богдана Хмель-
ницького; частково володіють 19,45% опитаних студен-
тів КПУ, 26,32% – ЛДУФК, 20% – ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького; не володіють 40,28% опитаних студен-
тів КПУ, 39,48% – ЛДУФК, 36% – ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького. Важко відповісти – 16,67% опитаних 
студентів КПУ, 10,53% – ЛДУФК, 12,00% – ЧНУ імені 
Богдана Хмельницького (табл. 1).

Відповіді на запитання “Наскільки Ви володієте 
знаннями про методи позакласної та позашкільної 
оздоровчо-виховної роботи з учнями загальноосвіт-
ніх навчальних закладів?” розподілилися наступним 
чином, із 142 студентів повністю володіють знаннями 
про методи позакласної та позашкільної оздоровчо-
виховної роботи з учнями загальноосвітніх навчаль-
них закладів 26,67% опитаних; частково володіють 
знаннями про методи – 20,00% студентів; не володі-
ють знаннями – 38,5% студентів; було важко відпові-
сти – 14,81% студентам.

Відповіді студентів опитаних щодо володіння 
знаннями про методи позакласної та позашкільної 
оздоровчо-виховної роботи з учнями загальноосвіт-
ніх навчальних закладів розподілились наступним 
чином володіють знаннями про методи позакласної 
та позашкільної оздоровчо-виховної роботи у загаль-
ноосвітніх навчальних закладах 27,78% опитаних 
КПУ, 26,32% – ЛДУФК, 24,00% – ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького (рис. 2). 

Частково володіють знаннями про методи 18,06% 
опитаних студентів КПУ, 23,69% – ЛДУФК, 20,00% 
– ЧНУ імені Богдана Хмельницького; не володіють 

знаннями про методи 37,50% опитаних студентів 
КПУ, 39,49% – ЛДУФК, 40,00% – ЧНУ імені Богдана 
Хмельницького. Важко відповісти – 16,67% опитаних 
студентів – КПУ, 10,53% – ЛДУФК, 16,00% – ЧНУ 
імені Богдана Хмельницького. 

Анкетування показало, що найвищий показник се-
ред студентів, які володіють знаннями про форми по-
закласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи 
учителя фізичної культури у загальноосвітніх навчаль-
них закладах був зафіксований у студентів ЧНУ імені 
Богдана Хмельницького (32%). Студенти Класичного 
приватного університету (27,78%) продемонстрували 
найвищий відсоток у володінні знаннями про методи 
позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної ро-
боти з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, 
який всього на 1% перевищує середній показник опи-
таних студентів.

Висновки. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури, літера-

тури з фізичної культури та спорту та результати ан-
кетування студентів вищих навчальних закладів щодо 
визначення особливостей організації професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичної культури до по-
закласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи 
дозволили зробити висновок, що сучасна професійна 
підготовка не відповідає вимогам суспільства та по-
требує від студентів підвищення рівня оволодіння 
уміннями та навичками в проведенні позакласної та 
позашкільної оздоровчо-виховної роботи. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у 
розробці науково-методичних рекомендацій до ор-
ганізації та проведення позакласної та позашкільної 
оздоровчо-виховної роботи для майбутніх учителів 
фізичної культури. 
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Структура фізичної підготовленості кваліфікованих  
футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень

Карпа І.Я.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Представлено результати кон-
тролю фізичної підготовленості 
кваліфікованих футболістів різного 
ігрового амплуа.  У дослідженні 
приймали участь футболісти віком 
18-21 років, що перебувають на 
етапі підготовки до вищих до-
сягнень. Даними для визначення 
рівня фізичної підготовленості 
кваліфікованих футболістів слугу-
вали такі фізичні якості: стартова, 
абсолютна і дистанційна швидкості, 
швидкісно-силові якості, загальна і 
швидкісна витривалості. Встанов-
лено динаміку приросту показників 
фізичних якостей кваліфікованих 
футболістів у підготовчому періоді. 
Виявлено відмінності показників 
структури фізичної підготовленості 
кваліфікованих футболістів у 
відповідності специфіки ігрового 
амплуа.

Карпа И. Я. Структура физической под-
готовленности квалифицированных фут-
болистов на этапе подготовки к высшим 
достижениям. Представлены результаты 
контроля физической подготовленности 
квалифицированных футболистов разного 
игрового амплуа. В исследовании принимали 
участие футболисты возрасте 18-21 лет, на-
ходящихся на этапе подготовки к высшим до-
стижениям. Данными для определения уровня 
физической подготовленности квалифициро-
ванных футболистов служили такие физиче-
ские качества как: стартовая, абсолютная и 
дистанционная скорость, скоростно-силовые 
качества, общая и скоростная выносливости. 
Установлено динамику прироста показате-
лей физических качеств квалифицированных 
футболистов в подготовительном периоде. 
Выявлены различия показателей структуры 
физической подготовленности квалифициро-
ванных футболистов в соответствии специ-
фики игрового амплуа.

Karpa I.Y. The structure of physical 
conditioning of skilled footballers 
on the training stage to higher 
progress. There are presented the 
results of monitoring of physical training 
of skilled players of different playing 
roles. The study included players aged 
18-21 years who are at the stage of 
preparation for higher achievements. 
Data to determine the level of physical 
conditioning of skilled footballers such 
physical qualities as: the starting, the 
absolute and distant speed, speed-
strength, general endurance and speed. 
There are established the dynamics 
of growth rates of physical qualities of 
skilled players in the preparatory period. 
There are found out the differences of 
physical conditioning indicators of the 
structure of skilled players according to 
the specific playing roles.

Ключові слова:
кваліфіковані футболісти, фізич-
на підготовленість, етап підго-
товки до вищих досягнень.

квалифицированные футболисты, физичес-
кая подготовленность, этап подготовки к 
высшим достижениям.

skilled footballers, physical conditioning, 
the training stage to higher progress.

Вступ.1

Фізична підготовленість футболістів один з осно-
вних компонентів, які впливають на ефективність 
проведення змагальної діяльності.  Під час річно-
го макроциклу підготовки кваліфіковані футболісти 
проводять до 38-40 офіційних матчів, де виконують 
великий обсяг роботи різної інтенсивності. Високий 
рівень навантажень в певній мірі визначає структуру 
фізичної підготовки. Фізична підготовка у спорті, зо-
крема у футболі повинна відповідати розвитку тих фі-
зичних якостей, які впливають на майстерність гравця 
у  змагальній діяльності [2, 9].

Основу структури фізичної підготовленості квалі-
фікованих футболістів складають такі фізичні якості 
як: стартова, абсолютна і дистанційна швидкості, за-
гальна і швидкісна витривалості, сила і швидкісно-
силові якості. Отже постає необхідність комплексної 
оцінки всіх цих якостей, що формують відповідний 
рівень фізичної підготовленості [8, 11].

Гравці, які знаходяться на етапі підготовки до ви-
щих досягнень повинні демонструвати високі показ-
ники майстерності у змагальній діяльності. На цьому 
етапі вирішується можливості подальшого кар'єрного 
росту, оскільки доводиться долати велику кількість 
складних випробувань, а саме жорстку боротьба за 
місце в команді з гравцями, які старші за віком і ма-
ють більший досвід виступів за команду [9].

Теоретичний аналіз літературних джерел встано-
вив, що значна кількість провідних фахівців галузі 
футболу приділяли особливу увагу проблемам дослі-
дження спеціальної фізичної підготовленості, а саме : 
В. Н. Шамардін, 2001 [12]; Г. А. Лисенчука, 2003[6]; 
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В М. О. Годіка, 2006[1]; В. М. Костюкевич, 2007 [5] та 
багатьох інших. 

Однак даних які б стосувалась структури фізичної 
підготовленості кваліфікованих футболістів на етапі 
підготовки до вищих досягнень у науково-методичній 
літературі виявлено не достатньо, що і визначає акту-
альність теми обраного дослідження. 

Роботу виконували згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 рр. Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України за темою 2.3. “Науково–
методичні основи удосконалення системи підготовки 
спортсменів у футболі з урахуванням особливостей 
змагальної діяльності.”

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити рівень фізичної 

підготовленості кваліфікованих футболістів на етапі 
підготовки до вищих досягнень.

Завдання дослідження:
Встановити динаміку приросту показників фізич-• 
них якостей кваліфікованих футболістів впродовж  
підготовчого періоду.
Визначити  показники фізичної підготовленості у • 
футболістів різного ігрового амплуа  на етапі під-
готовки до вищих досягнень.

Методи дослідження: 
Теоретичний аналіз і узагальнення науково-• 
методичної та спеціальної літератури.
Педагогічне тестування.• 
Методи математичної статистики.• 

Організація дослідження. У дослідженні взяло 
участь кваліфіковані футболісти віком 18-21 років 
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(n=44). Оцінка фізичної підготовленості була проведе-
на за показниками: стартової, абсолютної і дистанцій-
ної швидкостей, загальної і швидкісної витривалості, 
швидкісно-силових якостей. Для отримання найбільш 
достовірної інформативними про рівень фізичної під-
готовленості футболістів, провідні фахівці галузі [3, 
10] футболу, а також науково-методичний комітет Фе-
дерації футболу України пропонують застосовувати 
наступні тести контролю за фізичною підготовленіс-
тю, а саме: для оцінки дистанційної швидкості  – біг 
30м; для оцінки стартової – біг 15 м з місця; для оцін-
ки абсолютно швидкості – біг 15м з ходу; для оцінки 
швидкісно-силових якостей – стрибок в довжину з 
місця, п’ятикратний стрибок; для оцінки швидкісної 
витривалості – човниковий біг 7х50 м або 11х30 м; 
для загальної витривалості – тест Купера.

Результати дослідження. 
У спорті, зокрема у футболі, підготовчий пері-

од складається з втягуючого, базового, контрольно-
підготовчого, передзмагального та змагального мезо-
циклів [4, 7].

Контроль фізичної підготовленості гравців в окре-
мих мезоциклах підготовчого періоду, дозволяє: ви-
значити рівень розвитку фізичних якостей футболістів 
на початку, в середині та в кінці підготовчого періоду, 
встановити динаміку приросту показників провідних 
фізичних якостей, підвищити ефективність програми 
підготовки команди, визначити основні напрямки ви-
правлення грубих помилок та вдосконалення процесу  
підготовки.

Показники динаміки приросту фізичної підготов-
леності кваліфікованих футболістів у підготовчому 
періоді (табл. 1.).

Аналіз результатів дослідження, показав позитив-
ну динаміку приросту показників фізичної підготов-
леності щодо усіх тестових впав.

Динаміка приросту дистанційної швидкості між 
втягуючим та передзмагальним мезоцикломи стано-
вить 0,9 %. Показник приросту стартової швидкості 
зріс на 2%, приріст абсолютної швидкості на 0,7 %. 

Показники швидкісно-силових якостей кваліфікова-
них футболістів у підготовчому періоді зросли від 2,8% 
(стрибок з місця) до 5,5% (п’ятикратний стрибок).

 Динаміка приросту показників загальної та швид-
кісної витривалості кваліфікованих футболістів на 
етапі підготовки до вищих досягнень у підготовчому 
періоді  становить від 5,1 %  (швидкісна витривалість) 
до 8 %  (загальна витривалість). 

Отримані показники свідчать, що найбільша ди-
наміка приросту показників спостерігається у прояві 
швидкісно-силових якостей, загальної та швидкісної 
витривалості. 

Отже планування тренувальних навантажень у під-
готовчому періоді кваліфікованих футболістів на етапі 
підготовки до вищих досягнень, вплинули на розви-
ток аеробної роботи (загальної витривалості) приріст 
показників становить – 8%, анаеробно-алактатної ро-
боти (швидкісно-силова) від 2,8 до 5,5 %, анаеробно-
гліколітична (швидкісна витривалість) – 5,1%.

У сучасному футболі тренувальний процес побу-
дований на індивідуальних завданнях кожного гравця, 
враховуючи специфіку функцій які вони виконують у 
змагальній діяльності [13]. 

Враховуючи що передзмагальний мезоцикл яв-
ляється найбільш інформативним про приріст рівня 
спеціальної фізичної підготовленості та готовність 

Таблиця 1
Динаміка показників рівня фізичної підготовленості кваліфікованих  

футболістів у підготовчому періоді.

Тести

Час проведення тестувань у підготовчому періоді

Втягуючий 
мезоцикл

Базовий мезо-
цикл

Передзмагальний 
мезоцикл

Різниця між 
першим та третім 
тестуванням (%)

Біг 30 м 4,26±0,2 4,24±0,17 4,22±0,15 0,9

Біг 15 з місця 2,48±0,1 2, 45±0,1 2,43±0,1 2

Біг 15 м з ходу 1,78±0,2 1,79±0,2 1,79±0,1 0,7

Стрибок з місця 2,54±0,3 2, 57±0,1 2,61±0,1 2,8

П’ятикратний стрибок 12,8±0,3 13,3±0,2 13,5±,04 5,5

7x50 м 68,3±1,2 65,5±1,7 64,8±1,4 5,1

Тест Купера 3100±147 3250±172 3380±183 8
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команди до змагань, наступним завдання дослідження 
було визначити показники спеціальної фізичної під-
готовленості у футболістів різного ігрового амплуа у 
передзмагальному мезоциклі.

При проведенні аналізу показників фізичної підго-
товленості у кваліфікованих футболістів, встановлено  
певні відмінності у відповідності від ігрового амплуа 
(Табл.2.).

Найбільші показники дистанційної (4,13±0,1сек.), 
стартової  (2,41±0,1 сек.) та абсолютної (2,41±0,1 сек.) 
швидкостей встановлено у гравців лінії нападу. Най-
менший показник цих фізичних якостей встановлений 
у гравців лінії півзахисту. 

Порівнюючи показники швидкісно-силових якос-
тей (стрибок з місця та п’ятикратний стрибок) футбо-
лістів різного ігрового амплуа на етапі підготовки до 
вищих досягнень, встановлено, що нападаючі перева-
жають інші ігрові амплуа за цими показниками.

Аналіз загальної та швидкісної витривалості квалі-
фікованих футболістів різного ігрового амплуа дозво-
лив встановити перевагу у гравців лінії півзахисту, в 
яких загальна витривалість становить (3243,8±15,7м), 
швидкісна витривалість (62,6±0,3м). Найменші показ-
ники загальної (3020±35,8 м) та швидкісної (62,6±0,3 
сек.) витривалості виявлено у гравців лінії нападу.

Дана специфіка прояву фізичних якостей грав-
цями різного ігрового амплуа великій мірі залежить 
від спрямованості змагальної діяльності та роботи, 
яку виконує гравець у матчі. Ще не менш важливим 
фактором, що визначає специфіку прояву фізичних 

якостей є диференційований підхід підготовки гравця 
враховуючи його ігрову позицію у матчі.

Висновки.
Інформативними показниками фізичною підготов-

леністю кваліфікованих футболістів, що перебувають 
на етапі підготовки до вищих досягнень являються 
такі контрольні тести як: тест Купера (загальна витри-
валість), 7Х50 м. (швидкісна витривалість), стрибок 
з місця та п’ятикратний стрибок (швидкісна сила), 
біг 30 м (дистанційна швидкість), біг 15м з ходу (аб-
солютна швидкість), біг 15м з місця (стартова швид-
кість).

Встановлено позитивну динаміку приросту по-
казників провідних фізичних якостей у втягуючому, 
базовому та перед змагальному мезоциклах. У квалі-
фікованих футболістів найбільша динаміка приросту 
показників загальної та швидкісної витривалості, а 
також швидкісно-силових якостей.

У структурі фізичної підготовленості кваліфіко-
ваних футболістів на етапі підготовки до вищих до-
сягнень виявлені відмінності у відповідності від їх 
ігрового амплуа. Найкращі показники швидкісних та 
швидкісно-силових якостей встановлено у гравців лі-
нії нападу. Серед показників загальної та швидкісної 
витривалості, найкращий результат продемонструва-
ли гравці лінії півзахисту.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з 
встановлення рівня розвитку морфо-функціональних 
систем організму кваліфікованих футболістів на етапі 
підготовки до вищих досягнень.

Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів різного ігрового амплуа  

на етапі підготовки до вищих досягнень

Фізичні якості Тести Захисники
(n=13)

Півзахисники
(n=16)

Нападаючі
(n=15)

Дистанційна швидкість біг 30 м. 
(с)

4,22±0,1 4,24±0,1 4,13±0,1

Стартова швидкість біг 15м. з місця
(с) 2,44±0,1 2,46±0,1 2,41±0,1

Абсолютна швидкість біг 15м. з ходу 
(с) 1,79±0,1 1,78±0,1 1,72±0,1

Швидкісно-силова Стрибок з місця
(м) 2,56±0,1 2,54±0,1 2,61±0,1

Швидкісно-силова П’ятикратний стрибок 
(м) 13,0±0,1 12,9±0,2 13,4±0,2

Швидкісна 
витривалість 

7Х50м 
(с) 64,7±0,4 62,6±0,3 63,8±0,4

Загальна витривалість Тест Купера
 (м) 3192,3±31,9 3243,8±15,7 3020±35,8
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Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу  підлітків  
під впливом занять по запропонованій фітнес-технології

Кібальник О.Я.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотації:
Сутність наведеної концепції 
фітнес-технології полягає в ор-
ганічному поєднанні сучасних 
напрямків і засобів оздоровчого 
фітнесу та теоретичних знань з 
його застосування. Метою роботи 
є перевірка ефективності розро-
бленої технології. Нами вивчався 
вплив розробленої технології на 
рівень самоусвідомлення підліт-
ками власного тілесного досвіду 
та особливості проектування їх 
життєвих перспектив. Доведе-
но, що під впливом експеримен-
тального фактору збільшилась 
кількість підлітків, які більш пози-
тивно сприймають власне Я, ви-
являють упевненість у досягнен-
ні мети, готовність до подолання 
невдач за рахунок своїх можли-
востей та самоактивності. 

Кибальник О.Я. Динамика самой рефлек-
сии телесного потенциала подростков 
под воздействием занятий по предло-
женной технологии фитнесса. Сущность 
приведенной концепции фитнесс-технологии 
состоит в органическом соединении совре-
менных направлений и средств оздорови-
тельного фитнесса и теоритических знаний 
по его использованию. Целью работы яв-
ляется проверка эффективности разрабон-
ной технологии. Нами изучалось влияние 
технологии на уровень самосознания под-
ростками собственного телесного опыта и 
особенности проектирования их жизненных 
перспектив. Доказано, что под воздействием 
экспериментального фактора увеличилось 
количество подростков, которые положитель-
но воспринимают собственное Я, проявляют 
уверенность в достижении целей, готовность 
в преодолении неудач за счет собственных 
возможностей и самоактивности.

Kibal’nik O.Y. Dynamics of reflection of 
corporal potential of teenagers under 
act of employments on the offered 
technology of fitness. The main point of 
presented fitness-technologies conception 
is in natural combination of modern trends 
and means of health-improving fitness 
and theoretical knowledge of its use.  The 
aim of the work is efficiency assessment 
of developed technologies. The effect 
of these technologies on the level of 
teenagers self-realisation of their own 
physical experience and peculiarities of 
their life prospects design was studied. 
It was proved that under the effect of 
experiment factor the quantity of teenagers, 
who more positively conceive No. 1, show 
confidence in goals achievement, are 
ready to overcome misfortune due to their 
possibilities and self-activity, is increased. 

Ключові слова:
підлітки, фітнес-технологія, 
саморефлексія тілесного по-
тенціалу.

подростки, фитнесс-технология, самореф-
лексия телесного потенциала. 

teenagers, fitness-technology, self-
reflection of physical potential.

Вступ. 1

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що останнім часом простежується тенденція до зни-
ження рухової активності школярів. Проблема гіпо-
кінезії у середовищі школярів пов’язана з істотною 
інтенсифікацією навчальної діяльності з загальноос-
вітніх предметів, розвитком видів проведення дозвіл-
ля, не пов’язаних з руховою активністю (комп’ютерні 
ігри, прослуховування музики, перегляд телепередач, 
тощо), істотно слабшає природна потреба у рухах. У 
зв’язку з цим у дітей виникає дефіцит м’язової діяль-
ності, збільшується статичне навантаження при по-
стійно зростаючій роботі. 

В той же час провідними науковцями Т.Ю. Кру-
цевич (2003), Г.В. Безверхньої (2004), Х.Р. Салмана 
(2006), Л.В. Мосійчука (2004), Б. Ведмеденко (2005) 
встановлено, що в підлітковому віці спостерігається 
значне зниження рухової активності на фоні падіння 
зацікавленості до уроків фізичної культури в школі та 
негативного відношення до фізичної культури взагалі. 

Насьогодні основне навантаження і відповідаль-
ність за фізичне здоров’я дітей покладено на шкільну 
фізичну культуру. Відомо, що урочна форма не забез-
печує повністю ні необхідного об’єму рухової актив-
ності, ні бажаного тренувального ефекту. 

Відповідно до цього необхідно більш повно вико-
ристовувати можливості, які має система фізкультур-
ної освіти для вирішення завдань зміцнення здоров’я, 
поліпшення фізичної  підготовленості і виховання 
здорового способу життя у школярів. 

Особливе місце в системі шкільного навчання за-
ймає середній шкільний вік, оскільки у цьому віці 
відбувається значні зміни у фізичному та психічному 
розвитку дитини, закладається основи здоров’я, май-
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бутніх звичок, формуються погляди на життя, інтер-
еси, риси характеру і свідомість [1, 2, 5].

Особливого значення на сучасному етапі удоско-
налення системи фізичного виховання набуває пошук 
ефективних шляхів підвищення рухової активності 
підлітків за рахунок нових підходів та сучасних висо-
коефективних фізкультурно-оздоровчих технологій у 
системі фізичного виховання, зміни змісту фізкультурно-
оздоровчих занять, форм і методів роботи. 

За даними літературних джерел одним із основних 
завдань у оздоровчій фізичній культурі є розвиток ае-
робного потенціалу [4, 5, 6]. Зокрема, Г.В. Глоба (2006) 
з метою вдосконалення системи фізичного вихован-
ня школярів розробила технологію аеробного спря-
мування для учнів 11-12 років на основі лише степ-
аеробіки та фітбол-аеробіки, що є незначною часткою 
спектру засобів оздоровчого фітнесу, але у її роботі 
не зазначено жодних відмінностей у побудові занять 
для дівчат та хлопців, не чітко сформульовано прин-
ципи підбору засобів оздоровчого тренування школя-
рів, не досліджено питання динаміки обсягів рухової 
активності в результаті застосування відповідної тех-
нології аеробного спрямування. У дослідженнях О. 
Андрєєвої (2002) висвітлені питання програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять з дівчатами 12-13 
років з різним рівнем фізичного стану, але не було 
запропоновано відповідних програм для хлопців, що 
обмежує можливості використання фітнесу в процесі 
фізичного виховання.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що існуючих підходів до програмування фізкультурно-
оздоровчих занять недостатньо. На сьогодні практично 
відсутні науково-методичні підходи, які б дозволяли 
комплексно використовувати різноманітні види рухо-
вої активності в процесі фізкультурно-оздоровчих за-
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нять з підлітками в залежності від вікових особливос-
тей, фізичної підготовленості, статевих відмінностей 
у формуванні мотиваційних пріоритетів.

Незважаючи на численні дослідження вітчизняних 
і зарубіжних авторів (Круцевич Т.Ю., 2000; Мельни-
чук М., 2001; Андрєєва О.В., 2002; Лукьяненко А.Г., 
2002; Белоножка Г., 2003; Петрина Л., 2006; Шев-
ців У., 2006; Глоба Г., 2007), актуальною є проблема 
пошуку ефективних шляхів підвищення рухової ак-
тивності підлітків та поліпшення їхньої фізичної 
підготовленості за рахунок впровадження сучасних 
фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли 
розвитку позитивної мотивації до занять фізичною 
культурою, формували основи самостійної оздоровчої 
діяльності як у системі шкільної освіти так і у вільний 
від навчання час.

Роботу  виконано відповідно до зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.2 „Теоретико-
методичні засади формування системи оздоровчого 
фітнесу” (номер державної реєстрації 0106U010787).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень є перевірка ефективності роз-

робленої фітнес-технології для підвищення рухової 
активності. 

Результати досліджень. 
На основі аналізу науково-методичної літерату-

ри та особистого досвіду роботи в сфері оздоровчої 
фізичної культури нами було розроблено фітнес-
технологію для підвищення рухової активності та фі-
зичної підготовленості підлітків 13–15 років на осно-
ві комплексного застосування сучасних напрямків і 
засобів оздоровчого фітнесу з урахуванням статевих 
особливостей, мотиваційних пріоритетів, фізичної 
підготовленості учнів. Особливістю даної технології 
є можливість її застосування в урочній (у формі 3-го 
уроку  фізичної культури в школі), позакласній (сек-
ційні заняття на базі школи) та позашкільній формах 
проведення занять. Технологія передбачає принцип 
елективності при виборі засобів фізичного виховання 
підлітків, а також дає можливість ефективно варіюва-
ти засоби і організовувати заняття фітнесом не тільки 
з дівчатами, а й з хлопцями-підлітками. 

Сучасні дослідження пов’язують ефективність 
удосконалення оздоровчої спрямованості фізкультур-
ної діяльності з формуванням мотиваційної сфери, 
соціальною, в тому числі фізкультурно-оздоровчою 
активністю. Виходячи з цієї концепції, нами була 
розроблена фітнес-технологія, яка була продуктом 
інтеграції інформаційного (теоретичного) компонен-
ту фізкультурної освіти, мотиваційного та рухового 
(практичного) компоненту, що включає процес гар-
монійного розвитку фізичних якостей, використання 
напрямків та засобів оздоровчого фітнесу, контроль 
та самоконтроль за фізичними навантаженням. Вклю-
чення теоретичного блоку у розроблену технологію 
нами було здійснене з метою засвоєння підлітками 
цінностей фізичної культури, формування  прагнення 
до здорового способу життя, отримання необхідних 
знань для самостійних занять фізичною культурою. 
Адже саме в підлітковому віці, за дослідженнями 
Л.В.Волкова [2], активно розвивається мислення, що 

носить абстрактний характер. Підлітки легко засвою-
ють наукові поняття, оперують ними, можуть узагаль-
нювати знання з практичною діяльністю.

Структура занять у запропонованих фітнес-
програмах складалася із трьох загальноприйнятих час-
тин: підготовчої, основної та заключної. Кожна з частин 
поділялась на блоки: підготовча – на інформаційний та 
розминочний, основна – на аеробний та варіативний; 
заключна містила відновлювальний. Така структури-
зація фітнес-програм нами була обумовлена необхід-
ністю диференціації дозування фізичних навантажень. 
Крім того, це забезпечило можливість комплексного 
використання в технології різноманітних напрямків та 
засобів оздоровчого фітнесу в процесі фізкультурно-
оздоровчих занять. Підбір засобів та напрямків оздо-
ровчого фітнесу здійснювався в залежності від цільової 
спрямованості занять, статевих особливостей, фізичної 
підготовленості та мотиваційних пріоритетів підлітків. 

При розробці технології передбачалося дотриман-
ня повного переліку методичних принципів та мето-
дів оздоровчого тренування та фізичного виховання, 
перерахованих у попередніх розділах та диференці-
ація в дозуванні обсягу фізичного навантаження для 
даного контингенту. 

Слід зазначити, що важливе місце в побудові 
фітнес-технології має урахування специфічного впли-
ву фізичних вправ на організм, який полягає в тому, що 
найбільш виражені адаптаційні зміни під впливом фі-
зичних навантажень відбуваються в органах і функці-
ональних системах, які навантажуються найбільше. У 
зв’язку з цим при плануванні оздоровчих тренувань слід 
враховувати чергування спрямованості тренувального 
впливу навантажень. Саме тому в  наших досліджен-
нях фітнес-технологія передбачала не тільки розвиток 
аеробних можливостей, а й паралельно здійснювався 
комплексний вплив на розвиток всіх рухових якостей. 
Отже, незважаючи на значну кількість робіт, присвяче-
них дослідженню методичних особливостей проведен-
ня занять окремими напрямками  фітнесу, у літературі 
нами не було знайдено даних про цілісну універсальну 
технологію із комплексним використанням більшості 
напрямків фітнесу в процесі урочних, позаурочних та 
позашкільних занять з метою підвищення рухової ак-
тивності та фізичної підготовленості хлопців і дівчат-
підлітків 13–15 років, тому представлені нами резуль-
тати можна вважати отриманими уперше.

Розроблені нами фітнес-програми передбачали три 
етапи реалізації, які визначалися залежно від періодів 
(підготовчий, основний та підтримуючий), рекомен-
дованих Круцевич Т.Ю. (2003). Завдання підготов-
чого періоду полягали у підвищенні рівня загальної 
фізичної підготовленості, збільшенні можливостей 
основних функціональних систем, навчання техніці 
виконання вправ, ознайомлення з правилам самокон-
тролю, страхування та самострахування. 

Перехід до нового етапу супроводжується зміною 
тривалості та кількості занять на тиждень, обсягом на-
вантаження, інтенсивністю, послідовністю виконання 
вправ, спрямованістю їх взаємодії. 

Разом з тим, з метою найбільш ефективного 
використання фітнес-технології у фізичному ви-
хованні підлітків, нами здійснювався контроль за 
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фізичною підготовленістю, що дозволило  диферен-
ціювати підходи, розробляти індивідуальні програми 
фізкультурно-оздоровчих занять, а також відповідно 
до величини і спрямованості зрушень  коригувати 
увесь педагогічний процес.

Для перевірки ефективності фітнес-технології 
для підвищення рухової активності та фізичної під-
готовленості в рамках вирішення задач роботи по-
ряд з іншими методами, за методикою Г.В. Ложкіна 
та А.Ю. Рождественського [7], нами було проведене 
дослідження, яке дозволило визначити динаміку та 
простір уявлень відносно власного тіла та його місця 
в Я-структурі з одного боку та спосіб життєвого само-
визначення підлітків з іншого. 

Для цього нами були сформовані дві експеримен-
тальні групи (група дівчат – Е1, n = 43; хлопців – Е2, n 
= 41) на базі СК «Флеш» міста Суми, де фізкультурно-
оздоровчі заняття проводилися у позашкільній формі 
організації занять тричі на тиждень. Ще дві експери-
ментальні групи (група дівчат – Е3, n = 42; хлопців – Е4, 
n =  40) були сформовані на базі ЗОШ № 25 міста Суми, 
де заняття по запропонованій технології проводилися 
у вигляді третього уроку фізичної культури та додатко-
во три рази на тиждень у позаурочний час. Натомість 
контрольні групи (група дівчат – К1, n = 40; хлопців – 
К2, n = 43)  займалися за традиційною шкільною про-
грамою (три уроки з фізичної культури на тиждень) та 
під контролем вчителів фізичного виховання відвідува-
ли секційні заняття на базі школи з волейболу, легко ї 
атлетики або гімнастики тричі на тиждень.

Опитувальник саморефлексії тілесного потенціалу 
містив 23 пункти, аналіз відповідей на які дозволив 
розділити підлітків за трьома типами репрезентації 
тілесного потенціалу: вітальним, конформним, осо-
бистісним.

Експериментальні дослідження проводились в два 
етапи. На початковому етапі досліджень у групі дівчат 
статично-вірогідної різниці між контрольною та екс-
периментальними групами не виявлено. Загалом за-
фіксовано 24,8% дівчат з вітальним типом. Цей тип 
характеризує підлітків як самовпевнених та задоволе-
них наявним соціальним статусом, які не схильні до 
самоконтролю та самоаналізу. Прогноз майбутнього 
для таких респондентів обмежується найближчими 
перспективами – оволодінням професією як засобом 
задоволення матеріальних потреб. Способом самоза-
хисту актуального стану становляться проекти май-
бутнього, що позбавлені реальності та будь-якої аргу-
ментованості (рефлексивності).

Найбільша група респондентів-дівчат склала кон-
формний тип (n = 76, або 60,8%). Характерною ри-
сою цього типу є підвищена ситуативна тривожність, 
стримана критичність відносно своїх можливостей, 
виразна орієнтація на соціальну уяву та сучасні сте-
реотипи, низька самоактивність та схильність при-
писувати власні невдачі соціальним обставинам, що 
робить представників цього типу залежними від зо-
внішніх ситуацій.

В результаті аналізу найменшу групу склали дівчата-
підлітки з особистісним типом саморефлексії тілесного 
потенціалу (n = 15, або 12,0%). Якістю, що відрізняє цих 
учнів, є висока інтенсивність та інтегрованість зв’язків 

між більшістю перемінних: вони позитивно сприймають 
власне Я, проявляють впевненість в досяжності життє-
вої мети та готовність до подолання невдач за рахунок 
своїх можливостей та самоактивності.

На відміну від дівчат, показники хлопців контр-
ольної та експериментальної груп (n = 124) розподі-
лились таким чином: 29,8% респондентів склали ві-
тальний тип, 56,5% – конформний тип саморефлексії 
тілесного потенціалу, 13,7%  хлопців зафіксовано з 
особистісним типом.

Після експерименту, пов’язаного з перевіркою 
ефективності фітнес-технології нами було відзначено 
варіативну динаміку у кількості підлітків із різними 
типами саморефлексії тілесного потенціалу, що зна-
ходила вираз у позитивних змінах під впливом запро-
понованого експериментального фактору.

Як видно з табл. 1, серед дівчат експериментальної 
групи (Е1, n = 43) під впливом занять по запропонова-
ній технології на 16,3% збільшилась кількість пред-
ставників особистісного типу за рахунок зменшення 
кількості підлітків, які відносяться до вітального типу 
на 7% та зменшення кількості дівчат, які відносяться 
до конформного типу на 9,3%.

В експериментальній групі дівчат (Е3, n = 42) при-
ріст представниць особистісного типу склав 19,1%, 
кількість представниць конформного типу зменшила-
ся на 9,6%, а кількість з вітальним типом зменшилась 
на 9,5%. Тоді, як у контрольній групі дівчат (К1, n = 
40), які навчались на засадах традиційного підходу, 
який складався з уроків фізичної культури та трьох 
секційних занять на тиждень,  дана тенденція не спо-
стерігалась.

В результаті запропонованого експериментального 
фактору, спостерігалася тенденція до змін у кількості 
хлопчиків з різними типами репрезентації тілесного 
потенціалу. Серед хлопців експериментальної групи 
(Е2, n = 41) зафіксована тенденція до збільшення кіль-
кості представників особистісного типу на 14,7%, а 
також зменшення кількості представників вітального 
типу на 9,8% і конформного типу на 4,9%. В іншій 
експериментальній групі (Е4, n = 40) кількість під-
літків особистісного типу зросла на 17,5% за рахунок 
зменшення кількості хлопців, які відносяться до ві-
тального та конформного типу на 12,5% і 5% відпо-
відно. Натомість, у контрольній групі (К2, n = 43), цей 
приріст склав лише 2,3%.

Висновки.
Узагальнюючи отриманні дані, можна зробити ви-

сновок, що під впливом занять розробленою фітнес-
технологією відбулися значні позитивні зміни у став-
ленні підлітків до власного тілесного потенціалу. 
Збільшилась кількість підлітків, які більш сприйма-
ють власне Я, проявляють впевненість в досягненні 
мети, готовність до подолання невдач, за рахунок своїх 
можливостей та самоактивності. Наведені  результати 
експерименту свідчать про доцільність впровадження 
фітнес-технології у фізичного виховання підлітків як 
у урочну, позаурочну так і в позашкільну форму. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем саморефлексії 
тілесного потенціалу  підлітків під впливом занять з 
фітнес-технології.
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Таблиця 1
Результати впливу розробленої фітнес-технології на рівень    самоусвідомлення власного тілесного 

потенціалу підлітками (n = 249)

Групи
Вітальний Конформний Особистісний

Кількість % Кількість % Кількість %

Д
ів

ча
та

К-1
До 13 32,5 22 55 5 12,5

Після 12 30 22 55 6 15

Е-1
До 11 25,6 26 60,5 6 13,9

Після 8 18,6 22 51,2 13 30,2

Е-3
До 10 23,8 28 66,7 4 9,5

Після 6 14,3 24 57,1 12 28,6

Х
ло

пц
і

К-2
До 13 30,2 24 55,8 6 14

Після 12 27,9 24 55,8 7 16,3

Е-2
До 12 29,3 23 56,1 6 14,6

Після 8 19,5 21 51,2 12 29,3

Е-4
До 12 30 23 57,5 5 12,5

Після 7 17,5 21 52,5 12 30
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Анотації:
Розроблено систему інтеграль-
ного розвитку дітей 1-5 років на 
заняттях з фізичного виховання, 
яка поєднує фізичний, інтелек-
туальний, естетичний розвиток. 
Система інтегрального розви-
тку передбачає застосування 
спеціальних засобів. Одним із 
компонентів системи засобів 
інтегрального розвитку є засто-
сування технічних пристроїв з 
елементами баскетболу, спор-
тивного туризму, модифікованої 
методики М.Монтенсорі: техніч-
ний пристрій «Розумне кільце» з 
елементами баскетболу, геоме-
тричні фігури з підставкою «Ве-
селі куточки» на основі системи 
М. Монтенсорі, м’які іграшки 
«Парочки» з елементами спор-
тивного туризму.

Козина Ж.Л., Лахно Е.Г., Москалець Т.В., 
Кондак Н.Н. Система интегрального раз-
вития детей 1-5 лет с применением тех-
нических устройств. Разработана систе-
ма интегрального развития детей 1-5 лет 
на занятиях по физическому воспитанию, 
которая объединяет физическое, интел-
лектуальное, эстетическое развитие. Си-
стема интегрального развития предусма-
тривает применение специальных средств. 
Одним из компонентов системы средств 
интегрального развития является примене-
ние технических устройств с элементами 
баскетбола, спортивного туризма, моди-
фицированной методики М. Монтенсори: 
техническое устройство «Умное кольцо» с 
элементами баскетбола, геометрические 
фигуры с подставками «Веселые уголки» 
на основе системы М. Монтенсори, мягкие 
игрушки «Парочки» с элементами спортив-
ного туризма.

Kozina Zh.L, Lakhno E.G, Moskalets 
T.V., Kondak N.N. The system of integral 
development of children at the age of 1-5 
years with the use of technical devices. It 
is shown the system of integral development 
of children developed aged 1-5 years on 
employments on physical education, which 
unites physical, intellectual, aesthetic 
development. The system of integral 
development foresees application of the 
special facilities. One of components of the 
system of facilities of integral development 
is application of technical devices with the 
elements of basket-ball, sporting tourism, 
modified method of M. Montensori: technical 
device the «Clever ring» with the elements 
of basket-ball, geometrical figures with 
supports the «Merry corners» on the basis 
of the system of M. Montensori, soft toys 
of «Couple» with the elements of sporting 
tourism.

Ключові слова:
система, технічні пристрої, ін-
тегральний розвиток, діти, бас-
кетбол, туризм, гра, іграшка.

система, технические устройства, инте-
гральное развитие, дети, баскетбол, ту-
ризм, игра, игрушка.

system, technical devices, integral develop-
ment, children, basket-ball, tourism, game, 
toy.

Вступ.1

Рядом досліджень установлено [1,3,4,5,9], що на 
початковому  етапі формування дитини, тобто від нуля 
до 4-5 років, фізичний, психічний і інтелектуальний 
розвиток тісно зв’язані між собою. Це говорить про те, 
що на початкових етапах розвитку дитини  всі сторони 
його особистості розвиваються гармонійно і тісно вза-
ємозалежні між собою. І лише пізніше відбувається по-
діл  його цілісного розвитку на окремі компоненти.

Тому задачею сучасної педагогіки є пошук і ство-
рення методик, що гармонійно впливають на всі сфе-
ри розвитку дитини, не поділяючи складний і єдиний, 
цілісний процес на окремі, практично не зв’язані між 
собою компоненти. На це вказували як класики дитя-
чої фізіології [1,3,4], зокрема І.А. Аршавский [1,4], 
так і сучасні дослідники [6,7,8,9,10,11,12].

В теперішній час високу популярність і ефектив-
ність для інтегрального розвитку дітей отримали ме-
тодики проведення вправ під вірші, зокрема, вправ, 
побудованих за принципами цілісних природних рухів 
[6,7,8,9,10,11]. Але на наш погляд, для інтегрального 
розвитку дітей 1-5 років необхідне також застосуван-
ня спеціальних технічних приладь, оскільки в даному 
віці спостерігається інтенсивний розвиток освоєння 
навколишнього світу, прагнення взаємодіяти з різни-
ми предметами [2,4,11,14,15]. Але технічні розробки, 
які пропонуються малюкам, направлені на розвиток 
фізичних якостей або інтелектуальних здібностей без 
їх інтеграції. Крім того, практично не застосовують 
елементи різних видів спорту при розробці технічних 
приладь для фізичного та інтелектуального розвитку 
дітей 1-5 років.

© Козіна Ж.Л., Лахно О.Г., Москалець Т.В., Кондак Н.М., 2011

Дослідження проведено згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – розробити та теоретично обґрунту-

вати систему технічних пристроїв з елементами спорту 
для інтегрального розвитку дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, 
методи моделювання, аналізу, синтезу, педагогічних 
спостережень. 

Результати дослідження.
На основі аналізу вимог програми «Я в світі», лі-

тературних джерел та результатів власних досліджень 
щодо визначення структури підготовленості дітей 
ясельного (1-2 роки) та дошкільного віку (3-4 та 4-5 
років) була розроблена система інтегрального розви-
тку дітей 1-5 років на заняттях з фізичного виховання. 
Система інтегрального розвитку передбачає фізичний, 
інтелектуальний, естетичний розвиток. В свою чергу, 
фізичний розвиток передбачає розвиток фізичних якос-
тей (сили, швидкості, спритності, витривалості, гнуч-
кості) та розвиток рухових навичок, як життєво важли-
вих, так спортивних (рис. 1). Інтелектуальний розвиток 
передбачає розвиток образно, логічного та асоціативно-
го мислення, куди входить вміння розрізняти кольори, 
вміння рахувати, вміння спів ставляти форму і розмір 
(рис. 1). Естетичний розвиток передбачає розвиток по-
чуття ритму, розвиток пластичності. Крім того, як інте-
лектуальний, так і естетичний розвиток передбачають 
розвиток творчих здібностей (рис. 1).

Система інтегрального розвитку передбачає засто-
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сування спеціальних засобів. Ми розробили систему 
засобів для інтегрального розвитку дітей. Система 
містить застосування комплексів вправ, які викону-
ються цілісним методом під вірші з природними обра-
зами, що відповідають структурі рухів кожної вправи. 
Крім того, система містить застосування технічних 
пристроїв з елементами баскетболу, спортивного ту-
ризму, модифікованої методики М.Монтенсорі (рис. 
2). Для вирішення поставлених завдань нами були 
розроблені і апробовані методики інтегрального роз-
витку дітей 1-5 років із застосуванням технічних при-
ладів з елементами спорту.

Розроблені методики інтегрального розвитку спря-
мовані на розвиток точності рухів, логічного мислен-
ня та на розвиток мілкої моторики засобами рухливих 
ігор, елементами баскетболу та туризму.

Технічний прилад «Розумне кільце»
Обґрунтування технічного приладу «Розумне кіль-

це». «Розумне кільце» – це установка з баскетбольними 
кільцями різного діаметру та кольору [11]. Цей техніч-
ний прилад застосовується для малюків для освоєння 
ними точнісних рухів, які характерні для баскетболу. 
Як справедливо вказує Яхонтов Є.Р., елементи баскет-
болу сприяють  розвитку як психофізіологічних мож-
ливостей, так і інтелекту. В той же час велика кількість 
дослідників з вікової фізіології, таких, як Касаткін Н.І. 
[5], Аршавський І.А. [1,4], Волохов А.А. [3], вказують 
на те, що саме у ранньому віці (до 3-5 років) формують-
ся структури центральної нервової системи, які відпо-
відають за психофізіологічні функції, координацію ру-
хів, здатність керувати рухами.

Так, І.А. Аршавський [1,4] вказує, що довільними 
рухами людини керують різні відділи спинного і го-
ловного мозку, однак ведучу роль грає кора великих 
півкуль головного мозку. Усі ці відділи дозрівають у 
міру росту людини неодночасно. Раніш всього дозрі-
вають ті зони кори великих півкуль, що безпосередньо 
приймають інформацію від різних ділянок тіла (зорові, 
слухові, вестибулярні, дотикальні й ін.) чи передають 
керуючі команди (моторні області). У дітей до 6 років 
розміри і вага основних структур мозку, пов'язаних 
з керуванням рухами, складають приблизно вже 70–
90% від їхніх величин у дорослої людини. І тому діти 
цього віку можуть виконувати досить складні по коор-
динації руху, сполучаючи руху ніг і рук. Основи рухів 
закладаються в дітей у ранньому віці – до 3–4 років. 
На цій базі формуються спеціалізовані моторні акти. 
Тому навчання складним рухам, таким, як елементи 
баскетболу, сприяє розвитку ділянок мозку, які відпо-
відають за керування рухами.

 Як вказує Яхонтов Є.Р. [13], застосування елемен-
тів баскетболу у фізичному вихованні сприяє   розвитку 
інтелектуальних якостей, таких, як швидкість і обсяг 
зорового сприйняття, швидкість переробки інформа-
ції, оперативне мислення, короткочасна пам'ять, стій-
кість уваги, стійкість до перешкод та ін. У дітей, що 
займаються баскетболом, ці якості формуються вже до 
10–11 років і під впливом спортивного тренування про-
довжують успішно розвиватися. Саме тому елементи 
баскетболу доцільно застосовувати також у фізичному 
вихованні дітей 1-5 років, коли формування мозкових 
структур йде відносно швидко. Для адаптованого за-
стосування елементів баскетболу для дітей 1-5 років 

ми розробили технічний пристрій «Розумне кільце».
Опис технічного пристрою «Розумне кільце». 
Прилад “Розумне кільце” був розроблений нами 

на основі звичайного баскетбольного кошика та щита 
[11]. Основною метою створення було ознайомлення, 
пробудження цікавості та заохочення дітей дошкіль-
ного віку до гри у баскетбол та спорту в цілому. Окрім 
цього, влучний кидок вимагає злагодженої дії ніг, рук 
та кисті, зокрема. Виконання будь-яких вправ саме 
кистю є дуже корисним для розвитку дитини, бо, роз-
виваючи моторику рук, ми одночасно впливаємо на 
розвиток головного мозку.

Ми пропонуємо не просто виконувати кидки в 
кошик з різної відстані та під різним кутом, а кидати 
м’ячі різного кольору та розміру у відповідності до 
кольору та розміру кошика з заданого вихідного поло-
ження. Такий підхід до виконання завдання допомагає 
дитині не лише навчитися виконувати кидки, (що являє 
собою виключно фізичну вправу), а й запам’ятати ко-
льори, навчитися співставляти предмети за розміром та 
одразу кільком показникам (колір, розмір, вихідне по-
ложення).  Тобто наш винахід вимагає від дитини як 
фізичних так і розумових навичок та зусиль, що сприяє 
його гармонійному інтегральному розвитку.

«Розумне кільце» являє собою залізну установку, 
яка кріпиться до підлоги, її висота 150 см. До неї крі-
пляться чотири трубки довжиною 75 см. На кінці кож-
ної трубки знаходяться баскетбольні щити з кільцями. 

Щит №1 рожевого кольору знаходиться вгорі. Його 
розмір 65 см у висоту та 65 см у довжину. Діаметр 
кільця 55 см. Кошик знаходиться на висоті    230 см.

Щит №2 зеленого кольору знаходиться ліворуч. 
Його розмір 55 см на 55 см, діаметр кільця – 45 см. 
Кошик знаходиться на висоті 145 см.

Щит №3 бузкового кольору знаходиться праворуч. 
Його розмір 45 см, на 45 см, діаметр кільця – 35 см. 
Кошик знаходиться на висоті 145 см.

Щит №4 червоного кольору знаходиться внизу. 
Його розмір 35 см на 35 см, діаметр кільця 45 см. Ко-
шик знаходиться на висоті 65 см.

Типи завдань для дітей 1-5 років при застосуванні 
приладу:

Виконуються кидки м`яча в кільце яке відповідає 
кольору м`яча.

Виконуються кидки у вказане кільце м`ячем відпо-
відного розміру.

Виконуються кидки у різні кільця м`ячем, що від-
повідає як кольору так і розміру кільця.

Приклади приблизних вправ:
Гімнастичними обручами визначається місце для 

кидка (прямо, праворуч, ліворуч від кошика) таких 
місць одночасно може бути від одного до п’яти (два з 
боку кошиків 2 і 4 два прямо перед кошиками 2 і 4 та 
одне прямо перед кошиками 1 та 5 на вибір виклада-
ча). Коробка з м’ячами знаходиться прямо перед уста-
новкою на відстані 3м, обручі – на відстані 1-0,5м від 
кошиків (від кошиків №№ 2, 3, 4 відстань приблизно 
1м, від кошика №5 відстань приблизно 0,5м).

Діти беруть м’ячі та самостійно, в залежності від 
кольору та розміру м’яча, знаходять місце для кидка. 
Якщо місця для кидків визначені не лише прямо пе-
ред кошиками, а також збоку, то викладач допомагає 
у виборі місця.
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Вихідне положення – сидячи або стоячи, залежно 
від віку дитини та ступеню її підготовки. На перших 
заняттях рекомендуємо всі вправи з м’ячем виконува-
ти сидячи, щоб сконцентрувати увагу на роботі рук, 
кисті, зокрема, та виключити роботу ніг. Кидки сидя-
чи доцільно виконувати лише у нижнє та два бокових 
кошика.

Діти ясельної групи (другого, третього року 
життя) кидають м’яч у кошик не залежно від його 
розміру та кольору. Намагаючись лише вірно вико-
нати рухи руками сидячи на підлозі, а, згодом, і сто-
ячи, поєднуючи рухи руками з рухами ногами.

Діти молодшої групи (третього, четвертого року 
життя) кидають м’яч у кошик у відповідності до 
його кольору. У нижній червоний маленький кошик  
– сидячи, в інші – стоячи. 

Діти середньої групи (четвертого, п’ятого року 
життя) виконують кидки, спів ставляючи колір та 
розмір кошика та м’яча. У нижній червоний ма-
ленький кошик кидки виконуються сидячи, в інші 
– стоячи. 

Геометричні фігури з підставкою веселі ку-
точки

Обґрунтування технічного пристрою «Веселі 
куточки». Гра заснована на методиці М. Монтессо-
рі [11]. В основі методу М. Монтессорі лежать спо-
стереження за дитиною і природні закони розвитку 
її психіки. Досвідом своєї роботи М. Монтессорі 
довела, що в кожній дитині існує свій природний 
внутрішній потенціал, який може розвинутися тіль-
ки у взаємодії з навколишнім середовищем та за на-
явності свободи. 

Одним із висновків методу Монтессорі є те, що 
домінувати у навчанні та вихованні дітей має серед-
овище. Діти вивчають середовище в класі і знахо-
дять у ньому те, що відповідає їхньому інтересові 
саме на даному етапі розвитку. Навчання відбува-
ється через самостійну роботу дітей з «Монтессорі–
матеріалом». 

Навчальний матеріалі за системою М. Мон-
тессорі підкоряється основній ідеї її системи. Го-
ловна ідея системи М. Монтессорі – це ідея кос-
мічного виховання, тобто упорядкування хаосу 
навколишнього світу в свідомості дитини, всебічне 
пізнання людини, її місця в культурі, історії, при-
роді, Всесвіті. Працюючи з космічними матеріа-
лами, дитина отримує перші знання з фізики, хі-
мії, біології, географії, історії, астрономії тощо. 
  Реальна робота дітей має найважливіше значення, 
тому що одна із основних ідей курсу – сприйняття 
світу через досвід власних почуттів. 

Найбільш сприятливі  для навчання за системою 
М. Монтессорі – це малюки від 1,5 до 3 років. Саме 
для таких малюків М. Монтессорі створила спеці-
альні приладдя – геометричні фігурки, які необхід-
но вставляти у аналогічні пройми на підставках. Ми 
розширили можливості застосування методики М. 
Монтессорі і розробили геометричні фігури з під-
ставкою, які  розвивають не тільки інтелектуальні 
здібності та «мілку моторику», але й фізичні якості 
та загальну координацію рухів. 

Опис гри «Веселі куточки». “Веселі куточки” 
– це геометричні фігури з підставкою. Фігури (ква-
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драт, ромб, трикутник та трапеція), зроблені з фанери 
та дерев’яних планок. Пофарбовані у чотири базових 
кольори червоний, жовтий, синій та зелений. До кожної 
фігури є підставка, яка відповідає формі, розміру та ко-
льору однієї конкретної фігури. Кожна фігура викона-
на у двох варіантах, які відрізняються між собою роз-
міром. Висота великих 40-45 см, маленьких 25-30 см. 
Вага маленьких фігур 300- 400 г, великих 800- 900 г.

“Веселі куточки” допоможуть дітям вивчати ко-
льори та геометричні фігури, навчать відрізняти ве-
лике та мале, візуально співставляти форму та розмір 
фігур, сприяють розвитку логічного мислення. Окрім 
цього, для того, щоб переставити фігуру, дитина має 
її підняти, і це навантаження безпосередньо впливає 
на фізичний розвиток.

Приклад приблизних вправ:
Потрібно знайти відповідну підставку для кожної • 
фігури.
Підставки стоять хаотично, на протилежному боці • 
знаходяться діти біля кожної дитини стоїть фігура. 
За командою викладача діти беруть свої фігури та 
ставлять їх в потрібні підставки. Виграє той хто 
перший вірно знайшов місце для своєї фігури.
Підставки стоять хаотично. На протилежному боці • 
знаходяться команди дітей. У кожної команди де-
кілька фігур. За сигналом по одному учаснику з ко-
манд беруть фігури та несуть їх на своє місце, після 
чого повертаються в кінець своєї колони та переда-
ють естафету наступному учаснику. Виграє коман-
да, яка першою розставила фігури та повернулась 
в колону. Так само можуть грати і дві-три дитини. 
Діти стоять в центрі зали. Фігури та підставки сто-
ять хаотично окремо один від одного в двох метрах 
від дітей. За командою діти розставляють фігури 
по місцях. Виграє той, хто вірно поставить більшу 
кількість фігур на місце.

М`які іграшки з мотузками “Парочка”
Обґрунтування гри «Парочка». Гра розрахована 

на дітей молодшої, середньої та старшої вікової гру-
пи (третій, четвертий та п’ятий роки життя).  Гра за-
снована на навчанні в’язанні туристичних вузлів [11]. 
Вміння в’язати вузли є невід’ємною частиною розви-
тку дитини, тому що не тільки надає можливість важ-
ливі навички самостійного одягання, але й розвиває 
координаційні здібності рухів пальців («мілку мото-
рику»), інтелект, точність рухів, охайність.

Вміння в’язати на мотузці вузли і плести сіті ціни-
лося в давнину дуже високо і вважалося родовим над-
банням. Воно ревно охоронялося від чужинців і пере-
давалося від батька до сина, із покоління в покоління.

Вміння в’язати вузли має не тільки практичне зна-
чення для повсякденного життя, але й розвиває ко-
ординаційні здібності, «мілку моторику», розширює 
кругозір, розвиває інтелект.

В теперішній час різні вузли застосовуються в ту-
ризмі, альпінізмі, морській справі та в повсякденному 
житті. Розроблена нами гра спрямована не тільки на 
вивчення вузлів та розвиток фізичних та інтелектуаль-
них здібностей, але й на розвиток морально-етичних 
якостей, розуміння дружби, співпраці тощо.

Опис гри “Парочка”. 10 м’яких іграшок, які по-
трібно розібрати по парам відповідно тематиці (ягоди, 

овочі, фрукти, день, ніч). Кожна іграшка має одну мо-
тузку довжиною 50 см. Одна іграшка з пари має сіру 
мотузку, друга білу. Дитині потрібно вірно підібрати 
пари та зв’язати їх туриським вузлом за завданням. 

1 – Потрібно знайти та підібрати пару для кожної 
іграшки та зв`язати прямим вузлом. 2 – Потрібно зна-
йти та підібрати пару для кожної іграшки та зв`язати 
подвійними рифовим вузлом «бантик» на базі прямо-
го вузлу. 3 – Потрібно знайти та підібрати пару для 
кожної іграшки та зв`язати зустрічним вузлом. 4 – По-
трібно знайти та підібрати пару для кожної іграшки та 
зв`язати вузлом «вісімка» [13]. Далі застосовуються 
інші туриські вузли в залежності від можливостей ді-
тей і навичок викладача.

Ігри на розвиток моторики та спритності верхніх 
кінцівок із застосуванням м’яких іграшок «Парочки» 

«Знайди пари» – в’язання вузлів із застосуванням 
м’яких іграшок «Парочки», супроводжується рольови-
ми казками. Наприклад: стомилося сонечко, хоче від-
почити. Що йому робити? Може, сховатися за хмарку? 
А на хмарку вітерець дує, вона тікає від сонечка. Треба 
її прив’язати до сонечка. А ось і вузол ми знаємо: пря-
мий! Давайте зав’яжемо! (Діти зав’язують вузол).

Інший варіант. Сумує огірочок без друзів, не може 
нікого знайти. Давайте йому допоможемо! Де ж його 
друг? (Діти знаходять помідорчик). Добре! А тепер 
вони будуть ходити, взявшись за ручки. Яким вузлом 
закріпимо мотузки? Провідником! (Діти зав’язують 
вузол).

Приклад заняття із комплексним застосуван-
ням технічних приладь «Розумне кільце», «Веселі 
куточки», «Парочки» для дітей 4-5 років

Завдання:
1. Повторити лазіння, перелазення, стрибки, пере-

борюючи смугу перешкод.
Обладнання й інвентар: шість матів, три гімнас-

тичні ослони, крейда, технічні пристрої «Розумне 
кільце», «Веселі куточки», «Парочки».

Місце проведення: спортивний зал.
«Сьогодні на занятті ви довідаєтеся, що трапилося 

з Дашою і Машею після того, як ведмідь схопив Дашу 
і приніс її до себе додому, а Маша її там знайшла, коли 
ведмідь пішов на полювання. Ідучи на полювання, 
ведмідь сказав Даші, щоб вона щи зварила так ковдру 
виткала. 

Сестрички узялися за діло. Щи зварили, кашу упа-
рили, хату підмели, ткати селі. Прийшов ведмідь, а в 
хаті світло, чисто, щи жирні, каша жарка й коштують 
перед ним Даша й Маша. Зрадів ведмедик: одна гос-
подарка добре, а дві краще! Поїв і говорить: «Ну й ро-
зумниці! Ай так розумниці!». Став ведмідь спати ляга-
ти, новою ковдрою вкрився. Сподобалася воно йому, 
сказав: «Ну й ковдрочку виткали! Легеня, як пухнув, 
печеня, як грубка! Тепло моїм ноженькам, м'яко моїм 
плічкам...». І заснув. 

Ранком Михайло Потапич устав, та й говорить: 
«Чим мені вас віддячити, сестрички? Просите в 
мене, чого хочете». А дівчинки йому: «Відпусти 
нас, Мишенька, до дідуся й бабусі, укажи нам шлях-
доріженьку». Думав-Думав Михайло Потапич, та й 
відпустив Дашу й Машу. Щедро нагородив їх і дав 
чарівний клубочок, що вказував дорогу-дорогу. По-
клонилися дівчинки Мише в ноженьки й пішли за 
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Рис. 3. Технічний пристрій «Розумне кільце»



67

2011

09

клубочком. (Ходьба, підскіки, біг і ЗРВ). 
Ідуть сестрички за клубком і переборюють різні 

перешкоди на своєму шляху. 
(Смуга перешкод. Ходьба через м'ячі по гімнастич-

ному ослоні, руки в сторони; перелазення через осло-
ни, встаючи на коліна; ходьба по рейці гімнастичного 
ослона, руки нагору; біг по «купинах» зі стрибком через 
набивний м'яч і приземлення у квадрат на обидві ноги; 
пробігання під обертовою скакалкою, руки в сторони, 
повернення з подоланням перешкод, кидки м’ячів у ко-
шики приладдя «Розумне кільце», ставлення об’ємних 
фігур «Веселі куточки» у підставки, в’язання вузлів за 
завданням на пристроях «Парочки») 

Вивів клубочок Дашеньку й Машеньку до їхнього 
будинку. Побачили у віконце бабуся й дідусь, що ону-
ченята додому йдуть, вибігли їм назустріч. Розповіли 
дівчинки, що з ними трапилося. 

І стали з тих пор вони разом жити-поживати так 
добра наживати». 

(У час, що залишився, провести одну-дві гри на 
вибір самих дітей.) 

Підведення підсумків уроку. 
Завдання додому: повторити стрибки. 
Висновки.
1. Аналіз стану питання щодо інтегрального роз-

витку дітей 1-5 років за даними сучасної літератури 
показав, що, незважаючи на велику кількість дослі-
джень, які свідчать про інтенсивний розвиток мозко-
вих структур в ранньому віці, існують противоріччя 
щодо розвитку інтелектуальних та фізичних здібнос-
тей дітей. Крім того, педагогічні методики для дітей 
1-5 років направлені, головним чином, на розвиток 
фізичних або інтелектуальних здібностей без їх інте-
грації і  спостерігається недостатність методик інте-
грального розвитку дітей.

2. Розроблено систему інтегрального розвитку ді-
тей 1-5 років на заняттях з фізичного виховання. Сис-
тема інтегрального розвитку передбачає фізичний, 
інтелектуальний, естетичний розвиток. В свою чер-
гу, фізичний розвиток передбачає розвиток фізичних 
якостей (сили, швидкості, спритності, витривалості, 
гнучкості) та розвиток рухових навичок, як життєво 
важливих, так спортивних. Інтелектуальний розвиток 

передбачає розвиток образно, логічного та асоціатив-
ного мислення, куди входить вміння розрізняти ко-
льори, вміння рахувати, вміння спів ставляти форму 
і розмір. Естетичний розвиток передбачає розвиток 
почуття ритму, розвиток пластичності. Крім того, як 
інтелектуальний, так і естетичний розвиток передба-
чають розвиток творчих здібностей.

3. Система інтегрального розвитку передбачає за-
стосування спеціальних засобів. Ми розробили систе-
му засобів для інтегрального розвитку дітей. Система 
містить застосування комплексів вправ, які викону-
ються цілісним методом під вірші з природними обра-
зами, що відповідають структурі рухів кожної вправи. 
Крім того, система містить застосування технічних 
пристроїв з елементами баскетболу, спортивного ту-
ризму, модифікованої методики М.Монтенсорі.

4. Розроблено технічні пристрої з елементами бас-
кетболу, рухливих ігор, спортивного туризму для інте-
грального розвитку дітей 1-5 років. 

Технічний пристрій «Розумне кільце» допомагає ди-• 
тині не лише навчитися виконувати кидки, (що являє 
собою виключно фізичну вправу), а й запам’ятати 
кольори, навчитися співзіставляти предмети за роз-
міром та одразу кільком показникам (колір, розмір, 
вихідне положення), тобто вимагає від дитини як 
фізичних, так і розумових навичок та зусиль, що 
сприяє гармонійному інтегральному розвитку.
Геометричні фігури з підставкою «Веселі куточки» до-• 
помагають дітям вивчати кольори та геометричні фігу-
ри, навчать відрізняти велике та мале, візуально спів-
ставляти форму та розмір фігур, сприяють розвитку 
логічного мислення. Окрім цього, для того, щоб пере-
ставити фігуру, дитина має її підняти, і це навантаження 
безпосередньо впливає на фізичний розвиток.
М’які іграшки «Парочки» спрямовані не тільки на • 
вивчення туристичних вузлів та розвиток фізич-
них та інтелектуальних здібностей, але й на розви-
ток морально-етичних якостей, розуміння дружби, 
співпраці тощо.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється визначення впливу застосування технічних при-
ладь на фізичні якості та психофізіологічні здібності 
дітей 1-5 років.

Рис. 4. Приклади геометричних фігур з підставками «Веселі куточки»
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Вплив фізичних вправ та масажу на організм школярів  

з порушеннями постави у фронтальній площині
Кружило Г.Г., Зіменко О.В.

Класичний приватний університет 

Анотації:
Наведено результати наукових 
досліджень з оцінки ефектив-
ності впливу цілеспрямованих 
фізичних вправ та масажу на 
поставу школярів 7 – 14 років. 
В експерименті брали участь 20 
учнів (10 дівчат та 10 хлопців) зі 
сколіотичними викривленнями 
хребетного стовпа І – ІІ ступе-
ня. Впроваджувались фізичні 
вправи (формування постави, 
розвантаження хребта, розви-
ток витривалості м’язів тулуба, 
вправи у рівновазі), класичний та 
сегментарний масаж. Доведено, 
що підібраний реабілітаційний 
комплекс виявив ефективний 
вплив на поставу досліджуваних 
експериментальної групи у по-
рівнянні з учнями контрольної 
групи.

Кружило Г.Г., Зименко Е.В. Влияние фи-
зических упражнений и массажа на орга-
низм школьников с нарушениями осанки 
во фронтальной плоскости. Приведены 
результаты научных исследований по оцен-
ке эффективности влияния целенаправлен-
ных физических упражнений и массажа на 
осанку школьников 7 – 14 лет. В экспери-
менте принимали участие 20 учеников (10 
девочек и 10 ребят) со сколиотическими 
искривлениями позвоночного столба І – ІІ 
степени. Внедрялись физические упражне-
ния (формирование осанки, разгрузка по-
звоночника, развитие выносливости мышц 
туловища, упражнения в равновесии), клас-
сический и сегментарный массаж. Доказа-
но, что подобранный реабилитационный 
комплекс оказал эффективное влияние на 
осанку исследуемых экспериментальной 
группы в сравнении с учениками контроль-
ной группы.

Kruzhylo G.G., Zimenko E.V. Physical 
exercises and massage influence on 
the organism of school age children 
with violations of carriage in a frontal 
plane. Scientific researches results on 
the subject of efficiency evaluation of the 
physical exercises and massage influence 
on the carriage of school age (7 – 14years) 
children are adduced. School age children 
total number of 20 (10 girls and 10 boys) 
with backbone scoliotic curvatures of I 
– II degree took part in the experiment. 
There were applied: physical exercises 
(forming of carriage, unloading of spine, 
trunk muscles endurance development, 
exercises in an equilibrium), classic and 
segmentary massage. It is well-proven 
that a neat rehabilitation complex rendered 
effective influence on a carriage probed 
experimental group by comparison to the 
children of control group.
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Вступ.1

З літератури відомо, що сколіоз є одним із найпо-
ширеніших ортопедичних захворювань. Згідно з дани-
ми різних авторів, ця деформація постави у школярів 
коливається в значних межах – від 20 до 70 % [1, 2, 3, 
4]. За даними А.В. Гордєєвої (Петербурзький дитячий 
ортопедичний інститут ім. Р.І. Турнера) у 70% обсте-
жених учнів старших класів виявлено порушення ста-
тики, що вимагає лікування [4].

Спеціалісти визнають, що найбільш швидке про-
гресування викривлень хребта у фронтальній пло-
щині відмічається у дівчаток 7 – 8 та 11 – 13 років, 
а у хлопчиків – 8 – 10 та 13 – 15 років. Це періоди 
найбільш інтенсивного росту організму дитини. Слід 
враховувати, що сучасний учень у сидячому поло-
женні (частіше в несиметричному) проводить вели-
ку частину доби. При цьому підтримуючий м’язовий 
корсет тулуба розслаблюється, й весь тягар тіла лягає 
на хребетний стовп. Це головна причина виникнення 
викривлень спинного хребта школярів у фронтальній 
площині. Автори відмічають ще деякі причини такої 
деформації: погана екологія, спадковість, погане та 
недостатньо збалансоване харчування, недотримання 
режиму дня дитини та ін. [2, 3, 5].

Викривлення хребта й грудної клітини значно 
впливають на функції внутрішніх органів: зменшують 
об'єм плевральних порожнин, порушують механіку 
дихання. А це погіршує функцію зовнішнього ди-
хання, знижує насичення артеріальної крові киснем, 
змінює характер тканинного дихання, викликає гіпер-
тензію в малому колі кровообігу, гіпертрофію міокар-
ду правої половини серця. Усі ці симптоми об'єднані 
назвою «кіфосколіотичне серце». Ось чому діти з ви-
кривленням хребта гірше вчаться, швидше виснажу-
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ються, страждають від головних болей, стають дратів-
ливими й капризними.

Увага науковців до проблем сколіозу пояснюєть-
ся тим, що при прогресуванні даного захворювання 
з’являються порушення у найважливіших системах 
організму, які призводять до зменшення тривалості 
життя, порушення працездатності та інвалідності [2]. 

Коригування несиметричної постави передбачає 
фізичні вправи, масаж, плавання, фізіотерапію. Веду-
чим засобом лікування сколіозу I та II ступеня є ціле-
спрямовані фізичні вправи. Вони показані на всіх ета-
пах розвитку сколіозу, проте більш успішні результати 
спостерігаються при початкових формах сколіозу. Про 
це свідчать багаточисельні дослідження [1, 3, 6, 8 та 
ін.]. Здоров’я дитини – це найважливіша справа бать-
ків, педагогів та медиків. Тому наукові дослідження 
з цієї тематики завжди будуть актуальними та мають 
певні перспективи.

Представлені в роботі матеріали з впроваджен-
ня програми профілактики та корекції сколіотичних 
викривлень хребетного стовпа у дітей є планови-
ми науковими дослідженнями кафедри теоретичних 
основ фізичного та адаптивного виховання інституту 
Здоров’я, спорту та туризму Класичного приватного 
університету (м. Запоріжжя).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
З практики фізичного виховання та аналізу літе-

ратури слідує, що викривлення хребетного стовпа 
школярів у фронтальній площині є порушеннями 
опорно-рухового апарату зростаючого організму, які 
найбільш зустрічаються. Метою нашого дослідження 
було покращення асиметричної постави школярів ві-
ком 7 – 14 років. 

Виходячи з мети, в роботі вирішувались такі за-
вдання: проаналізувати спеціальну літературу з про-
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блем порушень постави школярів; розробити заходи 
для усунення проблеми сколіотичних викривлень хре-
бетного стовпа учнів 7 –14 років; виявити ефектив-
ність розроблених заходів.

Для контролю за змінами в поставі досліджуваних 
було впроваджено тестування рухомості хребетного 
стовпа у фронтальній та сагітальній площинах (за ме-
тодикою І.Д. Ловейко) [8]. Крім того, проводилася ві-
зуальна оцінка симетрії постави досліджуваних. 

Організація дослідження. Дослідження прово-
дилося на базі медичного реабілітаційного центру 
«Здоров’я», м. Новоазовськ Донецької області на про-
тязі 5-ти місяців. Центр займається проблематикою 
постави школярів. 

У дослідженні приймали участь 20 школярів 7 – 14 
років з І та ІІ ступенями сколіозу. Учні були розподілені 
на дві групи – експериментальну та контрольну. Групи 
підбирались ідентичні за віком, статтю, станом постави. 

Учасники експериментальної групи, крім звичай-
них занять фізичною культурою в школі, займалися за 
спеціально розробленою програмою в реабілітаційно-
му центрі. Після навчальних занять у загальноосвіт-
ньому закладі ця група дітей кожний день, а потім (по 
мірі покращення результатів) – 3 –4 рази на тиждень 
відвідувала спортивний зал реабілітаційного центру. 
Кожне заняття тривало 45 хвилин.

Контрольна група досліджуваних займалася на 
уроках фізичної культури за державною програмою. 

Результати дослідження.
Для проведення дослідження була спеціально визна-

чена програма для профілактики та лікування сколіотич-
них викривлень у школярів експериментальної групи. 
До програми входили цілеспрямовані фізичні вправи, 
класичний та сегментарний масаж, побутові рекоменда-
ції (харчування, тверде ліжко, режим дня тощо). 

Було розроблено індивідуальні комплекси фізичних 
вправ за такими напрямами та змістом: створення на-
вички правильної постави; розвантаження хребетно-
го стовпа; корекція положення; створення “м’язового 
корсету”; вправи у рівновазі; вправи на тренажерах та 
гімнастичних приладах; загальнорозвивальні вправи 
без предметів та з предметами (гімнастичними палка-
ми, м’ячами); дихальні вправи. Фізичні вправи були 
спрямовані на запобігання прогресу сколіозу й на ко-
рекцію викривлень та скручування. 

Усі вправи підбирались переважно у вихідних по-
ложеннях зі зниженим загальним центром ваги: лежа-
чи на спині, на животі, на правому або лівому боці; 
в упорі лежачи та сидячи; в упорі на колінах. Однак 
вихідне положення лежачи, розвантажуючи хребет, 
не забезпечує витягування. Тому в комплексі широко 
пропонувалися вправи у висах на гімнастичній стін-
ці, похилій дошці та поперечині. Для здобуття проти-
скривлення виконувалися виси боком (увігнута сто-
рона викривлення звернена до снаряду). Виси ззаду 
пропонувалося виконувати з відставленням обох ніг у 
бік опуклості деформації та ін. 

У кожному комплексі після силових вправ сліду-
вали вправи на розтягування та гнучкість. Вправи на 
пасивну та активну гнучкість виконувалися з дуже 
помірним підвищенням амплітуди. Силові вправи 

пропонувалося виконувати у динамічному та статич-
ному режимах. Кількість повторень динамічних вправ 
залежала від їх тривалості – 4 – 6 разів (вправи на 8 
рахунків); 6 – 8 разів (вправи на 4 рахунки); 10 – 12 
разів (вправи на 2 рахунки). Тривалість виконання 
статичних вправ залежала від складності положення 
– від 2 – 3 до 30 секунд. При дозуванні навантаження 
враховувався рівень фізичної підготовленості кожно-
го досліджуваного. 

Окрім коригуючих вправ в комплекс закладалися і 
вправи загальнозміцнюючого впливу. В основному, це 
загальнорозвивальні вправи з різними гімнастичними 
предметами, невеликими обтяженнями, рухливі ігри 
та елементи спортивних ігор. 

Очевидно, що морфологічна корекція, досягнута за 
допомогою фізичних вправ, може дати стійкий ефект 
лише при одночасному формуванні відчуттів. Тому в 
комплекс включалися вправи на створення навички 
правильної постави. Особлива увага приділялася тон-
кому диференціюванню відчуттів положення плечей, 
лопаток і поворотів тулуба. 

Дихальні вправи пропонувалися досліджуваним 
як під час виконання фізичних вправ, так і окремо – 
в кінці комплексу. Враховувалося те, що у багатьох 
досліджуваних спостерігалося зменшення сили ди-
хальних м’язів, обмеженість екскурсії грудної клітки, 
низькі спірометричні дані. За допомогою дихальних 
вправ ми намагалися усунути ці недоліки. 

Виходячи з даних літератури та за педагогічними 
спостереженнями слід було коригуючі фізичні вправи 
доповнити класичним та сегментарним масажем [1, 
9]. При виконанні масажу вирішувалися наступні за-
вдання: вирівняти тягу м’язів-розгиначів спини – на 
стороні опуклості, де м’язи розтягнуті; підвищити за-
гальний тонус організму; нормалізувати функціональ-
ні можливості серцево-судинної та дихальної систем.

Після виконання класичного масажу використову-
вався також сегментарний масаж. Всього проводили-
ся 6 – 8 процедур через день, чергуючись з класичним 
масажем.

На початку і в кінці дослідження було проведено 
тестування сили м’язів тулуба й черевного пресу та 
гнучкості хребетного стовпа у двох площинах у до-
сліджуваних експериментальної й контрольної груп 
за методикою І.Д. Ловейко [8]. Усі школярі експери-
ментальної групи, приходячи в реабілітаційний центр, 
вже мали при собі рентгенографічні знімки хребетно-
го стовпа. Крім того, постава кожного з досліджува-
них оглядалась та оцінювалась візуально. 

При первинному тестуванні школярів експеримен-
тальної та контрольної груп не спостерігалося зна-
чних розбіжностей за всіма показниками (Р ≥ 0,05). 
Однак після дослідження розходження показників 
первинного та підсумкового тестування між обома 
групами виявилися достовірними (Р ≤ 0,05 – 0,001), 
окрім показників сили м’язів спини. Звісно, що м’язи-
розгиначі хребта консервативніші за групи м’язів, 
які згинають тулуб. Тому за короткий проміжок часу, 
який було відведено на дослідження, неможливо до-
битися значного результату саме в цьому показнику 
(див. табл. 1). 
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Таблиця 1
Показники гнучкості та статичної сили м’язів тулуба до і після експерименту  

у дітей контрольної та експериментальної груп

Період 
вимірювань Експериментальна група Контрольна група t-критерій 

Стьюдента

Досто-
вірність 
різниць

X ±m X ±m t P

1 2 3 4 5 6 7

1. Рухомість хребетного стовпа вперед, см

До експерименту 8,40 0,91 8,70 0,76 1,06 >0,05

Після експери-
менту 15,00 0,88 10,20 0,91 3,85 <0,001

2. Рухомість хребетного стовпа назад, см

До експерименту 4,00 1,12 2,80 1,28 0,42 >0,05

Після експери-
менту 9,30 1,16 3,10 1,00 4,05 <0,001

3. Бокова рухомість хребетного стовпа вправо, см

До експерименту 15,80 1,68 14,40 1,68 0,59 >0,05

Після експери-
менту 21,30 1,31 13,30 1,64 3,81 <0,01

4. Бокова рухомість хребетного стовпа вліво, см

До експерименту 17,10 1,25 15,90 1,85 0,54 >0,05

Після експеримен-
ту 21,70 1,26 13,30 1,46 4,35 <0,001

5. Сила м’язів спини, с

До експерименту 77,50 4,00 76,10 3,89 0,25 >0,05

Після експери-
менту 88,90 4,60 75,70 5,38 1,86 >0,05

6. Сила м’язів бокової поверхні тулуба (правої), с

До експерименту 35,10 2,44 33,80 2,16 0,40 >0,05

Після експери-
менту 43,30 2,26 35,30 2,18 2,50 <0,05

7. Сили м’язів бокової поверхні тулуба (лівої), с

До експерименту 34,10 1,96 32,70 1,64 0,21 >0,05

Після експери-
менту 42,40 2,20 34,40 2,20 2,57 <0,05

8. Сила м’язів черевного пресу, кільк. разів

До експерименту 16,00 1,28 18,00 1,16 0,64 >0,05

Після експери-
менту 23,00 1,08 15,00 1,08 4,84 <0,001
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За результатами підсумкового тестування та ана-
лізу отриманих показників слідує, що у школярів 
експериментальної групи майже всі досліджувані по-
казники виявилися кращими, ніж у контрольній гру-
пі. В експериментальній групі після експерименту у 
школярів збільшилася рухливість хребетного стовпа 
вперед і назад в середньому на 6 см, вправо і вліво – 
на 4 – 6 см. Значно збільшилася сила м’язів бічних по-
верхонь тулуба ліворуч і праворуч, сила м’язів черев-
ного пресу та спостерігалась тенденція до збільшення 
показників сили м’язів спини. У всіх досліджуваних 
школярів експериментальної групи поліпшилася по-
става. У школярів контрольної групи протягом експе-
рименту видимих змін як показників тестування, так 
і постави не відбулося. У деяких учнів за цей період 
постава навіть погіршилася.

Результати дослідження підтвердили наше при-
пущення про ефективність застосування спеціальної 
програми у “боротьбі” зі сколіотичними викривлення-
ми, що складалася із лікувальної фізичної культури у 
поєднанні з класичним та сегментарним масажем.

Висновки.
Аналіз джерел літератури свідчить про те, що про-

блема порушень постави сучасних школярів є особли-
во актуальною. Важливо вчасно виявити викривлення 
хребта у дитини, щоб розпочати заходи задля того, 
аби на ранній стадії розвитку сколіозу «перемогти» 
цю патологію. Думка більшості авторів робіт, присвя-
чених питанням асиметрії постави, сходиться на тому, 
що основним засобом у вихованні правильної постави 
та корекції порушеної постави є фізичні вправи. 

Розроблено індивідуальні комплекси фізичних 
вправ для школярів 7 – 14 років з І та ІІ ступенями 
сколіозу. Комплекси були спрямовані на запобігання 
прогресу сколіозу й на корекцію викривлень та скру-
чування. Основні напрямки та зміст фізичних вправ у 
комплексах: створення навички правильної постави; 
розвантаження хребетного стовпа; корекція положен-
ня; створення “м’язового корсету”; вправи у рівнова-
зі; вправи на тренажерах та гімнастичних приладах; 
загальнорозвивальні вправи без предметів та з пред-
метами (гімнастичними палками, м’ячами); дихальні 
вправи. Заняття фізичними вправами доповнювалися 
класичним та сегментарним масажем.

З результатів експерименту слідує, що у школярів 
експериментальної групи майже всі досліджувані по-
казники виявилися достовірно кращими, ніж у шко-
лярів контрольної групи. Це показники рухомості 
хребетного стовпа вперед, назад, вправо та вліво (Р 
≤ 0,05 – 0,001). Показники сили м’язів спини виявили 
тенденцію до покращення (Р ≥ 0,05). У всіх досліджу-
ваних школярів експериментальної групи поліпшила-
ся постава. У школярів контрольної групи протягом 
експерименту видимих змін як показників тестуван-
ня, так і постави не спостерігалося. У деяких учнів за 
цей період постава навіть погіршилася.

Подальші дослідження з цієї тематики мають пев-
ні перспективи. Передбачається провести більш гли-
бокий аналіз оцінки постави школярів і упровадити 
окремі блоки розробленої програми в навчальний 
процес загальноосвітніх закладів м. Запоріжжя та м. 
Новоазовська.
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Педагогіка здоров’я через призму сімейного виховання
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Анотації:
Визначено та проаналізовано зміст 
і завдання педагогіки здоров’я у 
контексті родинного виховання. Да-
ними для дослідження слугували 
праці закордонних та вітчизняних 
дослідників. Встановлено основні 
етапи та завдання педагогіки 
здоров’я, доведено важливу роль 
усіх членів сім’ї у процесі едукації 
здоров’я дитини. Охарактеризо-
ваний вплив сім’ї на дотримання 
здорового способу життя особами 
похилого віку. Доведено, що влас-
не сім’я, як частина суспільства, є 
основною ланкою у процесі дбайли-
вого ставлення людини до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих.

Лукьянченко Н.И. Педагогика здоровья 
через призму семейного воспитания. 
Определены и проанализированы содер-
жание и задачи педагогики здоровья в кон-
тексте семейного воспитания. Данными для 
исследования служили труды зарубежных 
и отечественных исследователей. Установ-
лены основные этапы и задачи педагогики 
здоровья, доказано важную роль всех чле-
нов семьи в процессе эдукации здоровья. 
Охарактеризовано влияние семьи на со-
блюдение здорового образа жизни лицами 
преклонного возраста. Доказано, что соб-
ственно семья, как часть общества, явля-
ется основным звеном в процессе береж-
ного отношения человека к собственному 
здоровью и здоровью окружающих.

Lukjanchenko N.I. Health pedagogy 
through the prism of family education. 
The essence and task of pedagogics of 
health have been defined and analyzed 
in the context of family upbringing. The 
works of foreign and Ukrainian scientists 
have been used as data. The main 
stages and tasks of Pedagogics of health 
have been ascertained; the main role of 
all family members in process of health 
education has been proved. The family 
influence on a healthy way of living by 
people of old age has been characterized. 
The very family, as it has been proved, is 
the main link in the process of a careful 
attitude to a person’s  health and health 
of the others.

Ключові слова:
педагогіка здоров’я, сімейне вихо-
вання, моделі поведінки, соціаліза-
ція здоров’я.

педагогика здоровья, семейное воспита-
ние, модели поведения, социализация здо-
ровья.

pedagogics, upbringing, health education, 
family.

Вступ.1

Стан здоров’я дітей та молоді є важливим показ-
ником здоров’я нації, а також характерною особли-
вістю соціального, економічного та культурного роз-
витку країни. Збереження та зміцнення здоров’я, а не 
тільки боротьба з хворобами, дедалі частіше стає прі-
оритетним завданням у суспільстві та родині зокрема. 
Водночас сім'я є першоосновою прояву духовності, 
моральності та стабільності у суспільстві. У цьому 
розрізі педагогіка здоров’я постає цілісним процесом, 
який триває упродовж усього життя людини, що не-
розривно пов'язаний з її багатовимірним контекстом.

У процесі суспільного розвитку родина набула 
своєрідних рис, котрі вказують на повноцінність її іс-
нування та життєдіяльність як соціального інституту. 
Саме у родині дитина отримує первинні ознаки соціа-
лізації – перетворення біологічної істоти в суспільну. 
Прищеплюючи дитині повагу та любов до духовних, 
національних та загальнолюдських цінностей, батьки 
у природній (неформальний) спосіб допомагають ди-
тині виробити правильні норми поведінки у суспіль-
стві, що впливатимуть на її подальше життя та став-
лення до інших членів соціуму. Важлива роль у цьому 
процесі повинна відводитися вихованню у дітей від-
повідальності та бережного ставлення до власного 
здоров’я і здоров’я оточуючих.

Проблемі здоров’язбереження особистості відво-
диться значне місце у працях вітчизняних дослідни-
ків (Г. Апанасенка [1], В. Горащука, О. Петрика [3], 
А. Цьося). Доволі широко висвітлена проблема фор-
мування здорового способу життя в учнів та молоді у 
дослідженнях таких сучасних педагогів, як М. Вілен-
ський, В. Оржеховська, Л. Сущенко [4] та ін. У пра-
цях І.Брехмана, М.Гриньової, Л.Жаліло, О. Яремен-
ка [5] висвітлено різні підходи до сутності здоров’я 
та його формування загалом. Однак, слід відзначити 
фрагментарність уваги науковців до ролі сім’ї у 
цілісному процесі едукації здоров’я.

© Лук’янченко М.І., 2011
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Мета статті – визначити та проаналізувати зміст 

і завдання педагогіки здоров’я крізь призму сімейного 
виховання.

Результати дослідження.
Для того, щоб визначити сутність педагогіки 

здоров’я необхідно, насамперед, чітко зрозуміти зміст 
поняття “здоров’я”. На думку основоположника вале-
ології І. Брехмана, “здоров’я людини – це її здатність 
зберігати відповідно до віку стійкість в умовах різких 
змін кількісних та якісних параметрів триєдиного по-
току сенсорної, вербальної і структурної інформації” 
[2, с. 7]. Тобто, російський вчений у своїй дефініції 
виходить з того, що здоров’я людини являє собою, не 
тільки відсутність різних захворювань, але й гармонію 
між соціальним, духовним та психологічним мікроклі-
матом кожної людини. Сучасний український вчений 
Г. Апанасенко звертає увагу на біосоціальний аспект 
здоров’я людини [1, с. 9]. Згідно даного критерію, на 
стан здоров’я людини значною мірою впливають такі 
зовнішні фактори, як навколишнє середовище, еконо-
мічні чинники, умови проживання, відносини у сім’ї 
тощо. 

З точки зору педагогіки здоров’я сім’ю можна оха-
рактеризувати як структурну одиницю суспільства, 
всі члени якої проживають згідно певних фізичних 
(матеріальних), культурних та суспільних (відносини 
з іншими суспільними інституціями) умов. Ці чинни-
ки й зумовлюють стиль життя усієї родини та окремих 
її членів, ставлення до здоров’я, формування навичок 
здорового способу життя, способи вирішення про-
блем зі здоров’ям та ін. 

Традиційно едукацію здоров’я у розрізі сімейного 
виховання розглядають з точки зору дітей та молоді. 
Однак, в системі родинного виховання, на наш погляд, 
педагогіку здоров’я слід розглядати значно ширше:
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Педагогіка здоров’я, як вже було зазначено вище, є 
цілісним процесом, що триває упродовж усього життя 
та стосується усіх членів родини, оскільки у своєму 
життєвому циклі охоплює всі фази сімейного життя. На 
думку польської дослідниці М. Земської, сімейне життя 
кожної людини складається з шести основних фаз: 
первісна подружня, три батьківські фази (з дитиною 
дошкільного, шкільного та підліткового віку), вторинна 
подружня (після досягнення дітьми самостійності) та 
подружня пенсійна [10, с. 72]. У відповідності до цих 
фаз проявляються нові завдання, ролі, ситуації, а також 
і проблеми пов’язані зі здров’ям, до вирішення яких 
повинні бути готові усі члени родини. 

Педагогіка здоров’я тісно пов’язана з усіма функ-
ціями сім’ї: опікунською, соціальною, емоційною, 
економічною, рекреаційною. Тобто існують невидимі 
зв’язки між переконаннями та настановами щодо збе-
реження здоров’я та поведінкою і ставленням різних 
членів родини до власного здоров’я та здоров’я ото-
чуючих.

На процес педагогіки здоров’я та його корекцію 
значно впливають зовнішні суспільно-економічні й 
культурні чинники, а також відносини родини з інши-
ми соціальними інституціями (дитсадки, школи, міс-
ця роботи, осередки охорони здоров’я та ін.). 

Як видно, саме батьки є першими “учителями” у про-
пагуванні здоров’я серед дітей. У родинному колі прохо-
дить основна частина соціалізації здоров’я, мета якої по-
лягає у формуванні поведінки, умінь та навичок дитини, 
що сприятимуть доброму самопочуттю та захисту від 
різних загроз для здоров’я на всіх етапах її розвитку. 

Відмітимо, що соціалізація здоров’я є невід’ємною 
частиною усього процесу соціалізації дитини. Як від-
мічають канадські дослідники С. Жютра, С. Норман-
до та І. Кальнен, соціалізація здоров’я включає в себе 
три основні компоненти, що є, водночас, взаємоза-
лежними та взаємодоповнюючими елементами педа-
гогіки здоров’я [7, с. 176]. Виділимо основні тези цих 
елементів:

у контексті сімейного життя діти вчаться різним 
нормам поведінки культури здоров’я та проектують 
їх на своїх близьких. Загалом процес проекції найчас-
тіше проявляється підчас допомоги по господарству, 
прийому їжі, щоденних гігієнічних процедур, розваг, 
сну тощо;

діти є активними учасниками власної соціалізації • 
здоров’я. Це означає, що вони не лише наслідують 
дорослих, але й відповідно до своїх пізнавальних 
можливостей адаптують та відтворюють події та 
моделі поведінки у щоденному житті;
існує двосторонній зв'язок між “учасниками” про-• 
цесу соціалізації. Діти не лише отримують ін-
формацію, різні вказівки та форми опіки, але й у 
змозі дещо вирішувати по відношенню до інших. 
Тобто вони є не тільки реципієнтами (як зазвичай 
це сприймається), а ще й ініціаторами діяльності 
здоров’язбереження у сім’ї. 

Слід додати, що сім’я має певні переваги перед 
іншими суспільними інституціями у формуванні 
культури здоров’я дитини. Саме у сім’ї вона може 

практикувати ті навички, яких не вчать у школі чи 
садку, здобувати досвід у практичній діяльності, а 
виховання здорового способу життя може бути при-
стосоване до її індивідуальних потреб. Отже, у колі 
сім’ї дитина повинна: засвоїти основні гігієнічні на-
вички, вміння піклуватися про себе та про інших чле-
нів родини, мати можливість формування поведінки, 
що спрямована на підтримку здоров’я, здобувати до-
свід у прийнятті рішень та вибору справ щодо питань 
здоров’язбереження родини.

Водночас, завдання та роль сім’ї у системі педа-
гогіки здоров’я постійно змінюються. Насамперед, це 
пояснюється фізіологічним та психологічним розви-
тком дитини – від функції догляду та опіки немовляти 
до підтримки та супроводу дитини у пошуках власної 
ідентичності й стилю життя у підлітковому та юнаць-
кому періодах.

Оригінальну концепцію етапів педагогіки здоров’я 
запропонував М. Демел, який, ураховуючи активність 
дитини та її свідоме ангажування у справи здоров’я, 
виокремив чотири щаблі: гетероедукація, посередній 
етап, автоедукація та зворотна гетероедукація [6]. Ці 
етапи частково охоплюються фазами розвитку дити-
ни, але не мають чітких визначених меж. Розглянемо 
ширше кожен із даних етапів педагогіки здоров’я у 
контексті сімейного виховання, що сприятиме глиб-
шому розумінню її головних теоретичних засад.

Етап гетероедукації охоплює період від народжен-
ня дитини до 3 років. У цей період дитина є тільки ре-
ципієнтом різних заходів дорослих щодо себе (опіка, 
догляд, гігієнічні процедури). Поступово вона почи-
нає виконувати прості доручення та наслідує відповід-
ну поведінку дорослих, не усвідомлюючи при цьому 
навіщо вона це робить. Однак виконання певних дій 
в упорядкований спосіб веде до їхньої автоматизації. 
Упродовж цього періоду дитина пізнає своє тіло, що 
проявляється спочатку у вмінні показати і назвати час-
тини тіла, а згодом – у потребі знати навіщо потрібні 
ні чи інші частини тіла. На даному етапі батькам необ-
хідно скоординувати власні з дії з сімейним лікарем 
чи медсестрою, а також працівниками дитсадка, якщо 
дитина його відвідує для синхронності процесу вихо-
вання та формування здоров’язберігаючих навичок.

Посередній етап охоплює дошкільний та молод-
ший шкільний вік. На цьому етапі дитина активніше 
проявляє турботу про власне здоров’я, свідомо на-
слідуючи поведінку дорослих та опановуючи основні 
вміння особистої гігієни і безпеки. Проте цей процес 
поки що вимагає нагадування та догляду з боку до-
рослих. Поміж інших завдань батькам потрібно ство-
рити дитині позитивні моделі для наслідування, забез-
печити умови для навчання, дозволяти дитині робити 
самостійний вибір, безпечно експериментувати (під 
прихованим наглядом дорослих), корегувати поведін-
ку, мотивувати зацікавлення різного роду заняттями, 
що сприяють здоровому способу життя тощо. Для 
цього етапу характерним є процес наслідування ди-
тиною поведінки ровесників. Значний вплив на її по-
ведінку має також телебачення, комп’ютерні ігри, ре-
клама. Батькам необхідно контролювати цей процес, 
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пояснюючи дитині негативні наслідки неправильної 
поведінки, що демонструється на екрані.

Автоедукація або самовиховання – період, коли 
дитина стає свідомим співтворцем свого здоров’я Цей 
етап характерний для періоду статевого дозрівання, 
хоч певні його елементи присутні і на більш ранніх 
етапах. У підлітків формується почуття власної іден-
тичності, з’являється потреба у незалежності та ін-
тимності деяких аспектів свого життя, проявляються 
спроби змінити себе, перевірити власні сили, а також 
самокритична оцінка власної поведінки та вчинків. У 
цей період більшість підлітків критично ставиться до 
поведінки батьків, неохоче сприймає їхні зауваження, 
перестороги, заборони та поради, що є першоджере-
лом сімейних конфліктів. У цей час найбільше відчу-
вається вплив ровесників, на формування світогляду 
підлітка. У пошуках важливої для себе інформації ди-
тина захоплюється Інтернетом та часописами різно-
го ґатунку, що не завжди є корисними для неї. Тому 
завданням батьків є терплячий, розсудливий та комп-
ромісний супровід підлітка у його пошуках. Однак 
необхідним є й визначення та узгодження меж його 
поведінки. Корисним для батьків буде також і погли-
блення знань про перебіг етапу дозрівання з метою 
кращого розуміння поведінки дитини. Це також слуш-
ний період для перегляду власної здоров’язберігаючої 
поведінки та спроб її модифікувати, залучивши до 
цього процесу дитину відвертими бесідами. На цьо-
му етапі для батьків важливо заручитися підтримкою 
вчителів, оскільки саме у період статевого дозрівання 
дитина вважає найбільш нейтральним “джерелом ін-
формації” осіб, які є поза межами сім’ї.

Зворотна гетероедукація або інверсія – етап обер-
нення ролей. Молода людина стала свідомим вихова-
телем дорослих. Це може стосуватися різних ситуа-
цій, коли дитина проектує на свою сім’ю ті взірці і 
моделі, яких навчилася в школі, перейняла в інших, 
значущих для неї осіб, і які вступають у суперечність 
з тими, що використовуються вдома. Наприклад, це 
може проявлятися у заохоченні дорослих до зміни 
харчування, фізичних вправ, виконання обстежень, 
кидання паління та ін. Зворотна гетероедукація є 
важливим елементом процесу соціалізації здоров’я, у 
якому дитина виступає ініціатором дій, пов’язаних із 
здоров’ям. Батьки, своєю чергою, не повинні легко-
важити ініціативою дитини, а спільно з нею обдумати 
можливість і спосіб впровадження необхідних змін. У 
цьому проявляється шлях до розвитку активності ди-
тини, її компетенції дій.

Згідно аналізу даних етапів педагогіки здоров’я, 
стає очевидним той факт, що сьогодні у процесі ро-
динного виховання на перший план ставиться пріори-
тет здоров'я. У сім'ї виховання культури здоров'я дітей 
забезпечується створенням здорового способу життя, 
правильною організацією розпорядку дня, заняттями 
спортом, загартуванням організму, прищепленням 
особистих гігієнічних навичок, посильною допомо-
гою при догляді за хворими чи молодшими членами 
родини тощо. Існують різні способи впливу, за допо-
могою яких батьки можуть формувати та корегувати 

поведінку дітей, але вони мають свою специфіку. За-
галом слід зазначити, що надзвичайно важливу роль у 
вихованні дітей відіграє особистий приклад батьків, 
їх авторитет, а також урахування індивідуального під-
ходу до власної дитини та її готовність до виконання 
певних оздоровчих дій. 

Проте, чи певні елементи педагогіки здоров’я 
присутні у сімейному вихованні та які наслідки вони 
дають, залежить від багатьох чинників. Головним 
у цьому процесі є створення батьками та всіма чле-
нами родини позитивних моделей поведінки, харак-
терних для збереження здоров’я. Наступним важ-
ливим фактором, що впливає на формування основ 
здоров’язбереження у сім’ї є компетентність батьків у 
вихованні дитини в здоров’ї і для здоров’я. Більшість 
батьків керуються у процесі виховання лише власним 
попереднім досвідом, не беручи до уваги народні ви-
ховні традиції та сучасні методи виховання. Іншими 
факторами, від яких залежить забезпечення потреб 
дитини, пов’язаних зі здоров’ям у сім’ї, є суспільно-
економічні чинниками. До них належать і матеріальна 
ситуація у родині, й освіта батьків, і явище неблаго-
надійності сім’ї. 

Можна констатувати, що чим вищий рівень осві-
ченості батьків, тим вища вірогідність виконання 
батьками своєї ролі у вихованні здоров’я дітей та 
отриманні кращого результату. Так, наприклад, із під-
вищенням рівня освіти батьків, збільшується частота 
чищення зубів дітьми та їх профілактичних відвід-
увань стоматолога [8, с. 189]. Важливу роль у фор-
муванні навичок здорового способу життя дитини 
відіграє матеріальний статок родини. Убогість сім’ї є 
серйозною загрозою для здоров’я усіх її членів та руй-
нує реалізацію процесу здоров’язбереження дитини. 
У багатьох випадках саме убогість сім’ї призводить 
до її неблагонадійності. У таких родинах найширше 
виявляються несприятливі умови для задоволення 
здоров’язберігаючих потреб дитини та виховання за-
галом.

Як зазначалося вище, педагогіка здоров’я в кон-
тексті сімейного виховання стосується всіх членів 
родини. Сім’я для старшого покоління є так само важ-
ливою як і для дітей, оскільки оберігає їх від найбіль-
шої проблеми старості – усамітнення та самотності. У 
цьому випадку під усамітненням ми розуміємо відсут-
ність будь-яких контактів з іншими людьми та самим 
собою, тоді як самотність являється взаємодією із 
самим собою, зосередженням уваги на власному вну-
трішньому світові. Допомога старшим членам роди-
ни у збереженні доброї психічної та фізичної форми, 
умінні зарадити собі у випадках хвороби, подоланні 
старху перед втратою активності, життєвої енергії, 
суспільного статусу є викликом для сучасних сімей.

Здоров’я людини у період старості значною мірою 
залежить від того, скільки вона “інвестувала” у за-
соби для здоров’я (стиль і спосіб життя, турбота про 
здоров’я) на ранніх етапах свого життя. Однак слід 
також зазначити, що дотримання основних правил 
здорового способу життя та ведення активного жит-
тя – так зване активне старіння, – починаючи навіть 
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у старшому віці позитивно впливають на самопочут-
тя, фізичну вправність, зменшують ризик різних за-
хворювань, уповільнюють старечу безпорадність за-
галом [9, с. 146]. 

Традиційно, майже кожна сім’я зосереджує свої 
зусилля на піклуванні про наймолодше покоління. 
Своєю чергою, старше покоління концентрує своє 
емоційне життя й активність на усіх членах родини, 
чекаючи від них підтримки та, за необхідності, допо-
моги. Інколи незнання даної проблеми та невміння 
допомогти старшим членам сім’ї в активному ста-
рінні призводить до конфліктних ситуацій та серйоз-
них сімейних проблем. Отже, елементом педагогіки 
здоров’я у сім’ї повинна стати й підтримка старшого 
покоління та допомога в активному старінні. 

Поміж найважливіших завдань сім’ї у пропаганді 
здоров’я старших її членів слід виділити:

дати можливість активної участі у: житті сім’ї, ви-• 
конуючи різного роду завдання, що зміцнює від-
чуття власної вартості та потрібності; суспільній ді-
яльності, наприклад, виконання конкретних завдань 
місцевих організацій чи парафіяльних доручень; 
культурному житті, зокрема у відкритті нових мис-
тецьких зацікавлень та уподобань;
допомога у пристосуванні способу харчування до • 
нових потреб (менша витрата енергії, відсутність 
апетиту, збільшення ваги, недостача деяких вітамі-
нів та мінералів тощо);

заохочення до систематичної рухової активності, яка • 
сприяє збільшенню фізичних можливостей організ-
му, покращенню самопочуття, регуляції сну, змен-
шенню ризику серцево-судинних захворювань та ін.;
забезпечення вдома належних умов: тепловий ком-• 
форт взимку, відповідне освітлення, усунення слизь-
кої підлоги тощо.

Висновки.
Таким чином, слід відзначити важливу роль пе-

дагогіки здоров’я в системі сімейного виховання, за-
вдання якої постійно змінюються та залежать від різ-
них зовнішніх (соціальних, економічних, суспільних) 
та внутрішніх (індивідуальних, культурних, організа-
ційних) факторів. Саме сім’я, як частина суспільства, 
є основною ланкою у процесі формування дбайливо-
го ставлення дитини до власного здоров’я та здоров’я 
оточуючих. Від батьків залежить рівень оволодіння 
дитиною основних навичок здорового способу життя, 
які матимуть вплив на її здоров’я у старшому віці та 
запобігатимуть різним хворобам.

Щодо основних засад педагогіки здоров’я та її 
впливу на людей похилого віку, то тут слід виділи-
ти новизну та маловивченість даної проблеми. У цій 
сфері майже немає теоретичних досліджень та прак-
тичних спроб її застосування. Тому цей аспект педаго-
гіки здоров’я повинен стати важливим компонентом у 
дослідженнях вітчизняних педагогів, які займаються 
проблемами збереження здоров’я людини. 
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Нормативна основа фізичного виховання учнів  

спеціальної медичної групи: постановка проблеми
Мазур В. А., Єдинак Г. А.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотації:
Розглянуто питання розробленос-
ті нормативної основи фізичного 
виховання учнів спеціальної ме-
дичної групи, зокрема пов’язаної 
із показниками їх фізичного стану. 
Встановлено, що: у чинній про-
грамі зазначене відсутнє, хоча 
нормативи оцінки окремих показ-
ників фізичного стану таких учнів 
передбачалися програмами 1977 
і 1982 років; на необхідності такої 
оцінки наголошують деякі вітчиз-
няні та значна кількість іноземних 
педіатрів й фахівців лікувальної 
фізичної культури. Водночас не 
розроблено нормативів оцінки за-
значених показників, що усклад-
нює формування позитивної мо-
тивації учнів до систематичних 
занять, не сприяє підвищенню їх 
впевненості у своїх силах, можли-
востях та ефективності контролю 
за результатами занять фізичними 
вправами у різних формах. Отри-
мані дані свідчать про необхідність 
визначення оптимального складу 
батареї тестів і функціональних 
проб для оцінки фізичного стану 
учнів спеціальної медичної гру-
пи із різними захворюваннями та 
розроблення для відповідних по-
казників нормативів їх оцінки.

Мазур В.А., Единак Г.А. Нормативная осно-
ва физического воспитания учащихся 
специальной медицинской группы: поста-
новка проблемы. Рассмотрен вопрос разра-
ботанности нормативной основы физического 
воспитания учащихся специальной медицин-
ской группы и, в частности, связанной с по-
казателями их физического состояния. Уста-
новлено, что: в действующей программе 
указанное отсутствует, хотя нормативы оцен-
ки отдельных показателей физического со-
стояния таких учащихся предусматривались 
программами 1977 и 1982 годов; на необхо-
димость такой оценки указывают некоторые 
отечественные и значительное количество 
иностранных педиатров и специалистов по 
лечебной физической культуре. В то же вре-
мя не разработаны нормативы оценки ука-
занных показателей, что осложняет форми-
рование позитивной мотивации учащихся к 
систематическим занятиям, не способствует 
повышению их уверенности в своих силах, 
возможностях и эффективности контроля ре-
зультативности занятий физическими упраж-
нениями в различных формах. Полученные 
данные свидетельствуют о необходимости 
определения оптимального состава батареи 
тестов и функциональных проб для оценки 
физического состояния учащихся специаль-
ной медицинской группы с различными за-
болеваниями и разработки для соответствую-
щих показателей нормативов их оценки. 

Mazur V.А., Iedinak G.A. The regulatory 
framework of special medical group 
students’ physical education: 
identifying the problem. The question of 
regulatory framework for special medical 
group students’ physical education, and 
their physical condition in particular 
is elaborated. It is found that in the 
current program the identified question 
is missing, although the assessment of 
individual performance standards for the 
physical condition of the students was 
envisaged in the programs of 1977 and 
1982. The need for such an assessment 
is indicated by the large number of 
Ukrainian and foreign pediatricians 
and specialists in therapeutic physical 
culture. At the same time the standards 
for assessing these indicators are not 
developed. It complicates the formation 
of positive motivation of students to 
regular classes, and does not promote 
their self-confidence, capabilities 
and effectiveness of monitoring the 
effectiveness of exercise in various 
forms. The findings suggest the need 
to define the optimal composition of 
the bulk of tests and functional tests to 
assess the physical condition of special 
medical group students with various 
diseases and to develop appropriate 
indicators for their evaluation standards.

Ключові слова:
учні спеціальної медичної групи, 
фізичний стан, нормативи оцін-
ки.

учащиеся специальной медицинской группы, 
физическое состояние, нормативы оценки.

students of special medical group, 
physical condition, evaluation 
standards.

Вступ.1

Теорія фізичного виховання визначає такі основи 
цього процесу у загальноосвітніх навчальних закладах: 
організаційну, програмно-нормативну, наукову [13; 
19; 24]. Зазначене повністю стосується фізичного 
виховання учнів спеціальної медичної групи (СМГ). 
Проте дослідження, спрямовані на розроблення його 
нормативної основи, зокрема нормативів оцінки 
показників фізичного стану таких учнів, відсутні. 
Необхідність досліджень у цьому напрямі зумовлена, 
крім іншого, також важливим значенням оцінки як 
ефективного засобу стимулювання учнів та контролю 
за якістю процесу фізичного виховання у вирішенні 
поставлених завдань. Зазначене засвідчує існування 
протиріччя, що потребує розв’язання, а отже необхід-
ність проведення відповідних досліджень.

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

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

розв’язання проблеми формування нормативної осно-
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ви фізичного виховання учнів СМГ як складової 
програмно-нормативного забезпечення процесу у за-
гальноосвітньому навчальному закладі. Відповідно 
до мети виокремили такі завдання:

1. Визначити за даними наукової літератури стан 
сформованості нормативної основи фізичного вихо-
вання учнів СМГ. 

2. Вивчити існуючі підходи до формування норма-
тивів оцінки у фізичному вихованні дітей шкільного 
віку, віднесених до СМГ.

Для вирішення поставлених завдань використову-
вали загальнонаукові методи, а саме: аналіз, система-
тизацію, узагальнення даних літературних джерел. 

Результати дослідження. 
Теорія фізичного виховання [13; 19; 24] констатує, 

що досягнення мети означеного процесу людиною 
(групою людей) визначається соціально-економічними 
умовами, програмно-нормативними й організаційни-
ми основами його побудови у навчальному закладі та 
у вільний час. Зазначене є також складником системи 
фізичного виховання учнів із послабленим здоров’ям 
загальноосвітніх навчальних закладів –– групи СМГ. 

Поняття «СМГ» виникло у 60-ті роки минулого 
століття в зв’язку із запровадженням у фізичне ви-
ховання школярів диференційованого підходу та ін-
тенсивним розробленням теорії і практики дитячої 
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лікувальної фізичної культури [19]. Виокремлення 
такої групи зумовлювалося необхідністю конкретно-
го впливу на ситуацію (збільшення кількості дітей із 
ослабленим здоров’ям), використовуючи для цього за-
няття фізичними вправами у школі.

Побіжний аналіз програм фізичного виховання 
учнів СМГ [20–23] у частині його організації на су-
часному етапі практично не відрізняється від про-
понованої на попередньому етапі. Зокрема: кожна 
група складається із 12–15 осіб; заняття проводять у 
позакласний час тривалістю 45 хв кожне; групи фор-
мують, ураховуючи вік і стан здоров’я, із можливим 
об’єднанням в одну групу учнів, які мають різні за-
хворювання, оскільки характер пристосування до 
фізичних навантажень, і особливо пристосування 
серцево-судинної, дихальної систем, у більшості із 
них схожий. Водночас учні СМГ обов’язково відвід-
ують уроки фізичної культури у складі класу, а саме: 
виконують завдання підготовчої і заключної частин 
уроку; закріплюють вивчений на заняттях у спеціаль-
ній медичній групі матеріал, при стійкому покращенні 
стану здоров’я –– виконують певні завдання основної 
частини уроку, але із значно меншим навантаженням, 
без затримки дихання, виконання стрибків й участі у 
змагальній діяльності.

Розбіжності в організації занять фізичними впра-
вами учнів СМГ у вищезазначених програмах несут-
тєві та полягають в такому. У програмі 1977 року [20] 
та програмах 1998 [22] і 2008 [23] років контингентом 
є учні відповідно 1–8 та 1–9 класів, тобто врахову-
ючи сучасне 11-річне навчання починаючи із шести 
років контингент є однаковим за віком, тоді як у про-
грамі 1982 року [21] контингентом є учні 1–10 кла-
сів. Інша особливість полягає у кількості занять на 
тиждень:програмою 1977, 1997 і 2008 років [20; 22; 
23] передбачено два, тоді як програмою 1982 року [21] 
–– три заняття.

Узагальнюючи дані про навчальний матеріал ви-
щезазначених програм можна зробити висновок, що 
він є практично однаковим, за винятком такого. Про-
грамою 1977 р. [20]: від 1 до 8 класу включно перед-
бачена теоретична, лижна підготовка, легка атлетика 
і гімнастика; починаючи із 4 класу замість рухливих 
ігор, що вивчаються у 1–3 класах, починається опа-
нування баскетболу; у 5–7 класах до такого змісту до-
дається ковзанярська підготовка.

Наступна програма (1982 року [21]) відрізнялася 
від попередньої значною кількістю позитивних нова-
цій. Зокрема нею передбачалося: розподіляти учнів 
на підгрупи відповідно до років навчання –– 1–3, 4–6, 
7–8, 9–10 класи; розподіляти у кожній підгрупі на-
вчальний матеріал за роками його вивчення (перший, 
другий); відсутність у 1–3 класах розділу «Легка ат-
летика», а передбачені ним у програмі 1977 р. [20] фі-
зичні вправи увели до розділу «Гімнастика»; вивчен-
ня розділу «Легка атлетика» починаючи із 4 класу; у 
1–8 класах розділу «Плавання», зміст якого реалізо-
вувався за наявності відповідних умов; у 9–10 класах 
розподіляти навчальний матеріал з урахуванням статі; 
для дівчат окремий розділ «Художня гімнастика» та 

для всіх –– волейбол як друга спортивна гра разом з 
баскетболом. 

Наступна програма фізичного виховання учнів 
СМГ (1997 р. [22]) була першою в незалежній Украї-
ні та відрізнялася від попередньої несуттєво. Зокрема 
особливості полягали у такому: з 1 класу для дівчаток 
передбачалися фізичні вправи художньої гімнастики; 
при збереженні у 5 класі розділу «Рухливі ігри» роз-
починалося вивчення спортивних ігор, зокрема бас-
кетболу; починаючи з 7 класу вивчалася ковзанярська 
підготовка; було вилучено розділ «Плавання».

Значно виразнішими порівняно із вищезазначени-
ми були особливості останньої програми для учнів 
5–9 класів СМГ [23]. Зокрема при порівнянні її змісту 
та змісту попередньої програми виявили, що перша 
передбачала нові розділи, –– «Плавання», «Туризм» 
та «Практичне виконання методик корегування захво-
рювання: комплекс вправ профілактичної та оздоров-
чої спрямованості; дихальні вправи та для зняття пси-
хологічних і фізичних навантажень». Водночас розділ 
«Спортивні ігри» містив навчальний матеріал чоти-
рьох спортивних ігор (баскетболу, волейболу, гандбо-
лу й обмежено футболу), тоді як попередня програма 
передбачала вивчення тільки однієї спортивної гри, 
–– баскетболу.

Основу програми для учнів 1–4 класів СМГ (як 
і для учнів 5–9 класів) склали пропозиції вчителя-
методиста Харківського загальноосвітнього навчаль-
ного закладу № 31 В. І. Майєра [12]. Розбіжності зміс-
ту цієї програми порівняно із відповідною частиною 
програми 1997 р. [22] були суттєвими. Зокрема із 1 
класу уведено розділ «Спортивні ігри», що містить 
матеріал з баскетболу, волейболу, гандболу й обме-
жено –– футболу. Крім цього, уведено розділ «Прак-
тичне виконання методик корегування захворювання: 
комплекс вправ профілактичної та оздоровчої спрямо-
ваності; дихальні вправи та для зняття психологічних 
і фізичних навантажень». Не вдаючись до детального 
аналізу зазначимо лише про запровадження із 1 класу 
матеріалу аж чотирьох спортивних ігор, хоча навіть 
чинна програма фізичного виховання учнів 1–4 класів 
основної медичної групи [12] передбачає тільки дві, 
–– баскетбол і футбол.

Ураховуючи напрям нашого дослідження, про-
аналізували вищезазначені програми в аспекті їх нор-
мативного забезпечення як однієї із основ системи 
фізичного виховання [13; 19; 24]. Отримані дані за-
свідчили, що програмою 1977 і 1982 років [20; 21], 
крім оцінювання інших досягнень учнів СМГ, перед-
бачалися також нормативи оцінки їх фізичної підго-
товленості починаючи із 4 та 1 класу відповідно за 
даними кистьової динамометрії, метання набивного 
м’яча сидячи і стрибка у довжину з місця. Наступною 
[22] та чинною [23] програмами означеного контролю 
взагалі не передбачено, оскільки досягнення учнів 
оцінюються за такими критеріями: теоретичні знання 
(лікувально–оздоровчої спрямованості та загальної 
відповідно до вимог навчальної програми); практичні 
навички прийомів самоконтролю; техніка виконан-
ня програмних рухових дій, ураховуючи можливості 
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учня та покази лікаря у зв’язку із особливостями за-
хворювання.

Як видно, сьогодні поза увагою вчителя і батьків 
залишаються показники, що відображають фізичний 
стан учня, та які були частково враховані програмою 
1977 і 1982 років [20; 21]. Нагадаємо, що фізичний 
стан є характеристикою особистості, що відображає 
стан її здоров’я, статури і конституції, функціональ-
них можливостей організму, фізичної підготовленості 
й працездатності [19]. Важливість таких показників 
для визначення стану розвитку дитини та відповід-
ності систем її організму життєдіяльності у межах ві-
кових норм незаперечна, що підтверджується багать-
ма дослідженнями [1; 3; 4; 6; 14].

Не менш важливим у нормативній основі є оціню-
вання досягнень учнів. Це зумовлено тим, що у фізич-
ному вихованні оцінка виконує різноманітні функції 
[8]. Зокрема контролююча функція оцінки передбачає 
об’єктивний вияв рівня знань, умінь, рухової підготов-
леності, функціонування різних систем організму учня. 
Навчальна функція полягає у можливості виявити пев-
ні досягнення та недоліки оволодіння програмним ма-
теріалом, зрозуміти їх причини й націлити учня на усу-
нення останніх. Виховна функція полягає у можливості 
учня завдяки оцінці сформувати думку про себе як про 
особистість, вона сприяє підвищенню його активності, 
актуалізації здібностей і формуванню якостей, –– во-
льових, моральних, інтелектуальних тощо. 

Проте виконання оцінкою зазначених функцій не-
можливо без дотримання вимог до неї, що передба-
чають: систематичність, об’єктивність, різнобічність, 
диференційований та індивідуальний характер [11]. 
У зв’язку із останнім зазначимо, що дотепер учитель 
орієнтується на середньогрупові кількісні дані учня у 
певний момент, а не на його досягнення за певний пе-
ріод часу. У випадку із учнями СМГ індивідуалізація 
оцінки є аксіомою, оскільки різноманіття захворювань, 
якими вони відзначаються, призводить до значних від-
мінностей між ними, насамперед у функціональних по-
казниках, тобто потребує обов’язкового врахування під 
час оцінювання досягнень. Урахування досягнень учня 
за певний період часу необхідно, передусім для підви-
щення його інтересу до занять фізичними вправами, 
оскільки тут спрацьовує психологічний механізм «до-
сягнення успіху» на відміну від іншого –– «уникнення 
невдачі», що характерний для оцінювання досягнень 
учня в даний момент і яким відзначається сучасний 
контроль в їх фізичному вихованні.

Реалізація зазначеного сприятиме збільшенню 
стимулювального та виховного ефектів оцінки, а отже 
забезпечить підвищення позитивної мотивації учнів 
до занять фізичними вправами, віри у свої можливос-
ті й активності в аспекті систематичних самостійних 
занять у вільний час. Існуючі в цьому напрямі дані 
[5], незважаючи на їх поодинокий і фрагментарний 
характер, дозволяють частково підтвердити зазна-
чене, –– використання диференційованого підходу в 
оцінюванні фізичної підготовленості підлітків, що пе-
редбачає врахування величини приросту показників, 
забезпечує суттєве підвищення їхньої позитивної мо-

тивації до занять фізичними вправами. Означене акту-
алізується при врахуванні знижених функціональних 
можливостей учнів СМГ порівняно із однолітками 
основної медичної групи, заниженої самооцінки, віри 
у свої можливості й мотивації перших щодо система-
тичних занять фізичними вправами [2]. 

Отже використання в системі контролю у СМГ 
показників фізичного стану, оцінювання отриманих 
значень в учнів з групою захворювань, що певною 
мірою однаково позначаються на цих показниках, та 
врахування вищезазначених функцій і вимог до оцін-
ки сприятиме більш успішному вирішенню завдань 
фізичного виховання цього контингенту. 

Що стосується показників, які необхідно викорис-
товувати для оцінки фізичного стану учнів СМГ, то 
питання потребує окремих поглиблених досліджень 
із урахуванням відхилень у морфології, функціях ор-
ганів і систем при різних захворюваннях. Необхідно 
зазначити, що такі дослідження у галузі фізичного ви-
ховання відсутні, а частково конкретизувати питання 
можуть лише фрагментарні дані фізіології, педіатрії й 
лікувальної фізичної культури. Зокрема зазначається 
[4], що для діагностики інтеграційного компонента 
здоров’я необхідно використовувати дані моторно-
вісцеральних рефлексів. Вони забезпечують рефлек-
торну взаємодію між локомоторною та вісцеральною 
системами і, тим самим, оптимальне пристосування 
організму до рухової діяльності у різних формах, а 
при їх «вимкненні» відбуваються глибокі порушення 
функціонального стану організму. 

Основу означених рефлексів складають реакції вну-
трішніх органів на фізичне навантаження, тобто показ-
никами для оцінки фізичного стану індивіда можуть 
бути дані цих реакцій, отримані при виконанні спе-
ціальних рухових завдань –– тестів. У зв’язку із цим 
необхідно пригадати присутність у програмі фізичного 
виховання учнів СМГ 1977 [20] та 1982 [21] років тес-
тів для оцінювання їх фізичної підготовленості, а також 
урахувати останні дані [3] щодо широкого викорис-
тання зазначених тестів педіатрами розвинутих країн 
світу під час клінічної оцінки стану організму дитини. 
Останнє зумовлено комплексом причин, а основні по-
лягають у такому. За кількістю захворювань, для діа-
гностики яких тестування із фізичним навантаженням 
має важливе значення, діти переважають дорослих. 
Іноземні педіатри використовують означені тести для 
оцінки: фізичної підготовленості дитини; конкретних 
патофізіологічних показників в аспекті вияву показань 
щодо хірургічного втручання, терапії, виду реабіліта-
ції; функціональних показників успішності оператив-
ного лікування чи діагностики захворювання; адекват-
ності призначеного лікування, медичних препаратів; 
ризик захворювання у майбутньому чи ускладнень при 
теперішньому захворюванні. Водночас О. Бар-Ор, Т. 
Роуланд [3] наголошують, що важливими причинами є 
також виховання почуття впевненості дитини у своїх 
силах і батьків в успіху лікування, мотивація дитини до 
подальших занять фізичними вправами.

Вітчизняні фахівці лікувальної фізичної культури 
[10] зазначають, що тести із фізичним навантаженням 
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повинні бути спрямовані на оцінку: функціонального 
стану і резервів серцево-судинної, дихальної систем 
для визначення загального навантаження під час вибору 
програми занять фізичними вправами; фізичної працез-
датності для визначення можливості хворого займатися 
різними видами діяльності; ефективності реабілітацій-
них програм після гострого захворювання та у хворих з 
хронічними захворюваннями внутрішніх органів.

Щодо тестів, які рекомендується використовувати 
для вирішення зазначених завдань, то за даними ві-
тчизняних фахівців лікувальної фізичної культури 
[10] їх можна поділити на два види: під час проведення 
яких зміни та терміни відновлення показників кардіо-
респіраторної системи визначають після стандартного 
фізичного навантаження та субмаксимальні тести, що 
дозволяють отримати дані кардіореспіраторної систе-
ми безпосередньо під час виконання навантажень й у 
період відновлення. Для визначення медичної групи в 
аспекті фізичного виховання у навчальних закладах, 
рекомендується використовувати тести першої групи, 
зокрема, що передбачають виконання підскоків, при-
сідань, бігу і ходьби на місці, проби Мартине (20 при-
сідань за 30 с) для вияву зміни та термінів відновлен-
ня частоти пульсу, дихання, артеріального тиску.

Аналогічні підходи констатуємо у сучасних іно-
земних практиках лікувальної фізичної культури. Зо-
крема пропонується використовувати рухові завдан-
ня, спрямовані на визначення аеробних, анаеробних 
можливостей та м’язової сили дітей шкільного віку 
із різним станом здоров’я [3]. У першому випадку 
використовують тести із неперервним збільшенням 
навантаження до максимального: на тредмілі (тест 
Брюса [35], Балка [28]),на велоергометрі (тест Мак 
Мастера [31], Джеймса [38], Годфрі [36], Каммінга 
[34]) та степ-платформі (степергометрія [29; 37]). Па-
раметрами, які оцінюються педіатрами за допомогою 
цих тестів, є: частота пульсу [31], хвилинна легене-
ва вентиляція івентиляційний поріг [40], споживання 
кисню [27] та артеріальний тиск [39]. 

Для визначення анаеробних можливостей організ-
му найбільш поширеним є велоергометричний тест 
Вінгейт (для дітей з порушеннями опорно-рухового і 
нервово-м’язового апаратів) [41], швидкісно-силовий 
тест (для зазначених дітей та із легеневими захво-
рюваннями) [33] та тест м’язової витривалості Мак 
Мастера[32]. М’язову силу за допомогою міометра і 
кистьового динамометра [25]. 

При цьому необхідно враховувати, що наведені тес-
ти пропонуються педіатрами для вирішення завдань 
реабілітації в умовах лікувального закладу. Водно-
час виокремлені іншими фахівцями [3] завдання, що 
стоять перед заняттями фізичними вправами хворих 
дітей (оцінка фізичної підготовленості, підвищення 
самооцінки і мотивації до таких занять), є провідними 
у підготовці до дорослого життя, а отже для фізичного 
виховання у загальноосвітньому навчальному закла-
ді [12]. З огляду на зазначене та у зв’язку із відсут-
ністю потреби в спеціальній апаратурі невиправдано 
заниженою є увагафахівців до загальноприйнятих у 
практиці тестів фізичної підготовленості. Простота 

методик виконання, висока надійність й інформатив-
ність дозволяють використовувати ці тести не тільки 
вчителям фізичного виховання, але дітям і їхнім бать-
кам для систематичного контролю за результатами ру-
хової діяльності дітей та встановлення їм найближчої 
цілі у покращенні показників [18]. При цьому реаліза-
ція зазначеного сприятиме вирішенню завдання із під-
вищення самооцінки дитини та її мотивації до занять 
фізичними вправами [26].

Водночас необхідно враховувати застереження 
щодо неможливості проводити тести із фізичними на-
вантаженнями при таких діагнозах: серцево-судинна 
система –– тяжкі ураження судин легень, погано ком-
пенсований вроджений порок серця, гострий ревма-
тизм за наявності кардиту, гострий міокард або пе-
рикардит, важкий стеноз гирла аорти чи мітрального 
клапана, нестабільна аритмія (особливо у випадку по-
рушення гемодинамічної функції), неконтрольована 
гостра гіпертензія; дихальна система –– відхилення від 
норми (менше 60 %) форсованого видиху у першу се-
кунду (FEV1) по відношенню до довжини тіла дитини 
із астмою, дуже низьке насичення киснем артеріальної 
крові у спокої; деякі інші органи і системи –– 
неконтрольована епілепсія із нападами під час фізичного 
навантаження, підвищений внутрішньочерепний 
тиск, гострі лихоманка, захворювання нирок, гепатит 
за три місяця після захворювання такетоацидоз при 
інсулінозалежному діабеті. 

Варто зазначити, що дані [16] свідчать про 
відсутність таких діагнозів у дітей, які відвідують 
загальноосвітні навчальні заклади. Іншими словами, 
у процесі фізичного виховання учнів СМГ доцільно 
й необхідно контролювати їх фізичний стан, 
використовуючи для цього педагогічні тести та 
функціональні проби. У першому випадку такими 
можуть бути загальноприйняті у фізичному вихованні 
учнів основної медичної групи тести для вивчення 
різних фізичних якостей: гнучкості (нахил уперед 
сидячи, викрут мірної лінійки за спину), бистроти 
(тепінг-тест), координації (метання у ціль та на 
максимальну відстань, тест Ромберга), абсолютної 
м’язової сили (кистьова динамометрія), вибухової 
сили м’язівнижніх (стрибок у довжину із місця) і 
верхніх (метання набивного м’яча сидячи) кінцівок. У 
другому випадку, враховуючи вимоги до проведення 
й апаратурного забезпечення різних функціональних 
проб, простими та надійними є індекси стану 
функціонування м’язової, дихальної, серцево-
судинної (у спокої і під час дозованого фізичного 
навантаження) систем та фізичного розвитку [1; 7; 
9], тобто силовий, життєвий індекси та індекс Руф’є, 
Робінсона і ваго-зростовий відповідно.

Висновки.
1.Чинна програма фізичного виховання учнів 

спеціальної медичної групи не передбачає визначен-
ня показників, які характеризують їх фізичний стан, 
що не узгоджується із змістом попередніх програм 
(1977 та 1982 років) та даними деяких вітчизняних 
і значної кількості іноземних педіатрів й фахівців 
лікувальної фізичної культури.
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2. Вивчення в учнів загальноосвітньої школи 

показників фізичного стану передбачає нормати-
ви їх оцінки. Проте дослідження у цьому напрямі 
відсутні, хоча для учнів спеціальної медичної гру-
пи вони необхідні для підвищення позитивної 
мотивації до систематичних занять фізичними впра-
вами та впевненості у своїх силах і можливостях. 

3. Нормативи оцінки показників фізичного стану учнів 
спеціальної медичної групи повинні враховувати вид 

захворювання, орієнтувати на досягнення кожним 
етапної мети, використовуючи для цього не конкретне 
значення показника в даний момент, а величину його 
зміни за певний період (семестр, навчальний рік). 
Подальші дослідження необхідно спрямувати на 

уточнення батареї тестів і функціональних проб для 
оцінювання фізичного стану учнів спеціальної медич-
ної групи та розроблення для них порівняльних нор-
мативів у визначених показниках. 
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Фізичне вдосконалення та загартування  

як складова впровадження козацької педагогіки  
в патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників

Мірошніченко В. І., Ставицький О. М.
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

Анотації:
Метою статті є вивчення осо-
бливостей і значення фізичного 
вдосконалення та загарту-
вання як складової впровад-
ження козацької педагогіки 
в патріотичному вихованні 
к урсант ів -прикордонник ів . 
Матеріалом для написання 
статті був досвід проведення 
зазначених заходів в умовах 
академії. У результаті твор-
чого впровадження в умовах 
навчально-виховного процесу 
вищого військового навчально-
го закладу козацьких традицій 
і звичаїв майбутні офіцери-
прикордонники набувають 
фізичного здоров’я, моральної 
чистоти і духовного багатства, 
розвивають патріотичні якості.
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казацкой педагогики в патриотическом 
воспитании курсантов-пограничников. 
Целью статьи является изучение особен-
ностей и значения физического совер-
шенствования и закаливания как состав-
ляющей внедрения казацкой педагогики 
в патриотическом воспитании курсантов-
пограничников. Материалом для написания 
статьи был опыт проведения отмеченных 
мероприятий в условиях академии. В ре-
зультате творческого внедрения в условиях 
учебно-воспитательного процесса высше-
го военного учебного заведения казацких 
традиций и обычаев будущие офицеры-
пограничники приобретают физическое здо-
ровье, моральную чистоту и духовное богат-
ство, развивают патриотические качества.
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constituent of introduction of Cossack 
pedagogics in patriotic education of 
border students-guards. Purpose of the 
article is study of features value of physical 
perfection and tempering as a constituent 
of introduction of Cossack pedagogics 
in patriotic education of border students-
guards. Material for writing of the article 
was experience of lead through of the noted 
measures in terms an academy. As a result 
of creative introduction in the conditions of 
educational-educate future border officers-
guards acquire the process of higher military 
educational establishment of Cossack 
traditions and consuetude physical health, 
moral cleanness and spiritual wealth, 
develop patriotic qualities.
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Вступ 1

У системі патріотичного виховання майбутніх 
офіцерів-прикордонників використання козацької 
педагогіки виступає однією із умов реалізації цієї 
системи. Відтак актуальною є інтеграція мети та 
завдань козацької педагогіки та адаптація їх до 
навчально-виховного середовища академії. 

Головною метою козацької педагогіки є виховання 
незалежної особистості, козака-лицаря, мужнього 
громадянина. Провідні завдання – виховувати в 
підростаючих поколінь національну свідомість і 
самосвідомість, український характер і світогляд, 
формувати національну і загальнолюдську духовність, 
готувати фізично загартованих і мужніх воїнів – 
захисників рідного народу, виховувати громадян, 
які розвивали б культуру, економіку та інші сфери 
життєдіяльності народу.

Різним аспектам козацької педагогіки та 
впровадженням її у практику сучасного навчально-
виховного процесу приділяється значна увага 
дослідників (М. Кабачинський, О. Кириченко, О. 
Коркішко, О. Кошолап, Ю. Руденко, Д. Тхоржевський, 
Д. Яворницький), у тому числі військових педагогів 
(А. Галімов, І. Грязнов, Д. Іщенко, Ю. Красильник, 
В. Ягупов) та ін. Наукові положення, висновки та 
рекомендації, надані у їх працях, мають велику цінність 
для вирішення питання впровадження козацької 
педагогіки у патріотичне виховання курсантів-
прикордонників. Вони були враховані та використані 
у нашому дослідженні. Сьогодні актуальним є фізичне 
вдосконалення та загартування як складова впровадження 
козацької педагогіки у навчально-виховний процес 
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вищого військового навчального закладу, результатом 
якого є фізична досконалість курсантів, що впливає на 
виконання ними службових обов’язків. 

Оскільки Національна академія Державної 
прикордонної служби України  (НАДПСУ) як вищий 
навчальний заклад є одним із провідних факторів 
залучення майбутніх офіцерів-прикордонників до 
національної культури і традицій, то первинність 
історико-культурних  традицій народу, а водночас 
і українського козацтва, їх діалектична єдність із 
загальнолюдською культурою є вихідним принципом 
при визначенні змісту навчально-виховної діяльності 
академії.

Ознайомлення курсантів з основами козацької 
педагогіки та її впровадження відбувалося під час 
експериментального навчання. У дослідженні, 
проведеному в НАДПСУ, визначено такі основні 
складові впровадження козацької педагогіки в 
патріотичному вихованні курсантів:

фізичне вдосконалення та загартування;• 
історико-краєзнавча робота;• 
проведення екологічних акцій;• 
ознайомлення з основами народної медицини;• 
відродження козацьких мистецьких традицій. • 

Кожна з них має свої особливості та значення для 
процесу патріотичного виховання майбутніх офіцерів-
прикордонників. 

Робота виконана за планом НДР Національної ака-
демії Державної прикордонної служби України ім. Б. 
Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є вивчення особливостей і 

значення фізичного вдосконалення та загартування 
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як складової впровадження козацької педагогіки в 
патріотичному вихованні курсантів-прикордонників.

Результати дослідження.
Наш народ споконвіку плекав лицарські тради-

ції  виховання. У сучасних умовах багато курсантів-
прикордонників обирають ідеал лицаря – високош-
ляхетної, духовно багатої, морально чистої, мужньої, 
фізично здорової людини. 

Французький дослідник Г. Боплан писав, що “…
всі вони розуміються на багатьох ремеслах, хоча одні 
вправніші в якомусь фаху, ніж інші… Усі вони досить 
кмітливі, але саме в тих справах, які вважають для 
себе корисними й необхідними. Вони добре загарто-
вані, легко переносять спеку й холод, спрагу й голод, 
невтомні в битвах, відважні, сміливі, одчайдушні… 
Вони відрізняються міцним здоров’ям. Мало хто з ко-
заків умирає від недуги, хіба що у глибокій старості, 
бо більшість з них гине на полі слави” [1, с. 25–27]. 

Для тих, хто хотів бути козаком, ставилися ви-
моги – бути сильною, вольовою, вільною і мужньою 
людиною, володіти українською мовою, присягнути 
на вірність Україні, сповідати християнську віру. Є 
наукові відомості, що новобранців-козаків піддавали 
певним випробуванням.         Усебічно фізично розви-
нені, козаки блискуче володіли в бою не лише різни-
ми видами зброї (рушницею, мушкетом, шаблею, спи-
сом, арканом та ін.), а й своїм тілом. Так, вінницький 
полковник І. Богун заслужено вважався кращим фех-
тувальником Європи: він по-лицарськи бився двома 
шаблями в руках, перемагаючи в боях одразу кількох 
нападників.

На першому місці, як зазначає Б. Мисак, утверджу-
вались міцне козацьке здоров’я і лицарський незлам-
ний дух, любов і відданість Україні, стійка життєва 
позиція українського патріота. На свята відбувалися 
спортивні змагання, ігри, хто сильніший, спритніший, 
прудкіший. Молодь із великою охотою брала приклад 
від дорослих, що сприяло формуванню настрою на 
героїчні вчинки, моральне, духовне й фізичне удоско-
налення. У свідомості зароджувалися риси міцного 
фізичного гарту [2, с. 32].

Результати дослідження свідчать про необхідність 
визнання пріоритету фізичної культури в організації 
навчальної діяльності курсантів. Це положення на-
цілює викладачів на організацію систематичних ін-
дивідуальних занять курсантів, основний метод яких 
– фізичні вправи за козацькими традиціями тілови-
ховання. Такі заняття створюють особливі умови для 
формування загартованості курсантів та витривалос-
ті їх у фізичному самовихованні. Першим кроком до 
цього є формування потреб у фізичному самовихован-
ні. Велику роль у формуванні цих потреб відіграє ме-
тод створення ситуацій усвідомлення військовослуж-
бовцем суперечності між тим, ким він є у фізичному 
плані, й тим рівнем фізичної готовності, який мали 
українські козаки.

Викладачами кафедр фізичної, вогневої підго-
товки, тренерами, командирами дивізіонів та їх за-
ступниками з виховної роботи враховується, що од-
ним із основних напрямів втілення в життя козацької 

педагогіки є дослідження і практичне відродження 
військово-спортивного  мистецтва наших предків. Су-
часну молодь захоплює військова стратегія і тактика 
козаків, їхнє озброєння, майстерність у будівництві 
фортець, стаціонарних і рухомих (пересувних) вій-
ськових таборів тощо. Доцільно, щоб вони практично 
(наскільки це можливо в умовах навчального закладу) 
вивчали й опановували козацькі військово-прикладні 
види спорту: стрільбу з лука, володіння списом, ша-
блею, іншими видами козацької зброї, верхову їзду, 
різні види боротьби, плавання, подолання природних 
перешкод, керування човном. При цьому необхідно 
максимально дотримуватись вимог і правил техніки 
безпеки.

Сукупність фахових дій і професійних якостей, по-
трібних захиснику нашої держави для успішного ве-
дення боротьби, являє собою техніка Бойового гопака. 
За цільовим призначенням технічні елементи Бойово-
го гопака розподіляються на техніку нападу й техніку 
захисту, остання містить в собі техніку кроків і техні-
ку взаємодії. Оволодіння технікою кроків передбачає 
вивчення стійок, позицій і допоміжних способів пе-
ресування. Техніка взаємодії складається зі стусанів, 
копняків, присядок, повзунців, підсікань, затул, пере-
пон і відбивань руками та ногами [3, с. 47].  

У результаті впровадження козацької педагогіки 
курсант досягає  натренованості у виконанні осно-
вних елементів козацької боротьби “Бойовий гопак”; 
якісного виконання нормативів з прикладної фізичної 
підготовки;  формує й розвиває власну психологічну 
та практичну готовність до впровадження військово-
козацьких традицій у особистому житті; набуває 
вміння дотримуватись правил особистої безпеки під 
час виконання фізичних вправ; надавати першу допо-
могу; користуватися методами оздоровлення; підви-
щувати власну фізичну загартованість. Підкреслимо, 
що всі види козацької боротьби у процесі тренувань, 
оволодіння майстерністю єдиноборств ґрунтувалися 
на правилах і принципах народної моралі, етики. Про 
це обов’язково повідомляється курсантам. Порушен-
ня  згаданих правил і принципів вважалося непри-
пустимим і мало тяжкі наслідки для тих, хто нехтував 
козацькими законами життя, їхніми традиціями і зви-
чаями.

Під час фізичного самовдосконалення та загарту-
вання майбутнім офіцерам-прикордонникам,  урахо-
вуючи принципи козацької педагогіки, пропонується 
дотримуватись таких настанов: бути відповідальни-
ми, бути послідовними, бути чесними, бути правди-
вими, бути відважними, бути дисциплінованими, бути 
точними, бути діяльними; навчитися тамувати страх; 
любити волю; знищити у собі заздрощі; не обмовляти; 
єднатися.

З метою фізичного вдосконалення та загартування 
майбутніх офіцерів-прикордонників як напряму па-
тріотичного виховання на засадах козацької педагогі-
ки доречним є проведення спортивних свят “Старти 
і фініші”, “Тато, мама, я – спортивна сім’я”, які тра-
диційно проводяться щороку в жовтні–листопаді та 
березні–квітні відповідно.
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козаків забезпечує зміцнення здоров’я майбутніх офі-
церів, що в подальшому стане запорукою успішного 
виконання ними службових обов’язків.

Доцільно, на наш погляд, згадати під час занять (бе-
сід) про виховний та пізнавальний потенціал, який має 
цілий пласт культури наших предків, що дістав назву 
козацьке характерництво. Боротьба характерників із 
ворогом вважалася вершиною козацьких бойових мис-
тецтв (вона ще відома під назвою “володар ночі”). У 
народній пам’яті цей вид боротьби овіяний нев’янучою 
славою, ореолом легендарності. Деякі козаки настільки 
розвивали свої внутрішні сили, можливості, досягали 
незвичайних успіхів у розвитку своїх здібностей, що 
багато сучасників були переконані в тому, що в них 
“вселялися” якісь надприродні сили. Таку свою силу й 
енергію козаки застосували в разі потреби у боротьбі з 
ворогами. Вони володіли уміннями, які в наш час де-
монструють, наприклад, екстрасенси.

За ініціативою автора дослідження були проведені 
конкурси козацької культури серед курсантів третього 
та четвертого курсів другого та третього факультетів 
НАДПСУ. На цих конкурсах курсантами демонструва-
лися зразки козацьких традицій, пісні, танцю, кухні.

Велике виховне значення мають наукові, науково-
практичні конференції на теми “Український ко-
зацький характер і мистецтво”, “Козацький вишкіл”, 
“Козацьке спортивне мистецтво”. Представники ко-
зацьких осередків, що володіють відповідними зна-
ннями та уміннями, брали активну участь у ролі кон-
сультантів у підготовці курсантів до цих заходів. 

Як свідчать результати анкетування курсантів під 
час експерименту, участь у таких заходах не лише 
збагачує знання майбутніх офіцерів про козацьку на-
родну педагогіку, але й розширює кругозір майбутніх 
офіцерів, надає їм змогу реалізовувати свій творчий 
потенціал, втілювати власні ідеї засобами організо-
ваної виховної діяльності. Викладачі, вихователі ви-
соко оцінюють корисність таких форм застосування 
козацької педагогіки, оскільки така діяльність дає 
можливість забезпечити зв’язок науки з практикою, 
використовувати у навчально-виховному процесі 
НАДПСУ новий досвід, набутий у співпраці з ко-
зацькими громадськими формуваннями та закладами 
культури міста, підтримувати зв’язок з історією, без 
чого патріотичне виховання є неможливим.

Фізичне вдосконалення та загартування, на наш 
погляд, не буде мати бажаного результату без знань 
основ медицини. Тому важливою складовою застосу-
вання козацької педагогіки у патріотичному вихованні 
майбутніх офіцерів-прикордонників є використання 
можливостей народної медицини в лікувальній прак-
тиці. Реалізація її відбувалася за такою схемою. По-
перше, з курсантами проводились лекції та бесіди на 
теми “Вчення про здоров’я людини та його охорону”, 
“Вплив спадковості та середовища на розвиток орга-
нізму”, “Вплив соціальних та екологічних факторів на 
здоров’я людини”, “Основи здорового способу життя 
”, “Негативний вплив на організм шкідливих звичок”, 
“Лікування найбільш розповсюджених захворювань 

народними способами”, “Використання лікарських 
рослин та фітопрепаратів у лікуванні хворих”, “Не-
традиційні методи фізіотерапії. Металотерапія. Маг-
нітотерапія”, “Водолікування. Корисні поради”, “За-
стосування продуктів бджільництва в лікувальній 
практиці”. Окремі такі лекції та бесіди проводились 
в лікувальних закладах. Для проведення інших до 
академії запрошувались медичні працівники, фарма-
цевти, прихильники як традиційної, так і народної ме-
дицини. Важливими є дискусії та обмін думками під 
час таких зустрічей, можливість курсантів задавати 
питання з галузі народної медицини та отримувати на 
них відповіді. По-друге, курсанти під час експеримен-
тального навчання отримували завдання написати ре-
ферати на теми, з яких з ними були проведені лекції та 
практичні заняття. Наприклад, “Козацька медицина”,  
“Способи лікування ран: сучасні та ті, які знали коза-
ки”,  “Використання козаками цілющих властивостей 
трав”, “Продукти бджільництва у раціоні козаків”. 
По-третє, лекційні форми по можливості чередува-
лися з практичними, де курсанти демонстрували свої 
практичні вміння з народної медицини.

Значення фізичного вдосконалення та загартуван-
ня полягає у тому, що воно як складова впровадження 
козацької педагогіки у патріотичне виховання курсан-
тів має забезпечити виховання мужніх і сильних ду-
хом майбутніх офіцерів-прикордонників. 

З метою зміцнення наступності і спадкоємнос-
ті поколінь, усвідомлення молоддю, у тому числі 
курсантами-прикордонниками, перспектив розвитку 
Українського козацтва проводяться зустрічі з пред-
ставниками генеральної і крайової старшини, поваж-
ними козаками та діячами науки (істориками, педаго-
гами, психологами, етнологами тощо), які вивчають 
козацьку історію, духовність, фольклор, мистецтво 
тощо, з письменниками, які пишуть на козацькі теми, 
бандуристами-виконавцями козацьких пісень і дум і 
так далі.

Проведене дослідження переконує у необхідності 
систематично планувати з урахуванням регіональних 
особливостей, традицій навчально-виховного про-
цесу НАДПСУ роботу щодо відродження історико-
культурних і господарських традицій українського 
козацтва. У процесі роботи щодо відродження тради-
цій українського козацтва офіцерсько-викладацькому 
складу НАДПСУ було запропоновано поєднувати 
досягнення сучасної педагогічної науки та традицій 
українського козацтва.

Козацька педагогіка передбачає проведення інди-
відуальної, групової та масової роботи, спрямованої 
на те, щоб кожен курсант систематично займався фі-
зичним вдосконаленням, розвивав свої здібності й 
можливості на радість і користь собі, людям, Україні.

Козацько-лицарські цінності, ідеї постійно живуть 
у свідомості і самосвідомості не лише військовослуж-
бовців, а всього нашого народу. Вони розкриваються в 
таких народних висловах, крилатих виразах:

Козак – душа правдива, красива і справедлива.• 
Від Українського козацтва – до козацької України.• 
Козацько-лицарські ідеї – від серця до серця, від • 
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душі до душі.
Козацтво – рятівний феномен в історії України.• 
Козацько-лицарські ідеї – це ідеї глибокого патріо-• 
тизму, високої громадянськості і українського дер-
жавотворення.
Наша висока честь і слава – міцна козацька держава.• 
Молись своїм богам, і ти станеш володарем світу  • 
(Молись своєму Богу, а не чужим богам).
Бог і Україна – наш стяг і клич, надія і дія.• 
Віра в свої  сили, українську громаду переможе всі • 
труднощі і зраду.
Люби і знай свій рідний козацький край.• 
Шануй лад, злагоду і згоду – буде щастя рідного на-• 
роду.
Люби батька, матір і родину – будеш мати міцну • 
Україну.
Плекай в собі духовний храм – Духовну Січ.• 
Наша гідність, честь і слава – міцна козацька дер-• 
жава.
Свою Україну захищай по-лицарському до загину • 
[4, с. 64].
Немає таких фортець, які козаки не могли б здобути.• 
Козацька потилиця ніколи не хилиться.• 
Де козак, там і слава.• 
Щирий козак ззаду не нападає [5, с.15]. • 

Сучасна козацько-лицарська ідеологія утверджує 
пріоритетність загального громадського, загальнона-
ціонального, загальнодержавного в порівнянні з осо-
бистим, індивідуальним, приватним.

Висновки.
Таким чином, патріотичне виховання на засадах ко-

зацької педагогіки має три аспекти, що передбачають 
формування високих моральних якостей, фізичний 
розвиток та культурологічне виховання особистості. 
У результаті творчого впровадження в сучасних умо-
вах козацьких традицій і звичаїв майбутні офіцери-
прикордонники набувають фізичного здоров’я, мо-
ральної чистоти і духовного багатства, виховують 
відданість національним інтересам і загальнолюд-
ським цінностям, розвивають патріотичні якості. У 
процесі такої роботи в юнаків та дівчат формується 
національна свідомість і самосвідомість, вони оволо-
дівають поняттями українознавства, людинознавства, 
козакознавства, козацькими науками і мистецтвом, 
характерництвом, козацькою психологією тощо. Зміст 
цих понять сприяє тому, що в кожен курсант фізично 
вдосконалюється, глибшає його душа, ширшає видно-
кіл, підвищується морально-етичний рівень, форму-
ється палкий патріотизм, світогляд громадянина неза-
лежної України.       

У подальшому заслуговує уваги вивчення і засто-
сування на практиці козацьких знань з астрономії, 
агрономії, метеорології, кулінарії, а також пізнан-
ня козацької ідеології, філософії, світогляду, моралі, 
етики, характеру, правосвідомості як вищих виявів 
українського національного духу і важливих елемен-
тів впровадження козацької педагогіки у патріотичне 
виховання курсантів-прикордонників.
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Анотації:
Розглянуто ритмову структура 
атакуючих дій в карате-до. Пока-
зана специфічність відчуття рит-
му і його взаємозв’язок з техніко-
тактичними цілями конкретних 
дій. У дослідженні приймали 
участь 12 висококваліфікованих 
спортсменів (чоловіки віком 19-
24 роки). Розроблено ритмові 
моделі атакуючих дії. Виявлені 
часові проміжки основних фаз 
технічних дій спортсменів. Реко-
мендовано здійснювати контр-
оль за рівнем розвитку відчуття 
ритму у спортсменів за часови-
ми проміжками основних фаз.

Мудрик И.П. Ритмические модели техни-
ческих действий каратистов высокой ква-
лификации. Рассмотрена ритмовая структу-
ра атакующих действий в карате-до. Показана 
специфичность ощущения ритма и его вза-
имосвязь с технико-тактическими целями 
конкретных действий. В исследовании прини-
мали участие 12 высококвалифицированных 
спортсменов (мужчины в возрасте 19-24 
года). Разработаны ритмовые модели атаку-
ющих действия. Обнаружены часовые про-
межутки основных фаз технических действий 
спортсменов. Рекомендовано осуществлять 
контроль за уровнем развития ощущения 
ритма у спортсменов по часовым промежут-
кам основных фаз.

Mudryk I.P. Rhythmic models of technical 
actions of sportsmen karate-do of high 
qualification. The rhythmic structure of 
attacking actions is considered in karate-
do. Specificity of feeling of rhythm and his 
intercommunication is shown with technical 
and tactical by the aims of concrete actions. 
12 highly skilled sportsmen took part in 
research (men in age 19-24). The rhythmic 
models of attacking are developed actions. 
Found out the sentinel intervals of basic 
phases of technical actions of sportsmen. 
It is recommended to carry out control after 
the level of development of feeling of rhythm 
for sportsmen on the sentinel intervals of 
basic phases.

Ключові слова:
карате-до, ритм, техніка, 
структура, модель.

карате-до, ритм, техника, структура, мо-
дель.

karate-do, rhythm, technique, structure, 
model.

Вступ.1

Створення передумов для успішного засвоєння 
техніки на етапі попередньої базової підготовки є 
необхідною складовою становлення спортивної май-
стерності юних каратистів.

Техніка карате-до має складну ритмову структу-
ру і вимагає прояву високого рівня розвитку низки 
координаційних здібностей і тому в процесі розвитку 
специфічних відчуттів особливі вимоги ставляться до 
відчуття ритму.

Експериментальним шляхом встановлено [8], що 
засвоєний неправильний ритм змінюється шляхом 
руйнування раніше закріпленого ритму, а не ступінча-
тим переходом від неправильного до правильного,що 
займає досить довгий період часу, та супроводжується 
низкою проблем пов’язаних з засвоєнням техніки. 

Знання ритмічних закономірностей спортивної 
техніки в карате-до, безумовно дозволить вдосконали-
ти управління різноманітними за організацією техніч-
ними діями, та самим процесом навчання техніки[8 9 
10].

Тому, наскільки точно діти відтворюватимуть на-
прямок, швидкість, частоту рухів, тим правильніше 
зможуть розставляти акценти, своєчасно здійснювати 
зусилля під час технічних дій, що в подальшому по-
зитивно вливатиме на становлення технічної майстер-
ності юних каратистів.

Все це підкреслює актуальність проблеми удоско-
налення ритму змагальних вправ в карате-до і вимагає 
проведення системно спланованих досліджень. 

На думку багатьох фахівців [2,4,6], та інших ви-
сокий ступінь розвитку відчуття ритму зумовлює 
швидке оволодіння новими вправами, дозволяє еко-
номно виконувати спортивні рухи, а, отже запобігати 
передчасній втомі, впливає на психоемоційний стан. 
Специфічність відчуття ритму, тобто його органічний 
взаємозв’язок з техніко-тактичними цілями конкрет-
них дій, визначає склад засобів і методів вдосконален-
ня конкретного виду спорту.
© Мудрик І.П, 2011

Однак, останнім часом стало очевидним, що ті ме-
тодологічні принципи, які раніше успішно використо-
вувалися спортсменами і тренерами, вже не відповіда-
ють умовам сьогодення. Зросли вимоги до надійності 
і стабільності технічної майстерності, підвищилися 
інтенсивність і обсяг тренувальних навантажень, різ-
ко посилилася конкуренція на світовій арені. Все це 
зумовило актуальність фундаментального наукового 
пошуку, спрямованого на розробку нових теоретич-
них положень, ефективних методичних принципів і 
форм організації тренувань юних спортсменів[6].

Аналіз праць науковців [3], дає змогу стверджува-
ти, що значення правильного ритму рухових дій по-
лягає в можливості підвищення ефективності рухів, 
їх економічності, в можливості кращого контролю за 
руховим актом і в уточненні просторових і часових 
співвідношень.

Важливою ознакою ритму Л.Г. Сулієв вважає змі-
ну фаз (робота відпочинок, напруження розслаблення, 
тривалі і короткі, акцентовані і неакцентовані звуки, 
зниження і підвищення тональності мови) в певні 
проміжки часу.

Слід зауважити, що автори [6, 8, 11] які описували 
ритм рухів в різних галузях діяльності особливо виді-
ляють значення акцентованих зусиль в ритмізованому 
русі. Всі рухи відрізняються за ритмічними акцентами, 
різними за силою і тривалістю. Вказується, що навколо 
цих акцентованих елементів розподіляються в певній 
послідовності, інші неакцентовані елементи [11]. 

Акцент як один з моментів, що характеризує ритм, 
допомагає концентрувати увагу на вузловій “опорній“ 
ділянці руху. Крім того ритмізовані рухи емоційні, що 
полегшує їх засвоєння і виконання. Ритмічні акценти, 
їх сила і своєчасність мають настільки велике значення, 
що часто визначають можливість виконання вправ. Осо-
бливо зростає їх роль при виконані складних вправ.

Коли говоримо про ритм, як про показник узгодже-
ності елементів руху, не зручно застосовувати термін 
“ритмічний“, так як ритм може бути індивідуально 
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зручним(правильним) або незручним [9, 10, 11]. Існує 
твердження, що правильним ритмом вправи можна вва-
жати таке закономірне чергування в часі його фаз при 
наявності акцентованого вузлового моменту яке забез-
печує помітну узгодженість рухів і дозволяє досягнути 
найкращого ефекту при економній витраті сил.

Робота виконується згідно теми 2.2.4 «Удоско-
налення механізмів управління руховою діяльністю 
спортсменів» Зведеного плану науково-дослідної ро-
боти у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 
рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – підвищення ефективності 

виконання змагальних вправ юних каратистів.
Завдання:

1. Розробити моделі ритму змагальних вправ 
спортсменів каратистів високої кваліфікації.

2. Виявити часові проміжки основних фаз технічних 
дій спортсменів високої кваліфікації.
Об’єкт дослідження. Технічна підготовка спортс-

менів з карате-до.
Предмет дослідження. Ритмова структура атаку-

ючих дій в карате-до.
Методи та організація дослідження:
Під час проведення дослідження нами використо-

вувався «Комплекс відео-біомеханічного аналізу та 
багатофункціональної акселерометрії» котрий скла-
дається із двох систем:
1. Системи багатофункціональної акселерометрії; 
2. Системи відео-біомеханічного аналізу рухів.

А також методи математичної статистики .
Дослідження проводилося з групою високо ква-

ліфікованих спортсменів каратистів чоловічої ста-

ті, в кількості 12 чоловік, віком від 19-24р. На базі 
Науково-дослідного інституту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту ХДАФК.

Результати дослідження.
В ході проведеного дослідження, за допомогою 

«Комплексу відео-біомеханічного аналізу та багато-
функціональної акселерометрії» нами визначені рит-
мічні акценти техніки змагальних вправ. 

Як бачимо на (Рис.1) спортсмени високої кваліфіка-
ції під час виконання атакуючої техніки «цу-г’яші» до-
тримуються чіткої послідовності в акцентуванні своїх 
зусиль. Зокрема найбільш акцентовані рухи припадають 
на такі фази рухів як «Початок руху – Приставка ноги» 
«Приставка ноги – Закінчення удару» «Закінчення удару-
Групування» «Групування –Вихід з зони атаки».

Слід зазначити, що тривалість кожного акцен-
ту є різною, зокрема спортсмени виконують швидко 
(Рис.1) «початок руху-приставку ноги» та власне саму 
атаку, що є цілком очевидно оскільки для отримання 
балу під час поєдинку, спортсменові потрібно першим 
нанести удар чи виконати оцінювальну техніку.

Про швидку мобілізацію та готовність до проведен-
ня наступної атаки чи контратаки свідчить тривалість 
фази «Закінчення удару-Групування» див. Рис.1.

Таким чином, з отриманих даних ми можемо 
стверджувати спортсмени високої кваліфікації під 
час виконання даної технічної дії роблять акцент на 
швидкий вхід в зону атаки, виконання удару, та по-
вернення у вихідне положення.

У сучасному карате, для протидій атакам суперника 
спортсменами найчастіше застосовують застосовують , 
так звані «атаки у відповідь» це атаки після блокування 
або зупинки атаки суперника, серед яких найбільш по-
ширеними варіантами захисту підставки та ухили.

Таблиця 1
Часова структура атакуючої дії «Цу-г’яші»

Значення

Тривалість окремих фаз технічної дії мс.

Початок руху-
Приставка ноги

Приставка ноги 
– Закінчення 

удару

Закінчення удару-
Групування

Групування 
–Вихід з зони 

атаки

Загальна
тривалість 

технічної дії

Х 188,90 179,16 329,25 527,75 2605,6

m ±6,1 ± 6 ±5,7 ±5,8 ± 83,1

Таблиця 2
Часова структура технічної дії «Підхват»

Значення

Тривалість окремих фаз технічної дії мс.

Вихід з зони 
атаки-Ухил

Ухил – Початок атаки Початок атаки – 
Закінчення атаки 

Загальна тривалість 
технічної дії

Х 535,75 251,67 538,75 2368,42

m ± 3,3 ± 2,1 ± 3,5 ± 50,2
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Виконання технічної дії спортсменами високої квалі-

фікації характеризується значним ацентуванням зусиль 
в наступних фазах «Вихід з зони атаки -Ухил» « Ухил – 
Початок атаки» «Початок атаки – Закінчення атаки».

На відміну від атакуючої дії «Цу-г’яші» (Рис.1) 
захисна дія «Підставка» (Рис. 2) має іншу ритмову 
структуру про що в свідчать часові та кількісні по-
казники тривалості окремих фаз даної технічної дії 
(Таблиця 2)

Встановлено, що з поміж усіх фаз технічної дії 
спортсмени виконують найшвидше «Ухил – Початок 
атаки» див. (Таблиця 2) що зумовлено прагненням 
уникнути удару та швидко перехопити ініціативу, та 
провести власну атаку.

Таким чином можна стверджувати, що при вико-
нанні захисних дій спортсмени високої кваліфікації 
акцентують свої зусилля на власне самій захисній дії, 
та початку атаки, про що свідчать акселерометричні 
та часові дані виконання даної технічної дії.

Висновки.
1. Використання «Комплексу відео-біомеханічного 

аналізу та багатофункціональної акселерометрії» 
дозволило розробити моделі ритму змагальних 
вправ спортсменів каратистів високої кваліфікації.

2. Дані моделі використовуватимуться для контролю 
за становленням спортивної техніки у спортсменів 
на різних етапах підготовки.

3. Визначенні часові проміжки основних фаз технічних 
дій спортсменів високої кваліфікації, які будуть 
занесені в програму «РИТМІК» для тренування 
відчуття ритму змагальних вправ юними спортсме-
нами.
Перспективи подальших досліджень. На осно-

ві створених моделей планується уперше розробити 
програму удосконалення відчуття ритму змагальних 
вправ, для спортсменів на етапі попередньої базової 
підготовки.
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Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації  
в системі охорони здоров’я населення

Приступа Є.Н., Вовканич А.С. 
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто стан здоров`я насе-
лення України за показниками 
очікуваної тривалості життя та 
очікуваної тривалості здорово-
го життя; показана ефективність 
реалізації профілактичних та 
оздоровчих технологій в усуненні 
більшості основних причин втра-
ти здорових років життя; визна-
чено основні проблеми станов-
лення фізичної реабілітації як 
галузі охорони здоров’я (зокрема, 
відсутність адекватної можливості 
працевлаштування фахівців з 
фізичної реабілітації). Наведено 
аналіз публікацій, які стосуються 
питань охорони здоров’я людини 
та підвищення якості життя насе-
лення, у вітчизняних і зарубіжних 
періодичних виданнях та мережі 
Інтернет. 

Приступа Е.Н., Вовканыч А.С. Роль и ме-
сто специалиста по физической реаби-
литации в системе охраны здоровья на-
селения. Рассмотрено состояние здоровья 
населения Украины по показателям ожидае-
мой продолжительности жизни и ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни; по-
казана эффективность реализации профи-
лактических и оздоровительных технологий 
в удалении большинства основных причин 
потери здоровых лет жизни; определены 
основные проблемы становления физиче-
ской реабилитации как отросли здравоохра-
нения (в частности, отсутствие адекватной 
возможности трудоустройства специалистов 
по физической реабилитации). Наведен 
анализ публикаций, касающихся вопросов 
охраны здоровья человека и повышения ка-
чества жизни населения, в отечественных и 
зарубежных периодических изданиях и сети 
Интернет. 

Prystupa Y.N., Vovkanych А.S. Role 
and place of specialist of physical 
rehabilitation in the population health 
care system. The state of health of 
Ukraine population has been examined 
according with indices of expected 
life duration and expected health life 
duration; efficiency of prophylactic and 
health-related technologies in elimination 
of most main reasons of loss of healthy 
years of life has been shown; main 
problems of physical rehabilitation’s 
development as of branch of health care 
have been defined (in particular, absence 
of adequate possibilities of employment 
of specialists of physical rehabilitation). 
Analysis of publications dealing with 
problems of health care and improvement 
of population`s quality of life in national 
and foreign periodic and in Internet has 
been presented. 

Ключові слова:
якість життя, фахівець з фізич-
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Вступ.1

Аналіз якості життя українців та таких її показ-
ників як очікувана тривалість життя і очікувана три-
валість здорового життя засвідчують суттєве відста-
вання України від більшості провідних країн світу та 
дають підстави стверджувати, що лише спільними зу-
силлями спеціалістів різних галузей можна повернути 
становище на краще. Як засвідчує досвід цілого ряду 
країн, зокрема, Фінляндії, Польщі, країн Прибалти-
ки, більшості основних причин втрати здорових ро-
ків життя можна уникнути, ефективно реалізовуючи 
профілактичні й оздоровчі технології, що є предметом 
спільної діяльності медицини та фізичного вихован-
ня. Визнаючи здобутки, які має українська медицина 
у сфері оперативного чи консервативного лікування, 
слід відзначити, що у відновленні  пацієнтів, у їх по-
верненні до повноцінного суспільного життя не можна 
не побачити надзвичайно серйозних проблем, насам-
перед, кадрових, що призводить до зростання інвалі-
дизації населення, збільшення соціальних виплат, що 
лягає значним тягарем на державний бюджет. Зважа-
ючи на те, що фізична реабілітація, яка знаходить-
ся на стику галузей фізичного виховання і охорони 
здоров`я, має своєю метою максимальне відновлення 
функціональних можливостей організму людини, зо-
крема усунення рухових дисфункцій, після перене-
сених травм чи захворювань шляхом використання 
фізичних вправ, стає очевидним, що підготовка таких 
фахівців повністю відповідає завданням, що стоять 
перед українською системою охорони здоров’я і є на 
даний час надзвичайно актуальною. Основаними про-
блемами становлення фізичної реабілітації як галузі 
охорони здоров’я є відсутність державних освітніх 
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стандартів підготовки фахівців такого профілю та від-
сутність адекватної можливості їх працевлаштування 
у державних закладах системи охорони здоров’я.

Система охорони здоров’я кожної держави, до якої 
належать далеко не лише лікувальні структури, по-
кликана забезпечити населенню максимально високу 
якість життя. Аналіз реальної якості життя українців 
та найважливіших чинників, які її визначають викли-
кають серйозне занепокоєння та вказують на те, що 
тільки консолідованими зусиллями спеціалістів різ-
них галузей можна змінити на краще жахливу ситуа-
цію, пов’язану зі здоров’ям українців.

Робота виконана у рамках теми 4.1.2. «Фізична ре-
абілітація неповносправних осіб з руховими дисфунк-
ціями» Зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. 
Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спор-
ту (номер державної реєстрації 0106 U 012608).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала у вивченні можливості 

впливу профілактичних та оздоровчих технологій, зо-
крема, фізичної реабілітації на стан здоров’я населен-
ня та виявленні проблем розвитку останньої як скла-
дової галузі охорони здоров’я. 

Завдання роботи.
Провести порівняльний аналіз стану здоров`я на-• 
селення України та провідних держав світу за по-
казниками очікуваної тривалості життя і очікуваної 
тривалості здорового життя.
Вивчити світовий досвід реалізації профілактич-• 
них та оздоровчих технологій в усуненні більшості 
основних причин втрати здорових років життя.
Визначити основні проблеми становлення фізичної • 
реабілітації як галузі охорони здоров’я.
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Матеріал і методи.  Для вирішення поставлених у 

роботі завдань було використано метод аналізу і уза-
гальнення наукових та науково-методичних першо-
джерел і даних з мережі Інтернет.

Результати дослідження.
Для повнішої оцінки стану здоров’я населення 

України зупинимося на порівняльній характеристиці 
таких важливих показників, як очікувана тривалість 
життя (ОТЖ), очікувана тривалість здорового життя 
(ОТЗЖ) та індекс DALY, який характеризує втрачені 
роки здорового життя.

Динаміка показника очікуваної тривалості життя в 
Україні упродовж останніх 20 років свідчить про на-
явність серйозних проблем у сфері охорони здоров’я 
її населення: якщо у 1990 році вона становила 70,5 
року, то у 1995 році відбулось її істотне зменшення — 
до 66,8 року, а за наступні 15 років, попри незначну 
тенденцію до зростання (2003-й — 67,8 року, 2009-й – 
68,25 року) вона так і сягнула початкових величин (1).  
У той же час, аналогічні показники (ОТЖ) для розви-
нених європейських держав групи А (Ісландія, Італія, 
Швейцарія, Швеція й ін.) на 2009 рік становили понад 
80 років (1). Згідно з прогнозами Інституту демографії 
та соціальних досліджень Національної академії наук 
України очікувана тривалість життя при народженні 
до 2050 року зросте до 71,5 для чоловіків та 79,5 року 
для жінок, що суттєво нижче за показники економічно 
розвинених країн (2).

Різниця між країнами з найвищими і найнижчими 
показниками ОТЖ на Європейському континенті ста-
новить більше 15 років. У багатьох розвинених кра-
їнах Європи середня ОТЖ жінок нині перевищує 80 
років, а чоловіків — 75 років, тоді як ОТЖ українок 
обмежується 74,5 роками, а українців — 62 роками. 

У зв’язку зі збільшенням ОТЖ для спеціалістів 
суспільного здоров’я зростає значення інформації 
про проблеми зміцнення, відновлення і подовження 
здоров’я (тобто про проблеми, не пов’язані зі смертю). 
У зв’язку з цим слід підкреслити, що останніми ро-
ками значно поліпшена методологія оцінювання очі-
куваної тривалості здорового життя (ОТЗЖ), що дає 
можливість відповісти на два стратегічні запитання: 
чи супроводжувалося підвищення тривалості життя 
підвищенням рівня здоров’я? Який час люди живуть 
із хорошим станом здоров’я і яку частину свого життя 
вони живуть із недостатнім здоров’ям? Базуючись на 
аналізі численних наукових публікацій, цілком чітко 
можна зазначити: загальне збільшення ОТЖ істотно 
впливає на збільшення кількості прожитих років здо-
рового життя людини. 

На жаль, українці за показниками ОТЗЖ (54,9 
року) «поділяють» трагічні останні місця з громадя-
нами Туркменистану (51,6 року), Таджикистану (53,1 
року), «програючи» навіть узбекам (57,9 року). Водно-
час ОТЗЖ ісландців, італійців, норвежців, швейцар-
ців, шведів та інших європейців перевищує 70 років.

Відповідно до даних Єврорегіону ВООЗ, лише у 
2002 році населення Європи втратило, відповідно до 
оцінок експертів, 150,3 мільйона років здорового жит-

тя з трьох основних причин: неінфекційні захворю-
вання (НІЗ — 77% від загальної кількості); зовнішні 
причини травматизму й отруєнь (14%); інфекційні за-
хворювання (9%).

Таким чином, основу загальної кількості хвороб 
становлять хронічні дегенеративні захворювання. Це 
— дуже велика й різноманітна група, яка, однак, має 
деякі спільні характеристики. На частку семи голо-
вних чинників ризику (високий артеріальний тиск, 
вживання тютюну, зловживання алкоголем, високий 
рівень холестерину, ожиріння, недостатнє споживан-
ня фруктів та овочів, недостатня фізична активність) 
припадає більше половини втрачених років здорового 
життя (DALYs) у Європі. На щастя, більшості осно-
вних причин втрати здорових років життя можна 
уникнути, тому що основні чинники ризику — по-
ведінкові, і їх можна зменшити або цілком усунути, 
ефективно реалізовуючи профілактичні й оздоровчі 
технології.

Слід відзначити, що Україна суттєво прогорає у 
показниках смертності з причини, практично усіх пе-
релічених вище факторів. Наприклад, смертність від 
ішемічної хвороби серця в розвинених країнах Євро-
пи у 2002 році на 100 тис. жителів серед жінок стано-
вила 66, а серед чоловіків — 135 випадків. Відповід-
но, параметри для жителів України — 300 і 550, що 
в багато разів перевищує середньоєвропейські показ-
ники. Важливою тенденцією і фактичним результатом 
оздоровчо-профілактичних заходів, реалізованих у 
розвинених країнах Європи, є істотне зниження про-
тягом смертності від ішемічної хвороби серця та це-
реброваскулярних хвороб у середньому на 30%. Вод-
ночас відзначається істотне підвищення смертності із 
зазначених причин у країнах Східної Європи, зокрема 
і в Україні (на 20—30%). 

Кількість померлих за минулий рік в Україні скла-
ло близько 1,57% загальної кількості населення. За 
цим показником Україна близька до Білорусі, Сербії і 
Чорногорії, Литви і Болгарії. У більшості ж європей-
ських держав (окрім Росії) кількість померлих за рік 
в процентному співвідношенні до населення складає 
менше 1%. При цьому в Україні на 10 тисяч жителів 
припадає 31 лікар, це навіть більше, ніж стандарт 
ВООЗ для країн з високим рівнем доходів (3) 

Відповідно до даних доповіді про стан охорони 
здоров’я у світі за 2009 рік, основними причинами 
неінфекційних хвороб є недостатня фізична актив-
ність і нездоровий раціон харчування. Незважаючи на 
системні оздоровчо-профілактичні заходи, у розвине-
них країнах світу спостерігається зростання надмір-
ної ваги й огрядності серед дорослих і дітей та тісно 
пов’язане з ними поширення діабету типу 2.

Незалежно від рівня соціально-економічного роз-
витку, наукові дослідження свідчать: основні детермі-
нанти неінфекційних хвороб загалом однакові. Вони 
включають підвищене споживання енергетично ба-
гатих, але бідних на поживні елементи продуктів із 
високим вмістом жиру, цукру та солі; зниження рівня 
рухової активності вдома, на робочому місці, під час 
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відпочинку, у транспорті, а також вживання тютюну. 
Неінфекційні хвороби лягають важким економічним 
тягарем на вже досить перевантажену систему охоро-
ни здоров’я України і зумовлюють великі соціальні 
витрати. Тому здоров’я українського народу є клю-
човим чинником соціально-культурного розвитку і 
важливою умовою економічного зростання молодої 
європейської держави.

Не потребує доказів той факт, що адекватні, розум-
ні, стратегічно правильні інвестиції у здоров’я укра-
їнців та українок стануть у недалекому майбутньому 
важливою умовою підвищення якості життя наших 
співвітчизників.

Для цього важливі не лише наші вітчизняні досяг-
нення, світова пріоритетність яких не підлягає сумні-
ву, а й сучасний передовий науково-практичний досвід 
розвинених країн Європи та світу. Приміром, реалізо-
ваний на початку 70-х років у Фінляндії оздоровчо-
профілактичний проект «Північна Карелія» сприяв 
різкому зниженню показників паління і зміні шкід-
ливих харчових звичок з одночасним збільшенням 
фізичної активності населення, що, у свою чергу, іс-
тотно підвищило якість життя людей та рівень їхнього 
здоров’я (4). За двадцять років проекту середні рівні 
холестерину зменшились на 13%, кров’яного тиску – 
на 9%, куріння – на 15%. Ці зрушення, наче, і неве-
ликі проте у сукупності вони дали: зменшення рівня 
смертності серед чоловіків зрілого віку на 68%, від 
раку легень – на 71%, а смертності у цілому на 49%. 
Тривалість життя фінів за період з 1970 по 2007 рік 
зросла на 10 років (5).  

У «Глобальній стратегії ВООЗ у сфері раціону хар-
чування, фізичної активності і здоров’я», затвердже-
ній Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2004 
році, сформульовано чотири головні завдання: 

зменшення чинників ризику неінфекційних хвороб • 
у результаті нездорового харчування та недостатньої 
фізичної активності завдяки рішучим діям і заходам 
зі зміцнення здоров’я та профілактики хвороб;
розширення загального усвідомлення і розуміння • 
ролі раціону харчування та фізичної активності як 
детермінант здоров’я населення і позитивного по-
тенціалу профілактичних заходів;
заохочення розробки, зміцнення і здійснення наці-• 
ональних... і громадських програм та планів дій із 
поліпшення раціону харчування і підвищення фі-
зичної активності...
збір наукових даних і моніторинг основних впли-• 
вів на раціон харчування та фізичної активності; 
надання підтримки науковим дослідженням... роз-
виток кадрових ресурсів, необхідних для зміцнення 
здоров’я.

Далі глобальна стратегія ВООЗ декларує мораль-
ну, технічну, матеріальну і т.ін. підтримку тим націо-
нальним програмам зміцнення здоров’я людей, у яких 
передбачено «...розвиток системи підготовки кваліфі-
кованих фахівців із таких питань, як здоровий раціон 
харчування та фізична активність...».

Зараз держава витрачає на охорону здоров'я одно-

го українця, маючи на увазі медичну складову,  майже 
89 доларів, самі українці ще щороку доплачують по 
71 долару кожен. Отримані в сумі 160 доларів повніс-
тю відповідають витратам на охорону здоров'я в дер-
жавах з середнім рівнем доходів, а загальні витрати 
України на охорону здоров'я вже по факту досягли 7% 
ВВП. Це рівень таких країн, як Литва, Латвія, Поль-
ща, Словаччина і навіть Люксембург (3).

Не можна заперечувати здобутків, які має україн-
ська медицина у сфері оперативного чи консерватив-
ного лікування, достатньо згадати всесвітньо відомий 
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві, 
який очолює Ілля Ємець. Проте у відновленні  паці-
єнтів, у їх поверненні до повноцінного суспільного 
життя не можна не побачити надзвичайно серйозних 
проблем, насамперед, кадрових, що призводить до 
зростання інвалідизації населення, збільшення соці-
альних виплат, що лягає значним тягарем на держав-
ний бюджет. Одним з тих, кого так бракує у лікарнях, 
поліклініках, санаторіях – фахівець з фізичної реабі-
літації.

Якщо зважити на те, що фізична реабілітація, яка 
знаходиться на стику галузей фізичного виховання 
і охорони здоров`я, має своєю метою максимальне 
відновлення функціональних можливостей організ-
му людини, зокрема усунення рухових дисфункцій, 
після перенесених травм чи захворювань шляхом ви-
користання фізичних вправ, то стає очевидним, що 
підготовка таких фахівців повністю відповідає гло-
бальній стратегії ВООЗ (6). В Україні ця реабілітація 
почала розвиватись особливо бурхливо після того, як 
у 1998 році  професія “Фахівець фізичної реабіліта-
ції” була внесена до класифікатора спеціальностей в 
Україні (7).

Проте і зараз питання розбудови сучасної системи 
фізичної реабілітації досить відкрито і гостро стоїть 
перед нашим суспільством. Одним з найважливіших 
питань цього процесу є, безперечно, підготовка ка-
дрів, які становили б її кістяк. Потрібні спеціалісти, 
робота яких не зводилася б до простого механічного 
виконання певного комплексу вправ, а фахівці, які 
мали б достатньо знань для проведення самостійних 
обстежень, творчого вибору того чи іншого комплексу 
реабілітаційних методик (або розробки його для кон-
кретного пацієнта), які мали б достатній запас прак-
тичних навичок та були би здатними підготувати сво-
го пацієнта до життя у нових для нього умовах.

У провідних вузах, які забезпечують підготовку фа-
хівців з фізичної реабілітації, пішли шляхом розумно-
го поєднання знань і вмінь студента, який навчається 
як фахівець з рухової діяльності людини – фізкультур-
ник з необхідним обсягом медичних знань, які нада-
ють студентам інформацію про можливі анатомічні і 
фізіологічні зміни в діяльності органів і систем орга-
нізму під впливом різних патологій. Крім того значне 
місце було зарезервоване за клінічною практикою, го-
ловними завданнями якої є: ознайомлення студентів з 
видами, умовами та обставинами професійної діяль-
ності в конкретних медичних, реабілітаційних та ін-
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ших закладах; розвиток та вдосконалення сукупності 
професійних вмінь і навичок фахівця фізичної реабі-
літації; формування, розвиток і закріплення комплек-
су морально-психологічних якостей, як невід`ємної 
частини професійної підготовки; сприяння вибору 
сфери майбутньої професійної діяльності (8).

 На жаль, бурхливе зростання кількості навчаль-
них закладів, які забезпечували підготовку фахівців з 
фізичної реабілітації, мало і свою оборотну сторону. 
У ряді випадків ліцензії на підготовку фахівців тако-
го профілю надавали вузам, у яких не було належної 
ані матеріальної, ані кадрової бази. Головною причи-
ною цього була і залишається відсутність державного 
стандарту підготовки фахівців з фізичної реабілітації, 
що призводить, часом, до разючої відмінності у рівні 
підготовки випускників різних навчальних закладів. 
Вирішення цього питання могло б, на нашу думку, 
покласти край дискусії про те, у яких вузах – фізкуль-
турних чи медичних, повинна вестись підготовка ре-
абілітологів. Наприклад, у Польщі підготовкою таких 
фахівців займаються (не конкуруючи, а взаємодопов-
нюючи одне одного) академії фізичного виховання і 
медичні академії. В Англії підготовка фахівців цього 
профілю покладається на факультети фізіотерапії (фі-
зичної реабілітації) і кінезіології. 

Не вирішеним до сьогодні є і питання працевла-
штування фахівців з фізичної реабілітації, особливо 
у державних медичних закладах. Далеко не всім ви-
пускникам вдається працевлаштуватися саме на по-
саду фахівця фізичної реабілітації. Молоді люди, які 
закінчили вищі навчальні заклади, влаштовуються на 
посадах медичної сестри (інструктора) з лікувальної 
фізкультури, медичної сестри з масажу. В багатьох 
випадках професійні обов'язки, які вони виконують, 
далекі від можливостей фізичної реабілітації. Та-
ким чином, з перших кроків встановлення професії в 
Україні вже втрачається її престиж, потреба в вищій 
освіті (9). 

Не зрозумілою у цьому плані виглядає позиція 
Міністерства охорони здоров’я України, яке свого 
часу дало згоду на підготовку таких спеціалістів, а 
тепер, фактично, гальмує подальший розвиток цього 
напрямку, позбавляючи можливості отримання ква-
ліфікованої реабілітаційної допомоги тисячі хворих. 
Так лист Mіністерства охорони здоров’я України від 
05.11.2001 р. передбачає (на розгляд головного ліка-
ря) вводити посаду фахівця фізичної реабілітації (10). 
Проте, проблема у тому, що така процедура станов-
лення посади не має чітко визначеної потреби і не 
передбачає обов’язкового залучення фахівців даного 
напрямку у процес системного підходу до вирішення  
питань формування  комплексного  лікування, –  під-
ходу,  якого  вимагає  сучасна медицина. (11). Наказ N 

614 МОЗ України від 27.10.2008 прирівнює фахівця з 
фізичної реабілітації до інструктора з лікувальної фіз-
культури, що не є прийнятним, оскільки обсяг знань 
та рівень підготовки даних спеціалістів суттєво від-
різняється. (12).

Водночас наші висококласні магістри фізичної 
реабілітації після досить-таки нескладної процедури 
нострифікації своїх дипломів можуть успішно працю-
вати в багатьох країнах Євросоюзу на посадах фізіо-
терапевтів та реабілітологів.

І взагалі марнотратство — не використовувати до-
свід наших колег із Тартуського університету, де про-
тягом багатьох років успішно готувалися й готують-
ся спортивні лікарі переважно з числа випускників 
інститутів фізичної культури. Адже глибокі знання і 
досвід фахівців у сфері екстремальної діяльності лю-
дини (не буде зайвим нагадати, що високоінтенсивна 
змагальна і тренувальна діяльність у спорті — від-
мінна науково-практична модель для вивчення по-
ведінки й підготовки, наприклад космонавтів тощо), 
можуть бути успішно реалізовані не тільки в галузі 
здоров’я людини, спорту і фізичного виховання, а й у 
ряді суміжних галузей народного господарства Укра-
їни (наприклад, у системі МНС, Міністерства оборо-
ни, СБУ тощо). 

Фізична активність у розумних, адекватних дозах 
може замінити дуже багато ліків, але жодні ліки світу 
за своїми оздоровчими і профілактичними властивос-
тями не можуть замінити сучасній людині фізичної 
активності. 

Висновки. 
В Україні спостерігається значно менша очікува-

на тривалість життя і очікувана тривалість здорового 
життя та значно нижчі теми її приросту, ніж у біль-
шості провідних держав світу.  

Більшості основних причин втрати здорових років 
життя, як засвідчує досвід цілого ряду країн, можна 
уникнути ефективно реалізовуючи профілактичні й 
оздоровчі технології. Сюди можна віднести і розбудо-
ву сучасної ефективної системи фізичної реабілітації.

Основаними проблемами становлення фізичної 
реабілітації як галузі охорони здоров’я є відсутність 
державних освітніх стандартів підготовки фахівців 
такого профілю та відсутність адекватної можливості 
їх працевлаштування у державних закладах системи 
охорони здоров’я.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку вбачаємо у вивченні досвіду держав колиш-
нього соціалістичного табору (Польщі, Чехії, Угорщи-
ни) у розбудові сучасної системи фізичної реабілітації 
та розробці на цій основі, освітніх та професійних 
стандартів з фізичної реабілітації.
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Методика оценивания учебных достижений в процессе 

физического воспитания девочек младшего школьного возраста 
с помощью функционального тестирования

Самокиш И.И.
Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова 

Аннотации:
Раскрывается сущность специфики 
применения функционального тести-
рования в учебно-воспитательном 
процессе физического воспитания 
девочек младшего школьного воз-
раста. Представлены принципи-
ально новые критерии, по которым 
можно судить о функциональных 
возможностях детского организма. 
Обоснована возможность использо-
вания предложенной функциональ-
ной пробы в процессе обучения фи-
зической культуре в школах с целью 
оценивания учебных достижений. 

Самокиш І.І. Методика оцінювання на-
вчальних досягнень у процесі фізичного 
виховання дівчаток молодшого шкільного 
віку за допомогою функціонального те-
стування. Розкривається сутність специфіки 
застосування функціонального тестування у 
навчально-виховному процесі фізичного ви-
ховання дівчаток молодшого шкільного віку. 
Представлені принципово нові критерії, за яки-
ми можна судити про функціональні можливості 
дитячого організму. Доведена можливість ви-
користання запропонованої функціональної 
проби в процесі навчання фізичної культури 
в школах з метою оцінювання навчальних до-
сягнень. 

Samokih I.I. The method of 
estimation of educational 
achievements in physical education 
of girls of primary school age with 
functional testing. The essence of 
the specific application of functional 
testing in the educational process of 
physical education of girls of primary 
school age. Presents a fundamentally 
new criteria by which to judge the 
functionality of the child’s body. The 
possibility of using the proposed 
functional test in learning physical 
education in schools with a view to 
evaluating learning outcomes.

Ключевые слова:
методика оценивания учебных до-
стижений, функциональные воз-
можности, велоэргометрическая 
нагрузка.

методика оцінювання навчальних досягнень, 
функціональні можливості, велоергометрич-
не навантаження.

estimation technique of academic 
achievements, capabilities, cyclic 
load. 

Введение. 1

Среди причин демографического кризиса в Украи-
не не последнее место занимает высокая заболевае-
мость и резкое ухудшение физического здоровья детей 
и подростков [1, 7, 10]. Улучшение положения путем 
увеличения числа детских и юношеских спортивных 
школ, роста ассигнований на физическое воспитание 
и спорт не может быть успешным без развития базо-
вых научных знаний о законах развития растущего 
организма и внедрения этих знаний в практику физи-
ческого воспитания в школах.

Проблема изучения особенностей функциональ-
ных возможностей организма школьников при выпол-
нении физических нагрузок является актуальной [2, 
8, 9]. Готовность школьников к занятиям физической 
культурой определяется по результатам двигательных 
тестов без учета функциональных и резервных воз-
можностей организма. Для достижения оптимально-
го состояния здоровья школьников и переносимости 
предлагаемых физических нагрузок необходим инди-
видуальный подход, основанный на знании адаптаци-
онных возможностей организма с учетом возрастных 
и гендерных особенностей.

С целью улучшения учебно-воспитательного про-
цесса в школе можно с успехом использовать пока-
затели функциональных возможностей организма, 
полученных при велоэргометрической нагрузке с 
изменением мощности по замкнутому циклу по ме-
тодике Д.Н. Давиденко и соавторов (1984) [5, 6]. По 
нашему мнению, это новаторский и обоснованный 
подход к оценке переносимости физических нагрузок 
и их планированию.

Данная тема исследования входит в состав тема-
тических планов научно-исследовательской работы 
кафедры биологии, экологии и основ здоровья Южно-
украинского национального педагогического универ-
© Самокиш И.И., 2011

ситета имени К. Д. Ушинского (г. Одесса) «Систем-
ные механизмы адаптации к физическим нагрузкам 
различной степени мотивации на отдельных этапах 
онтогенетического развития человека» и «Системная 
адаптация к физическим и умственным нагрузкам на 
отдельных этапах онтогенеза человека» (№ госреги-
страции 0109U000206).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обосновать возможность ис-

пользования методики оценивания знаний девочек 
младшего школьного возраста и экспериментально 
проверить ее эффективность в условиях учебно-
воспитательного процесса физического воспитания в 
школе.

Для проверки эффективности разработанной мето-
дики оценивания учебных достижений по физической 
культуре в начальных классах проведен формирую-
щий педагогический эксперимент.

Для проведения педагогического эксперимен-
та были созданы экспериментальная и контрольная 
группы. Уровень учебных достижений контрольной 
группы оценивали по показателям физической под-
готовленности, которые включены в программу для 
учащихся 1-4 классов в Украине, а эксперименталь-
ной группы – по показателям велоэргометрического 
тестирования с изменением мощности по замкнутому 
циклу [5, 6]. Педагогический эксперимент проводился 
с девочками 9-10 лет на занятиях по физической куль-
туре на базах СОШ № 119 (г. Одесса) и Южноукраин-
ского национального педагогического университета 
имени К. Д. Ушинского (г. Одесса). В исследовании 
принимали участие 38 девочек основной медицин-
ской группы, которые были распределены в экспе-
риментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы. В 
состав ЭГ входило 20 школьниц, КГ насчитывала 18 
девочек.
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Результаты исследования. 
Для определения однородности контрольной и 

экспериментальной групп девочек сравнивались по-
казатели физического развития. Антропометрические 
и физиометрические показатели школьниц 9-10 лет 
экспериментальной и контрольной групп в начале 
учебного года практически не отличались и находи-
лись в пределах возрастной нормы.

Результаты проведенного исследования физиче-
ской подготовленности девочек контрольной группы 
в конце учебного года по сравнению с его началом, 
согласно программе по физической культуре в 1-4 
классах, практически не изменились. Так, в конце 
второго семестра соотношение количества девочек, 
получивших один или два балла за выполнение ори-
ентировочных нормативов «бег 30 м», «наклон туло-
вища вперед из положения сидя» и «челночный бег 
4х9 м», по сравнению с началом первого семестра 
достоверно не отличалось. В конце учебного года на-
блюдалось незначительное возрастание (в пределах 
3-5%) количества испытуемых, которые получили 
при тестировании силовых возможностей два балла. 
Также не изменилось количество девочек контроль-
ной группы (100%) по результатам бегового тести-
рования, направленного на определение уровня об-
щей выносливости, получивших оценку в два балла. 
Стоит обратить внимание на то, что более 90% ис-
пытуемых, принимавших участие в педагогическом 
тестировании в течение учебного года, в среднем 
по всем контрольным упражнениям, предложенным 
программой по физической культуре, имели наивыс-
шую оценку –  2 балла.

Таким образом, предлагаемые программой по фи-
зической культуре ориентировочные нормативные 
требования не дают полную информацию о пози-
тивных (негативных) изменениях уровня функцио-
нальных возможностей в течение учебного года, что 
затрудняет осуществление планирования учебного-
воспитательного процесса, усложняет применение 
индивидуального и дифференцированного подхода 
на уроках по физической культуре. Соответствую-
щие контрольные упражнения не информируют о 
действительном состоянии физического здоровья 
детей и др.

Показатели функциональных возможностей по ме-
тодике Д.Н. Давиденко и соавторов (1984) у девочек 
экспериментальной группы изменялись следующим 
образом (табл.).

Результаты физической работоспособности в нача-
ле первого и второго семестра и в конце учебного года 
изменялись постепенно. Так, абсолютные показатели 
на протяжении трех периодов исследования в среднем 
возрастали на 5-6%. В итоге улучшение результатов в 
мае по сравнению с сентябрем, достигло 11-12%. От-
носительные показатели физической работоспособ-
ности в течение учебного года практически находи-
лись на одинаковом уровне.

Данные частоты сердечных сокращений, кото-
рые зафиксированы во время физической нагрузки 

с изменением мощности по замкнутому циклу, в пе-
риод обучения в третьем классе постепенно снижа-
лись, кроме пульсовой стоимости, которая на всех 
периодах формирующего эксперимента возрастала 
в среднем на 4-5% в связи с увеличением времени 
работы.

В период исследования наблюдалось улучшение 
эффективности регуляции сердечной деятельности 
при функциональной пробе. Наиболее существенно 
возрастала скорость перераспределения мощности 
сердечных сокращений (СС) в различные периоды те-
стирования (S1, S2, S3) с начала второго семестра до 
завершения учебного года (р<0,01). Изменение вре-
мени инерции (Тин) характеризовалась постепенным 
недостоверным ростом на протяжении формирующе-
го эксперимента. Полученные коэффициенты Кпрсп и 
Кэф улучшились в среднем на 10-14%. Коэффициент 
инерции (Кин) в течение учебного года практически 
не изменялся при возрастании физической работоспо-
собности.

Изучение функциональных возможностей дево-
чек, по данным показателей энергетического уровня 
(Wисх, Wрев, Wmах, Wвых) при тестировании с из-
менением мощности по замкнутому циклу, показало 
улучшение соответствующих показателей в пределах 
3-4% от сентября месяца до начала второго полуго-
дия учебного года и рост на 5-7% с начала второго 
семестра до мая месяца. Внешняя работа, которая со-
ответствует одному сердечному сокращению при уве-
личении (W1вн) и при уменьшении нагрузки (W2вн) 
имела менее выраженный прирост на соответствую-
щих этапах исследования (р> 0,5).

Таким образом, предложенная функциональная 
проба позволила осуществлять планированный кон-
троль уровня функциональных возможностей девочек 
в процессе физического воспитания. Методика дала 
возможность более детально оценить разницу между 
уровнями функциональных возможностей девочек в 
начале первого и второго семестра и на этапе завер-
шения учебного процесса в третьем классе.

Выводы. 
Очевидно, что, используя предложенную методи-

ку Д.Н. Давиденко и соавторов (1984), можно дать 
более точную и разностороннюю оценку уровню 
функциональных возможностей детского организма. 
Полученные результаты исследования расширяют и 
углубляют представление об индивидуальных осо-
бенностях функционирования организма девочек 
младшего школьного возраста при занятиях физиче-
ской культурой на основе применения циклического 
нагрузочного тестирования и при этом дают возмож-
ность контролировать и совершенствовать качество 
учебного процесса по физическому воспитанию в 
школе.

Применение предложенной методики оценивания 
учебных достижений по физической культуре в на-
чальных классах требует дальнейшего исследования и 
конкретизации, исходя из материально-технического 
обеспечения школ.
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Таблица
Показатели функциональных возможностей девочек экспериментальной группы  

на протяжении учебного года

Показатели Начало первого
семестра 
(М±m)

Начало второго
семестра 
(М±m)

Завершение   
второго

семестра  (М±m)

Т общ, с 270,1±16,5 296,2±19,3 301,2±16,1*

А общ, кДж 10,7±0,8 11,3±1,1 12,5±0,6*

PWC170, Вт 95,3±6,5 104,1±7,2 112,7±5,1*

PWC170/кг, Вт/кг 2,6±0,16 2,57±0,2 2,61±0,2

Wрев, Вт 77,5±6,8 87,3±7,2 91,3±7,9*

МПК, мл/мин 2100±112 2210±124 2420±99*

МПК, мл/мин/кг 58,1±1,9 58,7±2,1 58,9±2,2

ЧССисх, уд•мин-1 86,5±4,11 84,5±3,9 82,4±4,2

ЧССпор,  уд•мин-1 107,3±2,95 103,2±2,65 101,1±2,32

ЧССmах,  уд•мин-1 162,5±1,31 162,5±1,22 163,2±1,44

ЧССвых,  уд•мин-1 117,1±3,15 114,2±2,75 112,4±2,96

ЧССср,  уд•мин-1 128,4±1,09 126,3±1,1 122,5±1,8

L,уд 710,1±20,21 740,3±23,26 771,4±25,8*

S1, Вт•мин-1 3258,5±186 3590±191 3820±201*

S2, Вт•мин-1 338,1±20,1 349,9±19,2 361±19,9

S3, Вт•мин-1 1565,7±98,4 1590,6±95,3 1611±98,3

Тин, с 43,3±3,81 44,1±3,75 46,5±3,64

Кин, у.о 0,971±0,003 0,974±0,002 0,975±0,002

Кпрзп, у.о. 0,105±0,006 0,103±0,007** 0,09±0,009**

Кэф, у.о.) 0,139±0,01 0,12±0,002*** 0,11±0,003***

Wисх, Вт 109,4±4,5 114,3±6,5 122±5,3*

Wрев, Вт 201,4±8,1 218,4±10,3 235,9±9,6**

Wвых, Вт 144,7±7,9 159±8,4 175±9,4**

Wmах, Вт 170,2±6,9 181±7,2 205±10,5**

W1 вн, Дж 0,81±0,02 0,84±0,01 0,87±0,02**

W2 вн, Дж 0,77±0,02 0,81±0,02 0,84±0,01**
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Програмний матеріал з удосконалення змагальної діяльності 

висококваліфікованих баскетболісток
Сушко Р. О.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто спеціальні засоби 
для створення програм корек-
ції навчально-тренувального 
процесу та удосконалення 
змагальної діяльності. Наведе-
но основі оцінки та структура 
корекції техніко-тактичних дій. 
Встановлено, що програмний 
матеріал повинен враховувати 
ігрову спеціалізацію баскет-
болістки, модельні показники. 
Також необхідно враховувати 
оптимізацію та модифікацію 
існуючих технологій оцінки 
техніко-тактичних дій.

Сушко Р.А. Программный материал по со-
вершенствованию соревновательной де-
ятельности высококвалифицированных 
баскетболисток. Рассмотрены специальные 
средства для создания программ коррекции 
учебно-тренировочного процесса и совер-
шенствования состязательной деятельности. 
Приведены основные оценки и структура кор-
рекции технико-тактических действий. Уста-
новлено, что программный материал должен 
учитывать игровую специализацию баскет-
болистки, модельные показатели. Также не-
обходимо учитывать оптимизацию и моди-
фикацию существующих технологий оценки 
технико-тактических действий.

Sushko R.A. Programmatic material 
on perfection of competition activity of 
highly skilled basketball players. The 
special facilities are considered for creation 
of the programs of correction of training 
process and perfection of competitiveness 
activity. Basic estimations and structure 
of correction of technical tactical actions 
are resulted. It is set that programmatic 
material must take into account playing 
specialization of basketball-player, model 
indexes. It is also necessary to take into 
account optimization and modification 
of existent technologies of estimation of 
technical tactical actions.

Ключові слова:
програма, удосконалення, зма-
гання, діяльність, оцінка, мо-
дель. 
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Вступ.1

В сучасному баскетболі пошук найбільш ефек-
тивних засобів удосконалення змагальної діяльності 
шляхом корекції навчально-тренувального процесу 
є одним з провідних чинників внаслідок постійно-
го підвищення рівня конкуренції між провідними 
командами на національній і міжнародній аренах. 
Поєднання найбільш раціональних засобів в програ-
мі корекції техніко-тактичних дій та удосконалення 
змагальної діяльності, їх методично обґрунтоване 
застосування в навчально-тренувальному процесі 
та змагальній практиці дає змогу підвищити ефек-
тивність ігрових дій висококваліфікованих баскет-
болісток. Особливої уваги дослідників і науковців 
заслуговують використання найбільш оптимальних 
способів оцінки і моделювання техніко-тактичних 
дій висококваліфікованих баскетболісток різного 
амплуа, що дає змогу застосувати спеціальні за-
соби в програмах корекції техніко-тактичних дій 
в навчально-тренувальному процесі та програмах 
удосконалення змагальної діяльності. 

В загальному вигляді питання створення ефектив-
них програм удосконалення різних складових в галузі 
спортивних ігор не є новим. Достатньо відома розроб-
ка програм занять спортивними іграми для робітни-
ків реакторного виробництва атомних електростанцій 
створена фахівцями кафедри спортивних ігор факуль-
тету фізичного виховання Запорізького національного 
університету в 2004 році [1], яка побудована на ма-
теріалі міні-футболу, волейболу та настільного тенісу. 
Її стрижневим моментом є така побудова занять, яка 
спрямована на кондиційне тренування та підвищен-
ня рівня фізичного стану операторів реакторного ви-
робництва АЕС: об‘єм та інтенсивність навантажень, 
високий рівень мотивації та психологічного комфорту 
під час занять та ін.  

В дослідженні [2] з метою визначення впливу рів-
ня спеціальної підготовленості кваліфікованих волей-
© Сушко Р. О., 2011

болістів на ефективність їх змагальної діяльності було 
запроваджено спеціальну програму для дослідження 
спортсменів високого рівня: майстрів спорту, канди-
датів у майстри спорту та першорозрядників. 

В роботі [3] наведено результати досліджень 
стосовно визначення спрямованості навчально-
тренувального процесу та удосконалення спеціальної 
працездатності висококваліфікованих волейболістів. 
З цією метою авторським колективом розроблено про-
грами експериментального навчально-тренувального 
процесу. 

Авторський колектив дослідження [4] отримав 
результати конверсії технології спортивної підготов-
ки волейболістів у навчально-педагогічний процес 
зі спортивних ігор на факультеті фізичної культури 
ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Розроблена колективом 
авторів навчальна програма сприяє ефективнішому 
вирішенню освітніх й оздоровчих завдань навчально-
тренувального процесу з волейболу в вищих навчаль-
них закладах України. 

В дослідженні [5] зазначено, що ефективність дій 
окремого спортсмена доцільніше виражати у відно-
шенні до ефективності дій середнього гравця. Опе-
ративну інформацію про хід гри можна представи-
ти у вигляді хронограми, що може показувати як дії 
команди в цілому, так і дії окремих гравців. Автором 
цього дослідження наголошено, що  даний матеріал є 
основою для створення ефективних програм удоско-
налення змагальної діяльності з урахуванням ігрової 
спеціалізації гравців та впровадження оптимальних 
технологій оцінки техніко-тактичних дій.

В дослідженні [6] розглянуто контроль над тех-
нікою виконання штрафного кидка та його вплив на 
результативність. Авторським колективом відзначено 
наявність повного взаємозв'язку між технікою вико-
нання штрафного кидка і його ефективністю. Оцінка 
ефективності виконання штрафного кидка була одна-
ковою й до кінця експерименту підвищилася у двох ко-
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мандах, що послужило підвищенню відсотку влучень 
гравців різних амплуа й команд у цілому. Застосуван-
ня однакової методики тренування штрафного кидка 
в команд різної кваліфікації привело до достовірного 
приросту ефективності виконання штрафних кидків, 
що експериментально доведено в ході дослідження.

Отже, вищенаведені наукові дослідження в галузі 
спортивних ігор неодноразово зверталися до проблем 
створення ефективних програм різної спрямованості. В 
даному дослідженні обрано одне з найбільш складних 
питань – створення програм удосконалення змагальної 
діяльності висококваліфікованих баскетболісток.  

Програмний матеріал з удосконалення змагальної 
діяльності на основі оцінки і моделювання техніко-
тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа в даному дослідженні вперше вико-
ристано в якості чинника корекції техніко-тактичних 
дій в навчально-тренувальному процесі для баскет-
больних команд і окремих гравців.  

Дослідження виконано у відповідності до плану 
науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор 
Національного університету фізичного виховання і 
спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
В дослідженні сформульовано наступні задачі:

1.  Відібрати спеціальні засоби для створення ефек-
тивних програм корекції навчально-тренувального 
процесу та удосконалення змагальної діяльності.

2. Розробити програму удосконалення змагальної 
діяльності висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа.
Об‘єкт дослідження – змагальна діяльність висо-

кокваліфікованих баскетболісток.
Предмет дослідження – засоби удосконалення 

змагальної діяльності висококваліфікованих баскет-
болісток різного амплуа на основі оцінки і моделю-
вання техніко-тактичних дій.

Результати дослідження. 
Результати власних досліджень удосконалення 

змагальної діяльності висококваліфікованих баскет-
болісток різного амплуа дозволяють відібрати най-
більш ефективні засоби корекції техніко-тактичних 
дій на основі розрахунків їх модельних показників 
для впровадження в навчально-тренувальний про-
цес. В свою чергу, ці засоби є невід‘ємною частиною  
створення ефективних програм корекції навчально-
тренувального процесу з метою удосконалення зма-
гальної діяльності на основі моделювання техніко-
тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа. 

Запропонована програма удосконалення змагаль-
ної діяльності ґрунтується на визначенні модельних 
показників висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа в навчально-тренувальній та зма-
гальній діяльності, визначенні модельних показ-
ників кращих баскетболісток Європи і світу різно-
го амплуа. Ці показники техніко-тактичних дій є 
вихідними даними для розробки програм корекції 
навчально-тренувального процесу та удосконалення 
змагальної діяльності. В загальному вигляді ця про-

грама містить низку взаємодоповнюючих компонен-
тів, а саме:

реєстрація показників техніко-тактичних дій висо-• 
кокваліфікованих баскетболісток різного амплуа в 
навчально-тренувальному процесі (контрольні, на-
вчальні ігри);
реєстрація показників техніко-тактичних дій висо-• 
кокваліфікованих баскетболісток різного амплуа 
в змагальному процесі (офіційні ігри чемпіонату і 
Кубку України, ігри європейських кубкових турні-
рів);
реєстрація показників техніко-тактичних дій кра-• 
щих баскетболісток Європи і світу в змагальному 
процесі (ігри фінальної частини чемпіонатів Єв-
ропи і світу, фінальні ігри європейських кубкових 
турнірів);
відбір найбільш інформативних показників для пе-• 
дагогічного аналізу та інтерпретації, оцінки і моде-
лювання техніко-тактичних дій висококваліфікова-
них баскетболісток різного амплуа: час гравця у грі, 
набрані очки, підбори м‘яча; перехоплення м‘яча, 
результативні передачі, втрати м‘яча, персональні 
зауваження (фоли) гравця і на гравцеві; відбирання 
м‘яча, відсоткові значення результативності двох-
очкових кидків м‘яча, відсоткові значення резуль-
тативності трьохочкових кидків м‘яча, відсоткові 
значення результативності штрафних кидків м‘яча, 
розрахункове значення індексу ефективності техніко-
тактичної майстерності гравця, який розрахований за 
формулою (1);

ITTM=33,33x(Og/Ok+Zg/Zk+t/T)+ 
+1,4ST+2,3RB+1,2BS+AS+0,5FS-F-1,2TTS      (1) 

де: ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстернос-
ті у баскетболі, у.о.; Оg – очки, що набрані гравцем, 
кількість; Ок – очки, які набрала команда, кількість; 
Zg – результативні кидки гравця, кількість; Zк 
– загальна сума кидків гравця, кількість; t – час 
перебування гравця на майданчику, хвилини; Т – 
загальний час гри, хвилини; AS – результативні 
передачі, кількість; RB – підбирання м’яча під 
щитом, кількість; ST – перехоплення м’яча, кількість; 
BS – блок-шоти, кількість; FS – фоли суперника на 
гравцеві, кількість; TTS – втрати м’яча, кількість; F 
– фоли гравця, кількість; 33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 1; 0,5; -1; 
-1,2 – коефіцієнти рівняння множинної регресії. 

педагогічний аналіз та інтерпретація показників • 
техніко-тактичних дій висококваліфікованих бас-
кетболісток різного амплуа в захисті та нападі.  В 
захисті: особистий захист, зонний захист, змішаний 
захист, особистий пресинг, зонний пресинг, протидія 
швидкому прориву. В нападі: загальна результатив-
ність, ефективність атак при індивідуальному пере-
ході від захисту до нападу, ефективність атак при 
груповому переході від захисту до нападу, ефектив-
ність атак при ешелонованому швидкому прориві, 
ефективність атак при позиційному нападі, сумарна 
ефективність ігрових прийомів нападаючих і цен-
трових гравців.
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оцінка показників техніко-тактичних дій висо-• 
кокваліфікованих баскетболісток різного амплуа в 
навчально-тренувальному і змагальному процесі. 
Визначення індексу техніко-тактичної майстерності 
висококваліфікованих баскетболісток різного амплуа 
в навчально-тренувальній та змагальній діяльності; 
визначення модельних показників техніко-тактичних • 
дій висококваліфікованих баскетболісток різного 
амплуа в навчально-тренувальному і змагальному 
процесі. Модельні показники структури  техніко-
тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа:  середня кількість набраних очок, 
час гравця у грі, загальна ефективність кидків,  кіль-
кість підборів м‘яча, кількість результативних пере-
дач, кількість перехоплень м‘яча, кількість блок-
шотів, середня кількість отриманих фолів,   середня 
кількість втрат м‘яча. Модельні показники ефектив-
ності кидків висококваліфікованих баскетболісток 
різного амплуа: середня кількість набраних очок, 
час гравця у грі, реалізація двохочкових кидків, ре-
алізація трьохочкових кидків, реалізація штрафних 
кидків, середній показник реалізації кидків;
визначення модельних показників техніко-тактичних • 
дій кращих баскетболісток різного амплуа в змагаль-
ному процесі (ігри фінальної частини чемпіонатів 
Європи і світу, фінальні ігри європейських кубкових 
турнірів) на підставі показників офіційного рейтин-
гу гравців чемпіонату Європи або світу;
визначення специфічних особливостей показників • 
техніко-тактичних дій, які притаманні висококвалі-
фікованим баскетболісткам визначеного амплуа. 

Розігруючий гравець: високий рівень володіння 
веденням м‘яча в ліву сторону лівою рукою і в праву 
сторону – правою рукою. Крім цього, для розігруючо-
го гравця необхідно якісно володіти передачами м‘яча. 
Передачі м‘яча мають як технічну (якість виконання 
техніко-тактичної дії, сила і швидкість передачі), так і 
тактичну спрямованість (передачі, що визначають на-
прям розвитку атаки, своєчасність передачі).

Атакуючий захисник повинен на високому рівні 
володіти такими техніко-тактичними діями як веден-
ня м‘яча і передачі м‘яча. Також цей гравець повинен 
мати високий технічний арсенал протидій кращим 
найбільш результативним гравцям суперника, а в 
разі створення ситуації для атаки кошика суперника 
вправно виконувати трьохочкові кидки та кидки з-під 
кошика після фінтів та проходів.

«Легкий» форвард – гравець цього амплуа повинен 
мати високий якісний рівень виконання захисних дій, 
ефективно протистояти гравцям атакуючої ланки ко-
манди суперника. Крім, цього змагальна діяльність в 
баскетболі вимагає від гравців амплуа «легкий» фор-
вард» мати виражені якості гравців атакуючої ланки: 
вміння боротися за м‘яч що відскочив від щита, воло-
діння ефективними кидками м‘яча з дальніх і середніх 
дистанцій.

«Важкий» форвард – гравець цього амплуа – один 
з ключових на майданчику. Агресивний та ефектив-
ний захист в безпосередній близькості до власного 
кошика повинен органічно поєднуватися з ефектив-

ними діями в атаці: боротьбі за м‘яч, що відскочив від 
кошика, ефективними кидками з далекої та середньої 
відстані, а також кидками з-під кошика суперника. 
Гравці цього амплуа відрізняються антропометрич-
ними показниками: високий зріст, вага, що дає певні 
переваги в боротьбі за позицію з гравцями команди 
суперника. 

Центровий гравець – гравці цього амплуа за пере-
важною більшістю ігрових побудов діють в безпосе-
редній близькості до кошика, виконання ефективних 
техніко-тактичних дій гравцям цього амплуа значно 
ускладнюють протиборства з найбільш фізично силь-
ними і високими гравцями команди суперника (цен-
тровими гравцями або гравцями амплуа «важкий» 
форвард»). В захисті  центрові гравці нав‘язують су-
перникам боротьбу за м‘яч, що відскочив від щита 
та блокують кидки по кошику, безпосередньо проти-
діють гравцям суперника в безпосередній близькості 
до кошика. В нападі центрові гравці повинні вибо-
роти вигідну позицію для атаки кошика суперника, 
нав‘язати боротьбу за м‘яч, що відскочив від кошика 
суперника. Гравці цього амплуа першими починають 
атакуючі техніко-тактичні дії: введення м‘яча в гру, 
перша передача при організації швидкого прориву 
після оволодіння м‘яча, що відскочив від кошика:

визначення засобів корекції техніко-тактичних дій • 
в навчально-тренувальній діяльності з метою удо-
сконалення змагальної діяльності висококваліфіко-
ваних баскетболісток визначеного амплуа на основі 
даних вихідної інформації: модельних показників 
навчально-тренувальної діяльності, модельних по-
казників змагальної діяльності, модельних показни-
ків кращих баскетболісток Європи і світу. Найбільш 
ефективними засобами корекції техніко-тактичних 
дій є спеціальні вправи, які повинні застосовуватися 
в навчально-тренувальному процесі з урахуванням 
періоду  або етапу підготовки, об‘ємів та інтен-
сивності навчально-тренувальних і змагальних на-
вантажень, відповідності застосування цих засобів 
рівню техніко-тактичної підготовленості баскетбо-
лісток різного амплуа. 
розподіл засобів корекції техніко-тактичних дій в • 
навчально-тренувальній діяльності з метою удо-
сконалення змагальної діяльності висококвалі-
фікованих баскетболісток визначеного амплуа за 
напрямами переважної спрямованості: засоби ко-
рекції технічної спрямованості, засоби корекції 
тактичної спрямованості; засоби корекції зі спря-
мованістю на удосконалення провідних техніко-
тактичних дій, засоби корекції зі спрямованістю 
на розвиток техніко-тактичних дій, що відстають, 
засоби корекції техніко-тактичних дій інтегральної 
спрямованості;
практичні рекомендації та методичні вказівки сто-• 
совно застосування даних засобів в навчально-
тренувальному процесі висококваліфікованих бас-
кетболісток різного ампула з метою вдосконалення 
змагальної діяльності.

Висновки.
1. Програмний матеріал з удосконалення змагаль-

ної діяльності висококваліфікованих баскетболісток 
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повинен враховувати наступні чинники: 
ігрову спеціалізацію (амплуа) баскетболістки;• 
модельні показники змагальної та навчально-• 
тренувальної діяльності;
модельні показники кращих баскетболісток Європи • 
і світу;

2. В процесі створення ефективних програм удо-
сконалення змагальної діяльності необхідно врахову-
вати оптимізацію та модифікацію існуючих техноло-
гій оцінки техніко-тактичних дій.

3. Особливу роль в процесі створення ефективних 
програм удосконалення змагальної діяльності висо-

кокваліфікованих баскетболісток має спрямованість 
спеціальних засобів, а саме:

засоби технічної спрямованості, засоби тактичної • 
спрямованості; засоби зі спрямованістю на удоско-
налення провідних техніко-тактичних дій, засоби зі 
спрямованістю на розвиток техніко-тактичних дій, 
що відстають, засоби техніко-тактичних дій інте-
гральної спрямованості.

Перспективи подальших розвідок в даному напря-
мі ґрунтуються на можливості розробки аналогічних 
програм удосконалення змагальної діяльності для ви-
сококваліфікованих баскетболістів. 

Література.
 Дорошенко Э.Ю. Программа занятий спортивными играми для 1. 
работников реакторного производства АЭС / Э.Ю. Дорошенко, 
Р.В. Клопов //Физическое воспитание студентов творческих спе-
циальностей. – 2004.  № 1. – С. 99 – 107.
Маслов В.М. Вплив рівня спеціальної підготовленості на 2. 
ефективність змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів 
/ В.М. Маслов, М.О. Носко, А.В. Паткевич, М.Б. Милославсь-
кий //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 2. – С. 48 – 52.
Маслов В.М. Динаміка показників спеціальної працездатності 3. 
волейболістів у експериментальних групах / В.М. Маслов, 
М.О. Носко, М.П. Дейкун //Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 
24. – С. 8 – 15.
Гринченко І.Б. Конверсія технології спортивної підготовки в 4. 
навчально-педагогічний процес з дисципліни: «Спортивні ігри з 
методикою викладання. Волейбол» для факультетів фізичної куль-
тури педагогічних ВУЗів / І.Б. Гринченко, Ю.М. Поярков, А.П. 
Казьмерчук //Педагогіка, психологія та медико-біологічні пробле-
ми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 12. – С. 46 – 49.
Темченко В.А. Модель и анализ спортивных игр с ограничен-5. 
ным временем продолжения матча / В.А. Темченко //Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей. – 2007. – № 
1. – С. 86 – 92.
Горбуля В.А. Влияние техники выполнения штрафного броска в 6. 
баскетболе на его результативность / В.А. Горбуля, В.Б. Горбуля, 
А.Д. Широбоков //Физическое воспитание студентов творче-
ских специальностей. – 2007. – № 1. – С. 21 – 29.

Информация об авторе:
Сушко Руслана Александровна
doroe@ukr.net
Национальный университет физического воспитания и спорта 
Украины
Ул. Физкультуры 1, г.Киев-150, 01680, Украина.

Надійшла до редакції 03.08.2011р. 

References:
Doroshenko E. Iu. , Klopov R. V. Programma zaniatij sportivnymi 1. 
igrami dlia rabotnikov reaktornogo proizvodstva [Program of em-
ployments by sporting games for the workers of reactor production]. 
Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih special’nostej [Physical 
Education of the Students of Creative Profession], 2004, vol.1, pp. 
99 - 107. 
Maslov V. M. , Nosko M. O. , Patkevich A. V. , Miloslavs’kij M. B. 2. 
Vpliv rivnia special’noyi pidgotovlenosti na efektivnist’ zmagal’noyi 
diial’nosti kvalifikovanikh volejbolistiv [Influence of level of the 
special preparedness on efficiency of zmagal’noyi activity of skilled 
volley-ballers ]. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni prob-
lemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports], 2003, vol.2, pp. 
48 - 52. 
Maslov V. M. , Nosko M. O. , Dejkun M. P. Dinamika pokaznikiv 3. 
special’noyi pracezdatnosti volejbolistiv u eksperimental’nikh gru-
pakh [A dynamics of indexes of the special capacity of volley-ballers 
in experimental groups]. Pedagogika, psihologia ta mediko-biolog-
icni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2002, 
vol. 24, pp. 8 - 15. 
Grinchenko I. B. , Poiarkov Iu. M. , Kaz’merchuk A. P. Konversiia 4. 
tekhnologiyi sportivnoyi pidgotovki v navchal’no-pedagogichnij 
proces z disciplini: “Sportivni igri z metodikoiu vikladannia. Vole-
jbol” dlia fakul’tetiv fizichnoyi kul’turi pedagogichnikh Vuziv [Con-
version of technology of sporting preparation in educational-peda-
gogical process from discipline: “Sporting games with the method of 
teaching. Volley-ball” is for the faculties of physical culture of peda-
gogical higher institutes]. Pedagogika, psihologia ta mediko-biolog-
icni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2006, 
vol.12, pp. 46 - 49. 
Temchenko V. A. Model’ i analiz sportivnykh igr s ogranichennym 5. 
vremenem prodolzheniia matcha [Model and analysis of sporting 
games with the limited time of continuation of match]. Fiziceskoe 
vospitanie studentov tvorceskih special’nostej [Physical Education 
of the Students of Creative Profession], 2007, vol.1, pp. 86 - 92. 
Gorbulia V. A. , Gorbulia V. B. , Shirobokov A. D. Vliianie tekhniki 6. 
vypolneniia shtrafnogo broska v basketbole na ego rezul’tativnost’ 
[Influencing of technique of implementation of fine throw in basket-
ball on his effectiveness]. Fiziceskoe vospitanie studentov tvorceskih 
special’nostej [Physical Education of the Students of Creative Pro-
fession], 2007, vol.1, pp. 21 - 29. 

Information about the author:
Sushko Ruslana Aleksandrovna
doroe@ukr.net
National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Physical Education str. 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.



105

2011

09
Класифікація юних біатлоністів за структурою  

їх спеціальної фізичної підготовленості
Ткаченко В.Б.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглянуто структуру спеціаль-
ної фізичної підготовленості 
спортсменів у віці 14-17 років 
на етапах річного макроциклу. 
Наведено три дискримінантні 
групи спортсменів із відносно 
рівномірним розвитком показни-
ків спеціальної підготовленості. 
Зазначено, що основною при-
чиною повільного та однобічно-
го спортивного вдосконалення 
спортсменів є низький рівень і 
нерівномірний розвиток показ-
ників їх спеціальної фізичної під-
готовленості. 

Ткаченко В.Б. Классификация юных би-
атлонистов по структуре их специальной 
физической подготовленности. Рассмо-
трена структура специальной физической 
подготовленности спортсменов в возрасте 
14-17 годов на этапах годичного макроцик-
ла. Приведено три дискриминантные группы 
спортсменов с относительно равномерным 
развитием показателей специальной подго-
товленности. Отмечено, что основной при-
чиной медленного и одностороннего спор-
тивного совершенствования спортсменов 
является низкий уровень и неравномерное 
развитие показателей их специальной фи-
зической подготовленности. 

Tkachenko V.B. Classification of 
young biathlonists on the structure of 
their special physical preparedness. 
The structure of the special physical 
preparedness of sportsmen is considered 
in age 14-17 on the stages of annual 
macrocycle. Three discriminant groups of 
sportsmen are resulted with relatively by 
even development of indexes of the special 
preparedness. It is marked that principal 
reason of slow and one-sided sporting 
perfection of sportsmen is a low level and 
uneven development of indexes of their 
special physical preparedness. 

Ключові слова:
юні біатлоністи, спеціальна фі-
зична підготовленість, дискри-
мінантні групи.

юные биатлонисты,  специальная физичес-
кая подготовленность, дискриминантные 
группы.

young biathlonists,  special physical 
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Вступ.  1

Необхідність індивідуалізації тренувального проце-
су є загальновизнаною. Педагогічний принцип індиві-
дуалізації вимагає побудови й проведення тренування 
з урахуванням особливостей, можливостей і рівня під-
готовленості кожного окремого спортсмена. Зокрема, 
фахівцями висувається вимога забезпечення кожно-
го, що займається спортом, необхідною інформацією 
про рівень його рухових здібностей з рекомендаціями 
щодо вибору оптимальних варіантів фізичного вдо-
сконалення і рухової активності з метою досягнення 
індивідуально-можливого високого результату [1, 2, 3].

Однак із багатьох причин цей принцип не завжди 
здійснюється на практиці, в тому числі і в лижному 
спорті. Вивчення індивідуальних особливостей фізич-
ної підготовленості спортсменів знаходиться на стадії 
накопичення фактичного матеріалу, відсутні досить 
обґрунтовані наукові рекомендації. Практична ж зна-
чущість проблеми не викликає сумнівів.

Дослідження виконано згідно напрямків практич-
ної діяльності кафедри зимових видів спорту, вело-
спорту і туризму Харківської державної академії фі-
зичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – Визначення основних «про-

філів» спеціальної фізичної підготовленості юних бі-
атлоністів на етапах річного макроциклу.

Результати дослідження.
З метою визначення основних груп спортсменів, 

що відрізняються дискримінантними ознаками осо-
бливостями спеціальної фізичної підготовленості 
щодо модельних, нормовані величини досліджуваних 
показників  (відносно до змагальних результатів) були 
оброблені методом кластерного аналізу. Визначен-
ня відстані між кластерами здійснювалося по мето-
ду Варда, тип відстані – квадрат евклідової відстані. 
Перевірка статистичної гіпотези щодо вірогідності 
розходжень між перемінними у кожному кластері 
(дискримінантній групі) здійснювалася за допомогою 
дисперсійного аналізу (табл. 1). 
© Ткаченко В.Б., 2011

У підсумку багатомірного аналізу для кожного 
досліджуваного періоду підготовки виявлено по три 
основні дискримінантні групи біатлоністів (табл. 2 і  
рис. 1 ):

із відносно рівномірним розвитком показників спе-• 
ціальної фізичної підготовленості;
зі зниженим рівнем відносної сили основних • 
м'язових груп;
із підвищеним рівнем відносної сили основних • 
м'язових груп. 

Судження щодо адекватності отриманих класифі-
кацій виносилося на підставі результатів дискримі-
нантного аналізу (табл. 2). 

Назви дискримінантних груп відбивають най-
більш істотні розходження, що мають місце між 
ними. Насамперед, вони відбивають ті показники, які 
у спортсменів цієї дискримінантної групи виходять за 
межі встановленого раніше середнього рівня розви-
тку. Проте, відмінності між групами не обмежуються 
тільки рівнем розвитку відносної сили м'язових груп. 
Дані таблиці 1 указують на наявність достовірних 
розходжень між групами і по деяких інших показни-
ках спеціальної фізичної підготовленості.

Спортсмени, що утворюють групу з відносно рів-
номірним розвитком показників спеціальної фізичної 
підготовленості (табл. 1. рис. 1.), у підготовчому і зма-
гальному періодах мають вірогідно (p<0,05) більш ви-
сокі величини життєвої ємкості легень і швидкісної 
витривалості, що відповідають високому рівню роз-
витку. У  перехідному періоді достовірні розходження 
цієї групи в порівнянні з іншими групами спостеріга-
ються у всіх видах витривалості: загальної (аеробної), 
спеціальної, швидкісної і силової (p<0,05). 

Біатлоністи зі зниженим рівнем відносної сили 
основних м'язових груп у підготовчому та змагаль-
ному періодах мають знижені показники життєвої 
ємкості легень і швидкісної витривалості (близькі до 
низького рівня). У перехідному періоді до цього пере-
ліку додаються ще і показники загальної (аеробної), 
спеціальної та силової витривалості.
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Таблиця 1
Характеристика фізичної підготовленості юних біатлоністів різних дискримінантних груп (нормовані вели-

чини)

Показники Тип 
групи 

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період

X  
однорідні  

групи
X  

однорідні  
групи

X  
однорідні  

групи

Ваго-ростовий 
індекс

1
2
3

0,989
0,999
1,054*

Х
Х
Х

0,980
1,006
1,044

Х
Х
Х

1,051
0,985
1,058*

Х
Х
Х

ЖЄЛ
1
2
3

1,078
0,966
0,930

Х
Х
Х

1,204*
0,962
0,984

Х
Х
Х

0,969
1,016
0,921

ХХ
Х
Х

ІГСТ
1
2
3

0,992
1,004
1,033

Х
Х
Х

1,004
1,002
1,009

Х
Х
Х

1,004
0,992
1,064*

Х
Х
Х

Тренажер 
лижника-гонщика 
(цикли)

1
2
3

0,973
0,999
1,011

Х
Х
Х

1,002
1,005
1,010

Х
Х
Х

0,999
0,991
0,997

Х
Х
Х

Відносна сила рук
1
2
3

1,041
0,847*
1,249*

Х
Х
Х

0,973
0,880*
1,257*

Х
Х
Х

1,217*
0,888
0,837

Х
Х
Х

Відносна сила ніг
1
2
3

0,972
0,871
1,158*

Х
Х
Х

0,941
0,883
1,184*

Х
Х
Х

1,192*
0,916
0,896

Х
Х
Х

Біг 400 м
1
2
3

1,018
0,965
1,013

Х
Х
Х

1,033
0,998
0,963

Х
Х
Х

Біг 5 км
1
2
3

0,970
1,000
1,066*

Х
Х
Х

1,028
0,968
1,015

Х
Х
Х

6х150 м 
імітація в підйом 
(с)

1
2
3

0,923*
1,028
1,111*

Х
Х
Х

– –
1,074
0,958
1,157*

Х
Х
Х

6х150 м 
імітація в підйом 
(цикли)

1
2
3

0,940
1,019
1,075

Х
Х
Х

– –
1,087
0,971
1,104*

Х
Х
Х

400 м О2к/К
1
2
3 – –

1,027
0,982
1,029

Х
   Х
Х

– –

6х200 м 
П2к в підйом 
(с)

1
2
3 – –

1,025
0,992
1,000

Х
   Х
ХХ

– –

Примітки:
Однорідна група ідентифікована стовпцем Х. Кожному стовпцю Х відповідають групи, середні значення яких не мають 

статистично значимих розходжень. Зірочкою (*) відзначені значення, що виходять за межі середнього рівня розвитку по-
казника спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів.

Таблиця 2
Зведені результати діагностики стану спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів (n=46) за 

допомогою отриманих функцій, що класифікують

Тип групи
Періоди підготовки

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період

Надійність %

1 95,65 100,00 100,00

2 87,88 92,68 100,00

3 100,00 91,67 95,24
Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;  

2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;  3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили 
ведучих м’язових груп.
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Рис. 1. Розходження в структурі спеціальної фізичної підготовленості юних біатлоністів  
різних дискримінантних груп.

Умовні позначення:
1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;   

2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;   
3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.
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Підвищений рівень відносної сили основних м'язових 
груп практично у всіх періодах річного циклу сполуча-
ється з невеликою масою тіла спортсменів (за даними 
ваго-ростового індексу), трохи зниженими показниками 
життєвої ємкості легень, але високими величинами за-
гальної (аеробної), спеціальної та силової витривалості.

Представництво спортсменів у різних дискримі-
нантних групах змінюється у різні періоди річного 
циклу (табл. 3). 

Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної під-
готовленості;  2-а група – зі зниженим рівнем відносної 
сили ведучих м'язових груп;  3-я група – із підвищеним 
рівнем відносної сили ведучих м'язових груп.

Представлені дані характеризують таку динаміку 
представництва спортсменів у групі із відносно рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної під-
готовленості: у підготовчому періоді – 30,3% , у зма-
гальному періоді – зниження до 14,5%; у перехідному 
періоді ще більше зниження чисельності  – до 13,2% .

Друга дискримінантна група – із зниженим рів-
нем відносної сили основних  м'язових груп – є най-
численнішою у підготовчому і змагальному періодах 
річного циклу.  У підготовчому періоді цей тип під-
готовленості характерний для 43,4% спортсменів. На 

відміну від класичного стилю до початку змагального 
періоду чисельність даної групи зростає та досягає 
54,0% від загального числа біатлоністів. У перехідно-
му періоді тенденція росту чисельності спортсменів у 
групі зберігається  – 59,2%. 

Третій тип «профілю» спеціальної фізичної під-
готовленості – із підвищеним рівнем відносної сили 
основних  м'язових груп. У підготовчому періоді 
складає 26,3%, на початку змагального періоду зрос-
тає до 31,6%. У перехідному періоді відносна частина 
юних біатлоністів цієї групи дорівнює: 27,6%. Крім 
того, дуже цікавими виявилися результати вивчення 
представництва юних спортсменів із різними типа-
ми фізичної підготовленості у групах із неоднаковою 
віково-кваліфікаційною динамікою спортивної май-
стерності, тобто серед спортсменів, результати яких 
відповідають кваліфікаційним вимогам вікової групи, 
випереджають чи відстають від них. Як приклад на 
рис. 2 приведені дані на початку змагального періоду.

Результати вказують, що велика частина спортс-
менів (59%), спортивні результати яких відповідають 
кваліфікаційним вимогам вікової групи або виперед-
жають їх, є представниками першої або третьої дис-
кримінантної групи, тобто характеризуються рівно-
мірним розвитком показників спеціальної фізичної 

Таблиця 3
Основні дискримінантні групи фізичної підготовленості юних біатлоністів (n=46)

Тип групи
Періоди підготовки

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період
n % n % n %

1 14 30,26 6 14,47 6 13,16
2 20 43,42 25 53,95 27 59,21
3 12 26,32 15 31,58 13 27,63

Умовні позначення: 1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників спеціальної фізичної підготовленості;   
2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп;   
3-я група – із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп.

Рис. 2. Відсоткове співвідношення юних біатлоністів різних типів спеціальної фізичної підготовленості  
у групах із різноманітною віково-кваліфікаційною динамікою спортивної майстерності   

(змагальний період, вільний стиль)
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підготовленості чи мають підвищений рівень віднос-
ної сили ведучих м'язових груп. Інша частина біат-
лоністів (41%) виконує розрядні нормативи, маючи 
знижений рівень відносної сили. Однак, така карти-
на характерна переважно для юних спортсменів. Так, 
28 із 41% приходиться на частину молодших юнаків, 
11% – на частину старших юнаків. Частина юніорів із 
зниженим рівнем відносної сили складає тільки 2%. 

Що стосується спортсменів, чиї спортивні ре-
зультати відстають від кваліфікаційних вимог вікової 
групи, то тут ситуація прямо протилежна: тільки 27% 
біатлоністів мають 1-й чи 3-й тип фізичної підготов-
леності. У переважної більшості (73%) спортсменів 
фізична підготовленість характеризується зниженим 
рівнем розвитку силових можливостей: із них 10% – 
старші юнаки і 63% – юніори.

Висновки. 
Фактичний матеріал дозволяє прийти до висновку, 

що тренувальний процес юних біатлоністів 14-17 років 
на етапах базової підготовки в цілому не забезпечує необ-
хідного рівня розвитку силових можливостей спортсме-
нів. Мабуть, слаба силова підготовка  є одною з основних 

причин, що знижує якість підготовки спортивного резер-
ву в біатлоні. Значне поліпшення спортивних результатів 
можливе лише при умові ліквідації існуючої прогалини в 
силовій підготовленості спортсменів за допомогою спеці-
ально організованого тренування на всіх етапах річного 
циклу і багаторічного спортивного вдосконалення. 

Таким чином, отримані дані доводять, що високі і 
стабільні спортивні результати в гонках забезпечують-
ся таким станом спеціальної фізичної підготовленості 
юних біатлоністів, який характеризується відносно 
рівномірним розвитком окремих показників спеці-
альної підготовленості спортсменів, а не переважною 
роллю окремих якостей. Основною причиною по-
вільного та однобічного спортивного вдосконалення 
юних спортсменів є низький рівень і нерівномірний 
розвиток показників їх спеціальної фізичної підготов-
леності. Отже, для спортсменів з різним «профілем» 
спеціальної підготовленості необхідна своя індивіду-
альна система підготовки.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем спеціальної фізич-
ної підготовленості юних спортсменів.
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Корекція тілобудови висококваліфікованих спортсменів,  
які спеціалізуються в бодибілдингу,  

в підготовчому періоді річного циклу
Усиченко В. В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розроблено програму корекції 
тілобудови висококваліфікова-
них спортсменів-бодібілдерів. 
У  дослідженнях взяли участь 
17 бодібілдерів високої кваліфі-
кації. У експертизі були задіяні 
судді міжнародної  і національ-
ної категорії з бодібілдингу. 
Проведено біомеханічний моні-
торинг тілобудови спортсменів. 
Розроблені практичні рекомен-
дації щодо спрямованої корек-
ції тілобудови висококваліфіко-
ваних бодібілдерів.

Усыченко В.В. Коррекция телосложения вы-
сококвалифицированных спортсменов, спе-
циализирующихся в бодибилдинге, в под-
готовительном периоде годичного цикла. 
Разработана программа коррекции телосложе-
ния высококвалифицированных спортсменов-
бодибилдеров. В  исследованиях приняли уча-
стие 17 бодибилдеров высокой квалификации. 
В экспертизе были задействованы судьи между-
народной  и национальной категории по боди-
билдингу. Проведен биомеханический монито-
ринг телосложения спортсменов. Разработаны 
практические рекомендации относительно на-
правленной коррекции телосложения высоко-
квалифицированных бодибилдеров.

Usychenko V.V. The correction 
of skilled athletes’ constitution, 
specializing in bodybuilding in the 
preparatory period of the annual cycle. 
The program of correction of build of 
highly skilled bodybuilders is developed. 
In  researches took part 17 bodybuilders 
of high qualification. In examination the 
judges of international  and national 
category were involved in bodybuilding. 
The biomechanics monitoring of build 
of sportsmen is conducted. Practical 
recommendations are developed in 
relation to the directed correction of build 
of highly skilled bodybuilders.

Ключові слова:
бодібілдинг, програма, спорт,  
тілобудова, корекція, трену-
вання.

бодибилдинг, программа, спорт, телосложе-
ние, коррекция, тренировки.

bodybuilding, program, sport, figure, 
correction, training.

Вступ. 1

Бодібілдинг – вид спорту, в якому спортсмени 
змагаються, демонструючи своє тіло [1]. Сутністю 
бодибілдингу є спрямований розвиток різних частин 
тіла за рахунок збільшення об’єму та вдосконалення 
рельєфу м'язів і формування таким шляхом атлетич-
ної тілобудови, що відповідає ідеалам, які склалися в 
цьому виді спорту [7]. З цього виду спорту проводять-
ся численні змагання, включаючи чемпіонати світу та 
Європи серед різних вікових і статевих груп.

В Україні бодібілдинг за останнє десятиліття став 
одним із найпопулярніших і масових неолімпійських 
видів спорту. Сьогодні цей вид спорту поєднує в собі 
гостру динаміку змагальної боротьби атлетів і високі 
вимоги до гармонії людського тіла [6, 8, 9]. Для досяг-
нення високих показників в бодібілдингу сьогодні не 
достатньо мати велику м'язову масу, гіпертрофований 
розвиток біцепсів, трицепсів, м'язів грудей і спини. 
Поряд з великими об’ємами м'язів спортсмен пови-
нен мати гармонійно розвинену мускулатуру, чіткий 
рельєф м'язів, здатність до досконалого володіння 
м'язовими групами та окремими м'язами, вміти ви-
гідно представити сильні сторони своєї тілобудови та 
згладжувати її недоліки [7].

Система підготовки спортсменів, які спеціалізуються 
в бодібілдингу, створювалася дещо ізольовано від розви-
тку знань в інших видах спорту і носить оригінальний, 
самобутній характер. Деякі її розділи розроблені виключ-
но детально, добре обґрунтовані, ефективність рекомен-
дацій наданих в них неодноразово перевірена практи-
кою. Це стосується насамперед підбору силових вправ 
і методики їх використання [2, 4, 12]. При цьому інші її 
складові спираються виключно на практичний досвід і 
багато в чому обґрунтовані недостатньо. Це стосується 
відбору здібних атлетів, контролю ефективності трену-
вального процесу, побудови багаторічної і річної підго-
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товки тощо [7]. До небагатьох робіт, в яких пов'язується 
планування тренувального процесу спортсменів, що 
займаються бодібілдингом, з індивідуальною швидкіс-
тю приросту м'язової маси слід віднести дослідження  
А.А. Чорнозуба [11]. Чи не єдиною в своєму роді є ро-
бота Д.А. Бурмистрова [3], в якій апробована методи-
ка збільшення обхвату грудної клітки спортсменів, що 
спеціалізуються в бодібілдингу, яка ґрунтується на ви-
конанні атлетичних вправ при затримці дихання в стані 
повного вдиху. 

Підбиваючи підсумок вищесказаному, слід зазна-
чити, що у доступній спеціальній науково-методичній 
літературі ми не змогли знайти робіт, які б експери-
ментально обґрунтовували програми корекції тіло-
будови висококваліфікованих спортсменів, що спе-
ціалізуються в бодибілдингу в підготовчому періоді 
річного циклу.

Роботу виконано відповідно до «Зведеного плану 
НДР у сфері фізичного культури і спорту на 2006 – 
2010 рр.» Міністерства України у справах сім'ї, мо-
лоді та спорту за темою: 2.1.5. «Теоретико-методичні 
основи раціональної побудови тренувального процесу 
у важкій атлетиці на етапах багаторічної підготовки». 
Номер державної реєстрації 0106U010770. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи − обґрунтувати і розробити про-

грами корекції тілобудови висококваліфікованих 
спортсменів-бодібілдерів у підготовчому періоді річ-
ного циклу.

Результати дослідження. 
Враховуючи рекомендації провідних фахівців сто-

совно побудови процесу підготовки спортсменів [5, 7] 
обґрунтовано побудову двоциклової підготовки висо-
кокваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в 
бодібілдингу, протягом річного циклу.

У нашому дослідженні побудова річного циклу 
підготовки спортсменів базувалась на загальноприй-



111

2011

09

нятій теорії періодизації, яка передбачає поділ макро-
структури на підготовчий, змагальний та перехідний 
періоди.

Відмінною особливістю першого макроциклу три-
валістю 24 тижні була відсутність в його структурі 
перехідного періоду, що передбачало плавний перехід 
змагального періоду першого макроциклу в підготов-
чий період другого макроциклу.

Другий макроцикл тривалістю 28 тижнів за своїми 
задачами та змістом є органічним продовженням пер-
шого макроциклу.

Тривалість підготовчого періоду другого макроци-
клу склала 15 тижнів. 

У формуючому експерименті взяли участь 17 ви-
сококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються 
у бодібілдингу, що були розподілені на контрольну (n 
= 7) і експериментальну (n = 10) групи. Контрольна 
група бодібілдерів високої кваліфікації тренувала-
ся за складеними тренером і самими спортсменами 
тренувальними програмами, експериментальна група 
спортсменів займалася за розробленими нами програ-
мами. Спортсмени контрольної та експериментальної 
груп не мали статистично значущих відмінностей за 
показникам, що вивчалися (р>0,05).

Блок-схема розроблених нами програм корекції ті-
лобудови висококваліфікованих спортсменів, які спе-
ціалізуються в бодібілдингу, представлена на рис. 1.

Суттєвою особливістю розроблених програм ко-
рекції тілобудови висококваліфікованих спортсменів, 
які спеціалізуються в бодібілдингу, є різноманітність 
засобів і методів впливу на одні й ті ж м'язові групи.

Необхідно підкреслити, що програма підготовки 
кожного висококваліфікованого спортсмена, який спе-
ціалізується в бодібілдингу, є самобутньою та вузько-
спеціалізованою.

Поряд із загальними положеннями в ній застосо-
вуються оригінальні рішення щодо підбору вправ, 
тренажерів, навантажень і опорів, співвідношення за-
собів різної спрямованості тощо (табл. 1).

За приклад розроблених нами програм спрямова-
ної корекції тілобудови бодібілдерів високої кваліфі-
кації візьмемо фрагменти програм тренувань А. М-а, 
С. Яц-а і В. Р-а.

Сумарний обсяг тренувальної роботи у другому 
базовому мезоциклі спеціально-підготовчого етапу 
підготовчого періоду, що виконаний спортсменами 

дослідної групи: А. М-а, (Атлет №1 ), С. Я-а, (Атлет 
№2 ) и В. Р-а, (Атлет №3 ), − наведений у табл. 2.

Відсотковий розподіл кількості підйомів штанги 
для формування обсягів різних м’язових груп спортс-
менами у другому базовому мезоциклі спеціально-
підготовчого етапу підготовчого періоду першого 
ударного мікроциклу наведено на рис. 2.

Контроль є одним із важливих елементів у системі 
керування навчально-тренувальним процесом. Метою 
розробленої комп’ютерної програми «Атлет» є моні-
торинг показників тілобудови спортсменів в процесі 
підготовки, які спеціалізуються в бодібілдингу.

Визначення ефективності програм корекції тіло-
будови спортсменів здійснювалось на підставі запро-
понованих нами коефіцієнтів симетрії, рельєфності та 
сепарації скелетних м’язів.

Для проведення експертизи з ранжування спортс-
менів за наведеними вище критеріями були задіяні 2 
суддів міжнародної категорії та 5 суддів національної 
категорії з бодібілдингу. Дані експертизи наведено на 
рис. 3.

Отримані результати свідчать про те, що впрова-
дження авторських корегуючих програм в навчально-
тренувальний процес висококваліфікованих спортс-
менів, які спеціалізуються в бодібілдингу, дозволило 
покращити показники тілобудови спортсменів експе-
риментальної групи.

Результати експертної оцінки свідчать про те, що 
спортсмени дослідної групи перевершили спортсме-
нів контрольної групи за критерієм симетричності 
біоланок тіла (коефіцієнт конкордації дорівнює 0,957, 
що відповідає рівню значущості менше 0,001), за кри-
терієм рельєфності м’язів (коефіцієнт конкордації до-
рівнює 0,941, р<0,001) і за критерієм сепарації м’язів 
(коефіцієнт конкордації дорівнює 0,896, р<0,01).

Висновки.
Аналіз сучасних джерел науково-методичної літе-

ратури, а також власні дослідження дозволяють дійти 
висновку про те, що продуктивний розвиток теорії 
підготовки спортсменів багато в чому обумовлений 
правильним вибором стратегічних напрямків її по-
дальшого вдосконалення, виявленням резервів, що за-
кладені у розробці її різних напрямів. Система підго-
товки спортсменів, які спеціалізуються в бодібілдингу, 
носить самобутній характер. У бодібілдингу накопи-
чено величезний досвід застосування силових вправ, 

Таблиця 1
Методичні прийоми, що застосовуються в програмах корекції тілобудови  

висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в бодібілдингу

Атлет №1 Атлет №2 Атлет №3 
Додаткові повтори. Принцип «піраміди». Читинг

Зменшення пауз
Граничне розтягнення м’язів.
Продовження піку навантажен-
ня на м’язи.

Стрес м’язів.
Короткі паузи в підході.
Вправи з «донавантаженням»

Об’єднання споріднених вправ у підході.
Гігантський сет.
Варіювання амплітуди рухів.
Односпрямовані суперсерії.
Попередня втома м’язів.
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Таблиця 2
Сумарний обсяг тренувальної роботи, що виконана атлетами дослідної групи  
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Обсяг, КПШ

1 405 76 144 477 0 860 1962 360 946 160 456 2700 4622 6584

2 187 108 224 217 0 521 1257 328 444 181 329 1800 486 3568

3 350 527 215 380 0 455 1927 96 342 77 344 2250 351 3460

Обсяг, кг

1 11094 6960 9344 55737 0 85730 168865 7331 39824 9550 3220 0 88905 257770

2 5822 5470 17360 17710 0 45630 91992 8093 20250 8070 20910 0 31710 89033

3 16386 34177 16050 34360 0 51430 152403 2552 19196 4485 19587 0 21720 132528

Примітки *-  кількість повторень без обтяжень; КПШ – кількість підйомів штанги

використання тренажерів та пристроїв, численних ме-
тодичних прийомів з метою збільшення м’язової маси, 
підвищення її рельєфності та розвитку максимальної 
сили. У той же час питання корекції тілобудови ви-
сококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються 
в бодібілдингу, в підготовчому періоді річного циклу 
до нинішнього часу, на жаль, не знаходять належного 
відображення в теорії та методиці спортивного тре-
нування. У зв’язку з цим розробка програм корекції 
тілобудови висококваліфікованих спортсменів, які 
спеціалізуються в бодібілдингу, має важливе значення 
для керування спортивною діяльністю не тільки в те-
оретичному, але й у практичному аспекті.

Розроблені програми корекції тілобудови висо-
кокваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в 
бодібілдингу, в підготовчому періоді другого макро-
циклу включають постановку завдань, підбір засо-
бів і методів, дозування, визначення спрямованості 
комплексів фізичних вправ з урахуванням обхватних 
розмірів біоланок тіла спортсменів, симетричності, 
рельєфності і сепарації скелетних м’язів, а також ком-
понентного складу тіла, біомеханічний моніторинг з 
використанням комп’ютерної програми «Атлет».

Розроблена комп’ютерна програма «Атлет» є 
сукупністю засобів, методів автоматизованого збо-

ру, обробки, зберігання та використання інформації 
(символьної, текстової, графічної). Програма дозво-
ляє здійснювати моніторинг тілобудови спортсменів, 
забезпечує оперативною інформацією про динаміку 
морфофункціонального стану спортсменів, містить 
методичний матеріал зі складання індивідуальних 
програм спрямованої корекції статури бодібілдерів.

У результаті апробації експериментальних про-
грам у навчально-тренувальному процесі виявлена 
ефективність їх впливу на тілобудову висококвалі-
фікованих спортсменів, які спеціалізуються в боді-
білдингу. За критеріями симетричності, сепарації та 
рельєфності м’язів бодібілдери високої кваліфікації 
експериментальної групи набрали найвищу кількість 
балів, за оцінкою експертів  порівняно зі спортсме-
нами контрольної групи. Результати біомеханічного 
моніторингу, а також результати, показані спортсме-
нами на головних змаганнях макроциклу, підтвердили 
ефективність розроблених програм.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з 
розробкою науково обґрунтованих програм корекції 
тілобудови висококваліфікованих спортсменів, які 
спеціалізуються в бодібілдингу, в змагальному пері-
оді річного циклу.
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Рис. 3. Ранжування спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в бодібілдингу, за 
критерієм оцінки: а) симетричності біоланок тіла; б) рельєфності м’язів тіла; в) сепарації м’язів 

тіла; учасники 1–7 – контрольна група, учасники 8–17 – дослідна група: 

- медіана;      - 25% - 75%;         - Min-Max
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Визначення кореляційних взаємозв’язків педагогічних тестів 

загальної фізичної підготовки з комплексом показників,  
що характеризують морфологічні та функціональні можливості каноїстів

Флерчук В.В., Солтик О.О.
Хмельницький національний університет 

Анотації:
Визначено кореляційні 
зв’язки тестів з загаль-
ної фізичної підготовки 
з показниками морфо-
функціональних можливос-
тей спортсменів. У дослі-
дженні приймали участь 15 
спортсменів. Встановлена 
схильність спортсменів до 
певних дистанцій у змагаль-
ній діяльності. Рекомендова-
но напрямки відбору і орієн-
тації спортсменів до роботи 
різної спрямованості.

Флерчук В.В. Солтик О.О. Определение кор-
реляционных взаимосвязей педагогических 
тестов общей физической подготовки с ком-
плексом показателей, характеризующими 
морфологические и функциональные воз-
можности каноистов. Определены корреляци-
онные связи тестов по общей физической под-
готовки с показателями морфо-функциональных 
возможностей спортсменов. В исследовании 
принимали участие 15 спортсменов. Установле-
на склонность спортсменов к определенным дис-
танциям в соревновательной деятельности. Ре-
комендованы направления отбора и ориентации 
спортсменов к работе разной направленности.

Flerchuk V.V., Soltyk О.О. Determination 
of the correlation relationship of 
pedagogical tests of general physical 
training with a set of parameters 
describing the morphological features 
and canoeists. Correlation connections 
of tests are certain to on general physical 
preparation with indexes morphological 
possibilities of sportsmen. 15 sportsmen took 
part in research. Propensity of sportsmen 
is set to certain distances in competition 
activity. Directions of selection and 
orientation of sportsmen are recommended 
to work of different orientation.

Ключові слова:
тести, показники, 
взаємозв’язки, функціо-
нальні можливості.  

тесты, показатели, взаимосвязи, 
функциональные возможности.   

tests, performance, interconnection, 
functionality.

Вступ.1

Вирішення проблеми відбору і спортивної орі-
єнтації ґрунтується на врахуванні конкретних умов 
навчально-тренувального процесу і особливостей 
формування спортивної майстерності на різних ета-
пах підготовки [2,3,6].

Саме на етапі спеціалізованої базової підготовки  
основним завданням є визначення виду змагань, та 
дисциплін в яких буде спеціалізуватися спортсмен, 
визначення провідних фізичних якостей та функціо-
нальних особливостей [6].

В практиці веслового спорту особливе місце в 
процесі підготовки спортсменів і контролю за рівнем 
підготовленості та реалізації функціональних можли-
востей в  процесі змагальної діяльності застосовують 
педагогічні тести в умовах реального тренувального 
заняття – як на воді, так і на суходолі [5]. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив визна чити 
значну перевагу використання педагогічних кри теріїв 
при відборі і орієнтації спортсменів поряд з функціо-
нальними, реєстрація яких вимагає спеціаль них умов і 
діагностичної апаратури. 

Показники можна розглядати в якості критеріїв від-
бору і орієнтації спортсменів на третьо му етапі бага-
торічного відбору для об'єктивної оцін ки спортсменів, 
індивідуальних здібностей і схильності до спринтерської 
або стаєрської роботи, а також мо жуть бути викорис-
тані для корекції тренувального процесу [3,6]. 

У видах спорту з циклічною структурою рухів, ак-
цент робиться на розвиток сили, силової витривалос-
ті. Є всі передумови стверджувати, що у циклічних 
видах спорту, на етапі спеціалізованої базової підго-
товки багаторічного вдосконалення, в залежності від 
віку, початку занять спортом, необхідно диференцію-
вати тренувальний процес спортсменів до роботи різ-
ної тривалості [1,2,3].

© Флерчук В.В., Солтик О.О., 2011

Рівень розвитку швидкісно-силових можливостей 
веслувальників і їх витривалості складають основу 
спеціальної фізичної підготовленості. Вона визнача-
ється можливостями функціональних систем організ-
му спортсмена, що забезпечує ефективну змагальну 
діяльність [1,4].

Зокрема, ряд досліджень у веслуванні присвяче-
но пошуку нових педагогічних показників, розробці 
тестів, оцінки рівня розвитку спеціальних фізичних 
якостей і специфічних особливостей [5]. Ці положен-
ня знайшли своє відображення й у практичних роз-
робках тестів і нормативів, що рекомендуються для 
орієнтації на різні змагальні дистанції. Таким чином 
проблема, що розглядається в статті є актуальною та 
значущою.

Робота виконана за планом НДР Хмельницького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити взаємозв’язок педа-

гогічних тестів із загальної фізичної підготовки з 
морфо-функціональними показниками, для орієнтації 
у веслуванні на каное. 

Методи й організація досліджень – аналіз даних 
літератури, педагогічне спостереження, тестування, 
статистичні методи. 

Результати досліджень. 
Для запропонування інформативних тестів для 

контролю, відбору та орієнтації підготовки спортс-
менів у веслуванні на каное з урахуванням їхньої 
схильності до роботи різної тривалості, ми провели 
кореляційний аналіз між функціональними тестами, 
що апробовані, є інформативними і застосовуються в 
лабораторних умовах, та педагогічними тестами, які 
використовує тренер в умовах реальної тренувальної 
діяльності. Отримані дані дозволяють з вірогідністю 
говорити про застосування запропонованих тестів та 
визначити ті тесті, що характеризують морфологічні 
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та функціональні можливості спортсменів  в практич-
ній діяльності в умовах веслування (рис. 1).

Так тести на загальну витривалість із загальної 
фізичної підготовки корелюють з показниками вміс-
ту жирової тканини в тілі (r=0,64),  функціональними 
показниками, що характеризують потужність, 
рухливість та економічність функціональних 
систем організму спортсменів (r=0,59−0,81), і які 
відображають особливості аеробної та аеробно-
анаеробної роботи у веслуванні на каное (рис.1).

Чим вища швидкість при подоланні дистанцій в 
бігу на 1500 та 3000 м, тим вища максимальна ЧСС в 
умовах тестових навантажень, що визначають загаль-
ний рівень фізичної працездатності (r=-0,578). Тобто 
спортсмени, які демонструють більш вищий рівень 
витривалості мають більш високий рівень потужності 
функціональних систем (за параметрами ЧСС, макси-
мального споживання кисню, легеневої вентиляції), 
що підтверджується взаємозв’язком бігу на 1500 та 
3000 м з максимальними параметрами, що характери-
зують реакцію кардіо-респіраторної системи  на на-
пружену фізичну роботу.

При цьому необхідно відзначити більш високу 
швидкість відновлення, що підкреслюється пози-
тивною кореляцією між часом проходження бігових 
дистанцій та ЧСС, що зареєстрована наприкінці від-
новного періоду  на 10 хвилині (r=0,66). Це свідчить 
про більший рівень економічності функціонування у 
каноїста, що розвиває витривалість, і підтверджується 
позитивною кореляцією з індексом напруження.

Результати досліджень виявили тісну залежність 
напівперіоду реакції для збільшення V O2 при наван-
таженні середньої аеробної потужності (r=-0,695). 
Це свідчить, що швидше виходять на робочий рівень 
функціональні системи у спортсменів, що мають мен-
ший рівень витривалості, і що підтверджується нега-
тивною кореляцією.

Визначено, що більш витривалі спортсмени демон-
струють високу ефективність метаболічних процесів 
по співвідношенню потужності роботи та концентра-
ції лактату на дистанції 500 м (r=0,66). Відзначено, 
чим вище прояв витривалості, тим менше активність 
анаеробно-гліколітичного механізму в енергозабезпе-
ченні навантажень в тестах та на змаганнях.

Значні взаємозв’язки визначені серед тестів на 
силову витривалість, а саме жим і тяга штанги за 2 
хвилини, та низки показників, що характеризують 
функціональні можливості каноїстів, і в першу чергу 
показники, що характеризують швидкість розгортан-
ня фізіологічних та метаболічних реакцій при роботі 
середньої аеробної потужності (r=0,60-0,66), показни-
ки потужності функціональних систем, що характери-
зують можливості функціонування системи дихання 
в умовах напруженого фізичного навантаження, по-
ряд зі здібністю до анаеробного утворення енергії 
(r=0,59–0,90), де інтегрованим показником є макси-
мальне споживання кисню (рис. 2).

У тих спортсменів, що демонструють високі показ-
ники силової витривалості,  спостерігається зниження 
ефективності метаболічних процесів за показником 

Показники рухливості функціональних систем:
напівперіод реакції для збільшення V O2  

при навантаженні середньої аеробної потужності  − -0,695

Показники економічності 
функціональних систем:
співвідношення потужності  

роботи і концентрації лактату  
на дистанції 500 м  − 0,66
ЧСС відновлевання − 0,66
індекс напруження − 0,59

Морфологічні  
показники: 

вміст жирової 
тканини в тілі, % −  0,64

Тести з ЗФП
 на загальну 
витривалість 

біг:1500 м, 5000 м 
(час)

Показники аеробної 
потужності функціональних 

систем:
ЧСС максимальне −  0,578 

Показники анаеробної 
потужності функціональних 

систем:
концентрація лактату на 10с  

відновлення  − 0,71
концентрація La на 3 хв – 0,81 

відновлення − 0,81 

Рис. 1. Взаємозв’язки педагогічних тестів на загальну витривалість каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при p <0,05, r=0,576, n=15).
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співвідношення потужності навантаження і концен-
трації лактату в умовах тривалої роботи (ступінчаста 
робота до відмови, чотирьох хвилинна робота макси-
мальної інтенсивності, що відповідає проходженню 
дистанції 1000м). При цьому відзначено більш висока 
метаболічна ефективність роботи, що потребує біль-
шого вкладу силового компоненту (дистанція 500 м), 
про що свідчить позитивний кореляційний зв’язок – 
r=0,60 (рис. 2).

За умов навантажень, що потребують прояву ви-
тривалості, спостерігається негативний зв’язок на-
півперіоду реакції для збільшення V O2 при наванта-
женні середньої аеробної потужності і рівня розвитку 
силової витривалості. Тобто, чим вище силова витри-
валість, тим вище рухливість функціональних реакцій 
на початку роботи у спортсменів та демонстрація ви-
соких результатів на коротких дистанціях.

Аналіз кореляційних взаємозв’язків тестів на ви-
значення швидкісних можливостей дозволяють ствер-
джувати про взаємозалежність показників, що харак-
теризують функціональні можливості та результат в 

бігу на  короткі дистанції від 25 до 100 м (рис. 3).
Це в першу чергу показники легеневої вентиля-

ції, кисневого пульсу та працездатності спортсмена 
(r=0,57−0,88), показники швидкості розгортання фізіо-
логічних та метаболічних реакцій (r=0,59−0,73) та по-
казники економічності, які свідчать про ступінь адапта-
ції каноїстів до навантажень (r=0,62−0,88) (рис. 3).

Так каноїсти, що демонструють кращий час в 
тестах на визначення швидкісних можливостей,  не 
можуть реалізувати свої можливості в умовах  сту-
пінчастого тесту аеробної потужності, що підтвер-
джується зв’язком з показниками легеневої вентиля-
ції, кисневого пульсу та загальної працездатності та 
даними інших авторів.

Спортсмени, що демонструють високу  швидкість 
на коротких дистанціях  25-50 м мають більш висо-
кі показники ефективності метаболічних процесів в 
умовах напруженої роботи. Зі збільшенням швидкості 
проходження бігових тестів, за якими визначаються 
швидкісні можливості, спостерігається високий рі-
вень активності анаеробних процесів та швидкість 

Показники аеробної 
потужності функціональних 

систем:
максимальний рівень  

споживання кисню – -0,9; 
максимальний рівень легеневої 

вентиляції  
(абсол. і відн.) – -0,72

максимальний кисневий  
пульс – -0,73

критична потужність при 
ступінчато-зростаючому 

навантаженні –  -0,69 
відносна критична потужність 
при ступінчато-зростаючому 

навантаженні –  -0,79

Показники рухливості  функціональних систем:

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні середньої аеробної потужності – -0,60; 

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні на дистанції 1000 м – -0,66; 

напівперіод реакції для збільшення VO2  
при навантаженні на дистанції 500 м – 0,63

Тести з ЗФП  
на визначення силової  

витривалості: жим   
штанги 2хв, тяга 2 хв.  

Морфологічні  
показники  
вага – 0,59

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату –  -0,90 

співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату після проходження  

дистанції 500 м –  0,60
співвідношення потужності навантаження  
і концентрації лактату після проходження  

дистанції 1000 м –  -0,73; 
ЧСС відновлення  –  -0,60
Індекс напруження –  -0,60

Показники анаеробної 
потужності:

концентрація лактату на 10с 
відновного періоду –   -0,86

концентрація лактату на 3 хв. 
відновного періоду після проходжен-

ня дистанції 1000 м  – -0,63

Рис. 2. Взаємозв’язки  педагогічних тестів з ЗФП на визначення силової витривалості каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при p <0,05, r=0,576, n=15).
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розгортання функціональних реакцій в умовах тесто-
вих навантажень в лабораторних умовах. 

При визначенні кореляційних зв’язків між теста-
ми, що характеризують швидкісну витривалість кано-
їстів, а саме біг на 400 м і 4х100 м, з функціональними 
показниками, зазначено залежність тестів з показни-
ками анаеробної потужності та економічності функці-
ональних систем, а саме показників концентрації лак-
тату у відновному періоді, часу відновлення, індексу 
напруження (r=0,57–0,89), та показників аеробної 
потужності функціональних систем – максимального 
рівня легеневої вентиляції, кисневого пульсу та кри-
тичної потужності роботи (r=-0,66 – -0,93) (рис. 4). 
Висока швидкість проходження дистанції пов’язана 
з проявом швидкісної витривалості та взаємообумов-
лена  високою ефективністю метаболічних процесів, 
що підтверджується негативною кореляцією часу про-
ходження тесту та співвідношенням потужності на-
вантаження і концентрації лактату після проходжен-
ня дистанції на 500 м (r=-0,57). При цьому відмічено 
високу активність метаболічних процесі на дистанції 
500 м та високу активність гліколізу, що підтверджу-
ється позитивною кореляцію показників.

Між тестами з загальної фізичної підготовки на ви-
значення максимальної сили  та показниками, що ха-
рактеризують морфологічні, та функціональні можли-
вості виявлені значущі зв’язки, а саме з показниками 
потужності, рухливості, економічності функціональ-
них систем, і показниками м’язової маси без жирової 
тканини в тулубі (r=0,58– 0,89), (рис. 5). Спортсмени, 
що мають високі показники прояву сили, демонстру-
ють низькі аеробні можливості (негативний зв’язок 
за показником максимального споживання кисню) та 
низький рівень фізичної працездатності, але в  спо-
лученні з високим рівнем максимальної частоти сер-
цевих скорочень та більшим рівнем реактивності 
серцево-судинної системи. 

Позитивний зв’язок між показниками максималь-
ної сили та рухливості функціональних систем пока-
зує, що чим більше показники сили, тим більше напів-
період реакції для збільшення V O2 при навантаженні 
середньої аеробної потужності 500 м. Це свідчить про 
те, що каноїсти з більшими силовими можливостями  
демонструють кращі швидкісні можливості та зді-
бність виконання роботи за рахунок анаеробних ме-
ханізмів енергозабезпечення з повільнішим підклю-
ченням до роботи аеробних процесів. Відзначено чим 

Показники рухливості  функціональних систем:
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності – 0,59 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні на дистанції 

1000 м –  0,61; 0,73 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні на дистанції 

500 м – 0,63

Показники анаеробної 
потужності 

функціональних си-
стем:

концентрація лактату на 
3 хв. відновного періоду 

після проходження 
дистанції 500 м  -0,76; 

Показники аеробної потужності 
функціональних систем:

максимальний рівень легеневої 
вентиляції (абсол. і відн.) – 0,8; 0,85

максимальний кисневий пульс – 0,82; 
0,57; 0,57

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні  – 0,88; 

0,69 
відносна критична потужність при 

ступінчато-зростаючому навантаженні 
– 0,7

середня потужність навантаження на 
дистанції 500 м (абсол. і відн.) – 0,59; 

0,76
навантаження на дистанції 1000 м 

(абсол. і відн.) –– 0,64; 0,6

Тести з ЗФП
 на визначення швидкісних 

можливостей: біг 25 м, 50 м, 100 
м, 4*25 м

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження і концентрації 
лактату після проходження дистанції 1000 м – -0,73; 

індекс напруження –  -0,69; 0,88; 0,8; 0,62;

Рис. 3. Взаємозв’язки  педагогічних тестів з ЗФП на визначення швидкісних можливостей 
каноїстів з функціональними показниками (при р <0,05, r=0,576, n=15).
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Рис. 4. Взаємозв’язки педагогічних тестів з ЗФП на визначення швидкісної витривалості 
каноїстів з функціональними показниками (при         p <0,05, r=0,576, n=15).

Рис. 5. Взаємозв’язки педагогічних тестів з ЗФП на визначення максимальної сили каноїстів з 
морфологічними та функціональними показниками (при  p <0,05, r=0,576, n=15).

Тести з ЗФП
 на визначення швидкісної витривалості  біг на 

400 м, 4*100 м

Показники економічності  
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження 
і концентрації лактату після проходження 

дистанції на 500 м –  -0,57; 
ЧСС відновлення –  -0,57 

індекс напруження –   0,898;

Показники аеробної потужності 
функціональних систем:

максимальний рівень легеневої 
вентиляції (абсол. і відн.) –  -0,93

максимальний кисневий 
пульс – -0,66

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні –  -0,66

Показники анаеробної потужності 
функціональних систем:

концентрація лактату на 10 с  
відновного періоду – 0,75;

концентрація лактату на 3 хв. відновного періоду 
після проходження дистанції 500 м  – 0,88; 

Показники рухливості  функціональних систем: 
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності  1000 м – -0,81,- 0,89
напівперіод реакції для збільшення VO2 при навантаженні середньої 

аеробної потужності  500 м – 0,62; 0,67; 0,81; 0,89

Морфологічні показники 
 в тулубі м’язова маса без 

жирової тканини – 0,58

Тести з ЗФП
на визначення максимальної 
сили: жим штанги макс., тяга 

штанги макс., станова сила, сила 
згиначів кисті

Показники економічності 
функціональних систем:

співвідношення потужності навантаження 
і концентрації лактату після проходження 

дистанції на 500 м – -0,58
Показники аеробної потужності 

функціональних систем:

максимальний рівень  
споживання кисню – -0,72

максимальна частота  
серцевих скорочень – 0,58

критична потужність при ступінчато-
зростаючому навантаженні – -0,88
відносна  критична потужність при 

ступінчато-зростаючому навантаженні – 
-0,88; -0,89; -0,81; -0,71

Показники анаеробної потужності 
функціональних систем:

концентрація лактату на 3 хв. відновного 
періоду після проходження дистанції 1000 м 

– -0,62;-0,67; -0,81; -0,89
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вищий прояв максимальної сили, тим нижча ефектив-
ність метаболічних процесів при проходженні дис-
танції 500 м, а в умовах навантажень, що моделюють 
проходження дистанції 1000 м, спостерігається менша 
активність анаеробних гліколітичних процесів.

Висновки. 
Визначено кореляційні зв’язки тестів з загальної 

фізичної підготовки, з показниками, що характеризу-
ють морфо-функціональні можливості каноїстів для 
орієнтації підготовки спортсменів та участі у змаган-
нях на дистанціях, до яких вони схильні. Це свідчить 
про можливість застосування  представлених тестів 
як інформативних в умовах реального тренувального 
процесу, і які є інструментом для тренера при роботі 

зі спортсменами, що знаходяться на етапі попередньої 
та спеціалізованої базової підготовки. Це тести: біг: 
25 м з ходу, 50 м з ходу, 4х25 м з ходу, 100 м,  400 м, 
4х100 м з ходу, біг на 1500 м, на 3000 м, на 5000 м, 
жим і тяга штанги максимальної ваги, жим (30 кг) і  
тяга (40 кг) штанги за 2 хвилини, визначення станової 
сили розгиначів тулуба.

Перспективою подальшого дослідження буде ви-
значення взаємозв’язків педагогічних тестів спеціаль-
ної фізичної підготовки з морфо-функціональними та 
психофізіологічними показниками які можна застосу-
вати в умовах реального тренування і що відобража-
ють основні можливості спортсменів.
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Трофический компонент в реализации  эффекта  
активного отдыха и возможность его тренировки

Ходинов В.Н.
Луцкий институт развития человека университета „Украина” 

Радомская Политехника 

Аннотации:
В физиологическом механизме 
взаимодействия активного отдыха 
с физической тренировкой суще-
ственная роль принадлежит сти-
муляции трофических процессов в 
утомленных мышцах. За счет этих 
процессов в условиях пассивного 
отдыха обеспечивается в среднем 
51,8%, а в условиях активного от-
дыха 59,7% восстановления рабо-
тоспособности. В процессе утомле-
ния относительный вклад активного 
отдыха в стимуляцию трофических 
процессов возрастает. 

Ходінов В.М. Трофічний компонент в 
реалізації ефекту активного відпочинку 
і можливості його тренування. У 
фізіологічному механізмі взаємодії актив-
ного відпочинку з фізичним тренуванням 
суттєву роль відігріває стимуляція трофічних 
процесів в перевантажених м'язах. За ра-
хунок цього процесу в умовах пасивного 
відпочинку забезпечується у середньому 
51,8%, а в умовах активного відпочинку 
59,7% відновлення працездатності. В 
стані втомленості відносний внесок актив-
ного відпочинку у стимуляцію трофічних 
процесів збільшується.

Chodinow W.N. Trophic component 
in realization of the active rest in the 
stimulation of tissues processes. In the 
physiological mechanism of active rest 
interaction with physical training, a very 
important role is played by the  stimulation 
of tissues processes in tired muscles. 
While a passive rest usage, the average 
of 51,8% of the work capacity is regained, 
as far as an active rest is concerned, about 
59,7%. An increase of tiredness causes 
growth of  the relative participation of the 
active rest in the stimulation of tissues 
processes.

Ключевые слова:
активный отдых, физическая 
тренировка, адаптация, физи-
ческая работоспособность, тро-
фический компонент.

активний відпочинок, фізичне тренуван-
ня, адаптація, фізична працездатність, 
трофічний компонент. 

active rest, physical training, adaptation, 
physical working ability, trophic 
component.

Введение.1

Вопрос о роли гемодинамического фактора и со-
судистых реакций в развитии  эффекта активного от-
дыха почти совершенно не изучен, а имеющиеся на 
этот счет единичные наблюдения [3] не дают полного 
представления на этот счет. Деятельность системы 
кровообращения обеспечивается функционировани-
ем всех ее частей, в том числе и регуляторных меха-
низмов. 

Вместе с тем, известно, что одним из самых рас-
пространенных заболеваний человечества является 
вегетативно-сосудистая дистония. В соответствии с 
результатами исследований А. М.  Вейна, Т.Г. Воз-
несенской, В.Л. Голубевой (1991), Л. С. Захаровой 
(1998) эта патология проявляется у 32 – 50% населе-
ния имеющих функциональные отклонения в функ-
ционально – сосудистой системе. Собственно, сама 
система кровообращения, совершенно обоснованно 
рассматривается как индикатор адаптационной дея-
тельности организма, является лимитирующим зве-
ном его приспособления к физическим нагрузкам. 

Все это вместе взятое свидетельствует о необходи-
мости проведения дополнительных исследований по 
вышеизложенным проблемам.

Работа выполнена по плану НИР Луцкого институ-
та развития человека Университета „Украина”.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
С целью поиска резервов дополнительной работо-

способности во время физической нагрузки и умень-
шения фактора появления патологии был использован 
активный отдых в основе которого лежит ускорение 
процесса ресинтеза энергетических субстратов в 
утомленных мышцах и улучшение функции кардио-
респираторной системы.  

Существовало предположение нуждающееся в 
подтверждении, что при включении в тренировоч-
ный процесс явления активного отдыха стимуляция 
© Ходинов В.Н., 2011

мышечной работоспособности осуществляется в 
большей мере за счет трофического (тканевого), чем 
циркуляторного фактора восстановления.  В пред-
ставленных исследованиях изучалась локальная ра-
бота мышц – сгибателей предплечья как в качестве 
активирующих воздействий (работа симметричных 
– по отношению к основным – мышц левой руки), так 
и в качестве основной работы и физической трени-
ровки (работа правых мышц – сгибателей кисти). Это 
заставляет задуматься над тем, в какой мере  факты 
характеризуют общие закономерности функциониро-
вания организма в тех случаях, когда используется ре-
альный процесс тренировки, связанный обычно не с 
локальной, а с региональной или глобальной работой 
мышц двигательного аппарата. С учетом этих обстоя-
тельств были предприняты исследования, которые 
позволили прояснить насколько изменение характера 
отдыха может повлиять на весь комплекс режима дея-
тельности и отдыха, меняя его напряженность и, тем 
самым, тренирующее воздействие – этот вопрос стал  
предметом исследования.

Результаты исследования.
Для выяснения вопроса, в какой мере сеченовский 

эффект стимуляции мышечной работоспособности за-
висит от сосудистого или трофического (в условиях 
целостного организма, естественно, нейротрофическо-
го) факторов, сравнивалось развитие этого эффекта в 
нормальных условиях и при кратковременном (на пе-
риод одноминутного отдыха) блокировании кровотока 
в утомленных мышцах. Такие исследования осущест-
влялись в условиях развития стимулирующего влияния 
активного отдыха (АО), присущего активирующим 
воздействиям (АВ) малой интенсивности, а также в 
процессе длящегося месяц тренировочного цикла.

Применив блокирование кровотока в утомленных 
мышцах в начальном периоде одного тренировочно-
го цикла (в первом интервале отдыха) и в конце его 
(в 15-м интервале отдыха), были отмечены два факта. 
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Во-первых, относительная, т.е. по сравнению с пассив-
ным отдыхом, эффективность АО, стимулирующего 
восстановление мышечной работоспособности, выше 
не только в условиях нормального кровотока, но и при 
блокировании его. Более того, в условиях выключен-
ного кровотока, восстановление мышечной работоспо-
собности ослабляется больше при пассивном отдыхе, 
чем при АО. Так, блокирование кровотока в первом 
интервале отдыха, если применяется пассивный от-
дых, приводит к снижению интенсивности восстано-
вительных процессов с 45,3±1,7 до 26,9±1,3%, т.е. на 
40,6%, а то же самое воздействие, осуществленное в 
условиях активного отдыха – лишь на 32,8% (с 47,2±1,9 
до 31,7±1,5%). Так как этот результат осуществляется в 
условиях выключенного кровотока, то, следовательно, 
его механизмом является не гемодинамический (сосу-
дистый), а трофический фактор.

Роль этого фактора в процессе увеличивающейся 
эффективности АО по мере продолжающейся деятель-
ности возрастает. Свидетельством этому является то, 
что снижение восстанавливающего действия отдыха 
в 15-м интервале отдыха при блокировании кровото-
ка под влиянием АО по сравнению с условиями пас-
сивного отдыха оказывается меньшим, чем в первом 
интервале отдыха. Так, в условиях пассивного отдыха 
блокирование кровотока снижает восстанавливающее 
действие отдыха по сравнению с нормальными усло-
виями с 29,2±1,4 до 12,9±0,9%, т.е. на 55,8%. В усло-
виях же АО это снижение – с 56,4±2,6 до 29,4±1,7% 
– составляет лишь 47,9%.

Показательными для оценки влияния блокиро-
вания кровотока в утомленных мышцах являются 
данные, характеризующие повышение восстанав-
ливающего действия пассивного отдыха (ПО) в ре-
зультате включения многократного активирующего 
воздействия малой интенсивности (МАВМ). Из дан-
ных, представленных в табл. 1, видно, что включение 
МАВМ значительно больше повышает эффективность 
отдыха в условиях блокирования кровотока, чем в 
обычных условиях.

Положение о стимулирующем влиянии активиру-
ющей деятельности неутомленных мышечных групп 
на восстановление работоспособности основных ра-
ботающих мышц в условиях блокирования кровотока 
иллюстрирует рис. 1.

Роль трофического фактора в формировании  эф-
фекта АО удалось показать и в другой методической 
форме – при его развитии  в стандартных условиях 

до и через месяц систематической тренировки с ис-
пользованием комбинированных АВ (МАВК), которые 
наиболее сильно стимулируют восстановление мы-
шечной работоспособности. Результаты этой серии 
исследований свидетельствуют о возрастании под 
влиянием месячной тренировки восстанавливающе-
го действия как пассивного (с 43,3±1,8 до 48,7±1,9%, 
t=2,06; p<0,05), так и АО с применением АВ боль-
шой интенсивности (с 58,7±2,5 до 68,4±3,0%, t=2,48; 
p<0,025). Степень возрастания эффективности АО – 
на 16,5% – превышает соответствующие показатели 
пассивного отдыха, при котором увеличение эффек-
тивности под влиянием тренировки составляет лишь 
12,5%.

Еще большее возрастание эффективности отдыха 
отмечается в условиях блокированного кровотока. Пе-
ред началом тренировки в условиях пассивного отдыха 
при блокированном кровотоке мышечная работоспо-
собность восстанавливается лишь до 25,4±1,3%. Под 
влиянием месячной тренировки восстанавливающее 
действие пассивного отдыха возрастает до 48,7±1,9% 
(т.е. относительно увеличивается на 12,5%), а соот-
ветствующий показатель в условиях блокированного 
кровотока возрастает до 35,0±1,7 (т.е. увеличивается 
на 37,8%). Еще больше возрастают показатели, реги-
стрируемые в условиях АО: до тренировки показате-
ли эффективности такого отдыха в условиях нормаль-
ного и блокированного кровотока составляли 58,7±2,5 
и 35,2±1,6%. В результате месячной тренировки они 
увеличились до 68,4±3,0 и 53,5±2,3, соответственно. 
Таким образом, относительное возрастание эффектив-
ности АО в нормальных условиях составляет 16,5%, а 
в условиях блокированного кровотока 52,0%.

Абсолютные данные, характеризующие показате-
ли восстанавли вающего действия пассивного и АО в 
условиях нормального и блокиро ванного кровотока 
до и после месячной тренировки приведены в рис.2.

Таким образом, приведенные исследования по-
казали решающее значение трофического фактора в 
реализации активирующих влияний присущих актив-
ному отдыху. Роль же сосудистого фактора в обеспе-
чении восстановительных процессов очевидна, одна-
ко она связана как с пассивным, так и с АО, причем 
даже несколько больше с пассивным отдыхом.

Для ответа на этот вопрос необходимо было оце-
нить суммарную нагрузочность использованных 
тренировочных режимов. Такая оценка была произ-
ведена по данным частоты сердечных сокращений, 

Таблица 1
Величина повышения восстанавливающего действия отдыха (ВДО) под влиянием активирующей  

деятельности малой интенсивности (МАВМ) в нормальных условиях кровотока и при его блокировании  
в начале (1-й перерыв) и в конце (15-й перерыв) тренировочного занятия, M ± m

Условия кровотока
1-й перерыв 15-й перерыв

абсолютные показатели повы шение, 
%

абсолютные показатели повы шение, 
%ПО МАВМ ПО МАВМ

Нормальный (I) 45,3±1,7 47,2±1,9 4,2 29,2±1,4 56,4±2,6 93,2
Блокированный (II) 26,9±1,3 31,7±1,5 17,8 12,9±0,9 29,4±1,7 127,9

II/I, % 59,4 67,2 больше  
в 4,2 раза 44,2 52,1 больше  

в 1,4 раза
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          – показатели, зарегистрированные в обычных условиях,    

          –  показатели, зарегистрированные при блокировании кровотока.   

Рис. 1. Изменения восстанавливающего действия отдыха (ВДО) в процессе тренировочного занятия 
под влиянием кратковременного блокирования кровотока в периоде отдыха. Слева – показатели ВДО 
первого отдыха, справа – последнего, 15-го, в цикле тренировочных нагрузок. Обозначения: ПО – пас-

сивный отдых, МАВМ – активный отдых с активирующей деятельностью малой интенсивности. 

Рис. 2. Изменения восстанавливающего действия отдыха (ВДО) в процессе тренировочного  
занятия под влиянием кратковременного блокирования кровотока в периоде отдыха. 
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          – показатели, зарегистрированные в обычных условиях,    

          –  показатели, зарегистрированные при блокировании кровотока.   
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зарегистрированной при помощи электрокардиогра-
фического метода в модификации Нэба-Бутченко. Ре-
зультаты исследований приведены в табл. 2.

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, ко-
личество сердечных сокращений, произведенных в 
периоды нагрузок, отдыха, а также суммарное коли-
чество сокращений за весь тренировочный цикл зна-
чительно различаются в разных режимах работы и 
отдыха. Наименьшее общее количество сокращений 
регистрируется в режиме с использованием комби-
нированных активирующих воздействий (МАВК), 
которые стимулируют восстановительные процессы 
после физических нагрузок – 4530±64 сокращений. 
В условиях режима с пассивным отдыхом отмечается 
больше сокращений – 4712±70 (t=1,92; p>0,05). Еще 
больше (на 234, т.е. на 5,0% по сравнению с режи-
мом с пассивным отдыхом) – сердечных сокращений 
регистрируется в условиях режима с предельными 
по интенсивности активирующими воздействиями 
(МАВП).

В показателях «рабочей надбавки» количества сер-
дечных сокращений и «сердечной стоимости» едини-
цы работы различия между режимами тренировочных 
циклов, в которых переменной величиной является 
лишь характер отдыха, проявляются еще выразитель-
нее. «Рабочая надбавка» во время нагрузок, при режи-
ме тренировок с АО, стимулирующем восстановление 
мышечной работоспособности, на 8,2% меньше, чем 
при режиме деятельности с пассивным отдыхом. На-
против, при режиме тренировок с АО, угнетающим 
восстановление работоспособности, этот показатель 
на 10,2% больше, чем в условиях режима с примене-
нием пассивного отдыха.

Показатели, характеризующие «рабочую надбав-
ку», приходящуюся на периоды отдыха, составляют, 
соответственно, 557±21, 638±22 и 698±26, т.е. по от-
ношению к режиму с пассивным отдыхом, режим с 
МАВК обеспечивает снижение рабочей надбавки 
во время всех периодов отдыха на 12,7%, а режим с 
МАВП – повышение надбавки на 8,0%. Соответству-
ющие показатели для всего цикла нагрузок и отдыха 
в режиме с МАВК меньше уровня, свойственного ре-
жиму с пассивным отдыхом, на 10,6%, а в режиме с 
МАВП больше уровня, свойственного режиму с пас-
сивным отдыхом на 11,2%.

Эта же закономерность проявляется и в показате-
лях «сердечной стоимости» единицы выполняемой в 

разных режимах деятельности работы. «Стоимость» 
1 Вт работы в режиме с использованием МАВК, выра-
женная в «добавочном» количестве сердечных сокра-
щений, меньше соответствующего показателя режима 
с пассивным отдыхом на 34,6%, а в режиме с МАВП 
– больше показателя режима с пассивным отдыхом на 
60,2%. Эти данные свидетельствуют о том, что изме-
нения характера отдыха в одноминутных интервалах 
между теми же самыми нагрузками в одном случае (с 
МАВК) существенно облегчают выполнение нагрузки, 
а в другом случае (с МАВП) – еще более утяжеляют 
эти нагрузки. При этом тренировки становятся либо 
существенно более легкими, либо, напротив, значи-
тельно более нагрузочными, чем в случае использова-
ния в них пассивного отдыха.

Для выяснения вопроса, в какой мере эффект сти-
муляции мышечной работоспособности зависит от 
сосудистого или трофического (в условиях целостно-
го организма, естественно, нейротрофического) фак-
торов, сравнивалось развитие этого эффекта в нор-
мальных условиях и при кратковременном (на период 
одноминутного отдыха) блокировании кровотока в 
утомленных мышцах. Такие исследования осущест-
влялись в условиях развития стимулирующего влия-
ния АО, присущего АВ малой интенсивности, а также 
в процессе длящегося месяц тренировочного цикла.

Применив блокирование кровотока в утомленных 
мышцах в начальном периоде одного тренировочно-
го цикла (в первом интервале отдыха) и в конце его 
(в 15-м интервале отдыха), отмечены два факта. Во-
первых, относительная, т.е. по сравнению с пассив-
ным отдыхом, эффективность АО, стимулирующего 
восстановление мышечной работоспособности, выше 
не только в условиях нормального кровотока, но и 
при блокировании его. Более того, в условиях выклю-
ченного кровотока, восстановление мышечной рабо-
тоспособности ослабляется больше при пассивном 
отдыхе, чем при АО. Так, блокирование кровотока в 
первом интервале отдыха, если применяется пассив-
ный отдых, приводит к снижению интенсивности вос-
становительных процессов с 45,3±1,7 до 26,9±1,3%, 
т.е. на 40,6%, а то же самое воздействие, осуществлен-
ное в условиях активного отдыха – лишь на 32,8% (с 
47,2±1,9 до 31,7±1,5%). Так как этот результат осу-
ществляется в условиях выключенного кровотока, то, 
следовательно, его механизмом является не гемодина-
мический (сосудистый), а трофический фактор.

Таблица 2
Суммарное число сердечных сокращений в основных частях отдельного тренировочного цикла  

при использовании в интервалах его пассивного отдыха (ПО), а также отдыха с комбинированными (МАВК)  
и предельными по интенсивности (МАВП) активирующими воздействиями, M ± m

Вид отдыха
Периоды

нагрузок отдыха всего цикла
ПО (I) 3369±49 1543±30 4712±70

МАВК (II) 3254±44 1485±27 4530±64
МАВП (III) 3515±51 1630±33 4946±77

Достоверность раз-
личий, t и p, между

I и II 1,75;
>0,1

1,44;
>0,1

1,92;
>0,05

I и III 2,06;
<0,05

1,95;
>0,05

2,25;
<0,05
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Роль этого фактора в процессе увеличивающейся 
эффективности АО по мере продолжающейся деятель-
ности возрастает. Свидетельством этому является то, 
что снижение восстанавливающего действия отдыха 
в 15-м интервале отдыха при блокировании кровото-
ка под влиянием АО по сравнению с условиями пас-
сивного отдыха оказывается меньшим, чем в первом 
интервале отдыха. Так, в условиях пассивного отдыха 
блокирование кровотока снижает восстанавливающее 
действие отдыха по сравнению с нормальными усло-
виями с 29,2±1,4 до 12,9±0,9%, т.е. на 55,8%. В усло-
виях же АО это снижение – с 56,4±2,6 до 29,4±1,7% 
– составляет лишь 47,9%.

Показательными для оценки влияния блокирования 
кровотока в утомленных мышцах являются данные, 
характеризующие повышение восстанавливающего 
действия отдыха  в результате включения АВ малой 
интенсивности (МАВМ). Из данных, представленных 
в табл. 3, видно, что включение МАВМ значительно 
больше повышает эффективность отдыха в условиях 
блокирования кровотока, чем в обычных условиях.

Роль трофического фактора в формировании се-
ченовского эффекта АО удалось показать и в другой 
методической форме – при развитии явления актив-
ного отдыха в стандартных условиях до и через месяц 
систематической тренировки с использованием ком-
бинированных АВ (МАВК), которые наиболее сильно 
стимулируют восстановление мышечной работоспо-
собности. Результаты этих исследований свидетель-
ствуют о возрастании под влиянием месячной трени-
ровки восстанавливающего действия как пассивного 
(с 43,3±1,8 до 48,7±1,9%, t=2,06; p<0,05), так и актив-
ного отдыха (АО) с применением АВ большой интен-
сивности (с 58,7±2,5 до 68,4±3,0%, t=2,48; p<0,025). 
Степень возрастания эффективности АО – на 16,5% – 
превышает соответствующие показатели пассивного 
отдыха, при котором увеличение эффективности под 
влиянием тренировки составляет лишь 12,5%.

Еще большее возрастание эффективности отдыха 
отмечается в условиях блокированного кровотока. Пе-
ред началом тренировки в условиях пассивного отдыха 
при блокированном кровотоке мышечная работоспо-
собность восстанавливается лишь до 25,4±1,3%. Под 
влиянием месячной тренировки восстанавливающее 
действие пассивного отдыха возрастает до 48,7±1,9% 
(т.е. относительно увеличивается на 12,5%), а соот-
ветствующий показатель в условиях блокированного 
кровотока возрастает до 35,0±1,7 (т.е. увеличивается 

на 37,8%). Еще больше возрастают показатели, реги-
стрируемые в условиях АО: до тренировки показате-
ли эффективности такого отдыха в условиях нормаль-
ного и блокированного кровотока составляли 58,7±2,5 
и 35,2±1,6%. В результате месячной тренировки они 
увеличились до 68,4±3,0 и 53,5±2,3, соответственно. 
Таким образом, относительное возрастание эффектив-
ности АО в нормальных условиях составляет 16,5%, а 
в условиях блокированного кровотока 52,0%.

Приведенные исследования показали решающее 
значение трофического фактора в реализации активи-
рующих влияний активного отдыха. Роль же сосуди-
стого фактора в обеспечении восстановительных про-
цессов очевидна, однако она связана как с пассивным, 
так и с АО, причем даже несколько больше с пассив-
ным отдыхом.

Дискуссия.
В анализе полученных результатов заслуживает 

внимания факт повышающегося при развитии  эф-
фекта активного отдыха вклада трофического фактора 
в процесс восстановления мышечной работоспособ-
ности. Этот факт непосредственно связан с влиянием 
тренировки. В представленных исследованиях вы-
яснялось, что эффект активного отдыха имеет в сво-
ей основе независимый трофический (по существу, 
нейротрофический) компонент – об этом свидетель-
ствуют опыты с блокированием кровотока во время 
АО (табл. 1). Характерно, что этот компонент может 
тренироваться – в процессе физической тренировки с 
использованием активирующих воздействий, стиму-
лирующих восстановление мышечной работоспособ-
ности, результативность эффекта активного отдыха, 
реализующегося при блокированном кровотоке, зна-
чительно возрастает.

Наличие в физиологическом механизме явления 
активного отдыха нейротрофического компонента и, 
тем более, возможность его стимуляции благодаря 
тренировке является фактом, который указывает на 
еще большее, чем это было известно до сего време-
ни. практическое значение этого влияния. Известно, 
что среди различных проявлений адаптации наиболее 
ценны долговременные адаптационные эффекты [1,2]. 
В последнее время установлена определенная оче-
редность адаптационных эффектов, стимулируемых 
двигательной активностью: сначала формируются 
гемодинамические адаптации, а лишь затем – долго-
временные тканевые адаптации, связанные с нейро-
трофическим фактором. Признание нейротрофиче-

Таблица 3
Величина повышения восстанавливающего действия отдыха (ВДО) под влиянием активирующей деятельно-

сти малой интенсивности (МАВМ) в нормальных условиях кровотока и при его блокировании  
в начале (1-й перерыв) и в конце (15-й перерыв) тренировочного занятия, M ± m

Условия кровотока
1-й перерыв 15-й перерыв

абсолютные показатели повы шение, 
%

абсолютные показатели повы шение, 
%ПО МАВМ ПО МАВМ

Нормальный (I) 45,3±1,7 47,2±1,9 4,2 29,2±1,4 56,4±2,6 93,2
Блокированный (II) 26,9±1,3 31,7±1,5 17,8 12,9±0,9 29,4±1,7 127,9

II/I, % 59,4 67,2 больше  
в 4,2 раза 44,2 52,1 больше  

в 1,4 раза
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ских влияний, реализующихся при развитии эффекта 
активного отдыха в условиях физической тренировки, 
указывает на то, что он может приобретать свойства, 
которые до сего времени считались не присущими 
ему [3]. Это значительно расширяет возможности его 
практического использования.

Выяснилось, что лишь тренировочные занятия ма-
лой интенсивности оказывают благоприятное влия-
ние на состояние организма и не сопровождаются 
риском нарушения здоровья [8, 9]. Вместе с тем, та-
кие занятия не устраивали на специалистов, ни самих 
занимающихся, так как стало известно, что энергети-
ческая эффективность физических нагрузок, равно 
как и столь ценная двигательная подготовленность 
пропорциональна интенсивности и продолжительно-
сти применяющихся нагрузок. Оказалось, что наибо-
лее ценный терапевтический эффект при физической 
тренировке чреват переутомлением, сердечными при-
ступами и повреждениями опорно-двигательного ап-
парата.

Что касается активного отдыха, как самого есте-
ственного средства устранения недостаточной дви-
гательной активности, то он оказался в известном 
смысле „забытым” – не только валеологами, но и 
специалистами в области физиологии физического 
воспитания, спорта и спортивной медицины. Вся-
кое восстановительное влияние должно быть строго 
специфичным и определяться конкретными условия-
ми деятельности . 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что включение активирующих воздействий в трени-
ровочный процесс оказывает влияние не только на 
результативность тренировки, но и на ее напряжен-
ность. Те же самые тренировочные нагрузки, вы-
полняемые с одинаковыми интервалами отдыха, при 
включении АВ разного характера становятся менее 
или более утомительными. „Цена адаптации” орга-
низма к нагрузкам отдельного тренировочного цикла, 
оцениваемая суммарным количеством сердечных со-
кращений и „рабочей надбавкой”, характеризующей 
прирост этих сокращений на единицу выполняемой 
работы, под влиянием активирующих воздействий 
существенно изменяются. АВ, стимулирующие вос-
становление мышечной работоспособности снижают, 
а АВ, обладающие противоположным действием, по-
вышают „цену адаптации” организма к тренировоч-
ным нагрузкам. Активный отдых  является не только 
фактором, который влияет на интенсивность восста-
новления мышечной работоспособности после фи-
зической нагрузки. Включаясь в интервалы отдыха 
в тренировочном процессе, он изменяет утомитель-
ность физических нагрузок и, тем самым, напряжен-
ность тренировочного процесса. Влияние активирую-
щих воздействий, стимулирующих восстановление 
мышечной работоспособности, при включении их 
в тренировочный процесс, проявляется в срочном 
адаптационном эффекте, который непосредственно 
облегчает выполнение физических нагрузок. Акти-
вирующие воздействия противоположного действия 
ухудшают адаптацию к тренировочным нагрузкам, 
однако обладают способностью усиливать долговре-

менный адаптационный эффект. В физиологическом 
механизме активного отдыха определенная роль, на-
ряду с сосудистыми реакциями, принадлежит трофи-
ческому фактору, обеспечивающему частичное вос-
становление работоспособности утомленных мышц в 
условиях блокированного кровотока в этих мышцах. В 
процессе физической тренировки с включением в нее 
фктивирующих воздействий роль трофических влия-
ний как стимулятора восстановительных процессов 
возрастает. Анализ проведеных исследований указы-
вает на перспективность  возможности использования 
активирующих воздействий в этой области как метода 
повышения оздоровительной эффективности отдыха, 
связанного с двигательной активностью (физическая 
рекреация, туризм и пр.).

В отношении физиологического механизма повы-
шения работоспособности при АО, в его основе про-
сматривается усиление процесса торможения в нерв-
ных центрах утомленных мышц, развивающееся по 
механизму отрицательной индукции с нервных цен-
тров работающих во время АО мышц. В реализации 
участия в мышечной деятельности активного отдыха 
принимают участие основные механизмы, осущест-
вляющие двигательную деятельность человека, а бла-
годаря моторно-висцеральным рефлексам и деятель-
ности сердечно-сосудистой и дыхательной систем [3]. 
Что касается биологического смысла активирующих 
влияний, то, в соответствии с современными пред-
ставлениями, он заключается в устранении специали-
зации [3], которая противоречит биологической при-
роде человека [5,6,7]. 

 Возможность стимуляции мышечной работоспо-
собности за счет естественных возбудителей – физи-
ческих упражнений, активизирующих бездеятельные 
мышцы, – то есть, по существу, за счет устранения 
частичной гипокинезии, что само по себе ценно для 
организма, имеет исключительное значение не толь-
ко для рационализации двигательной деятельности 
человека, но и для его здоровья. Именно поэтому за-
служивают особого внимания возможность примене-
ния активного отдыха  в реальных условиях жизне-
деятельности человека и, прежде всего, в условиях 
физической тренировки.

Представляя собой две разные возможности, кото-
рые может обеспечивать стимуляция адаптационных 
возможностей организма – срочный, но кратковремен-
ный (АО) и постепенно развивающийся, но длитель-
но сохраняющийся (тренировка) [3,8] результат – они 
могли бы эффективно взаимодействовать. Даже a priori 
ясно, что обе эти возможности в определенном отно-
шении являются взаимодополнительными. Так, тре-
нировка обеспечивает стабильные, долговременные 
адаптационные изменения в организме. Напротив, АО 
обеспечивает лишь срочное, непосредственно разви-
вающееся, но кратковременное улучшение адаптации 
организма [3,5]. Естественно, можно ожидать, что 
объединение этих двух разных способов улучшения 
адаптационных возможностей организма будет исклю-
чительно эффективным, так как восполнит недостатки 
каждого из них преимуществами другого [5].

Между тем именно в спорте, где используются 



129

2011

09
максимальные и даже сверхмаксимальные нагрузки, 
особенно важна стимуляция восстановительных про-
цессов, способная обеспечить повышение работоспо-
собности. В такой стимуляции специалисты видят 
одну из важных возможностей повышения эффектив-
ности физического воспитания [10].

Идея полноценного и достаточного – по длитель-
ности, но не по его восстанавливающему значению 
– отдыха все больше овладевает умами специалистов 
спортивной физиологии и медицины, сталкивающих-
ся с опасными последствиями значительных физиче-
ских нагрузок. Одним из таких последствий, которое 
привлекает в последнее время специалистов-врачей, 
является развитие иммунодефицитных состояний . 
Эти состояния находятся в прямой зависимости от 
интенсивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок, то есть от утомительности мышечной рабо-
ты, выполняемой спортсменом. 

Выводы.
В физиологическом механизме взаимодействия се-

ченовского эффекта активного отдыха с физической 
тренировкой существенная роль принадлежит стиму-
ляции трофических процессов в утомленных мышцах. 
За счет этих процессов в условиях пассивного отды-
ха обеспечивается в среднем 51,8%, а в условиях АО 
59,7% восстановления работоспособности. В процессе 
утомления относительный вклад сеченовского эффекта 
в стимуляцию трофических процессов возрастает.

Дальнейшие исследования связанные с ролью тро-
фического компонента в мышечной деятельности пла-
нируется провести с целью выяснения  эффективности 
применения активирующих воздействий на основании 
показателей восстанавливающего действия отдыха и ре-
акций пульса на стандартные и максимальные нагрузки 
людей разного возраста, разной физической подготовки 
(в том числе спортсменов высокой квалификации), груп-
пы лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
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Тренд-аналіз психофізіологічних показників  
у системі їх багаторічної підготовки

Хорошуха М.Ф. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто особливості специ-
фічного впливу тренувальних 
навантажень різної спрямова-
ності на організм юних спортс-
менів. Виявлено, що специфіка 
тренувального процесу накла-
дає свій відбиток на характер 
змін психофізіологічного показ-
ника ХНК-2 (характеру нахилу 
кривої), який у більшості ви-
падків є консервативним. Вияв-
лені зміни носять однотипний 
характер. Тренд цих змін ви-
значається спрямованістю тре-
нувального процесу. Даються 
рекомендації щодо проведення 
психофізіологічного відбору.

Хорошуха М.Ф. Тренд-анализ психофи-
зиологических показателей в системе 
спортивного отбора юных спортсменов 
на этапах их многолетней подготовки. 
Рассмотрены особенности специфического 
воздействия тренировочных нагрузок раз-
личной направленности на организм юных 
спортсменов. Выявлено, что специфика тре-
нировочного процесса  отражается на харак-
тере изменений психофизиологического по-
казателя ХНК-2 (характер наклона кривой), 
который в большинстве случаев является 
консервативным. Выявленные изменения 
носят однотипный характер. Тренд этих из-
менений определяется направленностью 
тренировочного процесса. Даются рекомен-
дации по проведению психофизиологическо-
го отбора.

Khoroshukha M.F. The trend-analysis 
of the psychophysiological indicators 
in the system of young sportsmen’s 
selection during the stages of their 
long-time training. The  pecularities of 
the specific effect of the  training loads of 
different direction on the young sportsmen’s 
organism are considered. It’s turned out 
that the specifics of the training process 
is reflected on the character of changes in 
the psychophysiological CIC-2 indicator 
(character of inclination of curve) which is 
conservative in the most cases. The received 
changes are of monotipical character. 
The trend of these changes is determined 
by the training process direction. The 
recommendations concerning the selection 
arrangement are given.

Ключові слова:
спортивний відбір, психофі-
зіологічні показники, тренд-
аналіз, спортсмени, підлітко-
вий вік.

спортивный отбор, психофизиологические 
показатели, тренд-анализ, спортсмены, 
подростковый возраст.

sporting selection, psychophysiological 
indices, trend-analysis, sportsmen, 
teenage.

Вступ.1

Однією із актуальних проблем дитячо-юнацького 
спорту була, є і залишається на довгі роки проблема 
відбору перспективних дітей для занять різними 
видами спорту. Із літературних джерел дізнаємося 
про існування різних систем відбору у європейських, 
Північно-Американських країнах та країнах Сходу [2]. 
Загальною особливістю їх є те, що вони ґрунтуються 
на комплексному підході до вирішення цієї проблеми, 
основними складовими якого є педагогічні, морфо-
логічні, фізіологічні, психофізіологічні, біохімічні та 
соціологічні методи досліджень.

В проведених раніше дослідженнях [6,8,9] по-
казана можливість визначення сили-чутливості нер-
вової системи за реєстрацією інтегрального показ-
ника ХНК-2 (характеру нахилу кривої) як одного із 
найбільш інформативних показників у проведенні 
психофізіологічного відбору спортсменів-підлітків 
до занять видами спорту циклічного та ациклічного 
характерів. І як результат багаторічних досліджень в 
цьому напрямку є запатентований нами спосіб відбо-
ру [4].

Разом з цим, існують беззаперечні висновки різ-
них дослідників, що вказують на факт специфічного 
впливу фізичних навантажень різної спрямованості 
на організм людей різного віку і професійної зайня-
тості [3,7,1]. Узагальнюючим висновком робіт цих 
авторів є встановлення ними факту придбання одних 
якостей і “втрати” інших в процесі систематичних за-
нять фізичними навантаженнями.

В якості одного із аргументів цього можуть бути 
дослідження Fournier et al [10], що свідчать про 
специфічне “втручання” різних за спрямованістю 
тренувань в структуру енергетичного метаболізму 
організму. А саме, вузько спрямовані (ан – та аеробні) 
5-місячні тренування 16-17-літніх спортсменів, в 
одному випадку (спринтерські тренування), суттєво 
© Хорошуха М.Ф., 2011

підвищують активність фосфофруктокінази в м’язах, 
(“анаеробного” ферменту), при цьому активність 
сукцинілдегідрогинази (ферменту окисного 
фосфорилювання) не змінюється, в іншому (аеробні 
тренування) – навпаки – підвищують активність 
“аеробного” ферменту, тоді як “анаеробний” 
залишається практично незмінним.

Не може бути поза увагою, як нам думається, 
парадоксальний випадок із досвіду власних 
спостережень за одним із спортсменів Броварського 
вищого училища фізичної культури. Так, юний плавець 
К-ба О. 14 років у 2006 році поступає до названого 
училища на відділення плавання (спеціалізація – 
плавання вільним стилем, дистанція 400 метрів). За 
даними психофізіологічних досліджень знаходимо, 
що показник ХНК-2 становив 1,46 у.о. Це означає, 
що за індивідуальними типологічними властивостями 
нервової системи (зокрема, її силою-чутливістю) 
спортсмен має необхідні здібності до занять плаванням 
вільним стилем саме на цій дистанції. Так трапилось, 
що згодом спортсмен переходить тренуватися до 
іншого тренера. Останній вбачає в ньому приховані 
задатки до плавання обраним стилем на дистанції 50 
і 100 метрів. Парадоксально але факт, уже через рік 
систематичних занять в плаванні на спринтерських 
дистанціях знаходимо суттєві зміни в “перебудові” 
сили-чутливості нервової системи за даними повтор-
них психофізіологічних досліджень, що проводили-
ся в різні періоди тренувань 2008 року (див. далі). Із 
проведених спостережень знаходимо, що показник 
ХНК-2 у середньому знизився до 1,21 у.о. Висвітле-
не наводить нас на думку, що з перебудовою метабо-
лічної структури енергетичного обміну спортсмена, 
пов’язаної із специфікою тренувальних занять, про 
що говорилося раніше із досліджень зарубіжних ав-
торів [10], якимсь чином можуть виникати аналогічні 
зміни також в показниках, що характеризують силу-
чутливість нервової системи. Нижче наводимо резуль-
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Рис.1. Динаміка показника ХНК-2 у юних спортсменів 13-16 років видів спорту на витривалість  
на першому (жовтень місяць -      ) та другому (квітень місяць –        ) етапах багаторічних  

(з 1983 до 1990 років досліджень);   * – висхідний тренд
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(контрольна група) на першому (вересень місяць – □) та другому (травень місяць – ■)  

етапах дворічного (з 1984 до 1986 років) дослідження

тати динамічних досліджень сили нервових процесів 
юного спортсмена за даними реєстрації показника 
ХНК-2: лютий 2008 року – ХНК-2 становить 1,24 у.о., 
березень цього року – 1,23 у.о., квітень і травень міся-
ці, відповідно, 1,16 і 1,21 у.о.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М.П Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити можливість спе-

цифічного впливу тренувальних навантажень різної 
спрямованості на показники, що характеризують 
силу-чутливість нервової системи юних спортсменів 
13-16 років.

Методи та організація дослідження:
 аналіз наукової на науково-методичної літератури і • 
узагальнення досвіду практичної діяльності фахів-
ців з проблем відбору;
 психофізіологічні дослідження (визначення сили • 
нервових процесів за методикою В.Д. Небиліцина у 
модифікації Н.П. Пейсахова [5]);
 методи статистики.• 

Дослідження сили нервових процесів (СНП) 
проводилося за визначенням простої аудіорухової 
реакції за допомогою електроміорефлексометра 
“ЕМР-01”. Оцінка СНП здійснювалась за величиною 
показника характеру нахилу кривої (ХНК-2) за двома 
інтенсивностями звуку, який визначається за наступ-
ною формулою:

ХНК-2=X40/X120, 
де, Х40 - середнє арифметичне значення часу реакції 
на звук інтенсивності 40 дБ;

Х120 - на звук інтенсивністю 120 дБ.
Дослідження проводилися на базі Броварського 

вищого училища фізичної культури (раніше Бровар-

ської школи-інтернату спортивного профілю) в період 
з 1983 по 1990 роки. Психофізіологічні дослідження 
здійснювалися двічі на рік (вересень – жовтень – 1-й 
етап; березень – квітень – 2-й етап обстеження) і були 
складовою частиною поглибленого медичного обсте-
ження (диспансеризації) спортсменів. Під нашим спо-
стереженням перебували юні спортсмени 13-16 років, 
які за спрямованістю тренувального процесу (згідно 
класифікації видів спорту за А. Г. Дембо [3]) були 
розподілені на дві експериментальні групи: група А – 
види спорту, що переважно розвивають якість витри-
валості (легка атлетика: біг 800, 1500, 3000 і 5000м, 
спортивна ходьба; лижний спорт, велоспорт, акаде-
мічне веслування, плавання); група Б – види спорту 
швидкісно-силового характеру (легка атлетика: біг 
100 і 200м, стрибки, штовхання ядра і метання дис-
ка; бокс; вільна боротьба). Контрольну групу склали 
учні-однолітки, що не займалися спортом Княжицької 
загальноосвітньої школи (Київська обл.).

Усього проведено близько 2 тис. досліджень.
Результати дослідження.
Узагальнюючими висновками наших попередніх 

досліджень[8,9] щодо інформативності визначення 
сили-чутливості нервової системи за реєстрацією по-
казника ХНК- 2 у проведенні психофізіологічного від-
бору спортсменів-підлітків, що спеціалізуються в ци-
клічних та ациклічних видах спорту є наступні два:

перший: спортсмени, тренувальний процес яких • 
спрямований переважно на розвиток швидкісно-
силових якостей, а виконання специфічної для да-
ного виду спорту роботи пов’язане з включенням 
механізмів анаеробного енергозабезпечення функ-
цій, мають збудливу (високочутливу) і слабку не-
рвову систему, що віддзеркалюється у невисоких 
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показниках ХНК-2 (у середньому від 1,10 до 1,40).
другий: представники видів спорту на витривалість, • 
енергозабезпечення функцій яких здійснюється пе-
реважно за рахунок  аеробних механізмів ресинтезу 
аденозинтрифосфату, мають сильну (малозбудливу) 
і витривалу нервову систему і більш високі показ-
ники ХНК-2 (від 1,50 до 1,70 і більше).

Як показали результати повторного аналізу на-
ших попередніх досліджень, показник ХНК-2, який 
в більшій мірі обумовлений спадковістю, хоча і не 
має статично достовірних відмінностей (Р>0,05) за 
даними багаторічних спостережень, разам з цим спо-
стерігаються, так названі нами, тренд-зміни його (від 
англ. trend – тенденція, напрямок, спрямованість). 
Останні є результатом специфічної дії тренувальних 
навантажень різної спрямованості.

Можна констатувати, що у представників групи А 
реєструється так названий нами “висхідний тренд ” (рис. 
1), відповідно, групи Б – “низхідний тренд” (рис.2).

Відмітимо також, що у підлітків контрольної групи 

(рис. 3), незважаючи на відносно менш тривалі, ніж у 
спортсменів динамічні спостереження за характером 
зміни показника ХНК-2, не важко передбачити, що у них 
не може бути ні “висхідного”, ні “низхідного” трендів.

Висновки.
Індивідуальні типологічні особливості нервової 

системи підлітків важко піддаються впливу трену-
вань, у більшості випадків вони є консервативними і  
в цьому їх велика прогностична цінність у проведенні 
психофізіологічного відбору.

Специфіка тренувального процесу накладає свій 
відбиток на характер змін психофізіологічних показ-
ників. І не зважаючи на те, що внутрішньо-групові 
зміни цих показників не є суттєвими, як виняток, на 
нашу думку, не можна недооцінювати характер тих 
індивідуальних відмінностей, які притаманні кожній 
людині, як неповторній особистості.

Подальші дослідження передбачають провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на розвиток психічних якостей підлітків.
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Вплив організації уроків з фізичної культури  

на здоров’я молодших школярів
Шуба Л.В.

Навчально-виховний комплекс № 111 спеціалізована природно–математична школа  
– дошкільний навчальний заклад” м. Дніпропетровськ

Анотації:
Розглянуто питання використання 
вправ з тенісу під час уроків фізич-
ної культури для підвищення рівня 
здоров’я дітей молодшого шкіль-
ного віку. Показано позитивну ди-
наміку пропуску навчальних годин 
впродовж навчального року. У екс-
перименті брали участь 96 дітей 
6 років (по 48 дітей у контрольній 
та експериментальній групах). У 
дослідженні особливу увагу при-
діляли використанню методів та 
принципів, технологічних засобів, 
різновид спортивного обладнання. 
Доведено наукове обґрунтування 
розробленої інноваційної методики 
використання вправ тенісу під час 
уроків фізичної культури.

Шуба Л.В. Влияние организации уроков 
по физической культуре на здоровье 
младших школьников. Рассмотрен вопрос 
использования упражнений из тенниса во 
время уроков физической культуры для по-
вышения уровня здоровья детей младшего 
школьного возраста. Показана положитель-
ная динамика пропуска учебных часов в те-
чение учебного года. В эксперименте прини-
мали участие 96 детей 6 лет (по 48 детей в 
контрольной и экспериментальной группах). 
В исследовании особое внимание уделяли 
использованию методов и принципов, тех-
нологических средств, разновидности спор-
тивного оборудования. Доказано научное 
обоснование разработанной инновационной 
методики использования упражнений тенни-
са во время уроков физической культуры.

Shuba L.V. The impact of physical 
training lessons organization for the 
health of primary school children. 
Was introduced the question of using 
tennis in physical training lessons to 
rise the health level of primary school 
children. Displayed the positive dynamic 
of missing the academic hours during 
school years. 96 children aged 6 years 
old (48 in control and 48 in experimental 
groups) were involved into experiment. 
In the research the special interest 
was given for using the methods and 
concept, gadgetry, different sport 
equipment. Was proved the scientific 
evidence of the elaborated innovative 
method with using tennis in physical 
training lessons.

Ключові слова:
методика, навчання, теніс, уч-
бові часи, молодша школа, рівень 
здоров’я, спортивне обладнання, 
принципи.

методика, обучения, теннис, учебные часы, 
младшая школа, уровень здоровья, спортив-
ное оборудование, принципы.

methods, teaching, tennis, academic 
hours, preschool, health level, sport 
equipment, concept.

Вступ.1

В наш час зростає роль фізичного виховання для 
дітей з метою вирішення завдань оздоровлення та 
гармонійного розвитку підростаючого покоління. Су-
часні умови життя ставлять високі вимоги до рівня фі-
зичного розвитку, працездатності та функціонального 
стану організму дітей [2].

Дитячий організм на кожному етапі свого розви-
тку – це складна біологічна система, формування якої 
є природною передумовою для навчання та вихован-
ня. Молодший шкільний вік — відповідальний період 
у розвитку дитини, коли формується характер, роз-
ширюється світогляд дітей, закладається фундамент 
здоров’я та основи загальної фізичної підготовки лю-
дини 

Розпочинаючи навчання у школі, 60% дітей мають 
проблеми зі станом здоров’я. І лише четверта частина 
дітей розпочинають навчання здоровими. 28,7% мо-
лодших школярів — умовно здорові. За результатами 
окремих досліджень [2, 5] у молодших класах високи-
ми є показники захворюваності гострими респіратор-
ними вірусними інфекціями та простудними захворю-
ваннями (60-80%).

Заняття фізичними вправами позитивно вплива-
ють на розвиток пам’яті, мислення, уваги, підвищен-
ня рівня здоров’я, удосконалення фізичних якостей, 
фізичну готовність до життя [4, 6].

Сучасна програма з фізичної культури свій потен-
ціал реалізується тільки на 40%. Отже підвищення 
рівня здоров’я та цілеспрямований розвиток фізичних 
якостей дітей молодшого шкільного віку залежить від 
рівня кваліфікації та підготовленості вчителя з фізич-
ної культури. Учені та практики [2] відзначають, що 
різноманітність фізичних вправ може бути реалізова-

© Шуба Л.В., 2011

на за рахунок включення до програми тенісу, бадмін-
тону, туризму та інших не стандартних, але популяр-
них видів спорту. Це сприяє вирішенню оздоровчих 
та освітніх завдань. А також підвищує мотивацію до 
уроку.

Теніс – це гра руху. Завдяки йому досягається роз-
виток рухових якостей і координаційних здібностей 
дітей, розширюється фонд їх рухових умінь і навичок, 
а також значно збільшується резерв функціональних 
систем організму. Відбувається активація розвитку 
та зміцнення опорно-рухового апарату, покращується 
функціонування основних систем і внутрішніх орга-
нів дітей [3]. 

Тому одним із нових підходів до розв’язання про-
блеми реалізації потенціальних можливостей орга-
нізму дітей може стати спроба побудувати процес 
фізичного виховання молодших школярів на підставі 
використання тенісу. 

Пошуку засобів підвищення ефективності фі-
зичного виховання та соматичного здоров’я дітей та 
підлітків присвятили свої дослідження різні вчені. 
Організаційно-педагогічне та методологічне під-
грунття удосконалення системи фізичного виховання 
школярів наведено у дослідженнях Л. Волкова, О. Ду-
богай, Т. Круцевич, О. Куца, Б. Шияна; О. Калінічен-
ко, диференційованому фізичному вихованню при-
свячені дослідження Т. Петровської, Н. Москаленко, 
О. Власюк, В. Веселової та ін.; використанню різних 
видів спорту у фізичному вихованні учнів молодших 
класів присвятили свої дослідження В. Шаулін, А. 
Цьось, А. Вольчинський, Л. Харченко, М. Борейко, В. 
Жилюк, Є. Столітенко, О. Шиян та ін.

Однак, не було виявлено досліджень, присвячених 
пріоритетному застосуванню тенісу, як засобу підви-
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щення ефективності фізичного виховання та соматич-
ного здоров’я учнів молодших класів.

У зв’язку з цим актуальною є проблема розробки 
науково-обгрунтованої методики використання тені-
су у процесі фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – обґрунтувати зміст уроків фізич-

ної культури для дітей молодшого шкільного віку з 
використанням тенісу.

Об’єкт дослідження – навчальний процес з фізич-
ного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – зміст та методика прове-
дення уроків фізичної культури з пріоритетним вико-
ристанням тенісу.

Результати дослідження.
Теорія та методика шкільного фізичного вихован-

ня розвивається в останні роки значними темпами, 
поповнюючись новими даними та набуває все більше 
практичне значення. Однак, ціль фізичної культури 
може бути досягнута тільки при грамотному керуван-
ні педагогічним процесом, який буде враховувати роз-
виток фізичних якостей і мотивацію до уроку. Тому в 
нашій програмі ми пропонуємо поєднання оздоровчих 
вправ з тенісом для вирішення всіх завдань фізичної 
культури в школі.

Особливу значущість набувають питання підбору 
засобів та методів фізичного виховання, які спрямова-
ні на здобуття оздоровчого ефекту при заняттях фізич-
ної культури у молодшому шкільному віці, тому що 
технічний прогрес нашого суспільства відкриває нові 
позитивні та негативні краєвиди. 

Аналіз нормативних документів та спеціальної лі-
тератури з досліджуваної проблеми:

„Про закон України про фізичну культуру і спорт” • 
від 10.02.2000 № 1453 – III;
„Про додаткові заходи щодо забезпечення виконан-• 
ня Національної програми „Діти України” на період 
2005 року” від 24.01.2001 № 42/2001;
„Про національну програму „Дедуктивне здоров’я” • 
2001 – 2005” від 26.03.2001 № 203/2001;
„Про затвердження цільової комплексної програми • 
„Фізичне виховання – здоров’я нації” та заходи Мі-
носвіти щодо реалізації Програми” від 01.09.1998р. 
№ 986/9;
„Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення • 
моральності у суспільстві та утвердження здорово-
го способу життя” від 15.03.2002 № 258/2002;
„Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої • 
та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних та позашкільних навчальних 
закладів” від 21.07.2003 № 486;
свідчать про те, що одним із основних завдань, по-• 
ставлених перед системою фізичної культури в 
Україні, є зміцнення здоров’я населення і, насампе-
ред, дітей. Тому що для майбутнього процвітання та 
прогресу нації на світовому рівні треба займатися 
дитиною змалку.

Розробка авторської експериментальної методики 
будувалася на основі головних положеннях програми 

з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 
закладів. В ній відзначено, що основними завдання-
ми школи та вчителів фізичної культури є виховання 
у учнів бажання систематично займатися фізичними 
вправами, зміцнення здоров’я, навчання їх самостій-
но виконувати прості рухові дії, сприяння розвитку 
фізичних якостей, виконання правил безпеки. Вико-
ристовувалися також і різноманітні дидактичні прин-
ципи (свідомості та активності, наочності, доступнос-
ті, індивідуалізації, систематичності, прогресування) 
для впровадження в систему уроку фізичної культури 
вправ тенісу, які містять у собі ряд універсальних ме-
тодик, без яких неможливо на високому якісному рів-
ні вирішувати завдання навчання і виховання.

Запропонований нами урок фізичної культури 
складається з трьох частин.

Аналізуючи нашу методику відмічаємо, що найго-
ловнішим моментом в її реалізації є підготовча части-
на. Підготовча частина уроку (7 – 15% часу) повинна 
проводитися так, щоб: 

організувати учнів і психологічно спрямувати їх на • 
свідоме розв’язання передбачених на урок завдань, 
емоційно підготувати їх до продуктивної праці;
підвести школярів до оволодіння вправами певного • 
характеру і складності;
сприяти формуванню правильної постави, умінню пра-• 
вильно дихати під час занять, виховувати спритність, 
швидкість і вміння управляти руховою діяльністю.

Основна частина (80 – 85% часу) вирішувала за-
вдання – підвищення рівня фізичної підготовленості, 
працездатності, розвиток опорно-рухового апарату, 
серцево-судинної системи, зорово-моторної реакції, 
уваги, „відчуття м’яча”, формування постави, гарту-
вання організму, розвиток морально-вольових якос-
тей, підвищення позитивно-емоційного стану дитини, 
віру у свої можливості.

Заключна частина (5 – 6% часу) була спрямована 
на відновлення організму дитини. Використовували 
засоби: легкий біг, „заспокійлива” ходьба, вправи та 
ігри на увагу, танцювальні вправи під музику (темп 
музики повільний), вправи на розслаблення (з пред-
метами і без предметів), профілактика плоскостопос-
ті – „каштанова доріжка”, пазли. Ця частина заняття 
дуже важлива тому, що уроки з фізичної культури у 
розкладі плануються в різний час. І дитина, повернув-
шись з цього уроку, повинна ще працювати на інших 
уроках і примножувати свої знання.

Для оптимізації та інтенсифікації проведення уро-
ку використовували зміну місць занять, зміну вихід-
них положень, зміну обладнання та інвентарю, змі-
ну партнерів, що дозволяло, не виділяючи окремих 
учнів, тримати всіх постійно у полі зору, приділяти 
дітям рівноцінну увагу.

Зберегти і зміцнити здоров’я дітей та молоді є над-
звичайно важливим, оскільки за оцінками фахівців 
близько 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя 
у дитячому та юнацькому віці [1, 5]. 

В нашому експерименті здоров'я дітей розглянуте 
як показник ефективності їхньої щоденної життєді-
яльності. 
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Рис. 1 Динаміка росту пропущених учбових днів досліджуваних дітей щомісячно  
на протязі всього навчального року

Рис. 2 Динаміка росту пропущених учбових днів по семестрам досліджуваних дітей  
в контрольній та експериментальній групах

Ми розглядали рівень здоров’я школярів: за чис-
лом пропущених ними днів через хворобу у навчаль-
ному році рис. 1.

Аналізуючи показники рис. 1 бачимо, що дані ма-
ють тенденцію до хвилястого розподілу у продовж 
усього року. Ці дані повинні бути у полі зору вчителів, 
батьків, спеціалістів з фізичної культури, оскільки ви-
магають постійної корекції та профілактики, а також 
розробки програм з підвищення захисних властивос-
тей організму, загального фізичного статусу з метою 
зміцнення здоров’я.

Нами виявлено, що спостерігаються дві хвилі 
збільшення кількості учбових днів, пропущених че-
рез хворобу (листопад – 108 днів, березень – 223). Для 
першого семестру найбільш критичним місяцем є 
листопад. Діти вже адаптувалися до робочого графіку, 
але перепади температури та „бабине” літо (жовтень) 
можуть бути причинами для захворювання. Найбільш 
критичним семестром у навчальному році є другий. 
Пов’язане це з епідеміологічним станом у цей період 
часу та недооцінкою фізичних вправ оздоровчої спря-
мованості як чинника профілактики захворювань. Три 
місяці (січень, лютий, березень), з яких і складається 

140  

125  120  

100  98  

80  
72  

КГ  60  
ЕГ  

40  36  
27  24  
23  

20  20  20  
17  14  13 12  

6  4  1  0 7  0  

лю
ти

й  

січ
ен

ь  

кв
іте

нь
  

гр
уд

ен
ь  

вр
ес

ен
ь  

тр
ав

ен
ь  

жов
те

нь
  

бе
ре

зе
нь

  

ли
ст

оп
ад

  

350  
307  

300  

250  
212  

200  171  
136  150  115  

97  
100  

50  

0  
1 семестр   2 семестр  усього за рік

136   171   307  КГ  
97   115   212  ЕГ  



138

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
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перша половина другого семестру, вимагають відпо-
відального відношення до зауважень лікарів, епідемі-
ологів та до якісного підходу покращення організації 
та методики фізичного виховання молодших школярів 
рис. 2.

На цей час припадає епідемія грипу та весняний 
авітаміноз, тому комплексне використання вправ з 
тенісу як найліпше допомагає уникнути критичних 
піків захворювання. 

Важливою особливістю різних етапів росту та роз-
витку дитини є циклічність вікових змін і відповідно 
цих циклів певні якісні та кількісні показники в роз-
витку органів і систем організму, недооцінювати які 
зовсім неможливо. Вік 6 років є критичним періодом в 
житті дитини, в якому закінчується становлення біль-
шості фізіологічних функцій, в результаті чого дитина 
володіє достатніми фізичними даними для навчання 
в школі.

У зв'язку з наведеним вище стає зрозумілим, що 
одним з ефективних способів поліпшення здоров'я 
населення можуть бути цілеспрямовані систематичні 
заняття фізичними вправами [6].

Вплив фізичного виховання необхідно розглядати 
як засіб підвищення адаптації організму людини. Із 
цієї причини розробкам оптимального змісту фізич-
ного виховання дітей повинно надаватися велике зна-
чення у системі формування здорового підростаючого 
покоління України.

Висновки. 
Експериментальна методика проведення уроків 

фізичної культури з використанням тенісу включає в 
себе: завдання та принципи, засоби та методи розви-
тку фізичних якостей, планування навантаження та 
інтервалів відпочинку, мотивацію до уроків, психоло-
гічний комфорт, урахування вікових норм. Визначені 
нові підходи до організації процесу фізичного вихо-
вання школярів першого класу з використанням тені-
су. Завдяки використанню авторської методики під-
вищився рівень соматичного здоров’я, що позитивно 
впливає на розвиток всього організму дитини.

У подальшій перспективі планується розглянути 
організаційно-педагогічні недоліки та шляхи їх усу-
нення для ефективності процесу укріплення соматич-
ного здоров’я та розвитку фізичних якостей дітей 6 
років під час уроку фізичної культури.
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Kryteria oceny poziomu zdrowia pozytywnego  

w wieloletnim procesie treningu zdrowotnego starszych kobiet
Katarzyna Prusik

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Анотації:
Prusik Katerina. Criteria of estimation 
of positive health level are in the long-
term process of the health training 
of women of senior age. In the article 
materials of the three-year looking   are 
utillized after the state of positive health 
of group of women in age 50-80 years. 
The method of statistical ground of 
adequate control indexes is shown for 
the estimation of bodily condition of 
inspected. The use of high-quality criteria 
is offered for the estimation of efficiency 
of physical exercises on the Norwegian 
method of walking with sticks. 

Прусик Катерина. Критерии оценки 
уровня позитивного здоровья в много-
летнем процессе оздоровительной 
тренировки женщин старшего возрас-
та. В статье использованы материалы 
трёхлетнего наблюдения   за состоянием 
позитивного здоровья группы женщин в 
возрасте 50-80 лет. Показан способ ста-
тистического обоснования адекватных 
контрольных показателей для оценки 
физического состояния обследованных. 
Предлагается использование качествен-
ных критериев для оценки эффективности 
физических упражнений nordic walking. 

Прусик Катерина. Критерії оцінки 
рівня позитивного здоров'я в 
багатолітньому процесі оздоров-
чого тренування жінок старшого 
віку. У статті використані матеріали 
трилітнього спостереження за ста-
ном позитивного здоров'я групи жінок 
у віці 50-80 років. Показаний спосіб 
статистичного обґрунтування адек-
ватних контрольних показників для 
оцінки фізичного стану обстежених. 
Пропонується використання якісних 
критеріїв для оцінки ефективності 
фізичних вправ nordic walking. 

Ключові слова:
activity, physical, three-year cycle, crite-
ria, estimation, health.

активность, физическая, трёхлетний 
цикл, критерии, оценка, здоровье.

активність, фізична, трилітній цикл, 
критерії, оцінка, здоров’я.

Wstęp.1

Nowoczesne uwarunkowania rozwoju cywilizacji  
są bezpośrednio  związane z postępem naukowo- 
technicznym i charakteryzują się wyraźnym spadkiem 
aktywności fizycznej ludności. Jednocześnie obserwuje 
się wzrost napięć psychicznych i brak umiejętności 
radzenia sobie ze stresem. Hipokinezja,  bo o niej mowa, 
stała się nie tylko modnym ostatnio hasłem ale jest 
realnym zagrożeniem kondycji biologicznej ludzkości. 
W takich warunkach problematyka zdrowia człowieka w 
szerokim znaczeniu i holistycznym ujęciu przedstawia się 
jako wysoce aktualna w całym cywilizowanym świecie.

Jednym z aspektów  zaznaczonego powyżej, 
kompleksowego  problemu,  jest ochrona zdrowia i 
przedłużenie twórczego, aktywnego życia ludzi w 
podeszłym i starszym wieku.[1,2,7]

Analiza dostępnej literatury z omawianego zakresu, 
obejmująca problemy zdrowia skupione wokół  kilku 
głównych nurtów: socjologicznego, ekologicznego, 
psychologicznego i wreszcie fizjologicznego, pozwala 
na stwierdzenie, że proces aktywności fizycznej w 
kontekście profilaktyki zdrowotnej należy rozpatrywać 
jako samodzielny kierunek naukowy. W procesie 
tym, czołowym zadaniem jest popularyzowanie form 
aktywności fizycznej dla odbiorców indywidualnych 
w czasie wolnym, ale także dla odbiorców grupowych 
-zorganizowanych, realizujących programy aktywności 
fizycznej i treningu zdrowotnego pod kierunkiem 
specjalistów z zakresu kultury fizycznej. W takich 
warunkach możliwym staje się zorganizowanie tego 
procesu jako procesu kierowanego[12].Opracowaniu 
rozwiązań praktycznych i ich realizacji poświęcona jest 
niniejsza publikacja.

Organizacja i metody badań
Badania prowadzono zgodnie z planem naukowym, 

zawartym w projekcie   badań statutowych Wydziału 
Turystyki i Rekreacji z 2007r.  pod tytułem „ Trening 
zdrowotny osób w wieku 50 – 80 lat w prewencji 
zmian inwolucyjnych”, których celem była  diagnoza 
sprawności fizycznej i stylu życia osób w wieku 50-80 
lat, opracowanie programów prewencyjnych i ocena 
© Katarzyna Prusik, 2011

ich efektywności w zakresie treningu zdrowotnego oraz 
higienizacji stylu życia. 

Założono, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, 
że systematycznie prowadzony trening zdrowotny 
prowadzony zgodnie ze zweryfikowanymi empirycznie 
zasadami, realizowany w formie Nordic  Walking wywoła 
wymierne, korzystne zdrowotnie zmiany w układzie 
krążenia i oddychania, wzmocni aparat ruchowy, podniesie 
poziom sprawności fizycznej; jako prosty, dostępny i tani, 
może stać się sposobem na zdrowy, aktywny styl życia 
całych rodzin i poszczególnych grup populacji Polaków.

Ogólną metodologię badań sformułowano na podstawie 
analizy klasycznych pozycji literatury z omawianego 
zakresu jak również o najnowsze dane [7,11] i wieloletnie 
doświadczenie Autorki [5,8,9] 

Przy organizacji badań własnych przyjęto założenie o 
dobru, jakie z uprawiania aktywności fizycznej dla  starszych 
osób może wyniknąć, zwłaszcza w zakresie szerokiego 
oddziaływania psychologicznego, jakie pociąga za sobą 
udział w zajęciach ruchowych prowadzonych w grupie, 
w warunkach naturalnego środowiska, przy czym jego  
zorganizowany i dostosowany do możliwości uczestników 
charakter czyni z tych zajęć proces kierowany. Postawione 
na wstępie założenia spowodowały wybór nordic walking- 
marszów w zróżnicowanym terenie leśnym o naturalnym 
podłożu, jako formy rekreacji spełniającej te wymogi.

Badania przeprowadzono w 3- letnim cyklu, w grupie 
206 kobiet w wieku 50-80 lat bez przeciwwskazań 
lekarskich do aktywności fizycznej. Grupę eksperymentalną 
stanowiło 48 kobiet, które podzielono na trzy kategorie 
wiekowe ( grupy A,B,C); średni wiek  grupy A wynosił 
58,7 lat( n=16 ), grupy B 65,6 lat ( n=18 ), grupy C 
74,3 lat ( n= 14). W grupie kontrolnej znalazło się 159 
kobiet w tym samym, co grupa eksperymentalna wieku, 
nie uczestniczących w żadnej formie zorganizowanej 
aktywności fizycznej.

Program aktywności fizycznej opracowano zgodnie 
z zasadami programowania treningu zdrowotnego, 
w nowoczesnej formie  nordic  walking; jednostki 
treningowe realizowano w całości w środowisku leśnym o 
zróżnicowanym podłożu, 3 razy w tygodniu po 60 minut. 
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Sumarycznie w okresie 3- letniego cyklu odbyło się 360 
jednostek treningowych, których struktura obejmowała część 
wstępną, główną i końcową, trwających odpowiednio 15, 
40 i 5 minut. Badano efektywność programu treningowego 
za pomocą kompleksu wskaźników kontrolnych, których 
uzasadnienie matematyczne zawarto  we wcześniejszych 
publikacjach [8,9]. Wskaźniki te, potwierdzone za 
pomocą narzędzi statystycznych o ich wartości w zakresie 
trafności i rzetelności, zawierały między innymi: FAT%  
(zawartość procentowa tłuszczu), FFM kg  (zawartość 
tkanki beztłuszczowej) – rejestrowanych w warunkach 
laboratoryjnych za pomocą urządzenia pomiarowego 
Tanita Waga Analizator BC 418 MA, poziom równowagi 
ciała w warunkach testów statokinezjomatrycznych próby 
Romberga na platformie tensometrycznej w systemie 
POSTURO-rejestrowano całkowitą długość linii wychyleń 
rzutu środka ciężkości ciała w trakcie 30 sekund. Jako 
integralny wskaźnik efektywności programu aktywności 
fizycznej, traktowany w literaturze jako wskaźnik zdrowia 
pozytywnego, wykorzystano czas przejścia dystansu 
2000m techniką nordic walking.

Badania wszystkich przedstawicielek grup 
eksperymentalnej i kontrolnej przeprowadzano na początku 
i na końcu każdego rocznego cyklu treningowego.

Ilościową i jakościową ocenę sprawności fizycznej 
i struktury budowy ciała, prowadzono w oparciu o 
materiał zamieszczony w tabeli 1. i odpowiedni algorytm 
obliczania oceny kompleksowej, każdej uczestniczki 
badań indywidualnie.

W ten sposób, wynik  świadczący o efektywności 
procesu pedagogicznego w 3- letnim cyklu uzyskano na 
drodze porównania grup eksperymentalnej z kontrolną 
na początku i na końcu każdego rocznego cyklu. Przy 
tym zrozumiałym było, że oczekiwanie uzyskania 
wyraźnego wpływu na naturalne procesy biologiczne o 
inwolucyjnym charakterze w przypadku ludzi starszych, 
poddawanych oddziaływaniom pedagogicznym jakim 
jest proces treningu zdrowotnego w ramach rekreacji, jest 
zadaniem niemożliwym do zrealizowania choćby tylko 
dlatego, że naturalnych etapów rozwoju biologicznego 
w całej ontogenezie, a w tym konkretnym przypadku- 
w katafazie- odwrócić się nie da.  Jedyne realne 
oczekiwania badaczy zajmujących się efektywnością 
programów aktywności fizycznej ludzi w starszym 
wieku mogą dotyczyć wyhamowania zmian wstecznych, 
towarzyszących naturalnemu procesowi starzenia się.

 Wyniki badań
 Jak wykazano w poprzednich publikacjach, w celu 

obiektywnej, rzetelnej oceny efektywności procesu 
pedagogicznego jakim jest proces treningu zdrowotnego, 

w którym uczestniczyły badane kobiety, wykorzystano 
4. najbardziej rzetelne wskaźniki kontrolne, opracowane 
na pierwszym etapie badań. Ich korelacyjna rzetelność  
została obliczona na podstawie ogólnie przyjętej metody 
i była przedstawiona w  postaci matrycy korelacyjnej  
czternastokrotnej [ 4,8]. Adekwatne współczynniki 
korelacji rozpatrywano tu jako „ empiryczne” zaś matrycę 
korelacyjną poddano procedurze analizy czynnikowej. W 
rezultacie otrzymano cztery istotne statystycznie czynniki, 
których wkład  w ogólną budowę struktury wynosił 
odpowiednio: 34,9; 18,7; 15,4 i  8,6% ( łącznie 77,6%)

W wyniku analizy statystycznej,  w celu określenia 
poziomu wskaźników zdrowia pozytywnego badanych, 
zarekomendowano cztery, z ogólnej liczby czternastu, 
poddanych analizie wskaźników, w tym: FAT % - 
zawartość procentowa tłuszczu; FFMkg- ilość tkanki 
beztłuszczowej; stabilografia mm- równowaga ciała w 
próbie Romberga i wyniki w marszu an 2000m[8,9]. 

Na kolejnych etapach wieloletnich badań, odnoszących 
się do oceny zdrowia pozytywnego, zaobserwowano 
występowanie asynchroniczności pomiędzy zmianami 
w zakresie czterech głównych wskaźników kontrolnych 
w trakcie 3- letniego cyklu treningu zdrowotnego. Jako 
przykład tego procesu podano dynamikę zmian w 3- 
letnim cyklu w zakresie zawartości procentowej tłuszczu 
FAT%, przedstawioną na  rysunku 1.

Częściowe uzasadnienie takiej asynchroniczności, może 
przynieść niska wartość wewnętrznej korelacji i wysokiej 
zmienności wewnątrzgrupowej (V% 8,37- 28,37%) , w 
zakresie każdego wskaźnika kontrolnego, w grupach kobiet 
należących do różnych kategorii wiekowych.

 W tabeli 2. przedstawiono adekwatne informacje, 
uzyskane z obliczeń wewnętrznej korelacji (rtt), 
każdego ze wskaźników (split- half- method). Split-
pół- metoda niezawodności, stosuje się do oceny testu 
spójności wewnętrznej, lub w jakim stopniu wszystkie 
elementy  oceny mają te same cechy charakterystyczne.  
W metodzie połówkowej test jest podzielony na 
dwie części, których wyniki  koreluje się  ze sobą.  
Współczynnik korelacji jest nazywany współczynnikiem 
niezawodności (rzetelności).  Najczęstszym sposobem 
podziału elementów jest  skorelowanie parzystych 
elementów z nieparzystymi. Zgodnie z tą metodą 
wartość rtt oblicza się jako współczynnik korelacji 
pomiędzy parzystymi i nieparzystymi pomiarami w serii 
wielokrotnego powtarzania testu przez badanych, w 
zakresie poszczególnych wskaźników kontrolnych[3,4,6]. 
Wyniki wskazanej analizy, odnoszącej się do czterech, 
określonych w pracy jako najbardziej rzetelne, 
wskaźników kontrolnych- zawarto w tabeli 2.

Tabela 1. 
Ilościowe i jakościowe kryteria oceny wskaźników zdrowia pozytywnego 

w1 FAT, % 45,4 44,1 42,8 41,5 37,6 29,8 25,9 24,6 23,3 21,9
w2 Stabilografia ,cm 58,4 55,7 53,1 50,4 42,4 26,4 18,4 15,7 13,0 10,4
w3 FFM, kg 33,1 34,5 35,9 37,3 41,4 49,8 53,9 55,3 56,7 58,1
w4 Marsz 2000m, min 23.42 23.18 22.48 22.24 21.06 18.30 17.18 16.48 16.24 16.0

punkty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
poziom niski średni wysoki

OK = [(w1·0,45)+ (w2·0,24) + (w3·0,20) +(w4·0,11)]/4;
gdzie w1- w4 – punkty we wskaźnikach w tab.1.; współczynniki premiowane 0,45-0,11, pochodzące od wielkości wkładu 

procentowego każdego czynnika w  strukturze całości 
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Jak można zaobserwować w tabeli powyżej ( tab.2), 
w górnej, prawej  części  matrycy zawarto „empiryczne” 
wartości współczynnika korelacji, obliczone bez 
uwzględnienia wartości wewnętrznej  współzależności 
korelacyjnej pomiędzy powtórnymi pomiarami 
kontrolnymi  w zakresie czterech wskaźników. W 
dolnej, lewej części matrycy przedstawiono informację 
o „rzeczywistej” wartości współczynników korelacji 
tych samych wskaźników kontrolnych, na podstawie 
obliczenia rtt dla każdego z nich. 

Najwyższe zaobserwowane  w tabeli 2. współzależności 
korelacyjne, rzeczywiste, niezawodne, wystąpiły pomiędzy 
wynikami czasu pokonania marszem dystansu 2000m, 
jako głównego kryterium oceny zdrowia pozytywnego w 
naszym projekcie i wskaźnikiem FAT%- r=0,712; mniej 
wyraźne współzależności korelacyjne na poziomie 0,599, 
zaobserwowano ze wskaźnikiem stabilografii i nieistotną, 
ze wskaźnikiem FFMkg ( r=0,129).

W całościowym ujęciu tych analiz, niską wartość 
współczynników korelacji można wyjaśnić wysoką 
zmiennością wyników kontrolnych w każdej kategorii wiekowej 
badanych i odpowiednio niewysoką wewnętrzną korelacją 
 ( rtt), zawierającą się w przedziałach 0,310-0,499;  (p< 0,05).

 W przypadkach, gdy wewnętrzna korelacja 
rzeczywista (rtt), poddawanych analizom korelacyjnym 
wskaźników jest niższa niż wielkość graniczna 0,69- 

0,60, wykorzystanie tych wskaźników w kontroli jest 
niecelowe i traci uzasadnienie logiczne [3]. 

Wszystkie zawarte powyżej obserwacje, na podstawie 
analizy matryc korelacyjnych zawartych w tabeli 2. 
przynoszą bardzo istotną informację, mówiąca o tym, że 
uzyskana niska współzależność między wskaźnikami 
kontrolnymi wynika z dużego udziału nieobjętych 
obserwacją zmiennych uczestniczących w toku całego 
procesu pedagogicznego, jakim był kierowany proces 
treningu zdrowotnego. Wśród zmiennych uczestniczących, 
nieobjętych obserwacją i manipulowaniem można 
wyróżnić indywidualne warunki socjalno- bytowe, nawyki 
żywieniowe i inne, a za najważniejszy uznać wpływ 
emocjonalnie niestabilnego dostosowania się badanych 
do warunków pomiarów kontrolnych. W łączności z 
powyższymi stwierdzeniami, przeprowadzona analiza 
porównawcza wyników badań uzyskanych przez grupy 
eksperymentalną i kontrolną pozwoliła wnioskować o 
efektywności proponowanych treści aktywności fizycznej 
w 3- letnim projekcie. W celu obiektywnej oceny rezultatów 
badań wykorzystano ilościowe i jakościowe kryteria oceny 
poziomu zdrowia pozytywnego, opracowane na pierwszych 
etapach realizacji projektu 

W tabeli 3. widać, że  w teście kryterium zdrowia 
pozytywnego badanych-  czasie przejścia marszem 
dystansu 2000m, pozytywne zmiany miały miejsce w 
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Rys. 1. Dynamika zmian wskaźnika FAT% , jako jednego z mierników zdrowia  
pozytywnego badanych grup eksperymentalnej i kontrolnej ( n= 206)

Tabela 2.
Rzeczywiste wartości współczynników korelacji (współczynnik niezawodności) pomiędzy wskaźnikami  

kontrolnymi badanych ( n=47)  z uwzględnieniem  metody test- retest ( rtt)

       empiryczne

Wskaźniki V% rtt 1. 2. 3. 4.
FAT% 19,15 0,310 x 0,250 0,240 0,280
2.FFM kg 8,37 0,432 0,684 x 0,290 0,060
3.stabilo mm 28,37 0,471 0,628 0,133 X 0,290
4. marsz 2000m 11,36 0,499 0,712 0,129 0,599 x

        rzeczywiste
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grupach eksperymentalnych wszystkich trzech kategorii 
wiekowych badanych i wynosiły  odpowiednio 4,6; 1,1; 
0,6%. Analogiczne zmiany zaobserwowano w zakresie 
wskaźnika FAT % - 4,27; 10,05; 1,4% i FFMkg- 1,1; 
0,89; 0,47%. Obserwacja  wskaźnika stabilografii nie 
pozwoliła na stwierdzenie pozytywnego wpływu procesu 
dydaktycznego na jego zmiany. Stabilność pozycji 
stojącej w próbie Romberga  u badanych kobiet grupy 
kontrolnej w wieku 58,7 i 74,3 lata okazała się lepsza 
niż u kobiet z grupy  eksperymentalnej o 22,9 i 11,5%. 
Jedynie  grupa eksperymentalna kobiet  w wieku 65,6 
lat wykazała przewagę o 9,3% od grupy kontrolnej w 
zakresie stabilności pozycji stojącej.

W oparciu o odpowiednie opracowania statystyczne, 
możliwym stało się prześledzenie dynamiki zmian 
wskaźników kontrolnych w dwóch grupach: 
eksperymentalnej i kontrolnej w 3- letnim cyklu badań 
ciągłych (tab.3), jak również obliczenia ilości procentowej 
badanych w granicach jakościowych ocen, corocznie w 
cyklu 3- letnich badań ciągłych ( tab 4.)

Określenie efektywności 3- letniego cyklu  w ujęciu 
całościowym, jest możliwe na podstawie informacji 
kontrolnej o pozytywnym wpływie zastosowanej 
aktywności fizycznej  na poziom zdrowia  kobiet  
w wieku 60-80 lat, uczestniczących w badaniach. 
Można  precyzyjnie określić, posiłkując się tylko oceną 
jakościową zdrowia pozytywnego, jaka wielkość badanej 
próbki  w trakcie 3- letniego cyklu treningu zdrowotnego 
utrzymała dotychczasowy poziom, jaka uzyskała 
wyższy poziom zdrowia , u jakiej zaś poziom zdrowia 

uległ obniżeniu. Dane zawarte w tabeli 4. zawierają 
konkretną informację, mówiącą o tym, że w grupie 
kobiet z grupy eksperymentalnej, w porównaniu do grupy 
kontrolnej tego samego wieku, ilość badanych, których 
poziom poszczególnych wskaźników  oceny zdrowia 
pozytywnego na początku cyklu oceniono jako niski,  
zmniejszyła się o 3,5% zaś w grupie eksperymentalnej o 
22,4% we wskaźniku integralnym zdrowia pozytywnego- 
marszu na dystansie 2000m.Taka sytuacja wskazuje na 
kierunkowy przebieg zmian morfo- funkcjonalnych, które 
wpływają na poziom zdrowia pozytywnego; z niskiej na 
początku oceny tego zdrowia do wyższych kategorii ocen 
: poziomu średniego i wysokiego, na końcu trzyletniego 
cyklu ćwiczeń. Zaobserwowano także kierunkowy , ale 
już regresywny charakter zmian w zakresie równowagi 
ciała, gdzie po zakończeniu 3- letniego cyklu grupa 
eksperymentalna zwiększyła swój udział w ocenie na 
niskim poziomie o 17,6 % gdy w tym samym czasie grupa 
kontrolna zwiększyła ilość osób skategoryzowanych na 
niskim poziomie o 49,3%.

Również w kategorii jakościowej określanej jako 
„wysoki poziom”, analiza grup eksperymentalnej 
i kontrolnej przyniosła podobne spostrzeżenia: po 
zakończeniu 3- letniego cyklu zwiększyła się ilość 
osób skategoryzowanych  na wysokim poziomie oceny 
jakościowej  w zakresie wskaźnika integralnego- marszu 
na dystansie 2000m- w grupie eksperymentalnej o 11,1%  i 
zmniejszyła o 30,8% w grupie kontrolnej. W sumarycznym 
zestawieniu, nie można nie dostrzec braku synchronicznych 
zmian, jakich oczekiwano w zakresie wszystkich czterech 

Tabela 3.
 Wskaźniki kontrolne grupy eksperymentalnej (E) w ciągu 3- letniego cyklu w porównaniu do grupy kontrolnej (K) 

Wiek, 
lata

gru-
py

Wskaźniki i % zmian

w1-FАT% % w2-stabilografia, 
cm % w3-FFM, 

kg % w4-marsz 
2000m, min. %

58,7
K 36,6

4,27
309,6

-22,9
44,4

1,1
21.35

4,6E 35,1 381,0 44,9 20.42

65,6 K 37,2
10,05

336,4
9,3

44,6
0,89

22.40
1,1E 33,8 307,8 45,0 22.15

74,3 K 35,9
1,4

360,0
-11,5

42,2
0,47

23.31
0,6E 35,4 412,3 42,4 23.17

Tabela 4. 
Ocena efektywności 3-letniego cyklu badań w grupach eksperymentalnej ( E) i kontrolnej ( K) w kryteriach jakościowych

wskaźniki
Jakościowa ocena ( %)

niski średni wysoki  
P 1. 2. 3.  % P-3 P 1. 2. 3. % P-3 P 1. 2. 3. %P-3 

Marsz
K 28,3 20 18,8 27,3  -3,51 65,2 73,3 72,9 68,2 4,6 6,5 6,7 8,3 4,5  -30,8
E 14,3 3,6 9,5 11,1  -22,4 85,7 89,3 85,7 77,8  -9,2 0 7,1 4,8 11,1  11,1

FAT%
K 2,2 8,9 2,1 2,3  4,5 69,6 75,6 54,2 54,5  -21,7 28,3 15,6 43,8 43,2  52,7
E 14,3 14,3 19 33,3  132,9 78,6 78,6 81 55,6  -29,3 7,1 7,1 0 11,1  56,3

FFMkg
K 56,5 55,6 81,3 75  32,2 43,5 40 14,6 22,7  -47,8 0 4,4 4,2 2,3  2,3
E 3,6 3,6 4,8 11,1  208,3 96,4 96,4 95,2 88,9  -7,8 0 0 0 0  0

Równowaga
K 15,2 26,7 16,7 22,7  49,3 82,6 71,1 81,3 75  -9,8 2,2 2,2 2,1 2,3  4,5
E 0 0 4,5 17,6  17,6 96,4 96,4 91 82,4  -14,5 3,6 3,6 4,5 0  -3,6

Legenda: P- początek badań; 1.-3.- koniec kolejnych rocznych cykli.
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analizowanych wskaźników zdrowia pozytywnego  w 
grupie eksperymentalnej,  jako potwierdzenia efektywności 
3- letniego procesu treningowego. Zaobserwowano 
wzrost o 56,3%  ilości osób grupy eksperymentalnej 
skategoryzowanych w jakościowej ocenie na poziomie 
wysokim, w zakresie zawartości procentowej tłuszczu 
( FAT%), gdy w tym samym czasie grupa kontrolna 
zakwalifikowana się do tej kategorii zwiększyła swój udział 
o porównywalną wartość 52,7%.  

Podsumowanie
Materiał  zgromadzony i przeanalizowany na 

kartach tej pracy pozwala na dokonanie podsumowań, 
które z naszego punktu widzenia mogą doprowadzić 
do udoskonalenia procesu treningu zdrowotnego osób 
starszych.

Do oceny poziomu zdrowia pozytywnego, celowym 
jest stosowanie przede wszystkim wskaźników 
biologicznych, bowiem to one obiektywnie charakteryzują 
poziom podstawowych funkcji życiowych organizmu,  
zabezpieczających zachowanie zdrowia. Spośród 
analizowanych w pracy wskaźników, najbardziej 
stabilnymi okazały się wskaźniki, które nie zawierają 
elementów zaangażowania emocjonalnego badanych; 
podstawą do przyjęcia takiego stwierdzenia może 
być wysoka rzetelność wskaźników kontrolnych tzw. 
morfologicznych (np. FAT%, FFM kg), określona  za 
pomocą wielkości współczynnika korelacji: empirycznego 
i rzeczywistego. Wartości współczynnika   korelacji z 
głównym kryterium oceny zdrowia pozytywnego- czasem 

przejścia dystansu 2000m-są najwyższe we wszystkich 
kategoriach wiekowych badanych.

Integralnym wskaźnikiem zdrowia pozytywnego 
można uczynić naturalne ćwiczenie kontrolne w systemie 
procesu pedagogicznego. W niniejszych badaniach, w tym 
celu- oceny mechanizmów oddychania i krążenia w pracy 
mięśniowej- mogą to być, o cyklicznym charakterze, w 
ściśle określonych warunkach aktywności: czas trwania 
ćwiczeń, ich częstość, intensywność i treści. Jednak przy 
ocenie efektywności tych ćwiczeń- wskaźników kontroli 
zdrowia pozytywnego, należy zawsze uwzględnić nie 
tylko wyrażoną nimi pracę i moc ale również poziom 
motywacji, zaangażowania i  chęci, co stawia wysokie 
wymagania wobec osoby kierującej całym procesem, 
wymagania już nie tylko odnoszące się do jego wiedzy 
i doświadczenia  jako technologa procesu treningowego 
ale także jako doświadczonego i kreatywnego człowieka, 
z empatią reagującego na spadek motywacji grupy, 
umiejącego właściwie reagować aby silnie zmobilizować 
grupę ćwiczących osób do kierunkowego działania; 
obrazowi temu odpowiada nowoczesny wizerunek  
instruktora rekreacji i trenera.

Rezultaty tego etapu badań weryfikują ogólną 
hipotezę roboczą; proces pedagogiczny zrealizowany 
w nowoczesnej formie ruchu- marszu nordic walking, 
prowadzi do uzyskania pozytywnych efektów 
zdrowotnych i można go rekomendować jako skuteczny 
program podnoszenia poziomu zdrowia osób w starszym 
wieku.
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