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Алексей Бутовский о системе физического  

воспитания во Франции
Бубка С.Н. 

Национальный олимпийский комитет Украины
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация:
Дан анализ взглядов А.Д. Бутовского 
на физическое воспитание во Фран-
ции. Показана его позиция в отношении 
телесных упражнений, используемых в 
этой системе (в военных и гражданских 
учебных заведениях). Особо рассма-
триваются система и практика исполь-
зования таких упражнений для повы-
шения уровня физической подготовки 
солдат и офицеров французской ар-
мии. Показаны направления организа-
ции этой деятельности и применяемые 
в ней средства. Рассмотрены анализ и 
обобщение А.Д. Бутовским различных 
аспектов физического воспитания в 
школах и других гражданских учебных 
заведениях Франции. Установлено, что 
деятельность А.Д. Бутовского во мно-
гом способствовала пониманию не-
обходимости использования телесных 
упражнений. Утверждается, что под 
влиянием таких полезных начинаний 
при Министерстве народного просве-
щения Франции был сформирован Ко-
митет для распространения телесных 
упражнений в воспитании.

Бубка С.Н. Олексій Бутовський 
про систему фізичного вихован-
ня у Франції. Дан аналіз поглядів 
А.Д. Бутовського на фізичне вихован-
ня у Франції. Показана його позиція 
відносно тілесних вправ, використо-
вуваних в цій системі (у військових і 
цивільних учбових закладах). Осо-
бливо розглядуються система і прак-
тика використання таких вправ для 
підвищення рівня фізичної підготовки 
солдатів і офіцерів французької 
армії. Показані напрями організації 
цієї діяльності і вживані в ній засоби. 
Розглянуто аналіз і узагальнення А.Д. 
Бутовським різних аспектів фізичного 
виховання в школах і інших цивільних 
учбових закладах Франції. Встанов-
лено, що діяльність А.Д. Бутовсько-
го багато в чому сприяла розумінню 
необхідності використання тілесних 
вправ. Стверджується, що під впли-
вом таких корисних починів при 
Міністерстві народної освіти Франції 
був сформований Комітет для поши-
рення тілесних вправ у вихованні.

Bubka S.N. Alexey Butovsky and the 
system of physical education in France. 
It is presented an analysis of A. Butovsky’s 
views on physical education in France. 
His position is shown in regard to corporal 
exercises, in-use in this system (at military 
and civil educational institutions). The 
system and practice of the use of such 
exercises are especially examined for the 
increase of level of physical preparation of 
soldiers and officers of the French army. 
Directions organization of this activity and 
facilities applied in it are shown. An analysis 
and generalization of A. Butovsky’s 
different aspects of physical education 
in schools and other civil educational 
establishments of France is considered. It 
is set that activity of A. Butovsky’s was in a 
great deal instrumental in understanding of 
necessity of the use of corporal exercises. 
It becomes firmly established that under 
influence of such useful undertaking at 
Ministry of the folk inlightening of France 
Committee was formed for distribution of 
corporal exercises in education.

Ключевые слова:
А.Д. Бутовский, система, физическое, 
воспитание, телесные, упражнения, 
Франция.

А.Д. Бутовський, система, фізичне, 
виховання, тілесні, вправи, Франція.

A.D. Butovskiy, system, physical, 
education, corporal, exercises, France.

Введение.1

Франция была одной из тех европейских стран, 
которые А.Д. Бутовский посетил во время своей за-
рубежной командировки в 1892 году.

Ознакомление Алексея Дмитриевича с француз-
ской системой физического воспитания, анализ и 
обобщение различных аспектов ее специфики вопло-
тились, в частности, в таком труде А.Д. Бутовского, 
как «Телесные упражнения во Франции», впервые 
опубликованном в России в нескольких номерах «Пе-
дагогического сборника» за 1893 год [2-8], а в 2009 
году вошедшем в первый том упоминавшегося уже 
четырехтомного собрания сочинений этого автора, 
вышедшего в свет в издательстве «Олимпийская ли-
тература» Национального университета физического 
воспитания и спорта Украины. 

Работа выполнена по плану НИР Национального 
университета физического воспитания и спорта Укра-
ины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - анализ взглядов А.Д. Бутовского 

на физическое воспитание во Франции, на телесные 
упражнения, используемые в этой системе (в военных 
и гражданских учебных заведениях).

Результаты исследований.
Этот труд А.Д. Бутовского «Телесные упражнения 

во Франции», помимо преамбулы, состоит из четырех 
основных глав (автор называет их очерками) – «Во-
енная гимнастика и фехтование», «Нормальная школа 
гимнастики и фехтования», «Школьная гимнастика», 
© Бубка С.Н.,  2012 

«Школьный спорт» – и нескольких заключительных 
разделов (без заголовков).

Уже в самом начале своего труда «Телесные 
упражнения во Франции» А.Д. Бутовский называет 
два основных направления, характерные для данно-
го вопроса в этой стране: это попытка освободиться 
в педагогической гимнастике от старой рутины и по-
строить этот отдел телесных упражнений на новых 
началах – и стремление развить в среде школьной мо-
лодежи упражнения, имеющие характер спорта. 

Алексей Дмитриевич отмечает, что оба эти направ-
ления возникли и стали развиваться, с одной стороны, 
вследствие недовольства прежде действовавшими 
программами и постановлениями о телесных упраж-
нениях в школах; с другой – под влиянием патриоти-
ческих и политических стремлений [2-5, 7]. 

Далее Бутовский приводит весьма красноречивую 
цитату из предисловия к изданному во Франции (1891 
г.) официальному учебнику гимнастики для граждан-
ских учебных заведений: «В такой стране, как наша, 
обреченной, может быть, еще надолго стоять на стра-
же с оружием в руках, физическое воспитание являет-
ся патриотической и священной необходимостью».

Здесь, наверное, следует пояснить, что в те време-
на упомянутые выше патриотические тенденции, свя-
занные со стремлением к повышению роли военизи-
рованного физического воспитания во Франции, были 
во многом обусловлены такой активной кампанией в 
этой стране, начавшейся после поражения, которое 
Франция потерпела в войне с Германией в 1870-1871 
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годах [1, 9, 10].
Благодаря этой кампании, порожденной усиле-

нием проявлений патриотизма во французском об-
ществе и в государственных структурах Франции (в 
ее министерствах и ведомствах) была активизиро-
вана в учебных заведениях работа по физическому 
воспитанию.

Однако при этом учебные программы в данной 
сфере, которые были почти полностью заимствованы 
из соответствующих программ военно-учебных заве-
дений, не только не вызывали заинтересованности у 
тех, кто обучался в гражданских учебных заведениях, 
но и не находили поддержки в обществе Франции.

А.Д. Бутовский констатирует [7], что «…было 
бы ошибочно думать, что новая гимнастика и новый 
спорт произвели решительный и общепризнанный 
поворот в системе физического образования во Фран-
ции. Прежде всего необходимо отметить, что эти два 
направления, гимнастика и спорт, не находятся между 
собой в непосредственной связи. Они уживаются ря-
дом, но развиваются совершенно самостоятельно и 
иногда далеко не согласны во взглядах на задачи теле-
сных упражнений для школьной молодежи».

Отмечает Бутовский (в последнем десятилетии 
XIX века) и то, что во Франции «стремление к возрож-
дению физического воспитания ограничено пределами 
одного Министерства народного просвещения. В Во-
енном министерстве, т.е. в войсках и военно-учебных 
заведениях, остается во всей своей силе гимнастика, 
очень близкая к старинной системе французских теле-
сных упражнений, установленной еще в двадцатых го-
дах текущего столетия. И что замечательно: до послед-
него времени тут весьма довольны этой гимнастикой, 
находят ее целесообразной не только для специально 
военных потребностей, но также и для общего теле-
сного развития человека, и с некоторым снисходитель-
ным недоверием смотрят на все эти попытки переде-
лать старинную систему. Такое недоверие становится 
понятным, если принять во внимание, что настоящие 
практики и техники по телесным упражнениям об-
разовываются только в военном ведомстве и что весь 
контингент учителей для гражданских среднеучебных 
и многих низших заведений состоит из бывших воен-
ных, воспитанных на старой гимнастике.» [7].

Затем Алексей Дмитриевич подчеркивает, что 
знакомство с французской военной гимнастикой и 
вообще с военно-подготовительными упражнениями 
представляет интерес и безо всякого отношения их 
к новым работам, ибо, каковы бы ни были несовер-
шенства этой системы с педагогической точки зрения, 
это, несомненно, система самобытная, заключающая 
в себе много только ей свойственных особенностей; 
потом, это система не отжившая, но действующая еще 
и в настоящее время и прилагаемая для выполнения 
серьезной задачи военного образования. В качестве 
наглядного примера А.Д. Бутовский [2-5, 7] приводит 
такое замечательное учреждение, как «Жуанвильская 
школа гимнастики и фехтования, устройству которой 
и практикуемому в ней обучению отдают справедли-
вость даже крайние противники так называемой атле-
тической гимнастики».

Именно упомянутые выше причины побудили Бу-
товского в этом своем труде о телесных упражнениях 

во Франции остановиться прежде всего, на военно-
подготовительных упражнениях. В самом начале гла-
вы «Военная гимнастика и фехтование» Бутовский 
указывает на то, что во Франции для преподавания 
гимнастики и фехтования в войсках существуют спе-
циальные наставления: одно – руководство по гим-
настике («Manuel de gymnastique approuvè par m. le 
ministre de la guerre le 26 juillet 1887»), другое – руко-
водство по фехтованию («Manuel d’escrime apporouvè 
par m. le ministre de la guerre le 18 mai 1887» ).

В руководстве (наставлении) по гимнастике 
упражнения разделены на пять отделов: 1) гимнасти-
ка гибкости; 2) прикладная гимнастика; 3) плавание; 
4) французский бокс; 5) фехтование на палках и тро-
стях. Как отмечает А.Д. Бутовский, первый из этих 
отделов предназначается главным образом для моло-
дых солдат; второй и третий отделы обязательны для 
всех нижних чинов; четвертый и пятый отделы пред-
ставляют факультативные упражнения, но они, тем не 
менее, рекомендуются войскам на случай, если недо-
статок снарядов препятствует надлежащему выполне-
нию второго отдела.

Первый отдел включает в себя упражнения без 
снарядов, бег, прыжки, упражнения с ружьем.

Второму отделу, который называется «приклад-
ной гимнастикой», придается преобладающее значе-
ние среди всех других гимнастических упражнений. 
Прикладная гимнастика разделяется на две части: 1) 
упражнения на аппаратах (exercieces aux appareils) и 
2) упражнения на портике и его снарядах (exercieces 
au portique et á ses agres), где словом «appareil» обо-
значаются снаряды, не входящие в состав «портика» 
(городка), в том числе горизонтальная перекладина, 
параллельные брусья, горизонтальная лестница, гори-
зонтальное бревно (длина 10 метров, устанавливается 
оно на высоте 2 метра и ниже), доска для восстанов-
ления, снаряд для прыгания с шестами. «Портик» же 
(гимнастический городок), всегда строится по одному 
типу: два столба высотой в 4 метра, находящиеся на 
расстоянии 6 метров друг от друга, покрыты четырех-
гранным брусом (шириной 20 см по верхней грани и 25 
см по боковым); верхняя грань служит для упражнений 
в ходьбе, а в нижнюю грань ввинчены крюки для разве-
шивания принадлежащих к портику снарядов (шестов, 
узловатых и гладких канатов, колец, трапеций).

Третий отдел – курс плавания, которому обуча-
ются все нижние чины, для чего в каждом полку есть 
специальные учителя – офицеры и мониторы (по-
французски moniteur – инструктор, наставник). Курс 
состоит в обучении плаванию «лягушкой», плаванию 
на спине и нырянию.

Упражнений, относящихся во французской воен-
ной гимнастике к четвертому и пятому отделам (со-
ответственно, это французский бокс и фехтование на 
палках и тростях), нет ни в немецкой, ни в шведской 
гимнастике. Как отмечает Бутовский, в том виде, как 
эти упражнения изложены в наставлении «Manuel de 
gymnastique» и как они преподаются в Жуанвильской 
школе гимнастики и фехтования, они очень сложные, 
представляют собой целые системы единоборства и 
разработаны как фехтовальное искусство.

А.Д. Бутовский констатирует [2-5, 7], что фран-
цузская военная гимнастика, хотя она в 90-е годы XIX 
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века уже не представляла собой во всей целостности 
той системы гимнастических упражнений, которую 
впервые ввел во Франции в двадцатых годах XIX 
столетия отставной испанский полковник Франциско 
Аморос, но, тем не менее, она (эта система) в значи-
тельной степени сохранила основной ее характер: 
преобладание движений, требующих, с одной сторо-
ны, силы, быстроты, решительности, с другой – спе-
циального навыка, добываемого продолжительным 
упражнением.

Другое же наставление по физическому воспита-
нию во французских войсках – «Manuel d’escrime» 
(руководство по фехтованию) – разделяется на две 
части: фехтование на шпагах (escrime á l’epèe on es-
crime pointe) и фехтование на саблях (escrime au sable 
ou escrime contre-pointe). Оба эти отдела тогда (в 90-х 
годах XIX века) были обязательными для офицеров 
всех родов войск французской армии.

Вторую главу своей книги о телесных упражнени-
ях во Франции, озаглавленную «Нормальная школа 
гимнастики и фехтования», А.Д.Бутовский посвятил, 
в основном, рассказу о расположенной в 6-7 киломе-
трах к востоку от Парижа Нормальной школе гим-
настики и фехтования, более известной под именем 
Жуанвильской школы (по названию находящей по 
близости деревни Joinville-de-Pont), с работой кото-
рой Алексей Дмитриевич, получив соответствующее 
разрешение, довольно подробно ознакомился.

Нормальная школа гимнастики и фехтования 
(Ecole normale de gymnastiqu et d’escrime) ведет свое 
начало от основанной в 1852 году в Париже военной 
гимнастической школы. Она вначале готовила только 
учителей гимнастики для войск, а несколько позже в 
этой школе появилось и отделение фехтования.

А.Д. Бутовский сообщает, что в соответствии с рас-
поряжениями по организации Жуанвильской школы, 
изданными в 1882 году и опубликованными в «Journal 
militaire official. Partie reglementaire» [11], «Нормаль-
ная школа гимнастики и фехтования имеет предметом 
образование инструкторов, предназначенных для рас-
пространения в частях войск однообразного способа 
обучения гимнастическим и фехтовальным правилам 
и упражнениям, а также всему тому, что может иметь 
связь с этими предметами с точки зрения физического 
воспитания солдата» [7]. На гимнастическом отделе-
нии курс обучения продолжается пять с половиной 
месяцев, что позволяет ежегодно провести через шко-
лу два комплекта учащихся, а на фехтовальном отде-
лении курс обучения – годичный.

На гимнастическое отделение командируются на 
каждый курс по тридцать подпоручиков пехоты (офи-
церы в возрасте не свыше 26 лет, способные к теле-
сным упражнениям и к обязанностям инструктора) и 
нижние чины – по одному от каждого пехотного полка 
и по два от каждого стрелкового батальона (а в случае 
надобности – также и от артиллерийских и инженер-
ных частей), наиболее способные к таким занятиям 
и исключительно те, которые отбывают первый год 
своей воинской службы. А учащиеся фехтовального 
отделения – в количестве ста человек на каждом кур-
се – назначаются корпусными командирами из числа 
тех нижних чинов, которые на местных конкурсах 
получили низшую степень учителя фехтования. Как 

отмечает Бутовский, «около пяти часов занятий упо-
требляется ежедневно на приобретение технической 
ловкости в специальных упражнениях, гимнастике и 
фехтовании», а потому «работу учеников в школе сле-
дует признать весьма значительной» [7].

Алексей Дмитриевич указывает на то, что обуче-
ние в Жуанвильской школе производится по програм-
мам, составленным особо для офицеров-учеников, 
для нижних чинов гимнастического отделения и для 
фехтовального отделения.

В программу для офицеров-учеников входят: 1) 
теоретическая и практическая гимнастика (пригото-
вительные упражнения, французский бокс, упраж-
нения с палкой и тростью, плавание, гимнастика на 
снарядах); 2) фехтование на шпагах; 3) верховая езда; 
4) управление пожарным инструментом; 5) гребля и 
управление гребным судном; 6) стрельба из револь-
вера; 7) физиология, анатомия и гигиена; 8) изучение 
строевого устава; 9) изучение вопросов, относящихся 
к физическому воспитанию солдата.

Программа для нижних чинов на гимнастическом 
отделении включает в себя: 1) теоретическую и прак-
тическую гимнастику (как и в программе для офи-
церов); 2) фехтование на шпагах; 3) управление по-
жарным инструментом; 4) греблю; 5) стрельбу в цель; 
6) теоретическое и практическое изучение строевого 
устава.

А в программу для фехтовального отделения вхо-
дят: 1) фехтование на шпагах; 2) фехтование на саблях; 
3) приготовительные гимнастические упражнения.

Ученики Жуанвильской школы после окончания 
установленного курса обучения возвращаются в свои 
воинские части: офицеры – со званием инструкторов, 
нижние чины – гимнасты – со званием мониторов 
(moniteur – наставник), фехтовальщики – со званием 
мониторов или же maitre d’armes (в переводе с фран-
цузского – учитель по оружию) – в зависимости от 
времени, проведенного учеником в школе.

А.Д. Бутовский констатирует [7]: «Разграничение 
гимнастики и фехтования на совершенно независи-
мые друг от друга отделы составляет исключитель-
ную особенность Жуанвильской школы и довольно 
глубоко коренится во взгляде французов на задачи 
телесных упражнений и на качества, необходимые 
учителю. Мы уже об этом говорили: учитель должен 
быть прежде всего техник. Но техника гимнастиче-
ская и техника фехтовальная – две вещи совершенно 
различные. Человек, посвятивший себя фехтованию, 
не может быть гимнастом, потому что полная школа 
французского фехтования требует такой выработан-
ной техники, которая исключает возможность каких-
либо других телесных упражнений; кроме того, он 
и не должен быть гимнастом, потому что акробати-
ческие упражнения могут повлиять на безупречную 
чистоту его фехтовальных приемов. Жуанвильские 
гимнасты, как мы видели, обучаются еще немного 
фехтованию, но жуанвильские фехтовальщики про-
делывают из гимнастики только самые элементарные 
упражнения (exercices d’assouplissement), и то для 
того лишь, чтобы размять члены, утомленные продол-
жительным упражнением с оружием».

Высоко оценивая уровень подготовки в Жуанвиль-
ской школе, Бутовский, в частности, пишет в своей 
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книге: «Упражнения в беге с препятствиями в полном 
походном снаряжении (три раза в неделю, в заключе-
ние вечерних занятий), влезание по канату на стену 
редута в 8 метров высотой, всею массою учеников, 
тоже в полном снаряжении, их бег по брусу портика, 
их rètablissements1 и упражнения на трапеции, их бокс 
– всё это не может не произвести впечатления. Очень 
много проворства, силы и, если принять во внимание 
количество выполняемой ими работы, очень много вы-
носливости. В своей гимнастической одежде – пару-
синовая куртка и шаровары с широким поясом, одно-
цветным для учеников и полосатым для учителей… 
– жуанвильский гимнаст не выглядит человеком атле-
тического сложения, не поражает чрезмерной муску-
латурой, но в сухощавой фигуре его сказывается боль-
шая тренировка, подвижность, крепость и цепкость. 
Лучшие из них – настоящие акробаты на своих снаря-
дах. Можно, пожалуй, заметить, что умелость их есть 
результат тяжелой и трудной школы, и потому, может 
быть, порыв, изобретательность, свободное соревнова-
ние отсутствуют в их упражнениях. …Ещё более бла-
гоприятное впечатление производят фехтовальщики. 
Тому, кто не видел фехтования в Жуанвильской школе, 
и именно фехтования инструкторов и chefs de salle2, – 
трудно себе представить, до какой степени совершен-
ства может быть доведено это искусство. На вольном 
бое никакого шума, никакой суеты, нет размахов и ляз-
га оружием, ничего грузного; короткий стук слышен 
только при редких аппелях; все движения эластичны, 
быстры, и в мало-мальски открытое место наносится 
верный удар. Когда видишь такое фехтование в первый 
раз, получается впечатление чего-то необычного, даже 
чего-то слишком простого, и потом уже начинаешь 
сознавать, что шпага в таких руках является оружием 
безусловно опасным. Таковы результаты специализа-
ции и настойчивой работы» [7]. 

Третий раздел этой своей книги, озаглавленный 
«Школьная гимнастика», А.Д. Бутовский начал с упо-
минания о том, как в 1820 году отставной испанский 
полковник Франциско Аморос при содействии муни-
ципальных властей открыл в Париже «нормальную» 
гражданскую гимнастическую школу. Однако она 
просуществовала недолго, а дальнейшая деятель-
ность Ф.Амороса обратилась, главным образом, в сто-
рону военной гимнастики, и, как отмечает Бутовский 
[7] «с тех пор во Франции не было других попыток 
образования учителей гимнастики для гражданских 
заведений».

Франциско Аморос разработал перспективную 
гимнастическую систему, призванную решать задачи 
оздоровления, развития мускулатуры, силы и коор-
динации в органическом единстве с их военной при-
кладностью и отличавшуюся большим разнообразием 
используемых упражнений. Ф. Аморос разделил их на 
15 групп – вольные упражнения, ходьба и бег, мета-
ния, различные прыжки, борьба, преодоление препят-
ствий, стрельба, фехтование, верховая езда, танцы и 
другие, причём эти гимнастические и прочие упраж-
нения характеризовались разнообразием методик их 
применения на основе знаний по анатомии и физиоло-

гии. А в 1830 году в Париже вышел в свет труд Фран-
циско Амороса «Руководство к воспитанию физиче-
скому, гимнастическому и моральному», к которому 
прилагались 53 таблицы упражнений [9].

Первое министерское постановление об обязатель-
ном введении гимнастики состоялось во Франции в 
1854 году и относилось только к среднеучебным за-
ведениям, лицеям и колледжам [2-5, 7].

Но после войны 1870 года – продолжает Бутов-
ский, – вместе с некоторыми общими мероприятия-
ми по вопросам образования и воспитания, был вы-
двинут также и вопрос о телесных упражнениях. 
При Министерстве народного просвещения была 
образована «центральная гимнастическая комиссия» 
для изучения вопросов физического воспитания. …
Первый сильный толчок был дан в начале восьмиде-
сятых годов XIX века. Тогдашний министр народного 
просвещения Поль Бер, задавшись идеей возвысить 
патриотический и воспитательный дух французского 
юношества, предписал обязательное обучение строе-
вым упражнениям и гимнастике во всех мужских 
учебных заведениях Франции. Для организации этого 
дела составлен был «комитет гражданского и военно-
го воспитания» [7].

Следствием реализации таких взглядов в этой 
сфере стало образование так называемых школьных 
батальонов (как попытки внесения в самых широких 
размерах строевого обучения и строевых порядков в 
низшие и средние гражданские учебные заведения. 
А в 1883-1884 годах во все французские школы были 
разосланы новые учебники гимнастики и строевого 
обучения.

Однако, хотя в течение нескольких лет францу-
зы очень увлекались школьными батальонами, но 
мало-помалу общественное мнение охладело к ним. 
К тому же эти строевые упражнения, «не состоящие 
ни в какой связи с общим учебным и воспитательным 
режимом заведения и не поддерживаемые учебным 
начальством, перестали пользоваться значением и 
у воспитанников. …Таково было положение школь-
ных батальонов, когда в конце 1887 года была собра-
на новая комиссия для пересмотра гимнастических 
программ. Все члены комиссии высказались против 
строевого обучения в школе…» [7]. Бутовский также 
отмечает, что во французских школах еще менее, чем 
строевое обучение, прививалась гимнастика, на кото-
рую в школе смотрели как на тягость.

Новому усилению интереса специалистов к этой 
сфере способствовала проблема, связанная с переу-
томлением учеников в школах. А.Д. Бутовский пишет 
о том, что этот вопрос, вызванный статьями таких из-
вестных врачей-гигиенистов, как Бруардель, Ланьо, 
Трела и другие, обратил на себя внимание Парижской 
медицинской академии. Она – в ответ на запрос Ми-
нистерства народного просвещения – высказалась в 
начале 1887 года за настоятельную необходимость 
уменьшить количество умственных занятий, увели-
чить время рекреаций и установить правильные еже-
дневные телесные упражнения для учеников.

И хотя Министерство народного просвещения на 
разделило всех опасений Парижской медицинской 
академии и не последовало всем ее указаниям, однако 
симпатии французского общества склонились больше 

1 rètablissements – восстановление.
2 chefs de salle - руководитель зала.
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на сторону медицинской академии. А.Д. Бутовский 
приводит мнение по этой проблеме, высказанное в 
1887 году уважаемым во Франции педагогом – ди-
ректором престижного частного учебного заведения 
«Ecole Monge» в Париже А. Годаром: «Без сомнения, 
– говорил он, – мы ещё далеки от того времени, когда 
могут быть выполнены реформы, требуемые нашею 
медицинскою корпорациею. …Между тем, обраща-
ясь к нашим среднеучебным заведениям, нельзя не 
указать на неоспоримый и для всех очевидный факт, 
что режим наших колледжей не есть режим наиболее 
благоприятный физическому развитию наших детей. 
Наверное, если бы мы были озабочены только их 
здоровьем и мускульной энергией, мы их подвергли 
бы совсем другому воспитательному режиму. Итак, 
чтобы обеспечить за ними культуру ума, мы прино-
сим известную жертву со стороны материального их 
развития. Настоящий вопрос состоит, следовательно, 
в том, чтобы определить, в какой мере должна быть 
приносима эта жертва, чтобы юношество наших кол-
леджей могло в требуемую минуту доставить обще-
ству тот максимум производительности, которого 
последнее вправе от него ожидать. …Действительно, 
развитие физическое, умственное, нравственное реа-
гируют друг на друга, и ничего нет труднее, как точно 
уловить это взаимодействие» [2-5, 7].

В результате дискуссий Министерство народного 
просвещения уступило требованиям общественного 
мнения, вследствие чего в октябре 1887 года была об-
разована комиссия для пересмотра гимнастических 
программ во французских учебных заведениях, в со-
став которой вошли педагоги, врачи, офицеры, учите-
ля гимнастики, а возглавил комиссию известный учё-
ный, профессор из Collége de France, доктор Марей.

Среди членов этой комиссии были такие видные 
специалисты в области физического воспитания, как 
заведующий лабораторией физиологической станции 
Collége de France Жорж Демени и врач из Лиможа 
доктор Фернан Лагранж.

Как отмечает А.Д. Бутовский [7], Жорж Демени 
представил на рассмотрение комиссии свою большую 
работу «Bases de l’education physique dans les écoles 
publiques», представляющую собой как бы экстракт 
из его ежегодных (начиная с 1880 г.) публичных чте-
ний в Cercle de gymnastiques rationnelle, – и сформу-
лировал свои выводы в 69 предложениях, почти без 
изменений принятых комиссией. А доктор Фернан 
Лагранж представил доклад «О гимнастике в началь-
ных школах», а затем развил его основные положения 
в докладе «Гигиена физических упражнений», также 
оказавшем значительное влияние на решения, приня-
тые комиссией.

А.Д. Бутовский пишет [2-5, 7] и о том, что мысли о 
тесных упражнениях, высказанные Жоржем Демени и 
Фернаном Лагранжем (а оба они выдвинули на видное 
место гигиеническое значение упражнений), легли в 
основание новой постановки телесных упражнений 
во французских учебных заведениях.

На первый план выдвигаются естественные 
упражнения, а их форма, наиболее приближающаяся 
к требованиям природы, – это игра. Как констатиру-
ет А.Д. Бутовский, рассматривая эту проблематику в 
школьном физическом воспитании во Франции, игры 

«представляют, в сущности, метод упражнений, наи-
более соответствующий гигиене юного возраста, и не 
подлежит ни одному из упреков, которые можно сде-
лать гимнастике на снарядах и exercices du plancher3… 
Игра свойственна всем возрастам. Когда она прилага-
ется к взрослым и юношам, она получает в наши дни 
название спорта. Упражнения спорта – это те же игры, 
но в более методической и более утонченной форме; 
они требуют большего развития мускульной силы, бо-
лее трудных движений, более долгой выучки» [7].

Фернан Лагранж считал, что упражнениями ги-
гиеническими (и рекреативными), а потому един-
ственно свойственными детскому возрасту, являются 
только естественные упражнения, т.е. игры – как бы 
в противоположность упражнениям систематической 
гимнастики, которые доктор Лагранж ни при каких 
условиях не признавал пригодными для детей до 
13-15-летнего возраста. А. Жорж Демени этот вопрос 
решал совсем иначе: будучи согласным в том, что фи-
зическое воспитание должно быть заключено в благо-
разумные пределы, он, тем не менее, утверждал, что 
необходимо умение наилучшим образом пользоваться 
своими локомоторными органами, а это умение до-
стигается только систематическими упражнениями, 
т.е. гимнастикой.

Далее А.Д. Бутовский делает выводы [7]: «Сопо-
ставляя взгляды гг. Демени и Лагранжа, мы не можем 
не видеть в них, в общих чертах, выражение двух 
крайних направлений в вопросе о телесных упраж-
нениях, – направлений, давно уже практически осу-
ществленных и имеющих каждое своих убежденных 
приверженцев. Это – шведская гимнастика, настоящая 
систематическая гимнастика развития, и английские 
игры. Что это направления крайние, а потому одно-
сторонние, и что на практике они не удовлетворяют 
всем требованиям, какие должны выполнить телесные 
упражнения как воспитательное средство, – лучшим 
тому доказательством служит, что в Швеции, наряду 
с официальной систематической гимнастикой, и к не-
которому неудовольствию педагогов-консерваторов, 
начинают сильно распространяться различные виды 
спорта; с другой стороны, в Англии, несмотря на то, 
что школьные игры и школьный спорт составляют ее 
народную гордость, постепенно и с возрастающей на-
стойчивостью проникают в школу упражнения швед-
ской гимнастики».

А.Д. Бутовский приводит окончательные поло-
жения, сформулированные во Франции комиссией 
по этому вопросу следующим образом [7]: «Есть два 
метода физического воспитания. Один, который мож-
но назвать классическим, рекомендует гимнастику в 
собственном смысле слова, состоящую из регулиро-
ванных движений и упражнений на снарядах. Другой, 
в сущности более древний, долго остававшийся в заб-
вении, но нашедший теперь убежденных сторонников, 
выдвигает благодетельное действие свободных игр и 
упражнений в силе и ловкости, исполняемых на воз-
духе». «Каждый из этих методов имеет свои выгоды, 
но который из них, прилагаемый отдельно, недостато-
чен для достижения предлагаемой цели, состоящей в 
гармоническом развитии, ради практической пользы, 

3 exercices du plancher – упражнения на полу.
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всех физических и нравственных сил человека». «Ис-
тина, как это бывает почти всегда, находится между 
двумя системами, и решение задачи заключается в за-
имствовании у каждой из них того, что в них есть наи-
лучшего, в сочетании их и в исключении из них всего 
лишнего и произвольного» [2-5, 7].

На основании упомянутых выше положений во 
Франции был разработан учебник, состоящий из двух 
частей. Первая из них – гимнастические упражнения 
– подразделяется на гимнастику развития и приклад-
ную гимнастику. А вторая часть – школьные игры – 
заключает в себе игры рекреативные и игры гимна-
стические.

Также Бутовский сообщает, что Демени, много 
трудившийся в качестве члена гимнастической комис-
сии во Франции, в конце 1890 года провел несколько 
недель в Швеции. Судя по составленному им отчету, 
наблюдения, сделанные Демени в Стокгольмском ко-
ролевском гимнастическом центральном институте, 
не остались без влияния на дальнейшее развитие его 
(Демени) идей о физическом воспитании и выясни-
ли ему, чего недостает еще для совершения реформы 
этого воспитания во Франции. 

Бутовский [2-5, 7] приводит некоторые резюмиру-
ющие выдержки из отчета Демени: «Полная система 
физического воспитания должна бы состоять в сле-
дующем:

Надо взять у англичан их гигиену, их рекреации на 
воздухе, не злоупотребляя во всяком случае состяза-
ниями, в которых всегда участвует только избранное 
меньшинство.

Надо заимствовать у шведов их педагогическую и 
эстетическую гимнастику.

Надо сохранить нашу военную гимнастику с ее 
приложениями почти в том виде, как ее делают в Жу-
анвильской школе».

Четвертый раздел рассматриваемого нами труда 
А.Д. Бутовского «Телесные упражнения во Франции» 
озаглавлен им – «Школьный спорт». Алексей Дми-
триевич, в частности, констатирует [7]: «Идея школь-
ного спорта – идея не новая. Значение игр известно-
го характера часто выставляется на вид педагогами, 
когда дело идет об английском воспитании. Здесь, во 
Франции, идея эта исходит не свыше и приводится в 
исполнение не по предписанию. Убежденные распро-
странители спорта, частные лица и частные общества, 
основательно изучили это дело на его природной по-
чве, в Англии и в Америке, и много работали над при-
способлением игр и упражнений к французской шко-
ле и к французскому характеру. Начинания их были 
встречены вначале с недоверием, высказывались и 
высказываются опасения и предупреждения, но в те-
чение пяти лет школьный спорт распространяется все 
шире и шире; он захватил уже многие среднеучебные 
заведения во Франции и, к добру ли или к худу, там, 
где он вводится, он заметно отодвигает на задний план 
систематические телесные упражнения».

 В качестве примера А.Д. Бутовский приводит 
частное учебное заведение «Ecole Monge», руковод-
ству которой принадлежит почин организации игр и 
свободных упражнений на воздухе.

В своем отчете за 1888 год директор «Ecole Mon-
ge» А. Годар отметил, в частности: «Ежедневно опре-

деленная партия наших учеников отправляется на 
принадлежащих школе омнибусах в Булонский лес и 
проводит там три часа… Каждый день сотня учеников 
берет уроки верховой езды. Мы обязаны этим адми-
нистрации Акклиматизационного сада. Желая попу-
ляризировать верховую езду, она предложила нашим 
ученикам один урок в неделю за четыре франка в ме-
сяц… Пока манежи наполнены дебютантами, наши на-
стоящие всадники скачут по аллеям леса… На pelous-
es de Madrid трудно было бы узнать наших учеников, 
занятых игрою в крикет и football. Форменное платье 
исчезает. Нет больше берета и куртки. В страстной, 
но в сущности целесообразной беготне мелькают от-
крытые головы, фланелевые рубашки, цветные джер-
си разных клубов, под предводительством старшин, 
пользующихся безусловным авторитетом… Придите, 
господа, посмотреть на это зрелище, и вы сами уви-
дите, что с небольшим запасом доброй воли, умения 
и авторитета можно внушить нашим ученикам самое 
живое расположение к свойственным их возрасту 
играм, и почувствуете ту огромную выгоду, какую 
можно извлечь из этих упражнений для физической и 
нравственной гигиены юношества… Мы спустили на 
большое озеро флотилию из двенадцати четырехве-
сельных иол, устойчивых и изящных лодок, которыми 
наши ученики, благодаря своему превосходному про-
фессору, управляют уже с большой ловкостью. Гребля 
очень понравилась, и мы поощряем ее всеми силами, 
считая, что нет для юношества лучшего спорта… Эти 
начинания удостоились высокого внимания: прошед-
шего 10 декабря наши школьные игры посетил прези-
дент республики. Мы счастливы и благодарны за это 
громкое выражение участия к преобразованию наше-
го школьного режима» [7].

Примеру «Ecole Monge» последовали и некоторые 
другие частные школы Франции, первой из них была 
«Ecole Alsacienne».

Выводы.
Деятельность А.Д. Бутовского во многом способ-

ствовала пониманию необходимости использования 
упражнений для повышения уровня физической под-
готовки солдат и офицеров французской армии.

Под влиянием таких полезных начинаний при Ми-
нистерстве народного просвещения этой страны был 
сформирован Комитет для распространения телесных 
упражнений в воспитании, возглавляемый видным 
государственным и общественным деятелем Франции 
Жюлем Симоном. 

К этим инициативам подключились не только 
частные школы, но и государственные учебные заве-
дения – например, большой лицей «Janson de Sailly», 
расположенный вблизи Булонского леса. 

А.Д. Бутовский отмечает и то, что во Франции 
распространению спорта способствовали в 80-х го-
дах XIX века также частные атлетические общества. 
Одно из них – «Союз спортивных обществ Франции» 
– основали Жюль Симон и Пьер де Кубертен; осно-
вателем другого – «Лиги физического воспитания» – 
стал Паскаль Груссе, а председателями его были два 
члена академии наук – Марей и Бертело. 

Наиболее активно развивался «Союз спортивных 
обществ Франции»: основанный в 1887 году, он в 
1890 г. включал в свой состав четыре атлетических 
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общества и десять школьных ассоциаций, а в 1892 
году – 61 атлетическое общество, в том числе до 40 
школьных ассоциаций. Ежегодно «Союз спортивных 
обществ Франции» организовывал различные нацио-
нальные, межклубные, межшкольные соревнования и 
даже международные конкурсы. Другая организация 
– «Лига физического воспитания» – проводила еже-
годно не менее четырех состязаний [2-5, 7, 9].

В завершение своего труда «Телесные упражне-
ния во Франции» А.Д. Бутовский указывает на то, что 
«когда между спортом и подвижною «рекреативною» 
игрою проводится разграничительная линия и когда 
спорт обособляется как единственный или хотя бы 
даже преобладающий род тесных упражнений в школе, 
то, вместе с искусственным подъемом интереса к теле-
сным упражнениям, является возможность некоторых 
неудобств в воспитательном отношении, которые ни-
как не следует упускать из виду, так как многие из них 
при этом условии неустранимы. Не стану утверждать, 
что в некоторых частных случаях это подтвердилось 

уже и на практике во французских школах. Спортсмен-
ский дух не всегда гармонирует с правильно и трезво 
поставленными задачами телесного и нравственного 
воспитания. Я не хочу сказать этим, что упражнения 
спорта должны быть изгнаны из школы. Я далек от 
того, чтобы отрицать воспитательное значение атлети-
ческих игр. Напротив, они должны распространяться 
и поддерживаться. Но желательно, чтобы они стояли в 
самой тесной связи и с рекреативной игрой, и с систе-
матической гимнастикой, составляя с ними одно целое 
и являясь высшей ступенью телесных упражнений в 
школе. Тогда вся масса старших учеников будет к ним 
постепенно подготовлена. Желательно также, чтобы 
атлетические упражнения были доступны каждому и 
со стороны их стоимости. Что же касается страстного 
любительства, искусственно поддерживаемого устрой-
ством ассоциаций, состязаниями, призами и пр., то это 
не единственный и даже не лучший путь для прочной 
и целесообразной постановки телесных упражнений в 
школе» [7].
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Особливості застосування лікувальної фізичної культури  
для дітей хворих на бронхіальну астму

Альошина А.І.
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Анотації:
Мета роботи полягає в узагальнен-
ні наукових рекомендацій вчених 
щодо застосування лікувальної фі-
зичної культури для дітей з бронхі-
альною астмою. Проаналізовано 
проблему бронхіальної астми, як 
досить поширеного захворювання 
у світі, визначено основні тенден-
ції його поширеності, діапазон за-
ходів, які сприяють діагностиці та 
лікуванню. Представлені статис-
тичні дані про поширеність брон-
хіальної астми на Україні серед 
дітей. Визначено основні причини 
виникнення захворювання та роль 
фізичних вправ у процесі реабілі-
тації хворих з бронхіальною аст-
мою. Проаналізовано особливості 
використання та вплив дихальної 
гімнастики за методиками Бутей-
ко, Стрельникової, дренажних 
вправ, звукової гімнастики, вправ 
аеробного характеру. Обґрунто-
вано необхідність застосування 
лікувальної фізичної культури при 
даному захворюванні.

Алёшина А.И. Особенности примене-
ния лечебной физической культуры для 
детей больных бронхиальной астмой.  
Цель работы заключается в обобщении на-
учных рекомендаций ученых относительно 
применения лечебной физической культуры 
для детей с бронхиальной астмой. Проана-
лизирована проблема бронхиальной астмы, 
как достаточно распространенного заболе-
вания в мире, определены основные тен-
денции его распространенности, диапазон 
мероприятий, которые способствуют диа-
гностике и лечению. Представлены стати-
стические данные о распространенности 
бронхиальной астмы на Украине среди де-
тей. Определены основные причины воз-
никновения заболевания и роль физических 
упражнений в процессе реабилитации боль-
ных с бронхиальной астмой. Проанализиро-
ваны особенности использования и влияние 
дыхательной гимнастики по методике Бутей-
ко, Стрельниковой, дренажных упражнений, 
звуковой гимнастики, упражнений аэробно-
го характера. Обоснована необходимость 
применения лечебной физической культуры 
при данном заболевании.

Aleshina A.I. Features of application of 
medical physical culture for the children 
of patients by bronchial asthma. The 
purpose of work consists in generalization 
of scientific recommendations of scientists 
in relation to application of medical 
physical culture for children with bronchial 
asthma. The problem of bronchial asthma 
is analysed, as an enough widespread 
disease in the world, the basic tendencies 
of his prevalence, range of measures 
instrumental in diagnostics and treatment, 
are certain. It is presented statistical 
information about prevalence of bronchial 
asthma on Ukraine among children. 
Principal reasons of origin of disease and 
role of physical exercises in the process 
of rehabilitation of patients with bronchial 
asthma are certain. The features of the use 
and influencing of respiratory gymnastics 
on the method of Buteyko, Strel’nikovoy, 
drainage exercises, sound gymnastics, 
exercises of aerobic character are 
analysed. The necessity of application of 
medical physical culture at this disease is 
grounded.

Ключові слова:
бронхіальна, астма, дихальна, 
гімнастика, лікувальна, фізична, 
культура, звукова, гімнастика, 
дренажні, вправи.

бронхиальная, астма, дыхательная, гим-
настика, лечебная, физическая, культура, 
звуковая, гимнастика, дренажные, упраж-
нения.  

bronchial, asthma, respiratory, gymnastics, 
therapeutic, physical, culture, sound, 
gymnastics, drainage, exercises.  

Вступ.1

Бронхіальна астма є однією з найважливіших 
медико-соціальних проблем, що обумовлено високою 
захворюваністю і смертністю, а також значними 
економічними витратами внаслідок цієї хвороби [10].

Згідно з даними ВООЗ, кількість хворих на 
бронхіальну астму у світі коливається в середньому в 
межах від 4 до 8 %, а серед молоді – від 2-15 %. Прове-
дений у такому аспекті всебічний аналіз показує, що 
медична статистика фіксує тенденцію до росту поши-
реності бронхіальної астми серед осіб молодого віку у 
різних країнах [12]. Слід також зазначити, що значно 
зріс рівень смертності серед осіб молодого віку, які 
страждають на бронхіальну астму. Як свідчать резуль-
тати більшості епідеміологічних  спостережень, кри-
тичними є препубертатний та пубертатний періоди, 
тому що 80% випадків смерті від бронхіальної астми 
припадає саме на цей віковий період [12]. Така розпо-
всюдженість бронхіальної астми обумовлює актуаль-
ність проблеми та вимагає розробки і створення нових 
комплексних методів відновлювального лікування у 
фізичній реабілітації даного контингенту хворих.

Останнім часом приділяється велика увага пошуку 
нових методів фізичної реабілітації хворих на бронхі-
альну астму. На сьогоднішній день розроблено уніфі-
ковані підходи до діагностики даного захворювання, 
синтезуються і використовуються нові лікарські пре-
парати, реалізуються програми з контролю за якістю 
життя пацієнтів [2]. Однак, незважаючи на різнома-
ніття лікарських препаратів, методів діагностики і 
© Альошина А.І., 2012

профілактики бронхіальної астми, триває неухильне 
зростання захворюваності серед осіб молодого віку. 

Однією з основних задач реабілітації хворих на 
бронхіальну астму є поліпшення  якості життя хво-
рого. Для цього повинні використовуватися не лише 
специфічні для даної нозологічної форми лікарські 
препарати, але й застосовуватися адекватні функціо-
нальному стану хворого засоби фізичної реабілітації. 
На сьогоднішній день у реабілітації широко засто-
совується новий арсенал високоефективних методів 
лікування: камери штучного мікроклімату соляного 
аерозолю (КШМК); нормобарична гіпокситерапія; 
різні методики баро-, озоно-, лазерної і магнітолазер-
ної терапії та ін. [4, 7, 9]. Разом з тим  використання 
таких методів не завжди забезпечує ефективну реабі-
літацію хворих. З огляду на це науковцями постійно 
здійснюється пошук нових засобів лікування хворих 
на бронхіальну астму.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в узагальненні наукових 

рекомендацій вчених щодо застосування лікувальної 
фізичної культури для дітей з бронхіальною астмою.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Захворювання бронхолегеневої системи займають 

одне з провідних місць серед патологій внутрішніх 
органів і мають тенденцію до зростання. Як свідчать 
дані табл. 1 кількість дітей хворих на бронхіальну аст-
му з кожним роком невпинно зростає. 

За період 2009 по 2010 рр. кількість випадків ви-
никнення бронхіальної астми серед дітей зросла на 
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1,3%. Такий відсоток серед дитячого населення є не 
лише медико-біологічною, але й соціальною пробле-
мою, оскільки створює перешкоди для одержання 
освіти й обмежує в подальшому можливості вибору 
професії.

Серед вагомих факторів, які сприяють виникнен-
ню бронхіальної астми є шкідливі чинники навколиш-
нього середовища, вживання низькоякісних харчових 
добавок, використання хімічних засобів у побуті, не-
раціональне харчування, безсистемне вживання меди-
каментів, активне і пасивне паління, стресові ситуації, 
а також недостатня рухова активність [2].

Вище викладене порушує ряд питань серед спеці-
алістів лікувальної фізичної культури, які полягають у 
пошуку нових технологій фізичної реабілітації дітей з 
бронхіальною астмою.

Таблиця 1
Поширеність бронхіальної астми на Україні серед дітей віком від 1 до14 років 

№ Адміністративні території Кількість випадків на 100000 
тис (2009р )

Кількість випадків  на 
100000 тис (2010р) 

1 АР Крим 324,4 285,5
2 Вiнницька 618,1 619,3
3 Волинська 253,4 289,3

4 Днiпропетровська 701 641,1

5 Донецька 764,7 774,7

6 Житомирська 312,3 313,7

7 Закарпатська 370,6 376,9

8 Запорiзька 734,4 756,6

9 Iвано-Франкiвська 508,2 551,4

10 Київська 443,2 449,3

11 Кiровоградська 315,3 298,5

12 Луганська 406 387,6

13 Львiвська 526,4 597,1

14 Миколаївська 333,7 345,5

15 Одеська 379,6 400,6

16 Полтавська 392,3 397,5

17 Рiвненська 241,1 252,1

18 Сумська 314,8 345,8

19 Тернопiльська 397,7 443,6

20 Харкiвська 667,6 662,4

21 Херсонська 323,9 327,5

22 Хмельницька 376,8 384,2

23 Черкаська 400,3 394,3

24 Чернiвецька 420,1 436,2

25 Чернiгiвська 383,9 396

26 м. Київ 954,9 885,1

Велику роль в лікуванні бронхіальної астми ві-
діграють різноманітні засоби фізичної реабілітації, 
спрямовані на покращення функції дихальної систе-
ми. Одним з таких засобів є ЛФК, в основі якого ле-
жить систематичне, суворо дозоване тренування, яке, 
крім місцевої дії на окремі органи і системи, впливає 
на весь організм в цілому. Фізичні вправи мають ліку-
вальне спрямування [4, 7, 8, 9].

Заняття ЛФК сприяють зменшенню кількості на-
падів задишки, кашлю, ліквідації або зняттю спазму 
бронхів та бронхіол, зниженню тонусу інспіраторних 
м’язів, нормалізації тонусу ЦНС, відновленню функ-
ції дихальної системи, поліпшенню дренажної функції 
бронхів [3, 9]. Особливу увагу приділяють спеціаль-
ним дихальним вправам. Регулярні заняття дихальни-
ми вправами поліпшують рухливість грудної клітки, 
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розслаблюють гладеньку мускулатуру бронхів [6]. Усі 
спеціальні дихальні вправи спрямовані на розвиток 
у хворого навички вольового свідомого регулювання 
тривалості фази видиху, щоб вона була рівномірною 
та подовженою. При виконанні таких вправ сповіль-
нюється ЧСС, знижується АТ, зменшується кількість 
залишкового повітря в легенях [4, 8]. Відомо, що 
дихальні вправи з опором чи затримкою дихання 
сприяють більш повноцінному виведенню повітря з 
емфізематозно розтягнутих альвеол через звуженні 
бронхіоли і покращують функціональні можливості 
діафрагми та м’язів черевного пресу. До таких вправ 
відносять видих через складені „трубочкою” губи, 
через одну ніздрю, через трубочку опущену в посу-
дину з водою, задування свічки, видування мильних 
кульок, надування дитячих гумових кульок і надувних 
гумових іграшок різної еластичності, кисневих поду-
шок та інших надувних предметів [11]. 

Для зменшення чи ліквідації бронхоспазму реко-
мендують застосовувати „звукову” дихальну гімнас-
тику, особливістю якої є вимова певних звуків (дрижа-
чі, шиплячі, свистячі) під час фази видиху [1, 4, 7]. На 
думку Н.О. Івасик, застосування „звукової” дихальної 
гімнастики під час нападу сприяє покращенню стану 
хворого: стає легше дихати, зникає страх. Крім того, 
зменшується кількість хрипів, посилюється дренажна 
функція бронхів, покращується вентиляційна функція 
легень, підвищується працездатність [9].

У випадку накопичення харкотиння в бронхах ре-
комендують застосовувати дренажні вправи, що спри-
яють відтоку вмісту бронхів у трахею з наступною 
евакуацією під час відкашлювання. Ефект дренажних 
вправ підвищується, якщо під час видиху реабілітолог 
натискує на відповідну ділянку грудної клітки, про-
водить вібраційний масаж або легке потискування по 
ній [7, 9, 10].

У фізичній реабілітації хворих на БА широко за-
стосовують дихальну гімнастику за методикою К.П. 
Бутейко, яка має назву вольової ліквідації глибоко-
го дихання (ВЛГД) [2]. В основі методики лежить 
зменшення глибини та частоти дихання, що призво-
дить до накопичення в крові надлишкової кількості 
вуглекислого газу і незначному зниженню кисню, що 
сприяє активізації дихального центру та в свою чер-
гу призводить до розвитку резервних капілярів, при 
цьому збільшується і підсилюється кровообіг в усіх 
органах.

Зовсім інший підхід до лікування хворих на БА в 
дихальній гімнастиці   А.Н. Стрельнікової. За її мето-
дикою фактично не потрібно приділяти увагу видиху, 
а слід акцентувати увагу тільки на вдиху. Ця методика 
полягає в застосуванні динамічних дихальних вправ з 
активним, шумним, гучним, різким вдихом через ніс 
та пасивним видихом через ротову порожнину. Одно-
часно з вдихом виконуються спеціальний комплекс 
фізичних вправ. При цьому м'язи голосового апарату 
та інспіраторні м'язи виконують значно більший об'єм 
роботи, ніж при звичайному диханні. Такі тренуван-
ня сприяють оздоровленню дихальної системи та 
розвитку м’язів дихальної мускулатури, підвищенню 

життєвої ємності легень, зміцненню організму, під-
вищенню його функціональних можливостей, зняттю 
стресу, покращенню сну [5]. У цілому застосування 
дихальної гімнастики навіть у період нападу БА вже 
на перших заняттях сприяє покращенню стану паці-
єнта: стає легше дихати, зникає страх. Крім клінічно-
го покращення (зменшення кількості нападів кашлю, 
хрипів, посилюється дренажна функція легень), хво-
рих підвищується працездатність.

Поряд з спеціальною лікувальною гімнастикою 
у фізичній реабілітації хворих на БА застосовують 
вправи аеробного спрямування, зокрема лікувальну 
ходьбу. Її специфічність полягає в тому, що хворого 
треба навчити керувати своїм диханням під час руху. 
Рекомендують спочатку на 1-2 кроки зробити вдих, 
на 3-4 видих. Після засвоєння такого режиму дихання 
при ходьбі, поступово збільшують кількість кроків на 
видиху. Ходьба сприяє оздоровленню, стимулює про-
цеси кровообігу, дихання, обміну речовин, зміцнює 
м’язи ніг і таза [2, 9].

Відмічають також, що напади БА ніколи не вини-
кають у басейні, тому плавання та вправи у воді широ-
ко рекомендують хворим на цю недугу, але вода пови-
нна бути не хлорована, оскільки хлор може викликати 
алергічну реакцію. Заняття плаванням в басейні при-
зводять до покращення вентиляції легень, дренажної 
функції бронхів, збільшення рухливості діафрагми за 
рахунок тиску води на органи черевної порожнини.

При організації  заняття лікувальною гімнастикою  
необхідно виділяти вступний, основний та заключний 
періоди. Вступний період переслідує організацію за-
няття (хворим пояснюється мета, підрахування пульсу, 
дихання); крім того в цьому періоді використовуються 
прості загальнорозвиваючі вправи, які сприяють ак-
тивізації діяльності нервової, серцево-судинної і ди-
хальної системи. Ці фізичні вправи повинні створити 
сприятливі умови для спеціальних вправ. Тривалість 
вступного періоду 3-5 хвилин. Завдання основного 
періоду заняття – загальне  та спеціальне тренування 
хворих. Фізичні вправи, що застосовуються в цьому 
періоді, мають як загальнорозвиваючий, так і спеці-
альний характер. В заключному періоді заняття змен-
шується загальна реакція організму хворого на по-
передні вправи. Це досягається шляхом застосування 
елементарних гімнастичних вправ із полегшених ви-
хідних положень у чергуванні із статичним диханням 
і розслабленням м’язів [7, 9] 

Висновки.
1.Захворювання бронхолегеневої системи займають 

одне з провідних місць серед патологій внутрішніх 
органів і мають тенденцію до зростання. За період 
2009 по 2010 рр. в Україні кількість випадків виник-
нення бронхіальної астми серед дітей віком від 1 до 
14 років зросла на 1,3%.

2.Застосовуючи лікувальну фізичну культуру у дітей 
з бронхіальною астмою досягається нормалізація 
функції зовнішнього дихання, зменшуються сим-
птоми захворювання, підвищуються функціональні 
можливості організм.
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Застосування комплексної методики фізичної реабілітації  
при хронічному обструктивному бронхіті у чоловіків 

Бандуріна Є.В., Шпитальна О.М.
Класичний приватний університет

Анотації:
Розглянуто напрямки використання 
фізичної реабілітації при хронічному 
обструктивному бронхіті у чолові-
ків. В дослідженні приймало участь 
20 пацієнтів, чоловіки віком 35 – 45 
років. Тривалість курсу реабілітації 
становила 20 днів. Застосовано 
дихальну гімнастику за методикою 
О.М. Стрельникової, сегментарний 
масаж, поєднання фітотерапії та 
ароматерапії. Визначені принципи 
індивідуального диференційовано-
го підходу до лікування пацієнтів 
на стаціонарному і амбулаторному 
етапах їх реабілітації. Рекомендо-
вано етапі реабілітації пацієнтів. 
Відзначається покращення показ-
ників, що характеризують дренаж-
ну функцію бронхів та зовнішнього 
дихання. Встановлено позитивний 
вплив методики на обмінні процеси 
та загальну стійкість організму. По-
казано, що застосування комплек-
сної методики фізичної реабілітації 
знижує тривалість днів непрацез-
датності, покращує роботу кардіо-
респіраторної системи, підвищує 
адаптаційні і регенеративні можли-
вості у пацієнтів.

Бандурина Е.В., Шпитальная Е.Н. При-
менение комплексной методики физи-
ческой реабилитации при хроническом 
обструктивном бронхите у мужчин. Рас-
смотрены направления использования фи-
зической реабилитации при хроническом 
обструктивном бронхите у мужчин. В иссле-
довании принимало участие 20 пациентов, 
мужчины в возрасте 35 – 45 лет. Длитель-
ность курса реабилитации составляла 20 
дней. Применена дыхательная гимнастика 
по методикой Стрельниковой, сегментар-
ный массаж, сочетание фототерапии и 
ароматерапии. Определенные принципы 
индивидуального дифференцированного 
подхода к лечению пациентов на стацио-
нарном и амбулаторном этапах их реаби-
литации. Рекомендовано этапы реабили-
тации пациентов. Отмечается улучшение 
показателей, которые характеризуют дре-
нажную функцию бронхов и внешнего ды-
хания. Установлено позитивное влияние 
методики на обменные процессы и общую 
стойкость организма. Показано, что приме-
нение комплексной методики физической 
реабилитации снижает длительность дней 
неработоспособности, улучшает работу 
кардио-респираторной системы, повышает 
адаптационные и регенеративные возмож-
ности у пациентов.

Bandurina E.V., Shpitalny E.N. 
Application of complex method 
of physical rehabilitation at a 
chronic obstructive bronchitis for 
men. Directions of use of physical 
rehabilitation at a chronic obstructive 
bronchitis for men are considered. 20 
patients, men in age 35 – 45 years, 
took part in research. Duration of 
course of rehabilitation made 20 days. 
A respiratory gymnastics is applied to on 
by the method of Strel’nikova, segmental 
massage, combination of phytotherapy 
and aromatherapy. Certain principles of 
the individual differentiated going near 
treatment of patients on the stationary and 
ambulatory stages of their rehabilitation. 
The stages of rehabilitation of patients 
are recommended. The improvement of 
indexes which characterize the drainage 
function of bronchial tubes and external 
breathing is marked. Positive influence 
of method is set on exchange processes 
and general firmness of organism. It is 
rotined that application of complex method 
of physical rehabilitation is reduced by 
duration of days of uncapacity, improves 
work to the cardio-respiratory  systems, 
promotes adaptation and regenerative 
possibilities for patients.
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Вступ.1

Хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) 
– хвороба, що частіше виникає після 40 років. 
Епідеміологічні дані свідчать про більшу поширеність 
даного захворювання серед чоловіків [7]. Протягом 
останніх років в Україні відзначається тенденція до 
збільшення захворюваності та смертності внаслідок 
хронічних обструктивних захворювань легень (ХОЗЛ) 
та хронічного обструктивного бронхіту (ХОБ), 
зокрема , що суттєво впливає на соціально-економічні 
показники в країні [8]. Так, в Україні в період з 2006 по 
2010 роки захворюваність на хронічний обструктивний 
бронхіт зросла в 10 разів, а смертність у 3, 4 рази 
перевищували показники смертності від усіх інших 
пульмонологічних захворювань. Це захворювання 
знаходиться в першій 10-ці причин як тимчасової, 
так і стійкої та довготривалої втрати працездатності 
населення країни [8]. У зв’язку з цим питання фізичної 
реабілітації пацієнтів, що хворіють на хронічний 
обструктивний бронхіт є вельми актуальною. Завдяки 
фізичній реабілітації, яка може бути застосована на всіх 
етапах лікування хворих на хронічний обструктивний 
бронхіт, значно прискорюється процес відновлення 
стану здоров’я хворих, знижується тривалість днів 
непрацездатності, покращується робота дихальної 
системи, підвищуються адаптаційні і регенеративні 
можливості у пацієнтів, що страждають на хронічний 
обструктивний бронхіт [4, 7]. Тому для реабілітолога 
© Бандуріна Є.В., Шпитальна О.М., 2012

дуже важливим є впровадження збалансованого, 
індивідуального, не переобтяженого та зрозумілого 
пацієнтові комплексу методів та засобів фізичної 
реабілітації [4]. У випадку з реабілітацією хворих 
на хронічний обструктивний бронхіт – це виконання 
вправ з дихальної гімнастики, масажу, фітотерапія. 
Інші заходи будуть проводиться фахівцями з ЛФК, 
масажу, ФЗТ на амбулаторному та, бажано, санаторно-
курортному етапах лікування та реабілітації [5].

Після проведення дослідження із застосуванням 
комплексної методики фізичної реабілітації чоловіків, 
що хворіють на хронічний обструктивний бронхіт, є 
можливим стверджувати, що позитивно впливають на 
процес одужання при ХОБ такі методи, як дихальна 
гімнастика за О. М. Стрельниковою, сегментарний 
масаж, фіто- та ароматерапія. 

Актуальність вибраної теми пояснюється тим, що 
застосування комплексної методики фізичної реабі-
літації має більше перспективи у відновленні стану 
здоров’я та працездатності пацієнтів, здатна підвищи-
ти якість та тривалість їхнього життя. 

 Робота виконана за планом науково-дослідної ро-
боти кафедри фізичної реабілітації Класичного при-
ватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення ефективності впли-

ву підібраного комплексу методів фізичної реабіліта-
ції на відновлення стану хворих, які перенесли хроніч-
ний обструктивний бронхіт та відображення ступеня 
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ефективності використання комплексної методики 
фізичної реабілітації у період запровадження віднов-
лювальних дій у пацієнтів-чоловіків, страждаючих на 
хронічний обструктивний бронхіт як на стаціонарно-
му, так і на амбулаторному етапах лікування.

Завдання дослідження:
1. Провести аналіз сучасного стану проблеми із впро-

вадження в практичну діяльність таких методів, 
як дихальна гімнастика за О. М. Стрельниковою, 
сегментарний масаж, фітотерапія та ароматерапія 
із використанням фітозборів та ароматичних 
олій пульмонологічної спрямованості у фізичній 
реабілітації хворих на ХОБ.

2. Розробити комплексну методику фізичної 
реабілітації для відновлення стану здоров’я у 
пацієнтів-чоловіків, що хворіють на ХОБ та експе-
риментально їх перевірити.

3. Оцінити ефективність впливу підібраної комплексної 
методики фізичної реабілітації на покращення ста-
ну здоров’я людей, які страждають на хронічний 
обструктивний бронхіт.
За даними літературних джерел та підставі ба-

гаторічного практичного застосування доведено, 
що дихальні вправи, які були запропоновані О. М. 
Стрельниковою є ефективними в лікуванні пацієн-
тів із ХОЗЛ (хронічними обструктивними захворю-
ваннями легень) та при хронічному обструктивному 
бронхіті, зокрема. Особливістю і популярністю засто-
сування «парадоксального» дихання за О. М. Стрель-
никовою є його доступність та, за умови тривалого та 
правильного використання, висока ефективність [9]. 
Важливою перевагою дихальної гімнастики за О. М. 
Стрельниковою є використання форсованого вдиху 
і залучення значного дихального м’яза – діафрагми. 
Дихальна гімнастика полягає в тренуванні короткого, 
різкого, гучного вдиху через ніс з частотою приблиз-
но 3 вдихи за 2 секунди, з наступним, абсолютно па-
сивним видихом через ніс або через рот. Одночасно з 
видихом виконується комплекс рухових вправ, що ви-
кликає стискання грудної клітки в її різних відділах. 
У підсумку – життєва ємність легень (ЖЄЛ) вже після 
першого заняття зростає на 0, 1 – 0, 3 л та нормалізу-
ється газовий склад крові, при чому кількість кисню 
в артеріальній крові різко підвищується [1, 3, 6]. Ди-
хальна гімнастика включає в себе елементи тренуван-
ня механізмів або складових компонентів дихального 
акту. Комплекс гімнастики включає статичні дихальні 
вправи для тренування подовженого видиху – звуко-
ву гімнастику, що складається зі спеціальних вправ, 
зв'язаних із проголошенням звуків, при яких вібрація 
голосових зв'язок передається на трахею, бронхи, ле-
гені, грудну клітку і викликає розслаблення спазмо-
ваних бронхів і бронхіол. Окрім статичних, комплекс 
має і динамічні дихальні вправи, коли фізичні вправи 
поєднуються з актом дихання [4, 9]. 

 Велика кількість повторів (від 1 до 5 тисяч вдихів-
рухів за годину) і систематичне щоденне тренування 
(2 рази в день – ранком і ввечері), як на стаціонарному, 
так і амбулаторно-поліклінічному етапах лікування і 
реабілітації, достовірно сприяють зміцненню і тре-

нованості дихальної мускулатури та сприяє розсла-
бленню гладкої мускулатури бронхів. В результаті це 
сприяє зняттю бронхоспазму, кращому відходженню 
мокроти, зменшенню та припиненню кашлю, поліп-
шенню дихальної функції, різкому зменшенню екс-
піраторної задишки, полегшенню видиху, збільшен-
ню ЖЄЛ та ОФВ1 [1, 4, 8]. Є доказаним, що дихання 
за методикою О. М. Стрельникової підвищує рСО2, 
ОФВ1 і ЖЄЛ, дещо знижує рО2 крові. Цей вплив є ко-
рисним для організму хворих на ХОБ, оскільки зрос-
тання ЖЄЛ і ОФВ1 поліпшує функціональний стан 
дихальної системи, а зміни напруження газів (рСО2 
та рО2) ведуть до полегшення дифузії О2 в тканини та 
життєво важливі органи, а СО2 в надлишку виводить-
ся з легень у видихуване повітря [1, 4, 8]. Курс цієї 
лікувальної гімнастики – від 12 до 20 процедур [5, 9].

Що стосується використання сегментарного маса-
жу в комплексі методів фізичної реабілітації у пацієн-
тів з хронічним обструктивним бронхітом, то згідно 
літературних даних та досвіду його практичного ви-
користання, можна зауважити наступне : 

в основі сегментарного масажу лежить механічна • 
дія на покриви тіла (БАТ та зони), що мають реф-
лекторний зв'язок із різними внутрішніми органами 
та функціональними системами організму хворої 
людини [2, 4];
позитивний ефект сегментарного масажу при хро-• 
нічному обструктивному бронхіті полягає в наступ-
ному – збільшує виділення мокроти, її розрідження, 
полегшується дихання, особливо видих ;
сегментарний масаж, також, збільшує життєву єм-• 
ність легенів і їх екскурсію [2, 5]. 

Розслаблення постійно напружених м'язів і 
розм'якшення сполучно-тканинних ущільнень усуває 
болісний кашель, особливо при формуванні чи на-
явності у хворого бронхоектазів, особливо після пе-
ренесеного гострого бронхіту. Сегментарний масаж 
при лікуванні хронічного обструктивного бронхіту 
застосовується в комплексі методів лікування та ре-
абілітації, після ліквідації гостроти запального про-
цесу, зменшені бронхоспазму при нападах ядухи та 
зменшені проявів дихальної недостатності [1, 3, 6]. 
При лікуванні хронічного обструктивного бронхіту 
прийоми масажу, слід доповнити вібрацією і, щоб 
уникнути побічних явищ, рекомендується проводити 
масаж середньої інтенсивності [4, 5]. Курс лікування 
сегментарним масажем рекомендується, приблизно з 
10 – 12 сеансів, що проводяться або щодня, або з ін-
тервалом в один день. Тривалість кожної процедури 
становить 10-20 хвилин, залежно від ступеня змін, що 
відбулися в уражених тканинах [2, 8].

 Стосовно застосування фітотерапії, то при прове-
дення дослідження в комплексній методиці фізичної 
реабілітації при ХОБ використовувалися фіточаї (спе-
ціальні бронхолітичні збори фітосировини промисло-
вого виробництва). Ці фіточаї пацієнти приймали 3 
рази на день – зранку, з 7 до 8 годин, не менш, ніж 
через 30-40 хвилин після проведення вправ дихальної 
гімнастики за методикою О. М. Стрельникової, після 
обіду (через 1, 5-2 години після сеансу сегментарного 
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масажу), та ввечері, з 19 до 20 години, не менш, ніж 
через 30-40 хвилин після проведення вправ дихальної 
гімнастики за методикою О. М. Стрельникової. Чаї 
були теплі, t 34-38 градусів, від 200 до 250 мл. Фіто-
чай вживався повільно, на протязі 10-15 хвилин, неве-
ликими ковтками [5]. Пацієнтами вживалися 2 збори 
фіточаїв:

Збір № 1
Переважно антисептичний збір лікарських рос-

лин, що стимулює відхаркування: листя подорожника, 
корінь солодки, листя шавлії, квіти бузина, бруньки 
сосни.

Збір № 2
Переважно бронходилятуючий збір лікарських 

рослин: листя мати-та мачухи, трава душиці, корінь 
солодки, трава багульника.

Організація дослідження. Дослідження було про-
ведене на базі терапевтичного відділення центральної 
районної лікарні м. Берислав, Херсонської області. У 
проведенні дослідження приймало участь 20 пацієнтів. 
Це чоловіки віком 35 – 45 років з діагнозом хронічний 
обструктивний бронхіт. Учасники дослідження були 
розділені на 2 групи – контрольну та експерименталь-
ну, по 10 чоловік кожна. Діагноз хронічний обструк-
тивний бронхіт у хворих був встановлений на основі їх 
скарг, даних анамнезу, клінічних та інструментальних 
досліджень (рентгенографія, спірографія). Збір даних 
клінічних досліджень, даних лабораторної діагности-
ки, спірографії виконувався під керівництвом завід-
уючого відділення – лікарем – пульмонологом. Усі па-
цієнти пройшли медико- біологічні обстеження двічі, 
під час госпіталізації та після закінчення лікування. 
Отримані дані дослідження статистично оброблялися, 
після чого робилися висновки з ефективності впливу 
запропонованої комплексної методики фізичної реабі-
літації. Тривалість курсу реабілітації становила, в се-
редньому, 20 днів, в період проведення експерименту 
з жовтня 2011 року по квітень 2012 року.

Обидві групи були однорідні за статтю, віком, рів-
нем фізичного розвитку та клінічного перебігу захво-
рювання. Стан захворювання був середнього ступеня 
важкості, без тяжких кардіо – респіраторних усклад-
нень. Треба відзначити, що всі пацієнти були ознайом-
лені з умовами та термінами програми реабілітації.

Пацієнти контрольної групи, на тлі медикамен-
тозного лікування, отримали стандартні процедури 
– ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальний масаж у 
поєднанні з курсом ЛФК, лікарські інгаляції з брон-
холітиками і відхаркувальними препаратами, електро-
форез. 

Пацієнти експериментальної групи, на тлі пато-
генетичного лікування захворювання, застосовували 
комплексну методику фізичної реабілітації – вправи 
дихальної гімнастики за О.М. Стрельниковою, сег-
ментарний масаж, фіто – та ароматерапію.

Результати дослідження.
Відмінними рисами запропонованої комплексної 

методики фізичної реабілітації є те, що у хворих 
експериментальної групи при побудові комплексної 
програми фізичної реабілітації використовували 

дихальну гімнастику за методикою О.М. Стрельникової 
у поєднанні з використанням сегментарного масажу 
та фіто – ароматерапії, у вигляді інгаляції аромаолій 
з бронхолітичною, спазмолітичною та муколітичою 
дією.

Контрольна група проходила реабілітацію за 
загальноприйнятою методикою: ранкова гігієнічна 
гімнастика, лікувальний масаж у поєднанні з курсом 
ЛФК, лікарські інгаляції з медикаментозними з 
бронхолітиками і відхаркувальними препаратами, 
електрофорез.

Пацієнти обох груп отримували патогенетичну 
терапію із застосуванням антибіотиків, бронхолітиків 
та відхаркувальних препаратів. Для оцінювання 
ефективності застосування комплексної методики 
фізичної реабілітації були застосовані такі методи 
дослідження: спірографічне обстеження (ЖЄЛ, 
ОФВ1), проби Штанге і Генче. Виходячи з аналізу 
даних, отриманих при первинному обстеженні 
обох груп хворих, відзначалася односпрямованість 
погіршення функції кардіо – респіраторної системи 
(див. табл.1).

У хворих обох груп відмічалося зменшення ле-
геневих обсягів, переважно за рахунок зменшення 
резервного обсягу видиху, зниження резервних мож-
ливостей дихальної системи та наявності порушень 
бронхіальної прохідності.

 З боку серцево-судинної системи відзначалася 
приблизно однакова частота серцевих скорочень і ве-
личина артеріального тиску в спокої та після фізично-
го навантаження. 

Також були достовірно зафіксовані уповільнення 
відновлення цих показників після фізичного наванта-
ження. 

Отримані при обстеженні дані були враховані при 
розробці комплексної методики фізичної реабілітації, 
яка була рекомендована та впроваджена, в подальшо-
му, у хворих експериментальної групи. Були отримані 
такі результати (див. табл.2).

У ході роботи оцінювалася ефективність застосу-
вання дихальної гімнастики  за О.М. Стрельниковою, 
сегментарного масажу та засобів фіто – та ароматера-
пії на стан здоров’я чоловіків, хворих на хронічний 
обструктивний бронхіт. При повторному обстежені 
у хворих експериментальної групи, яке проводилося 
на 15 – 17 день дослідження, у 78 – 80 % випадків 
були відсутні клінічні прояви захворювання. У контр-
ольній групі тільки у 54 % випадків відзначалася нор-
малізація функціональних показників. Порівняльний 
аналіз функції зовнішнього дихання у хворих обох 
груп при повторному обстежені достовірно показав, 
що в експериментальній групі мали місце більш ви-
ражені позитивні зрушення, ніж у контрольній групі. 
В експериментальній групі хворих були достовірно 
більші величини, що характеризують дихальні обся-
ги, покращилася бронхіальна прохідність, підвищила-
ся стійкість до гіпоксії, також була відмічена досто-
вірна нормалізація та стабілізація показників серцево 
– судинної системи, як у спокої, так і після фізичного 
навантаження. У контрольній групі відзначалося до-
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Таблиця 1

Показники контрольної (п=10) та експериментальної групи (п=10) на початку експерименту(М ± m)

Показники Контрольна група
(n =10)

Експериментальна група
(n =10) t P

Проба Штанге 31, 96 ± 2, 16 31, 84 ± 2, 24 0, 03 < 0, 05

Проба Генче 25, 16 ± 1, 12 23, 35 ± 1, 23 1, 07 < 0, 05

ЖЄЛ, (л) 2, 31 ± 0, 76 2, 13 ± 0, 75 0, 15 < 0, 05

ОФВ1 (л/с) 1, 59 ± 0, 11 1, 97 ± 0, 14 1, 89 < 0, 05

 
Таблиця 2

Показники контрольної (п=10) та експериментальної групи (п=10) в кінці експерименту (М ± m)

Показники Контрольна група
(n =10)

Експериментальна група
(n =10) t P

Проба Штанге 38, 78 ± 2, 91 49, 89 ± 3, 19 2, 56 < 0, 05

Проба Генче 28, 58 ± 1, 24 31, 63 ± 0, 71 2, 15 < 0, 05

ЖЄЛ, (л) 2, 67 ± 0, 41 3, 44 ± 0, 67 0, 93 < 0, 05

ОФВ1 (л/с) 2, 74 ± 0, 20 1, 97 ± 0, 15 3, 34 < 0, 001

Рис. 1. Динаміка змін в показниках функції дихальної системи ЖЄЛ (л)
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

стовірне зниження показників величини пульсу, ар-
теріального тиску та поліпшення ЖЄЛ, ОФВ1, але 
в значеннях менших, ніж в експериментальній гру-
пі. Відзначалося достовірне збільшення показників 
загальної фізичної працездатності в обох групах об-
стежених хворих, але воно було достовірно більш зна-
чним в експериментальній групі. Це також співпадало 
із значним зменшенням чи зникненням клінічних про-
явів захворювання, таких, як: явища бронхоспазму, 
напади ядухи, експіраторна задишка, продуктивний 
кашель тощо. Зміни, що відбулися у дихальній сис-
темі пацієнтів експериментальної групи під впливом 
застосування комплексної методики фізичної реабілі-
тації, відображені на рис.1.

Також було виявлено, що в результаті впроваджен-
ня запропонованої комплексної методики фізичної ре-
абілітації у чоловіків, хворих на хронічний обструк-
тивний бронхіт, достовірно спостерігалося зменшення 
термінів відновлення кардіо – респіраторних та адап-
тивних функцій та днів непрацездатності – у пацієнтів 
експериментальної групи на 5-6 днів, в порівнянні з 
піддослідними пацієнтами з контрольної групи.

Висновки
Аналізуючи клінічні дані, лабораторних та інстру-

ментальних досліджень, з’ясувалося, що процес реабі-
літації хворих експериментальної групи, які викорис-
товували комплексну методику, був більш ефективним, 
ніж у хворих контрольної групи. Проведені дослі-
дження підтвердили, що дихальна гімнастика за О.М. 

Стрельніковою позитивно впливає на обмінні процеси, 
грає важливу роль у кровопостачанні, у тому числі і ле-
геневій тканині, поліпшує дренажну функцію бронхів, 
відновленню нормального крово- і лімфопостачання, 
усуненню місцевих застійних явищ, підвищує загальну 
стійкість організму, покращує показники зовнішнього 
дихання, зокрема ЖЄЛ та ОФВ1.

 Підсумовуючи результати проведеного досліджен-
ня, можна зробити висновок, що комплексна методи-
ка фізичної реабілітації, що була запропонована для 
пацієнтів експериментальної групи, із застосуванням 
таких методів, як дихальна гімнастика за методикою 
О.М. Стрельникової, сегментарний масаж, поєднання 
фіто- та ароматерапії, виявилася більш ефективною в 
порівнянні з методами реабілітації, які були застосо-
вані в контрольній групі та включали в себе: ранкову 
гігієнічну гімнастику, лікувальний масаж у поєднанні 
з курсом ЛФК, лікарські інгаляції з медикаментозни-
ми з бронхолітиками і відхаркувальними препарата-
ми, електрофорез. Можна вважати, що розроблена 
комплексна методика фізичної реабілітації при хро-
нічному обструктивному бронхіті може бути вико-
ристана в лікувально – профілактичних закладах, де 
лікуються хворі з хронічними обструктивними брон-
хітами, як на амбулаторному та стаціонарному етапах 
лікування, так і при реабілітації на санаторному етапі 
відновлення.
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Комплексний підхід до корекції функцій опорно-рухового апарату 

при порушеннях постави у дошкільників ортопедичної групи
Бандуріна К.В., Бабакова І.О.

Класичний приватний університет 

Анотації:
Показано вплив засобів фізич-
ної реабілітації дошкільників на 
функцію опорно – рухового апа-
рату при порушеннях постави. В 
експерименті приймало участь 
20 дошкільників у віці 6 років. Об-
стеження дошкільників проводи-
ли на початку і в кінці реабіліта-
ційних заходів. Встановлено, що 
додавання до основної програми 
занять вправ з елементами йоги 
сприяють посиленню корекції 
порушень постави. Встановле-
но, що зміцнення м'язів тулуба з 
чергуванням вправ розтягуючого 
характеру підтримує симетрію 
правої і лівої сторін тіла і спри-
яє збереженню правильної пози. 
Зазначено, що для зміцнення 
м'язів корсета бажано виконува-
ти вправи з вихідних положень 
стоячи перед дзеркалом (в рівно-
вазі, лежачи на спині, на животі і 
на боці). Рекомендовано силові 
вправи в режимі ранкової гімнас-
тики з корекцією вертикалі хребта 
та контролем за симетричною на-
вантаженням на м'язи передньої, 
задньої і бічних поверхонь тіла.

Бандурина Е.В., Бабакова И.А. Комплекс-
ный поход к коррекции функций опорно 
– двигательного аппарата при наруше-
ниях осанки у дошкольников ортопеди-
ческой группы. Показано влияние средств 
физической реабилитации дошкольников 
на функцию опорно-двигательного аппара-
та при нарушениях осанки. В эксперимен-
те принимало участие 20 дошкольников в 
возрасте 6 лет. Обследования дошкольни-
ков проводили в начале и в конце реаби-
литационных мероприятий. Установлено, 
что добавление к основной программе за-
нятий упражнений с элементами йоги спо-
собствуют усилению коррекции нарушений 
осанки. Установлено, что укрепление мышц 
туловища с чередованием  упражнений 
растягивающего характера поддерживает 
симметрию правой и левой сторон тела 
и способствует сохранению правильной 
позы. Отмечено, что для укрепления мышц 
корсета желательно выполнять упражне-
ния из исходных положений, стоя перед 
зеркалом (в равновесии, лежа на спине, на 
животе и на боку). Рекомендуются силовые 
упражнения в режиме утренней гимнасти-
ки с коррекцией вертикали позвоночника и 
контролем за симметричной нагрузкой на 
мышцы передней, задней и боковых по-
верхностей тела.

Bandurina E.V., Babakova I.A. The 
complex hike to the correction of 
functions supporting motive vehicle at 
violations of carriage for the under-fives 
of orthopaedic group. Influence of facilities 
of physical rehabilitation of preschoolers on 
the function of locomotorium at violations of 
carriage is shown. In experiment took part 20 
preschoolers aged 6 years. The inspections 
of preschoolers conducted at the beginning 
and at the end of rehabilitation measures. 
It is set that adding to the main program of 
employments of exercises with the elements 
of yoga instrumental in strengthening of 
correction of violations of carriage. It is 
set that strengthening of muscles of trunk 
with alternation  of exercises of stretching 
character supports symmetry of right and 
left sides of body and instrumental in the 
maintainance of correct pose. It is marked 
that for strengthening of muscles of corset 
it is desirable to execute exercises from 
initial positions, upright before a mirror 
(in an equilibrium, lying on the back, on a 
stomach and on a side). Power exercises 
are recommended in the mode of morning 
gymnastics with the correction of vertical 
line of spine and control after the symmetric 
loading on muscles front, back and lateral 
surfaces of body.

Ключові слова:
порушення, постава, реабілі-
тація, корекція, профілактика, 
вправи, йога, діти. 

нарушение, осанка, реабилитация, кор-
рекция, профилактика, упражнения, йога, 
дети. 

violation, carriage, rehabilitation, correction, 
prophylaxis, exercises, yoga, children. 

Вступ.1

Питання порушення постави у дошкільнят 
вивчалися багатьма вітчизняними і зарубіжними 
фахівцями. Але і тепер ця проблема залишається 
актуальною в усьому світі і на Україні, зокрема.

До порушень постави у фронтальній площині від-
носиться сутулість, яка характеризується посиленим 
фізіологічним кіфозом грудного відділу хребта; попе-
речний лордоз присутній, але зменшений, нахил тазу 
вперед незначний. Відзначається в'ялість м'язів спини 
і надпліччя; трохи западаюча грудина. При виявленні 
сутулої спини слід негайно приступити до корекції так 
як, її деформуючий вплив послаблює групи м'язів, що 
підтримують хребет, а в наслідку порушується розта-
шування внутрішніх органів і організм стає вразливий 
до різних захворювань[1, 2, 4, 7].

Аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що 
найчастіше в практиці виховання правильної постави 
використовуються методи, що призводять до інших 
порушень постави. Це сприяє прояву інших пору-
шень, що призводять до м'язового напруження, скоро-
чення м'язів з одного боку тіла і розслабленню з іншо-
го. Важливою проблемою залишається правильний 
підбір коригуючих вправ по виду порушень постави і 
фізіологічної індивідуальності, їх дозування, а також 
облік помилок при їх виконанні та їх виправлення.

Перераховані положення вказують на необхідність 
продовження досліджень у цьому напрямку, що і зу-
© Бандуріна К.В., Бабакова І.О., 2012

мовило вибір теми роботи. Все це стало підставою при 
складанні комплексів вправ і підборі засобів фізичної 
реабілітації, що спрямовані на корекцію сутулої спини.

Аналіз науково – дослідної літератури показав, що 
основними причинами виникнення порушення по-
стави автори вважають фіксовані пози, неправильне 
положення тіла стоячи і сидячи, не відповідність до-
шкільної меблів гігієнічним нормам, асиметричне роз-
ташування важких предметів в руках, гіподинамію, не 
інформованість дітей та батьків щодо профілактики 
правильної постави. У віці 5-6 років однією з харак-
терних особливостей фізичного розвитку є тимчасове 
порушення пропорцій тіла. Зростання кінцівок значно 
випереджає зростання тулуба, у зв'язку з чим, рухи 
стають незграбними. За інтенсивним зростанням ске-
лета та розвитком м'язової системи не завжди встигає 
розвиток внутрішніх органів. Зокрема, серце зазвичай 
випереджає в зростанні кровоносні судини, що може 
бути причиною підвищення артеріального тиску крові 
і труднощі в роботі серця[3, 5, 6, 8, 9].

На думку більшості авторів, підбираючи вправи 
корекційної спрямованості, необхідно орієнтуватися 
на статичні вправи, які зміцнюють м'язи без наванта-
ження на опірні елементи і не використовувати рухи у 
великої амплітуди.

Разом з тим, незважаючи на численні дослідження 
з проблеми порушення постави дошкільнят, питанням 
використання фізичних вправ з елементами йоги для 
дітей напрямку не приділяється належна увага.
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Обраний напрям дослідження відповідає науково-
му плану Класичного приватного університету «Те-
оретико – методичні основи фізичного виховання і 
фізичної реабілітації різних груп населення» номер 
держреєстрації 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчення ефективності 

впливу фізичної реабілітації з елементами йоги для 
дітей на стан покращення функцій опорно-рухового 
апарату, на укріплення здоров’я і покращення само-
почуття.

Для досягнення поставленої мети були визначені 
наступні завдання: 1.Аналіз літературних джерел з 
теми дослідження.

2.Оцінити антропометричні дані та симетрії рухів 
дошкільників.

3.Підібрати вправи з елементів йоги для дітей з по-
рушенням постави.

4.Перевірити ефективність запропонованої про-
грами.

Методи дослідження.
1. Аналіз літературних джерел.
2. Медико-біологічні дослідження:

метод візуального скринінга, який заснований • 
на карті рейтингу постави Хоулі та Френкса;
вимірювання зросту;• 
асиметрія лопаток;• 
метод визначення активної гнучкості хребта в • 
положенні стоячи;
рухливість хребта при нахилі назад у положенні • 
лежачи;
бічна рухливість хребта;• 
оцінка силової витривалості м’язів правої та лі-• 
вої сторін тулуба;
динамічна силова витривалість м’язів живота.• 

3. Метод фізичної реабілітації.
4. Метод педагогічного експерименту.
5. Метод математичної статистики.
Результати дослідження 
Організація дослідження. Дослідження проводи-

лося на базі Бериславського дошкільного навчального 
закладу №3 (ясла-садок) комбінованого типу Херсон-
ської області в період з жовтня 2011 року по березень 
2012 року. В дослідженні брали участь 20 (10 дівчаток 
і 10 хлопчиків) дошкільнят ортопедичної групи. Учас-
ники практичного експерименту були поділені на дві 
групи по 10 дошкільників в кожній – експерименталь-
ну та контрольну.

Досліджувані групи носили однорідний характер: 
стать – дівчатка та хлопчики; вік 6 років; у всіх виявлено 
такі порушення постави: в фронтальній площині – суту-
лість, в сагітальній – тонусний дисбаланс м’язів правої 
частини тулуба грудного відділу; досліджувані не мали 
суттєвих ускладнень зі сторони дихальної та серцево-
судинної системи; дошкільнята іноді відчували незна-
чний біль в спині після фізичних навантажень.

Збір даних клінічних досліджень, даних медико- 
біологічних досліджень виконувалися під керівни-
цтвом медичної сестри дитсадка, методистом та ви-
хователем групи.

Усі дошкільники пройшли медико- біологічні об-
стеження двічі, до експерименту та після нього. Отри-
мані дані дослідження статистично оброблялися, 
після чого робилися висновки з ефективності впливу 
запропонованої програми з фізичної реабілітації на 
відновлення стану здоров’я дошкільників.

Дошкільники контрольної групи отримували комп-
лексну програму з фізичної реабілітації у вигляді:вправ 
на формування правильної постави згідно методич-
них рекомендацій для вихователів, учителів і батьків 
« Профілактика і корекція порушень постави I ступені 
у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку», які 
були затверджені відділом освіти у Херсонській об-
ласті.

Підібраний комплекс з фізичної реабілітації для 
дошкільнят експериментальної групи, яка включала 
в себе комплексну програму з фізичної реабілітації 
у вигляді: вправ на формування правильної поста-
ви згідно методичних рекомендацій для вихователів, 
учителів і батьків « Профілактика і корекція пору-
шень постави I ступені у дітей дошкільного і молод-
шого шкільного віку», які були затверджені відділом 
освіти у Херсонській області, а також був доповнений 
комплексом вправ з елементами йоги для дітей при 
порушені функцій опорно-рухового апарату. 

Заняття проводилися 2 рази на тиждень по 1 акаде-
мічній годині (30 хвилин), в урочній формі.

Заняття в експериментальній і контрольній групах 
має 3 частини:

підготовча частина 5 хвилин;• 
основна частина 15-20 хвилин;• 
заключна частина 3-4 хвилини..• 

Аналіз середніх результатів змін показників вимі-
рювання зросту показав, що різниця між показниками 
зміни вимірювання зросту до експерименту та після 
його проведення в експериментальній групі статис-
тично недостовірні (при Р < 0,05), показник різниці 
вимірювання зросту в контрольній групі зафіксований 
як недостовірний. Виходячи з цього ми можемо відмі-
тити, що позитивна ефективність приросту показника 
по даному критерію не було в жодній із груп. 

Аналіз результатів зміни асиметрії лопаток пока-
зали, що різниця між показниками до та після експе-
рименту в контрольній та експериментальній групах 
зафіксовані як недостовірні (при Р < 0,05). Аналіз 
результатів зміни активної гнучкості хребта в поло-
женні стоячи показали, що різниця між показниками 
до та після експерименту в контрольній зафіксовані 
як недостовірні, а в експериментальній групі зафіксо-
вані як достовірні (при Р < 0,05). Аналіз результатів 
зміни рухливості хребта при нахилах спини назад в 
положенні лежачі показали, що різниця між показни-
ками до та після експерименту в контрольній групі 
зафіксовані як недостовірні, а в експериментальній 
– статистично достовірні (при Р < 0,05). Аналіз ре-
зультатів зміни бічної рухливості хребтового стовпа 
вліво показали, що різниця між показниками до та 
після експерименту в контрольній групі зафіксовані 
як недостовірні, а в експериментальній – статистич-
но достовірні (при Р < 0,05). Аналіз результатів зміни 
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бічної рухливості хребтового стовпа вправо показали, 
що різниця між показниками до та після експеримен-
ту в контрольній групі зафіксовані як недостовірні, а 
в експериментальній – статистично достовірні (при Р 
< 0,05). Аналіз результатів зміни силової витривалості 
м’язів лівої частини тулуба показали, що різниця між 
показниками до та після експерименту в контрольній 
групі зафіксовані як недостовірні, а в експерименталь-
ній – статистично достовірні (при Р < 0,05). Аналіз 
результатів зміни силової витривалості м’язів правої 
частини тулуба показали, що різниця між показни-
ками до та після експерименту в контрольній групі 
зафіксовані як недостовірні, а в експериментальній – 
статистично достовірні (при Р < 0,05).

Аналіз результатів зміни динамічної витривалості 
м’язів живота   показали, що різниця між показниками 
до та після експерименту в контрольній групі зафік-
совані як недостовірні, а в експериментальній – ста-
тистично достовірні (при Р < 0,05). Аналіз результа-
тів зміни карти рейтингу постави Хоулі та Френкса   
показали, що різниця між показниками до та після 
експерименту в контрольній групі зафіксовані як не-
достовірні, а в експериментальній – статистично до-
стовірні (при Р < 0,05).

Позитивний результат експерименту дозволив зро-
бити наступні практичні рекомендації:
1) для зміцнення м'язів корсета бажано виконувати 

вправи з вихідних положень стоячи перед дзерка-
лом, в рівновазі, лежачи на спині, на животі і на 
боці;

2) правильне виконання вправ, виробляють рефлек-
си правильної постави, тому необхідні розтягують 
і силові вправи в режимі ранкової гімнастики, з 
корекцією вертикалі хребта та контролем за симе-
тричною навантаженням на м'язи передньої, задньої 
і бічних поверхонь тіла.
Висновки.
Тема порушення постави у дошкільнят не втрачає 

своєї актуальності і вимагає нових підходів у викорис-
танні засобів фізичної реабілітації.

Проведений експерименту підтверджує ефектив-
ність запропонованих заходів фізичної реабілітації, 
як профілактики і корекції порушень постави. Зміц-
нення м'язів тулуба з чергуванням вправ розтягуючо-
го характеру підтримує симетрію правої і лівої сторін 
тіла і сприяє збереженню правильної пози. В обох 
групах спостерігався приріст за всіма показниками, 
але в експериментальної групі ці зміни статистично 
достовірні.

Подальше дослідження планується провести в на-
прямку вивчення інших можливостей фізичної реабі-
літації для загальної профілактики порушень постави 
у дошкільнят.

Таблиця 1
Середні результати контрольної та експериментальної групи після експерименту

№  
п/п Показник Контрольна група Експериментальна 

група
t-критерия 
Стьюдента

1 2 3 4 5

11 Вимірювання зросту, см 111,51 ± 0,55 112,20 ± 0,27 1,128

22 Асиметрія лопаток, см 0,30 ± 0,06 0,24 ± 0,04 0,829

33 Активна гнучкість хребта в положенні 
стоячи, см 3,20 ± 0,12 4,00 ± 0,16 4,089

44 Рухливість хребта при нахилі назад в 
положенні лежачі, см 11,05 ± 0,24 12,70 ± 0,27 4,513

55 Бічна рухливість хребтового стовпа вліво, 
см 11,35 ± 0,25 13,90 ± 0,46 4,901 

66 Бічна рухливість хребтового стовпа впра-
во, см 12,10 ± 0,34 14,20 ± 0,40 3,984

77 Силова витривалість м'язів лівої сторони 
тулуба, с 54,80 ± 1,16 59,40 ± 0,45 3,688

88 Силова витривалість м'язів правої сторо-
ни тулуба, с 54,00 ± 1,09 58,20 ± 0,49 3,516

99 Динамічна витривалість м'язів живота, 
разів 13,60 ± 0,48 14.90 ± 0,25 2,424

110 Карта рейтингу постави Хоулі та Френк-
са, бали 67,00 ± 1,61 72,50 ± 0,88 2,999
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Особливості післядипломній педагогічній освіти   

вчителів фізичної культури
Безугла Л. І.

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Анотації:
Розглянуто тенденції освіти упро-
довж всього життя. Вибрано кате-
горії респондентів, які були старші 
від 30 років. Обґрунтовано акту-
альність та необхідність післяди-
пломної освіти для професійної 
компетентності фахівців з фізичної 
культури. Визначено напрями орга-
нізації неперервної освіти вчителів 
фізичної культури: інформаційна 
освіта; вдосконалення рухових 
умінь та навичок; креативний роз-
виток. Для розвитку творчої ак-
тивності вчителів з фізичної куль-
тури рекомендується проведення 
науково-практичних семінарів у 
формі диспутів, діалогів, обміну 
професійним досвідом, презен-
тацій відкритих уроків. Зазначена 
важливість створення диферен-
ційних програм, які б враховува-
ли національні традиції та мали 
корекційно-відновлювальний та 
оздоровчий вплив. Встановлено, 
що провідне місце в професійної 
компетентності вчителів з фізичної 
культури є рівень їх рухових умінь 
та навичок.

Безуглая Л. И. Особенности последиплом-
ного педагогического образования учите-
лей физической культуры. Рассмотрены 
тенденции образования на протяжении всей 
жизни. Выбраны категории респондентов, ко-
торые были старше 30 лет. Обоснована акту-
альность и необходимость последипломного 
образования для профессиональной ком-
петентности специалистов по физической 
культуре. Определены направления органи-
зации непрерывного образования учителей 
физической культуры: информационное 
образование; совершенствование двига-
тельных умений и навыков; креативное раз-
витие. Для развития творческой активности 
учителей физической культуры рекоменду-
ется проведение научно-практических семи-
наров в форме диспутов, диалогов, обмена 
профессиональным опытом, презентаций 
открытых уроков. Отмеченная важность соз-
дания дифференциальных программ, кото-
рые бы учитывали национальные традиции 
и имели коррекционное, восстановительное, 
оздоровительное влияние. Установлено, что 
ведущее место в профессиональной ком-
петентности учителей физической культуры 
является уровень их двигательных умений и 
навыков.

Bezuglaya L. I. Features of physical 
training of teachers of postdiploma 
pedagogical education. The tendencies 
of education are considered during all 
of life. The categories of respondent 
which 30 years were more senior 
are chosen. Actuality and necessity 
of postdiploma education for the 
professional competence of specialists 
on a physical culture is grounded. 
Directions of organization of continuous 
education of physical culture teachers 
are certain: informative education; 
perfection of motive abilities and skills; 
creative development. For development 
of creative activity of physical culture 
teachers is recommended to leadthrough 
scientific practical seminars in form of 
disputes, dialogs, exchange by work 
experience, presentations of the opened 
lessons. Noted importance of creation 
of the differential programs which would 
take into account national traditions and 
had a correction, restoration, health 
influence. It is set that a leading place in 
the professional competence of teachers 
of physical culture is level of their motive 
abilities and skills.

Ключові слова:
післядипломна, освіта, професій-
на, компетентність, неперервна, 
освіта, фізична, культура. 

последипломная, образование, профессио-
нальное, компетентность, непрерывная, 
образование, физическое, культура.

postdiploma, education, professional, 
competence, continuous, education, 
physical, culture. 

Вступ.1

У контексті приєднання України до Болонської 
декларації все більшої актуальності набувають пи-
тання створення системи одержання професійної 
освіти впродовж всього життя (Lifelong learning). 
Положення концепції неперервної освіти містяться 
практично в усіх державних програмних документах 
останніх років. Розвиток особистості, здобуття нових 
знань, умінь та навиків, які збагачують особисте 
зростання кожної людини – це справа освіти впродовж 
всього життя. Фахівці стверджують, що „нині вже 
не диплом визначає придатність до праці, а освіта 
протягом всього життя є головним чинником науково-
технічного прогресу, відновлення і відтворення 
суспільних ресурсів і, насамперед, здатності людини 
динамічно адаптуватися до нових професійних вимог” 
[4, с. 7–8]. В умовах нестабільності, особливого 
значення набуває питання формування в людей 
нових життєвих стратегій, зокрема компетентності, 
гнучкості поведінки та соціальної мобільності. Будь-
які знання не є чимось сталим, вони постійно знахо-
дяться в процесі змін. Певні зовнішні чинники, а саме 
конкуренція на ринку праці, запити суспільства вима-
гають від фахівців нових стратегій і методів роботи 
для успішного просування вперед. Останнім часом 
спостерігається постійне розширення сфери освітніх 
послуг, що, в свою чергу вимагає від сучасного фахівця 
© Безугла Л. І., 2012

в галузі освіти високої професійної компетентності.
Професія вчителя є однією з найважливіших 

професій у будь-якому суспільстві. Згідно з 
Національною доктриною розвитку освіти в Україні, 
Державною програмою „Освіта” (Україна ХХІ 
століття), Державною програмою „Вчитель”, Зако-
ну України „Про загальну середню освіту” вчитель 
визначається як „особа з високими моральними яко-
стями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний 
рівень професійної підготовки, здійснює професійну 
діяльність, забезпечує результативність та якість своєї 
роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої 
дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчаль-
них закладах освіти” [7]. Сьогоднішні умови життя 
вимагають від вчителя все більш інтегрованих знань 
для успішної організації навчально-виховного про-
цесу і значне місце посідають інноваційні процеси, 
модернізація змісту та структури занять, генеруван-
ня і реалізація нових ідей та освітніх ініціатив. Для 
постійного педагогічного зростання та отримування 
морального задоволення від особистого росту велике 
значення набуває неперервна освіта. 

Неперервна освіта була завжди об’єктом 
дослідження багатьох вчених: Ананьєва Б., Андру-
щенка В., Антошкіної Л., Ахріпова С., Беккера Г., Бел-
ла Д., Болтівець С., Булгакова В., Вовканича С., Гон-
чаренко С., Друкера П., Зязюна І., Патори Р., Кременя 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

В., Кумбса Ф., Кузьменка Л., Семів Л., Степанової О., 
Тоффлера Е., Федорова Н., Форе Е., Чикурова О. та 
інших.

Разом з тим, у цій сфері є ще багато недостатньо 
розглянутих питань, зокрема, післядипломна освіта 
вчителів фізичної культури. Водночас, доречним буде 
вказати й на протиріччя між вимогами суспільства до 
вчителя фізичної культури, який покликаний постійно 
вдосконалювати свої знання, уміння та навички з пи-
тань формування, збереження та зміцнення здоров’я 
учнівської молоді, та їх недостатньою практичною 
реалізацією в сучасних умовах. Існуюча система 
післядипломної освіти не завжди дає можливості виби-
рати курси перепідготовки, щоб повною мірою прид-
бати необхідні для професійної діяльності знання та 
підвищити свою кваліфікацію. Виникає необхідність 
у розробку нових підходів до змісту, форм і методів 
професійної підготовки у продовж всього життя для 
вчителів з фізичної культури.

Робота виконана за планом НДР Горлівського дер-
жавного педагогічного інституту іноземних мов.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у розгляду особливості 

післядипломній педагогічній освіти вчителів фізичної 
культури.

Методи й організація досліджень. Для розв’язання 
дослідницької проблеми було застосовано комплекс 
методів: аналіз і узагальнення психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження, аналіз докумен-
тальних матеріалів, Internet інформація та власний 
практичний досвід. Дослідження проводилося згідно 
з концепцією розвитку неперервної освіти в Україні.

Результати досліджень. 
Аналіз літературних джерел показав, що в Європі 

70 % опитаних виявляють бажання вчитися впро-
довж усього життя. Основною причиною такого ви-
бору для жінок було отримання загальних знань, а 
для чоловіків – професійна кваліфікація. При цьому 
80 % з опитаних вважають, що освіта має покра-
щити їхнє професійне життя, а 72 % – особисте [4]. 
Отже, основним стрижнем інтелектуального розвит-
ку сучасних фахівців у будь-якій сфері діяльності є 
система неперервної освіти. Саме ці фактори визна-
чають перспективи реалізації принципів неперервної 
освіти. 

Для проведення авторського дослідження особливо-
стей розвитку неперервної освіти вчителів фізичної куль-
тури, вибрано категорії респондентів, які були старші від 
30 років. Дослідження, проводилося у формі опитування 
та анкетування у результаті чого, ми з’ясували, що на-
буттю практичного досвіду як способу професійного 
зростання надають значення 35% опитаних вчителів 
фізичної культури до 35 років та 46 % у віці до 50 
років. На запитання „Як часто потрібно підвищувати 
кваліфікацію?” у відповідях респондентів вказано на 
період раз на 2–3 роки. Підтвердженням доцільності 
цього є думка міжнародних експертів: якщо раніше 

вищої освіти було достатньо для 20–25 років ефективної 
практичної діяльності, то сьогодні оптимальний термін 
ефективності становить 5 років, а у галузях наукової 
та технічної діяльності – 2–3 роки. Це пов’язане перш 
за все з бурхливим розвитком освітніх технологій, що 
призводе до прискорення процесу старіння окремих 
компонентів професійного досвіду. 

 У зв’язку з різким погіршенням здоров’я дітей та 
молоді, до вчителя фізичної культури, висуваються все 
більше вимог. На уроках з фізичної культури вчитель 
повинен не тільки формувати рухові уміння і навички 
й розвивати та вдосконалювати фізичні й морально-
вольові якості та розумові здібності. Учитель фізичної 
культури вирішує одночасно освітні, розвивальні і 
виховні задачі. Він повинен вивчати школярів, їхні 
функціональні можливості, стан їхнього здоров’я, а 
також враховувати індивідуальні особливості учнів. 
Учитель постійно повинен контролювати фізичне 
навантаження учнів, регулювати кількість вправ, 
число їх повторень, час виконання, форму і характер 
рухів (їх амплітуду, темп, напругу, координаційну 
складність, умови виконання тощо). Для кожного учня 
необхідний диференційований підхід з врахуванням 
їх соматичного здоров’я та рівня фізичної підготовки. 
Розвиток дітей навіть одного й того ж віку прохо-
дить нерівномірно, у період статевого дозрівання 
різниця в показниках фізичного розвитку хлопчиків 
і дівчат значно відрізняється. Обов’язковою умовою 
правильної організації уроків з фізичної культури є і 
попередження можливих травм. 

Вчитель з фізичної культури має мати і висо-
кий рівень загальної і педагогічної культури, що 
характеризується: ясністю, чіткістю, дохідливістю, 
логічністю мовного спілкування; уміння користува-
тися інтонаціями голосу, жестом, мімікою; високою 
технічною підготовкою до показу різних рухів, зна-
ти та вміти виконувати прийоми підтримки і стра-
ховки. Він повинен постійно виховувати у школярів 
фізичні та вольові якості, етичні, естетичні, моральні 
та гігієнічні норми, вміння орієнтуватися в просторі 
і в часі тощо. Стимулювати і послідовно розвивати 
індивідуальні здібності учнів, вміти підтримувати 
їх творчу ініціативу, тактовну усувати недоліки 
фізичного розвитку, рухових проявів та в поведінці. 
Своєрідність і особлива складність роботи вчителя з 
фізичної культури визначається високою руховою та 
емоційною діяльністю учнів, постійною необхідністю 
долати труднощі, значною кількістю стресових 
ситуацій. 

З огляду на це, вчитель фізичної культури, по-
винен мати не тільки базову академічну освіту, але 
й: володіти сучасними інноваційними технологіями 
в галузі навчально-виховного та спортивно-
тренувального процесу; постійно знайомитися 
з науково-методичною літературою; виконувати 
дослідницько-експериментальну, інформаційно-
просвітницька, профілактично-корекційна та 
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діагностична роботу. Підвищені вимоги до сучасного 
уроку вимагають постійного вдосконалювання рівня 
професійної підготовки вчителів з фізичної культури. 
Зокрема, він постійно повинен оновлювати знання 
з предметів психолого-педагогічного та медико-
біологічного циклу, теорію і методику фізичного ви-
ховання, методику застосування різних інноваційних 
технологій в галузі оздоровлення, корекції та 
профілактики різних відхилень у здоров’ї школярів. 
Тому, вчителям з фізичної культури, необхідно 
постійно підвищувати кваліфікацію для професійної 
компетентності. Професійну компетентність, ми 
розглядали, як високий рівень підготовленості до ви-
конання поставлених завдань в процесі професійної 
діяльності. Обов’язковою умовою, вдосконалення 
професійної компетентності вчителів з фізичної 
культури, є післядипломна освіта. Вона дозволяє 
швидко адаптуватися в змінних умовах в сучасно-
му світі і в системі освіти зокрема. До основних 
напрямків якої, слід віднести: інформаційну освіту; 
вдосконалення рухових умінь та навичок, креативний 
розвиток вчителя. 

Інформаційну освіту, ми розглядали як складову 
частину післядипломної освіти, що пов’язане з ви-
сокими темпами розвитку науки та освіти, зокрема. 
Своєчасна інформатизація є провідною тенденцією 
соціально-економічного прогресу у всіх галузях 
людської діяльності, у тому числі й у професійній 
підготовці фахівців. Сучасні інформаційні й 
мультимедійні технології допомагають збору, об-
робки та розповсюдженні інформації. Це сприяє 
інтенсифікації інтелектуальної діяльності за раху-
нок підвищення наочності, доступності та розширює 
можливості для самоосвіти будь-якої людини. Одним 
з напрямків інформатизації освіти є впровадження 
дистанційних форм навчання у післядипломну освіту 
вчителів. Яка дозволяє, незалежно від місця знаход-
ження тих, хто навчається, отримувати електронні 
підручники та інше навчально-методичне забезпечен-
ня для самостійного опрацювання матеріалу в зруч-
ний час та без відриву від виробництва.

Використання сучасних інформаційних і 
комп’ютерних технологій у післядипломної освіти 
вчителів з фізичної культури сприяє вирішенню 
багатьох проблем пов’язаних з використання 
інноваційних оздоровчих та виховних методик при 
проведенні навчальних занять. Існування спортив-
ного інформаційного простору надає можливості 
обміну інформацією та відеоматеріалом який може 
допомогти на початковому етапі освоєння різних ру-
хових дій створення загального уявлення про схему та 
траєкторію руху. 

Але, провідне місце в професійної компетентності 
вчителів з фізичної культури є рівень їх рухових умінь 
та навичок. Високий рівень рухової підготовки не-
можливо забезпечити без проведення очних практич-

них занять. Так, вивчення техніки та тактики будь-
яких спортивних чи рухливих ігор, естафет, фізичних 
вправ, методики колективних дій повинна відбуватися 
на спортивних майданчиках. Розгляд організації на-
вчальних занять з фізичної культури, а саме: фрон-
тальний, груповий, круговий, індивідуальний та їхні 
варіанти: одночасне виконання вправ і пов’язаних з 
ними завдань у парах, трійках, групах та ін., вимагає 
не тільки зорового аналізу а й розвиток уміння 
орієнтуватися в обстановці, яка постійно змінюється, 
в різних навчальних ситуаціях і поводженнях дітей. 
Ознайомлення з інтерактивними методами навчан-
ня у процесі практичних занять, тренінгів, про-
ведення майстрів-класу, взаємодія всіх учасників 
післядипломної освіти сприяє вдосконаленню їх ру-
хових умінь та навичок. 

Робота вчителя з фізичної культури вимагає 
постійного творчого розвитку, для усебічного й 
гармонійного виховання учнів. Креативний підхід 
обумовлюється необхідністю реалізації індивідуальних 
задатків та здібностей кожного школяра, задоволення 
в навчальному процесі їх інтересів та потреб у ру-
хах. Все це вимагає відмови від надмірної уніфікації 
і стандартизації змісту навчально-виховного процесу 
а також створення диференційних програм, які б вра-
ховували національні традиції та мали корекційно-
відновлювальний та оздоровчий вплив. Проведен-
ня науково-практичних семінарів у формі диспутів, 
діалогів, обміну професійним досвідом, презентацій 
відкритих уроків сприяє розвитку творчої активності 
вчителів з фізичної культури. 

Висновки.
Визначена проблема є актуальною і потребує по-

дальшого більш глибокого дослідження. Останнім 
часом все відчутнішим стає розрив між раніше набу-
тими професійними знаннями та навичками з одно-
го боку, і вимогами до них постійно трансформую-
чого ринку праці – з другого. Тому, післядипломна 
освіта – є одним з найважливіших чинників 
конкурентоспроможності та самодостатності в 
постійно змінювальному світі.

Пошук оптимальних варіантів післядипломної 
освіти, перехід від догматичного навчання до спри-
яння саморозвитку творчої особистості вчителя з 
фізичної культури, який розуміє значення здоров’я, 
знає оптимальні шляхи, засоби та методи його форму-
вання, має відповідальне ставлення та спрямованість 
на зміцнення здоров’я вихованців – одне з головних 
завдань на сучасному етапі розвитку педагогічної 
освіти. 

Перспективою нашого дослідження є розроб-
ка й теоретичне обґрунтування концептуальних та 
психолого-педагогічних засад післядипломної освіти 
не тільки вчителів з фізичної культури загальноосвітніх 
навчальних закладів а й всіх фахівців з фізичного ви-
ховання та спорту. 
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Сучасні форми організації  

рекреаційно-оздоровчої роботи з населенням
Бондар А. С.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Вивчено сучасні форми організації 
рекреаційно-оздоровчих занять. 
Представлена організація занять у 
фітнес-клубах, відвідування комп-
лексних спортивних споруд. На-
ведено аналіз публікацій, в яких 
автори розглядають особливості 
розвитку фітнес-індустрії в ринкових 
умовах. Проведено анкетування, у 
якому взяло участь 1500 жителів 
міста у віці 18-75 років. Встановле-
но, що серед опитуваних найбільш 
популярними є фітнес-клуби серед-
нього рівню, де вартість абонемен-
ту складає 20-50 доларів США на 
місяць. Встановлено, що фітнес-
клуби відвідують в основному люди 
середнього віку з метою комплек-
сного оздоровлення, збереження 
гарної фізичної форми і привабли-
вої зовнішності. Зазначено, що на 
сьогоднішній день фітнес-клуби по-
винні орієнтуватися в основному на 
оздоровчий напрям та задовольня-
ти психологічні і соціальні потреби 
клієнтів.

Бондарь А.С. Современные формы орга-
низации рекреационно-оздоровительной 
работы с населением. Изучены современ-
ные формы организации рекреационно-
оздоровительных занятий. Представлена 
организация занятий в клубах фитнесса, 
посещение комплексных спортивных соору-
жений. Приведен анализ публикаций, в ко-
торых авторы рассматривают особенности 
развития индустрии фитнесса в рыночных 
условиях. Проведено анкетирование, в ко-
тором приняло участие 1500 жителей города 
в возрасте 18-75 лет. Установлено, что сре-
ди опрашиваемых наиболее популярными 
являются фитнес-клубы среднего уровня, 
где стоимость абонемента составляет 20-50 
долларов США на месяц. Установлено, что 
фитнес-клубы посещают в основном люди 
среднего возраста с целью комплексного 
оздоровления, сохранения красивой фи-
зической формы и привлекательной внеш-
ности. Отмечено, что на сегодняшний день 
фитнес-клубы должны ориентироваться в 
основном на оздоровительное направление 
и удовлетворять психологические и социаль-
ные потребности клиентов. 

Bondar A.S. The modern forms of 
organization of recreational health-
building work with a population. 
The modern forms of organization 
are studied recreational health-
building employments. Organization 
of employments in the clubs of fitness, 
visit of complex sporting buildings is 
presented. The analysis of publications 
in which authors examine the features 
of development of industry of fitness 
in market conditions is resulted. A 
questionnaire in which 1500 habitants 
of city took part in age 18-75 years is 
conducted. It is set that among polled 
most popular are clubs of fitness of middle 
level, where the cost of subscription is 
made by 20-50 dollars of the USA on a 
month. It is set that clubs of fitness visit 
mainly people of middle ages with the 
purpose of the complex making healthy, 
maintainance of beautiful physical form 
and attractive exterior. It is marked that 
to date clubs of fitness must be oriented 
mainly on health direction and to satisfy 
the psychological and social necessities 
of clients. 

Ключові слова:
рекреаційний, оздоровчий, спор-
тивний, послуги, фітнес, клуб, 
споруди.

рекреационный, оздоровительный, 
спортивный, услуги, фитнесс, клуб, соору-
жения.

recreational, health-improvement, 
sporting, services, fitness, club, build-
ings.

Вступ.1

Рекреаційно-оздоровчі заняття відіграють велику 
роль у житті сучасної людини, так як вони сприяють 
збереженню здоров’я, покращенню фізичної підго-
товленості, підвищенню рівня працездатності, зрос-
танню соціальної активності та заповненню дозвілля 
людей. Саме тому створення належних умов для за-
лучення широких верств населення до рекреаційно-
оздоровчих занять є пріоритетним завданням уряду та 
органів управління фізичної культури та спорту [2].

У наукових праць дослідників О. Жданової, І. Кото-
вої, В. Поляковського, А. Тучак розкрито особливості 
змісту основних рекреаційних форм та рекреаційного 
туризму. В свою чергу В. Веліканова і В. Павленко в 
своїх працях розкривали поняття «рекреаційне до-
звілля», «відпочинок», «видовищна дія», «ігрова ді-
яльність», «гра», виділяючи основні характеристики 
ігрової діяльності. Велике значення для вивчення до-
звілля мають роботи І. Бутенко і Г. Малухиної, присвя-
чені вільному часу як соціальному феномену. О. Вар-
данянц у своїх дослідженнях вивчав співвідношення 
рекреаційно-дозвільних і лікувально-оздоровчих чин-
ників курортів. Пошуку нових рекреаційних форм за-
нять зі школярами і студентами та мотивації дітей і 
юнаків до занять фізичними вправами у вільний час 
присвячені досліджень таких авторів як Т. Бондар, 
Г. Єрмакова, О. Ковальова, Т. Ротерс, У. Шевців та ін. 

Не зважаючи на те, що автори у своїх працях роз-
глядали окремі аспекти рекреаційної роботи з людь-
ми різних вікових груп, питання організації сучасних 

© Бондар А. С., 2012

рекреаційно-оздоровчих форм залишається до кінця 
не вивченим, що й зумовило вибір теми дослідження.

Дане дослідження виконане відповідно до Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2011 – 2015 рр. за темою 1.7. 
«Теоретико-методологічні та прикладні аспекти за-
стосування інноваційних технологій у спортивному 
менеджменті».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є вивчення сучасних форм 

організації рекреаційно-оздоровчих занять. 
У роботі використовувався аналіз літературних дже-

рел та документів та анкетування, у якому взяло участь 
1500 жителів м. Харкова у віці від 18 до 75 років.

Результати дослідження. 
Сьогодні особливого значення набуває рекреацій-

на робота з населенням у місцях масового відпочинку 
та за місцем проживання, де батьки разом з дітьми за-
ймаються фізичними вправами у вільний від роботи 
та навчання час, бо, як відомо, саме з родини починає 
формуватися звичка до активного та здорового спосо-
бу життя.

Найбільш розповсюдженими формами занять за 
місцем проживання є ранкова і вечірня гігієнічна гім-
настика, фізкультурні паузи і фізкультхвилинки, загар-
товуючи процедури, походи вихідного дня, пішохідні 
прогулянки, екскурсії, заняття у групах здоров’я та 
фізкультурно-оздоровчих групах (загальної фізичної 
підготовки, жіночої гімнастики, силової підготовки, 
оздоровчого бігу і т. д.), а також спортивні змагання, 
які є дієвим засобом зміцнення здоров’я, розвитку 
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найважливіших рухових якостей, перевірки технічної, 
фізичної і вольової підготовки [1]. Крім того, великою 
популярністю серед населення користуються такі 
види прикладної фізичної діяльності, як рибальство, 
полювання, збір грибів і ягід, збір лікарських рослин, 
які також можна віднести до рекреаційних занять.

Однак, на сьогоднішній день, в Україні, як свідчать 
результати аналізу державної статистичної звітності, 
досить не значна кількість людей охоплена рекреа-
ційною діяльністю, зокрема у м. Харкові, де мешкає 
1452,3 тис. жителів, лише 139,035 тис. людей залу-
чено до рекреаційно-оздоровчих занять, що складає 
лише 9,5% від всього населення [5]. 

Саме тому, головне завдання органів управління з 
фізичної культури і спорту, закладів культури, освіти 
та охорони здоров’я, спільно з громадськими органі-
заціями провести необхідні заходи щодо перетворен-
ня парків культури і відпочинку та пляжів на центри 
фізкультурно-оздоровчої роботи для організації і про-
ведення масових змагань, активного відпочинку і здо-
рового дозвілля широких верств населення.

Це, в свою чергу, потребує вирішення ряду 
матеріально-технічних питань, таких як: 1) органі-
зація агітаційно-пропагандистської і інформаційної 
роботи; 2) транспортне забезпечення; 3) створення 
мережі обслуговуючих установ: пунктів прокату спор-
тивного інвентарю, пунктів харчування, човникових 
станцій; 4) будівництво спортивних споруд, бігових і 
лижних трас, доріжок здоров'я, ігрових майданчиків і 
т.д.; 5) забезпечення охорони громадського порядку; 
6) забезпечення санітарного контролю і очищення те-
риторії [1].

Окрім загальновідомих та доступних рекреа-
ційних форм сьогодні в умовах ринкових відносин 
з’являються нові форми залучення населення до ак-
тивного відпочинку [3, 4, 6], для цього в великих міс-
тах та районних центрах будуються комплексні спор-
тивні споруди, рекреаційно-ландшафтні установи, 
торгівельно-розважальні комплекси, фітнес-центри, 
спортивні майданчики, боулінг-клуби, більярдні клу-
би, штучні футбольні поля та споруди зі штучним льо-
дом, заняття у яких набувають все більшої популярнос-
ті серед людей усіх вікових груп. Як правило, це нові 
недержавні структури, що надають населенню платні 
фізкультурно-оздоровчі послуги і здійснюють свою ді-
яльність без державної підтримки, за рахунок власної 
комерційної та підприємницької діяльності [3, 4]. 

Дослідження показало, що у м. Харкові існують 
спортивні споруди різних форм власності серед яких 
17 стадіонів; 840 спортивних майданчиків; 276 май-
данчиків із тренажерним обладнанням; 90 тенісних 
кортів; 64 стандартних футбольних полів; 696 примі-
щень для фізкультурно-оздоровчих занять; 362 спор-
тивних зал; 21 плавального басейна; 119 стрілецьких 
тирів; стрілецького стенду; велотреку; 7 споруд зі 
штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному 
режимі; 3 веслувально-спортивних бази; крите хокей-
не поле [5].

Зміна економічних відносин у сфері надання 
фітнес-послуг призвела до комерціалізації спорту та 

появи нових фізкультурно-оздоровчих організацій, 
найбільш популярними з яких, на сьогоднішній день, 
є фітнес-клуби [3]. Як показало дослідження, важливе 
значення для росту популярності фітнес-клубу серед 
споживачів найчастіше визначається такими характе-
ристиками, як загальний рівень фітнес-клубу і його 
імідж, рівень цін на послуги, місцезнаходження клу-
бу, різноманітність асортименту послуг, ступінь осна-
щеності необхідним обладнанням та устаткуванням. 
Опитування серед мешканців м. Харкова, які відвід-
ують фітнес-клуби, показало, що пріоритетним чин-
ником при виборі клубу для них було його місцезна-
ходження, якість устаткування та рівень кваліфікації 
персоналу, а останнє місце посідає наявність повного 
комплексу супутніх послуг.

Як свідчать дослідження Мічуди Ю.П., сьогодні 
фітнес-клуби розподіляють на ІІІ рівні, в залежнос-
ті від цінової політики та комплексу фізкультурно-
спортивних і допоміжних послуг. І рівень формують 
дорогі елітні клуби, ціни абонементів в яких скла-
дають 80-300 доларів США на місяць. Вони перед-
бачають наявність басейну, фітнес-бару, кімнати для 
спеціальних програм SPA, приміщення для дитячого 
фітнесу або дитячої кімнати з нянею. Клієнтам таких 
клубів за окрему платню надаються супутні послуги 
– послуги косметологічних центрів, перукарень, рес-
торанів, барів.

До ІІ рівня віднесено клуби з вартістю абонемен-
тів від 20 до 50 доларів США на місяць, за додатко-
ву платню можна отримати супутні послуги, крім 
того практикуються одноразові відвідування клубу, 
що коштують від 5 доларів США й більше, послу-
ги персонального тренера коштують 50-150 доларів 
США на місяць. У фітнес-клубах середнього класу, як 
правило, обов’язковими є тренажерний зал, а також 
зал для аеробіки і фітнесу. Додатковими є: сауна або 
парна, солярій, масажний кабінет, косметичний са-
лон. Клієнтам таких клубів пропонують абонементи 
на квартал, півріччя, рік, а також сімейні абонементи 
із значними знижками. У таких клубах робочий день 
розподіляється на денні (дешеві абонементи) і вечірні 
(дорогі абонементи) часи. Найбільш завантаженим, як 
свідчить дослідження, є вечірній час після 17.00 год., 
що пов’язано із тривалістю робочого дня більшості 
людей, що відвідують клуб. 

ІІІ рівень фітнес-послуг існує завдяки дешевим 
клубам, які мають лише тренажерний зал (за рідкіс-
ним виключенням ще і танцювальний або фітнес-зал). 
Час перебування клієнтів в тренажерному залі, як пра-
вило, не обмежується. Ціна на заняття в таких клубах 
складає 10-20 доларів США на місяць [3]. 

Оптимальним місцем розташування фітнес-клубу 
є бізнес-центри бажано у центрі міста або недалеко 
від нього. Менш вдалий варіант – це клуб на терито-
рії житлового масиву, так званий клуб «біля будинку», 
оскільки, доведено психологами, що людині набагато 
комфортніше відвідувати спортивно-оздоровчий клуб 
до і після роботи або у обідню перерву недалеко від 
офісу [1, 6]. Це пов’язано з тим, що людині не завжди 
хочеться ламати звичний алгоритм «дом-работа-дом». 
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Прийшовши після роботи додому, людині набага-
то важче психологічно налаштувати себе на похід у 
фітнес-клуб.

В результаті проведеного опитування серед жите-
лів м. Харкова було встановлено, що найбільшим по-
питом серед них користуються послуги фітнес-клубів 
середнього класу, їм надають перевагу 65% відвід-
увачів спортивних клубів, серед яких 70% чоловіків і 
жінок у віці від 25 до 40 років і 30% складають люди 
віком 18-25 років та ті кому понад 40 років із середнім 
рівнем доходів від 1500 грн. на місяць і вище. 

При цьому, на питання «З якою метою ви відвід-
уєте фітнес-клуб?» пріоритети респондентів розпо-
ділилися наступним чином: 32% опитуваних відпо-
віли, що відвідують фітнес-клуби бо бажають добре 
виглядати, 26% займаються у клубі для позбавлення 
від зайвої ваги / набору м'язової маси, 16% опитува-
них відповіли – для комплексного оздоровлення, 8% 
– для збереження спортивної форми, 11% – для зняття 
психологічної напруги після робочого дня і 7% відвід-
ують клуб для відпочинку та спілкування.

Отже результати опитування свідчать про те, що 
фітнес-клуби відвідують в основному люди середньо-
го віку з метою комплексного оздоровлення, збережен-
ня гарної фізичної форми і привабливої зовнішності. 
Таким чином, на сьогоднішній день фітнес-клуби 
повинні орієнтуватися в основному на оздоровчий 
напрям та задовольняти психологічні і соціальні по-
треби клієнтів.

Основними чинниками розширення ринку фітнес-
послуг є зростання платоспроможності населення, по-
пуляризація і престижність занять, підвищення уваги 
населення до свого здоров’я і фізичного стану [4]. Слід 
враховувати, що фітнес-клуби перестають бути тільки 
центрами спорту, вони стають клубами за інтересами, 
центрами дозвілля та спілкування, центрами активно-
го розвитку дітей і т. д. Фітнес-клубам слід і надалі 
розвивати ринок фізкультурно-оздоровчих послуг за 
рахунок поліпшення якості технічного оснащення, ін-
дивідуалізації відношення до клієнта, введення нових 
ексклюзивних або популярних масових тренувальних 
програм, розширення спектра основних і допоміжних 
послуг. 

Окрім фітнес-клубів великою популярністю серед 
населення для проведення активного дозвілля корис-
туються комплексні спортивні споруди [1], одним се-
ред яких є Харківський Палац Спорту «Ювілейний». 
У ході своєї діяльності Комунальне підприємство 
«Харківський Палац Спорту» надає різні види по-
слуг: фізкультурно-виховні, фізкультурно-оздоровчі, 
спортивно-видовищні, спортивно-тренувальні. Окрім 
спортивних заходів, КП «Харківський Палац Спорту» 
надає унікальну можливість проведення виставок та 
ярмарків, презентацій, естрадних концертів, дискотек 
та фестивалів.

У ході опитування жителів м. Харкова з’ясувалося, 
що всі вони хоча б раз у житті відвідували Палац 
Спорту з тією чи іншою метою. При цьому 30% рес-
пондентів регулярно відвідують палац один раз на мі-
сяць, 47% респондентів бувають у Палаці спорту раз 

на рік, 23% стверджують, що відвідують Палац спор-
ту доволі часто, що вказує на чималу популярність да-
ного спортивного об’єкту у громадян.

При цьому, як з’ясувалося, що на періодичність від-
відувань Палацу спорту не впливає відстань від місця 
проживання людини до самого Палацу, так серед тих, 
що регулярно відвідують цей спортивний комплекс 
лише 15% опитуваних проживають недалеко від Па-
лацу, а точніше в тому ж районі, 61,6% респондентів 
відповіли, що на проїзд від Палацу до їх домівок вони 
витрачають приблизно півгодини, а 23,3% опитуваних 
взагалі мешкають в іншому кінці міста.

Найбільш популярними заходами, які відвідують 
мешканці м. Харкова у Палаці спорту є спортивні 
змагання з різних видів спорту – їх відвідують 85,5% 
респондентів, на другому місці – виставки-ярмарки, 
які відвідують 81,6% опитуваних, на концертах по-
пулярних зірок естради, що проводяться у палаці 
спорту, бувають 68,3%, 25,5% респондентів відвідали 
спортивні свята у Палаці спорту та 8,3% – відвідували 
інші заходи. При цьому більшість з опитуваних – 68% 
відвідувачів стверджують, що у Палаці спорту нада-
ються здебільшого платні послуги, в той час як 32% 
опитуваних відвідують безкоштовні заходи.

Щодо якості отриманих у Палаці спорту послуг, 
51% громадян вважають, що їх якість заслуговує оцін-
ки «добре», а 49% оцінили якість послуг – «задовіль-
но», при цьому жоден з опитуваних не оцінив якість 
наданих Палацом спорту послуг на «відмінно». Слід 
підкреслити, що це суб’єктивна думка пересічних 
громадян. Щодо оцінки стану палацу спорту як спор-
тивної споруди, тобто якість облаштування основних 
та допоміжних приміщень, інтер’єр, планування, до-
датковий сервіс та послуги, то за 5-бальною шкалою 
75% опитаних вважають, що якість споруди Палац 
спорту заслуговує оцінки «3», 18% оцінили споруду 
на «4», 7% опитуваних поставили оцінку «2» та жоден 
з респондентів не оцінив якість споруди на «5» балів, 
це свідчить про те, що треба покращувати якість спор-
тивної споруди та послуг згідно із сучасними вимо-
гами.

Цьому сприятимуть: покращення матеріальних 
умов внутрішніх приміщень; удосконалення пунк-
тів харчування та розширення спектру додаткових 
послуг відвідувачам, що зробить їх перебування у 
Палаці більш приємним та комфортним; постійний 
зв'язок зі ЗМІ регіонального та національного масш-
табу для підвищення популярності Палацу спорту; на-
лагодження системи маркетингу Палацу спорту, для 
чого слід постійно виявляти громадську думку щодо 
заходів, які б вони регулярно і із задоволенням від-
відували, розповсюджувати інформацію та рекламу 
стосовно нових послуг, залучати школярів та широкі 
верстви населення до участі у святах та розважальних 
заходах у Палаці спорту, регулювати ціни на послуги 
у відповідності до фінансових можливостей людей, 
створити систему випуску атрибутів, календарів, те-
матичних сувенірів з зображенням Палацу спорту, або 
символіки заходу, якому вони присвячені. 
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Висновки:
Сьогодні, в умовах розвитку ринку фізкультурно-

спортивних послуг, з’являються нові форми 
рекреаційно-оздоровчої роботи, які набувають все 
більшої популярності серед населення, такі як заняття 
боулінгом, більярдом, рекреаційним туризмом, катан-
ня на ковзанах, роликових ковзанах, заняття у фітнес-
клубах, відвідування рекреаційно-ландшафтних уста-
нов, комплексних спортивних споруд тощо.

Серед жителів м. Харкова найбільш популярними 
є послуги, що надають фітнес-клуби середнього рівня, 
в яких місячний абонемент коштує від 20 до 50 дола-
рів США на місяць. Такі клуби відвідують переважно 
люди від 25 до 40 років із середнім рівнем доходів від 
1500 грн. на місяць і вище, з метою добре виглядати, 
позбавитися від зайвої ваги, або набрати м’язову масу 

і лише 16% опитуваних відвідують фітнес-клуби для 
комплексного оздоровлення.

Одним з популярних видів активного відпочинку 
населення є відвідування комплексних спортивних 
споруд, зокрема мешканці м. Харкова віддають пре-
вагу таким заходам, що проводяться у Палаці спорту 
«Ювілейний», як спортивні змагання з різних видів 
спорту (85,5%), виставки-ярмарки (81,6%), концерти 
популярних зірок естради (68,3%), спортивні свята 
(25,5%). 

Подальшого вивчення потребують проблеми ці-
ноутворення на фізкультурно-спортивні послуги, та 
особливості маркетингової діяльності фізкультурно-
спортивних організацій різних форм власності у сис-
темі забезпечення активного відпочинку та дозвілля 
населення.
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Обґрунтування методичних підходів до визначення 

характеристик фізкультурно-оздоровчих занять 
Бочкова Н.Л.

Національний технічний університет України «КПІ»

Анотації:
Розглянуто характеристики фізич-
них навантажень, що є визначаль-
ними при плануванні фізкультурно-
оздоровчих занять. Вивчались 
питання взаємозв’язку інтенсив-
ності та об’єму фізичних наванта-
жень. Визначались фактори ефек-
тивності та безпеки занять. Надана 
морфофункціональна характе-
ристика впливу занять фізичними 
вправами на різні системи органів, 
фізичну працездатність, аероб-
ну продуктивність. Показано, що 
методичні підходи до планування 
занять оздоровчої спрямованості 
мають враховувати особливості 
адаптації до фізичних наванта-
жень, індивідуальні рівні гранично-
припустимих навантажень. Ме-
тодологія підвищення фізичної 
працездатності в осіб з факторами 
ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань має передбачати ви-
значення характеру і ступеня вияв-
леності факторів ризику. Методика 
проведення занять з комплексним 
використанням фізичних вправ 
аеробної і аеробно-анаеробної 
спрямованості має враховува-
ти індивідуальні рівні гранично-
припустимих навантажень.

Бочкова Н. Л. Обоснование методиче-
ских подходов к определению характе-
ристик физкультурно-оздоровительных 
занятий. Рассмотрены характеристики 
физических нагрузок, которые являют-
ся определяющими при планировании 
физкультурно-оздоровительных занятий. 
Изучались вопросы взаимосвязи интен-
сивности и объема физических нагрузок. 
Определялись факторы эффективности и 
безопасности занятий. Предоставлена мор-
фофункциональная характеристика влия-
ния занятий физическими упражнениями на 
разные системы организма, физическую ра-
ботоспособность, аэробную производитель-
ность. Показано, что методические подходы 
к планированию занятий оздоровительной 
направленности должны учитывать осо-
бенности адаптации к физическим нагруз-
кам, индивидуальные уровни предельно 
допустимых нагрузок. Методология повы-
шения физической работоспособности у 
лиц с факторами риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний должна предусма-
тривать определение характера и степени 
виявленности факторов риска. Методика 
проведения занятий с комплексным исполь-
зованием физических упражнений аэроб-
ной и аэробно-анаэробной направленности 
должна учитывать индивидуальные уровни 
предельно допустимых нагрузок. 

Bochkova N. L. А ground of methodical 
approaches to determination of 
descriptions of athletic-health 
employments.  Descriptions of the 
physical loadings determining at 
planning athletic-health-improvement 
employments are considered. The 
questions of intercommunication of 
intensity and volume of the physical 
loadings were studied. The factors of 
efficiency and safety of employments 
were determined. Morphofunctional 
description of influence of employments 
physical exercises on the different 
systems of organism, physical capacity, 
aerobic productivity is given. It is shown 
that the methodical going near planning 
of employments of health orientation 
must take into account the features of 
adaptation to the physical loadings, 
individual levels maximum possible 
loadings. Methodology of increase 
of physical capacity at persons with 
the factors of risk of development of 
cardiovascular diseases must foresee 
determination of character and degree 
of revealed factors of risk. Method of 
leadthrough of reading with the complex 
use of physical exercises aerobic and to 
aerobic-anaerobic must an orientation 
take into account individual levels 
maximum possible loadings.

Ключові слова:
заняття, методичні, підходи, фі-
зичні, навантаження, оздоровчі, 
характеристики.

занятия, методические, подходы, физи-
ческие, нагрузки, оздоровительный, харак-
теристики.

employments, methodical, approaches, 
physical, loadings, health-improving, 
descriptions.

Вступ. 1

Науковими дослідженнями [1, 3, 6, 7] показано, 
що фізичні навантаження, що правильно дозуються 
та регулярно виконуються, стимулюють і регулюють 
обмін речовин і діяльність найважливіших функціо-
нальних систем, є засобом цілеспрямованого впливу 
на організм. Під впливом занять фізичними впра-
вами розширюються функціональні та адаптаційні 
можливості серцево-судинної та дихальної систем, 
опорно-рухового апарату, підвищується активність 
ферментативних реакцій, зростає інтенсивність 
окислювально-відновних процесів у тканинах. Систе-
матичне тривале застосування фізичних вправ сприяє 
підвищенню резистентності організму до дії неспри-
ятливих факторів зовнішнього середовища: гіпоксії, 
перегріванню, перевантаженням, охолодженню, раді-
ації, а також до різних стресових ситуацій [1, 2]. Занят-
тя фізичними вправами впливають на функціональний 
стан нервової та ендокринної систем. Підвищуєть-
ся врівноваженість і рухливість нервових процесів, 
працездатність нервових центрів, удосконалюється 
діяльність аналізаторів. Поліпшується пам’ять, зни-
жується дратівливість, нормалізується сон. Підсилю-
ються функціональні можливості щитовидної залози, 
коркової речовини наднирок. Особливо помітні зміни 
відчуває опорно-руховий апарат: вдосконалюються 
кровопостачання та нервова регуляція, у м’язах під-
© Бочкова Н.Л., 2012

вищується активність ферментів, що прискорюють 
аеробні та анаеробні реакції. Треновані м’язи швидше 
мобілізують джерела енергопродукції та здатні швид-
ше відновлюватись у період відпочинку. Зміцнюють-
ся зв’язки, збільшується рухливість суглобів кінцівок 
і хребетного стовпа навіть у осіб похилого віку [6, 7]. 
На сьогодні існує значна кількість робіт, присвячених 
вивченню оздоровчого впливу різних форм організо-
ваних фізичних навантажень на організм людини [1, 
3, 5], але недостатньо дослідженими залишаються ме-
тодичні підходи до регламентації фізичних наванта-
жень з оздоровчою метою. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної роботи є обґрунтування методичних 

підходів до визначення основних характеристик за-
нять фізичними вправами оздоровчої спрямованості. 
У статті використані результати власних попередніх 
досліджень [2, 3, 4, 5] параметрів фізкультурно-
оздоровчих занять, гранично-припустимих рівнів 
навантаження, особливостей адаптації до фізич-
них навантажень осіб з факторами ризику розвитку 
серцево-судинних захворювань, у яких застосовува-
лись клініко-фізіологічні, педагогічні методи, методи 
математичної статистики. З аналізу та узагальнення 
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даних науково-методичної літератури та власних ре-
зультатів визначались методичні підходи до плануван-
ня фізкультурно-оздоровчих занять.

Результати дослідження.
Надмірні навантаження, як і повна відсутність фі-

зичної активності, здатні негативно впливати на орга-
нізм. Якщо передозування навантажень значне, спо-
стерігаються предпатологічні та патологічні зміни, 
що найчастіше виражаються в синдромі перенапруги 
міокарда. Морфологічно виявляється широкий діапа-
зон змін від гіпертрофії та дистрофії міокарда різного 
ступеня поширеності до виникнення інфаркту міокар-
да. В результаті правильно спланованого тренування 
вдосконалюються та розвиваються рухові навички та 
фізичні якості (витривалість, швидкість, сила, гнуч-
кість, координація рухів). При використанні адекват-
них фізичних навантажень, що відповідають функ-
ціональним резервам організму, через 8 – 10 тижнів 
занять загальна фізична працездатність та аеробна 
продуктивність підвищуються на 10–25%, підвищу-
ється максимальне споживання кисню (МСК) [1, 2]. 
Відомо [1], що МСК визначає стійкість організму до 
впливів багатьох факторів зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Треновані люди значно рідше хворіють, 
і захворювання у них протікають легше. Серед осіб, 
які займаються фізичною культурою, спостерігаєть-
ся зменшення частоти травматизму на виробництві, а 
також зниження професійної захворюваності. Досвід 
спостережень за особами, які займаються фізични-
ми вправами, свідчить, що профілактична, оздоровча 
роль цих занять найбільшою мірою виявляється, якщо 
починати їх у юності та продовжувати в зрілі роки, се-
редньому та літньому віці [6, 7, 8]. Важливе значення 
має оздоровче тренування в середньому та літньому 
віці. Нами було проведено дослідження вікових осо-
бливостей адаптації серцево-судинної і дихальної 
систем до фізичних навантажень [2]. Вивчення па-
раметрів серцево-судинної і дихальної систем у осіб 
другого зрілого віку при збільшенні навантаження (75 
і 100 Вт) виявило більші величини артеріального тиску 
систолічного (АТсист.), діастолічного (АТдіаст.), мен-
ший рівень максимального споживання кисню (МСК), 
зниження функцій дихальної системи у порівнянні з 
особами першого зрілого віку. Показано [2], що фізич-
на працездатність лімітується перш за все функціо-
нальним станом кардіореспіраторної системи. З віком 
зростає кількість осіб з ознаками неадекватної реакції 
на фізичне навантаження (за електрокардіограмою 
і величиною артеріального тиску, за суб’єктивними 
показниками). Але систематичні заняття фізични-
ми вправами приводять до позитивних зрушень як 
суб’єктивних, так і об’єктивних показників [9]. Це 
стосується динаміки функцій серцево-судинної, ди-
хальної, нервової систем, опорно-рухового апарату [6, 
8]. За даними Дібнер Р.Д. [7], у осіб середнього віку 
(без захворювань системи кровообігу) через два роки 
занять в групі здоров’я не спостерігається вікових 
змін у полікардіограмі. Не зважаючи на вік стабіль-
ність нормальної фазової структури серцевого скоро-
чення можна розглядати як ще один прояв позитив-

ного впливу систематичних фізкультурно-оздоровчих 
занять на серцево-судинну систему. 

Основною метою фізичних тренувань є поліп-
шення стану серцево-судинної, дихальної, м'язової, а 
також інших систем організму шляхом максимальної 
активізації їхніх функціональних резервів. Методика 
тренувань будується в залежності від превалювання 
тих або інших конкретних задач. Обговоренню підля-
гають характер, інтенсивність та тривалість м'язової 
роботи, припустимі межі навантажень і критерії толе-
рантності цих навантажень, оптимальна тривалість та 
частота, контроль лікаря та ряд інших питань.

 Ізометричні (статичні) м'язові скорочення 
пред'являють в основному підвищені вимоги до пра-
цюючого м'яза, але не тренують систему транспорту 
кисню в організмі. Фізичні вправи на анаеробному 
рівні при інтенсивності навантажень, що перевищує 
максимальне споживання кисню, виснажують орга-
нізм і тому в практиці звичайних тренувань не вико-
ристовуються. Найважливіше методологічне питання 
– це порівняння здатності переносити тривалі наван-
таження з короткочасними, які чергуються з періода-
ми відпочинку. Дані наукових досліджень свідчать, 
що тривалі навантаження високої інтенсивності є 
виснажливими. Тому тренування системи транспор-
ту кисню та м'язової системи повинні базуватися на 
короткочасних вправах високої інтенсивності, що 
чергуються з періодами відпочинку [ХХ, я]. Але при 
плануванні фізкультурно-оздоровчих занять необхід-
но враховувати індивідуальний морфофункціональ-
ний стан особи, яка займається – зважати на наявність 
факторів ризику розвитку серцево-судинних захворю-
вань, особливості адаптації до фізичних навантажень. 
Нашими дослідженнями показано, що у заняттях для 
осіб з факторами ризику серцево-судинних захворю-
вань мають вирішуватись дві групи задач: загальні 
та спеціальні. До загальних задач ми віднесли підви-
щення рухової активності та загальної фізичної пра-
цездатності, до спеціальних – використання фізичних 
вправ у корекції факторів ризику [3, 4, 5]. Рівень на-
вантажень повинний бути субмаксимальним у меж-
ах 60–75 % максимальної аеробної здатності. Більш 
високі навантаження істотно не збільшують ефекту, 
що тренує, та створюють небезпеку перенапруги [2]. 
Особам старше 50 років у зв'язку зі зниженням ре-
зервних можливостей організму тренування потрібно 
проводити на більш низькому рівні – з енергетичними 
витратами в межах 50 % МСК [2, 6]. Численні фізі-
ологічні дослідження[1, 2, 7, 9] з всією очевидністю 
показують, що вправи, на яких базується тренування 
серцево-судинної та дихальної систем, повинні бути: 
ізотонічними (динамічними), а не ізометричними (ста-
тичними); аеробними, але не анаеробними; перерив-
частими, але не безперервними; субмаксимальними, а 
не максимальними. В процесі тренувань настає адап-
тація системи транспорту кисню до визначеного на-
вантаження, тому для продовження ефекту, що тренує, 
інтенсивність навантажень повинна поступово збіль-
шуватися. Варто враховувати граничні можливості 
поліпшення фізичного стану кожної людини в резуль-
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таті тренувань і доводити інтенсивність навантажень 
до оптимального рівня [2, 9]. Лінійної залежності між 
інтенсивністю та тривалістю вправ, частотою занять 
і ефектом, що тренує, немає. До вирішення питання 
про обсяг фізичних тренувань для людини, яка не за-
ймається спортом, варто підходити індивідуально та 
зупинитися на рівні, що забезпечить досить високий 
ефект. Подальші численні інтенсивні тренування за-
ради несуттєвого додаткового збільшення аеробної 
здатності можуть бути небезпечними. Тривалість фі-
зичних занять, що тренують, повинна бути не менш 
30 хвилин, бажано щодня, але у всякому разі не рідше 
5 разів на тиждень. Величезне значення має регуляр-
ність занять, тому що вже через 2 тижні після припи-
нення вправ з'являється стан детренованості, а для до-
сягнення визначеного рівня фізичного стану потрібно 
набагато більше зусиль, ніж для його підтримки [2, 9]. 
Найважливішими факторами високої ефективності та 
безпеки фізичних тренувань є поступовість збільшен-
ня навантажень і строгий контроль лікаря. Численні 
дослідження свідчать, що навіть середньої інтенсив-
ності навантаження у нетренованих осіб можуть при-
вести до важких наслідків. Регламентація оздоровчих 
навантажень, адекватна індивідуальному морфофунк-
ціональному стану, дозволяє зберегти «безпечний» 
рівень здоров'я не лише в 50, але і в 70 років [1].

Висновки.
1.Методологія регламентації фізичних навантажень у 

фізкультурно-оздоровчих заняттях перш за все має 
передбачати визначення особливостей адаптації до 
фізичних навантажень.

2.Методологія підвищення фізичної працездатності в 
осіб з факторами ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань має передбачати визначення не тільки 
характеру, а і ступеня виявленості факторів ризику.

3.Методика занять фізичними вправами у осіб з 
наявністю факторів ризику серцево-судинних за-
хворювань має передбачати рішення двох груп 
задач: загальних та спеціальних. До загальних за-
дач відноситься підвищення рухової активності та 
загальної фізичної працездатності, до спеціальних 
– використання фізичних вправ в корекції фактора 
ризику. 

4.Методика проведення занять з комплексним ви-
користанням фізичних вправ аеробної і аеробно-
анаеробної спрямованості має враховувати 
індивідуальні рівні гранично-припустимих наван-
тажень з метою запобігання негативних наслідків.
Подальші дослідження планується проводити у 

напрямку дослідження питання індивідуалізації фі-
зичних навантажень у фізкультурно-оздоровчих за-
няттях. 
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Влияние программы профилактики нарушений сводов стопы на 
сагиттальный профиль стопы у детей младшего школьного возраста

Валькевич А.В., Бычук А.И.
Волынский национальный университет имени Леси Украинки

Аннотации:
Цель работы – проанализировать 
влияние программы профилактики 
нарушения сводов стопы младших 
школьников на биомеханические ха-
рактеристики стопы. В эксперименте 
приняло участие 40 детей, которые 
учились во втором классе. Все дети 
по состоянию здоровья были отнесе-
ны к основной группе. Определены 
линейные и угловые биомеханические 
характеристики стопы детей. Проана-
лизирована динамика и прирост ис-
следуемых показателей во время 
реализации программы профилактики 
нарушения сводов стопы в учебно-
воспитательном процессе школьни-
ков. Показаны направления органи-
зации правильного тренировочного 
режима учеников в части дозирования 
физических нагрузок. Рекомендованы 
этапы реализации программы про-
филактики. Отмечается, что в реали-
зации программы должны принимать 
участие учителя физической культуры 
и родители.

Валькевіч О.В., Бичук О.І. Вплив про-
грами профілактики порушень зводів 
стопи на сагиттальный профіль сто-
пи у дітей молодшого шкільного віку. 
Мета роботи – проаналізувати вплив 
програми профілактики порушення 
зводів стопи молодших школярів на 
біомеханічні характеристики стопи. У 
експерименті взяло участь 40 дітей, 
які вчилися в другому класі. Всі діти 
за станом здоров'я були віднесені до 
основної групи. Визначені лінійні і кутові 
біомеханічні характеристики стопи дітей. 
Проаналізована динаміка і приріст 
досліджуваних показників під час 
реалізації програми профілактики пору-
шення зводів стопи в учбово-виховному 
процесі школярів. Показані напрями 
організації правильного тренуваль-
ного режиму учнів в частці дозування 
фізичних навантажень. Рекомендовані 
етапи реалізації програми профілактики. 
Наголошується, що в реалізації програ-
ми повинні брати участь вчителі фізичної 
культури і батьки.

Valcevich A.V., Bychuk A.I. Influence of 
program of prophylaxis of violations of 
vaults of foot on sagital type of foot of 
junior school age children. Purpose of 
work – to analyse influence of the program 
of prophylaxis of violation of vaults of foot 
of junior schoolchildren on biomechanics 
descriptions of foot. 40 children who 
studied in a tourist class took part in an 
experiment. All of children on the state 
a health were attributed to the basic 
group. Linear and angular biomechanics 
descriptions of foot of children are certain. 
A dynamics and increase of the probed 
indexes is analysed during realization of 
the program of prophylaxis of violation of 
vaults of foot in the educational process 
of schoolboys. Directions organization of 
correct training conditions of students in 
part of dosage of the physical loadings is 
shown. Implementation of the program of 
prophylaxis phases is recommended. It is 
marked that in realization of the program 
must take part teachers of physical 
culture and parents.

Ключевые слова:
свод, стопа, биомеханические, дети, 
младший, программа, профилактика.

звід, стопа, біомеханічні, діти, молод-
ший, програма, профілактика.

vault, foot, biomechanics, children, junior, 
program, prophylaxis.

Введение.1

Как свидетельствует анализ литературных источ-
ников [4, 6], школьный период онтогенеза является до-
статочно важным этапом для формирования здоровья, 
становления личности ребенка, создания предпосылок 
для ее гармоничного развития и подготовки к после-
дующей жизнедеятельности. В младшем школьном 
возрасте происходят существенные изменения морфо-
функциональных показателей, становления индивиду-
альных интересов и мотиваций к занятиям физически-
ми упражнениями. 

Именно в этом возрасте происходит интенсивное 
развитие биодинамики движений ребенка, и прежде 
всего, их координационного компонента [4, 5, 6]. А 
поэтому необходимо особенно осторожно подходить к 
организации правильного тренировочного режима уче-
ников, в частности в части дозирования физических на-
грузок, поскольку этот фактор имеет весомое влияние 
на формирование его опорно-двигательного аппарата. 
С целью рационального дозирования физических 
упражнений в младшем школьном возрасте необходи-
мо учитывать биомеханические особенности строе-
ния стопы детей [5].

Поскольку состояние здоровья детей младшего 
школьного возраста вызывает обеспокоенность, то 
это предопределяет необходимость поиска новых тех-
нологий его укрепления, в частности за счет профи-
лактики нарушений опорно-двигательного аппарата.

Функция стопы позволяет успешно реализовывать 
самые широкие аспекты перемещения человека в про-
странстве во всем богатстве ее двигательных возмож-
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ностей. В то же время с точки зрения биомеханики, 
стопу необходимо рассматривать не в виде отдельного 
функционального образования, а как элемент сложной 
системы опорно-двигательного аппарата [2, 3, 5]. 

Таким образом, детальное и углублено изучение 
опорно-рессорных свойств стопы в сагиттальной пло-
скости позволит обнаруживать у детей склонность к 
плоскостопию и проводить необходимые меры с це-
лью ее профилактики.

Исследование проводилось согласно темы «Свод-
ного плана НИР в области физической культуры и 
спорта на 2006 – 2010 г.г.» Государственного комитета 
Украины по вопросам физической культуры и спор-
та по теме 3.2.1 «Усовершенствование биомехани-
ческих технологий в физическом воспитании и реа-
билитации с учётом пространственной организации 
тела человека». Номер государственной регистрации 
0106U010786. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – проанализировать влияние про-

граммы профилактики нарушения сводов стопы млад-
ших школьников на биомеханические характеристики 
стопы. 

Для достижения поставленной цели мы поставили 
такое задание:
– определить динамику биомеханических характери-

стик стопы младших школьников в процессе экс-
перимента.
Методы исследования. Во время исследований 

мы использовали следующие методы: анализ лите-
ратурных источников, видеометрию (программа ”Big 
Foot”), методы математической статистики.
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Результаты исследования.
Формирующий эксперимент проводился в период 

с сентября 2008 г. по май 2009 г. Целью формирующе-
го эксперимента было внедрение разработанной нами 
программы профилактики нарушений сводов стопы 
у детей младшего школьного возраста и проверка ее 
эффективности. В эксперименте приняло участие 40 
детей, которые учились во втором классе. Все дети 
по состоянию здоровья были отнесены к основной 
группе. 

Программа профилактики нарушений сводов сто-
пы у детей младшего школьного возраста предусма-
тривала ее реализацию в разных аспектах. В реали-
зации разработанной нами программы принимали 
участие учителя физической культуры, ученики и 
родители.

Для участия в формирующем эксперименте были 
созданы контрольная и экспериментальная группы, 
по 20 человек в каждой группе (ε=0, 03≤0, 05) 

Контрольная группа, занималась по программе 
физического воспитания для детей младшего школь-
ного возраста. Занятие в этой группе проводил экс-
периментатор под руководством учителя физической 
культуры. Экспериментальная группа занимались по 
разработанной нами программе профилактики нару-
шений сводов стопы.

Дети экспериментальной группы выполняли все 
составляющие разработанной нами программы, а 
также посещали уроки физической культуры, в мате-
риал которых мы включали комплексы упражнений 
для профилактики нарушений сводов стопы, комплек-
сы общеразвивающих упражнений, гимнастические 
упражнения в конце урока. Занятие с детьми прово-
дил экспериментатор под руководством учителя фи-
зической культуры.

В нашем исследовании для анализа биомеханиче-
ских характеристик стопы детей младшего школьного 
возраста в сагиттальной плоскости мы использовали 
видеокомпьютерную программу ”Big Foot”. Видеосъ-
емка проводилась с учетом основных биомеханиче-
ских требований: в местах размещения анатомических 
точек мы наносили метки маркером, а в плоскости 
объекта съемки размещали масштабную линейку, ко-
торая была разделена на отрезки по два сантиметра. 
Фотоаппарат крепился на штативе на расстоянии 2,5м 
от объекта съемки, при этом ось объектива фотоаппа-
рата была сориентирована перпендикулярно к пло-
скости объекта съемки [1, 2, 5].

Биомеханические характеристики стопы учеников 
мы определяли на основе видеограмм, а для оциф-
ровывания фотографий использовали координаты 11 
антропометрических точек в сагиттальной плоскости 
(рис.1.).

Программа ”Big Foot” автоматически рассчиты-
вает и представляет в виде файла отчета линейные и 
угловые биомеханические характеристики стопы. Мы 
определяли такие линейные характеристики – длину 
опорной части стопы; высоту голеностопного суста-
ва, высоту верхнего края ладьевидной кости, а также 
угловые характеристики: ∠α – плюсневый угол, ∠β 

– пяточный угол, ∠γ – угол, который характеризует 
рессорные свойства стопы в целом.

Критерием эффективности разработанной нами 
программы профилактики нарушений сводов стопы 
младших школьников было изменение угловых и ли-
нейных характеристик сагиттального профиля стопы. 
Результаты исследований, обработанные методами 
математической статистики [1] представленны в та-
блице 1.

Как свидетельствуют полученные результаты 
(табл.1.), у мальчиков КГ и ЭГ групп происходит рост 
угловых и линейных характеристик сагиттального 
профиля стопы, но качественные показатели в обеих 
группах разные.

 Так по завершению эксперимента длина опорной 
части стопы увеличивается у мальчиков ЭГ на 5, 43 
мм, а в КГ на 5, 15 мм. Высота голеностопного сустава 
у мальчиков ЭГ растет на 2, 4 мм, а в КГ на 1, 7 мм . 
Рост высоты верхнего края ладьевидной кости у маль-
чиков ЭГ составляет 2, 72мм, а в КГ только 1, 96 мм. 

Анализ динамики угловых характеристик сагит-
тального профиля стопы у мальчиков КГ и ЭГ свиде-
тельствует о следующем: плюсневый угол бы растет в 
ЭГ на 6, 19 град., а в КГ только на 1, 15 град. Пяточ-
ный угол в растет в ЭГ на 5, 8 град., а в КГ только на 
1, 12 град. Угол гамма уменьшается у мальчиков ЭГ на 
12, 0 град., а в КГ только на 2, 2 град. 

У девочек КГ и ЭГ в динамике исследуемых ха-
рактеристик происходит почти аналогичная картина, 
за исключением качественных показателей. Так у 
девочек ЭГ и КГ длина опорной части стопы растет 
на 4, 7мм и 4, 71 мм соответственно. Высота голено-
стопного сустава у девочек ЕГ растет на 2, 94 мм, а 
в КГ только на 1, 88 мм. Рост высоты верхнего края 
ладьевидной кости у девочек ЭГ составляет 2, 68мм, а 
в КГ только 1, 3 мм.

Анализ динамики угловых характеристик сагит-
тального профиля стопы девочек (табл. 1.), свидетель-
ствует, что плюсневый угол растет в ЭГ на 6, 31 град, 
в а КГ только на 1, 21 град. Пяточный угол растет в ЭГ 
на 5, 98 град., а в КГ только на 1, 18 град. Увеличение 
углов альфа и бета закономерно приводит к уменьше-
нию угла гама – у девочек ЭГ он уменьшается на 12, 
3 град., а в КГ только на 2, 39 град.

С целью более качественного анализа динами-
ки показателей сагиттального профиля стопы детей 
младшего школьного возраста, мы определили темп 
их прироста. Для удобства анализа, полученных ре-
зультатов мы представили их в графическом виде 
(рис.2.-3.).

Как видно из графика (рис.2.), у мальчиков младше-
го школьного возраста исследуемые показатели имеют 
разные темпы прироста. Так прирост длины опорной 
части стопы у мальчиков КГ составляет 3, 8 %, а в ЭГ – 
4, 0 %. Прирост высоты голеностопного сустава у маль-
чиков КГ составляет 2, 7 %, в ЭГ – 3, 9 %. 

У мальчиков КГ прирост высоты верхнего края ла-
дьевидной кости составляет 5, 0 %, в то время как в 
ЭГ этот показатель больше – 6, 9 %. Прирост плюсно-
вого угла альфа у мальчиков КГ составляет 5, 4 %, а в 
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Рис. 1. Антропометрические точки при оцифровывании биомеханических характеристик стопы  
в сагиттальной плоскости 

Примечание:  
1 – проксимальный конец дис-
тальной фаланги первого пальца; 
2 – медиальная точка головки 
первой плюсневой кости; 3 – первая 
клинообразная кость, дистальный 
конец; 4 – челнообразная кость;  
5 – пятовый горб;  
6 – голеностопный сустав;  
7 – верхний край челнообразной 
кости; 8 – конечная точка стопы;  
9 – пятная точка; 10-11 – длина 
опорной части свод стопы.

Таблица 1
Биомеханические характеристики стопы детей младшего школьного возраста

№п/п Название показателя До эксперимента После
эксперименту

х д х д
Мальчики КГ (n=10)

1 Длина опорной части стопы, мм 132, 25 8, 21 137, 4 7, 56
2 Высота голеностопного сустава, мм 61, 1 4, 32 62, 8 3, 26
3 Высота верхнего края ладьевидной кости, мм 38, 14 2, 87 40, 1 2, 54
4 Плюсневый угол бы, град 20, 89 2, 56 22, 04 2, 93
5 Пяточный угол в, град 28, 13 2, 72 29, 25 3, 11
6 Угол грамма, град 130, 98 7, 23 128, 71 4, 95

Мальчики ЕГ (n=10)
1 Длина опорной части стопы, мм 132, 47 6, 89 137, 9 4, 65
2 Высота голеностопного сустава, мм 61, 1 4, 76 63, 5 5, 12
3 Высота верхнего края ладьевидной кости, мм 38, 18 2, 93 40, 9 1, 98
4 Плюсневый угол бы, град 20, 88 2, 67 27, 08 2, 36
5 Пяточный угол в, град 28, 11 2, 34 33, 91 2, 29
6 Угол грамма, град 131, 01 5, 47 119, 01 6, 32

Девочки КГ (n=10)
1 Длина опорной части стопы, мм 127, 21 3, 97 131, 92 4, 89
2 Высота голеностопного сустава, мм 59, 42 4, 29 61, 3 3, 87
3 Высота верхнего края ладьевидной кости, мм 36, 68 1, 98 37, 98 2, 46
4 Плюсневый угол бы, град 21, 07 2, 23 22, 28 2, 27
5 Пяточный угол в, град 29, 42 1, 78 30, 6 2, 54
6 Угол грамма, град 129, 51 5, 38 127, 12 4, 73

Девочки ЕГ (n=10)
1 Длина опорной части стопы, мм 127, 43 4, 81 132, 1 5, 23
2 Высота голеностопного сустава, мм 59, 56 3, 12 62, 5 3, 45
3 Высота верхнего края ладьевидной кости, мм 36, 74 2, 36 39, 42 2, 17
4 Плюсневый угол бы, град 21, 09 2, 09 27, 4 2, 34
5 Пяточный угол в, град 29, 41 2, 21 35, 39 2, 19
6 Угол грамма, град 129, 5 4, 75 117, 21 5, 28

ЭГ прирост значительно больше и составляет 25, 8 %. 
Почти аналогичная картина наблюдается и с приро-
стом пяточного угла бэта – у мальчиков КГ он состав-
ляет 3, 9 %, а в ЭГ – 18, 7 %. Увеличение углов альфа и 
бэта закономерно приводит к уменьшению угла гама, 
у мальчиков КГ этот показатель составляет 1, 7 %, а в 
ЭГ – 9, 6 %.

Анализ темпов прироста показателей сагитталь-
ного профиля стопы у девочек младшего школьного 
возраста (рис.3.), свидетельствует о следующем: тем-
пы прироста длины опорной части стопы в КГ и ЭГ 
одинаковы и составляют 3, 6 %. Темп прироста высо-

ты голеностопного сустава у девочек КГ – 3, 1 % а в 
ЭГ показатель более высок и составляет 4, 8 %. Суще-
ственные отличия в темпах прироста высоты верхнего 
края ладьевидной кости – у девочек КГ он составляет 
3, 5 %, а в ЭГ показатель в два раза больше – 7, 0 %. 

Темпы прироста угловых характеристик сагит-
тального профиля стопы у девочек ЭГ также значи-
тельно больше, чем в КГ (рис.3.). В частности, темп 
прироста плюсневого угла альфа у девочек КГ состав-
ляет 5, 6 %, в  ЭГ показатель значительно более высок 
и составляет 26, 0 %. Темп прироста пяточного угла 
бэта у девочек КГ составляет 3, 9 %, а в ЭГ – 18, 5 %. 
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Рис. 2. Темпы прироста показателей сагиттального профиля стопы мальчиков младшего 
школьного возраста

Примечание: 1 – длина опорной части стопы, мм; 2 – высота голеностопного сустава, мм;  
3 – высота верхнего края ладьевидной кости, мм; 4 – плюсневый угол альфа, град;  

5 – пяточный угол бэта, град; 6 – угол гамма, град.

Рис. 3. Темпы прироста показателей сагиттального профиля стопы  
девочек младшего школьного возраста

 Примечание: 1 – длина опорной части стопы, мм; 2 – высота голеностопного сустава, мм; 
3 – высота верхнего края ладьевидной кости, мм; 4 – плюсневый угол альфа, град;  

5 – пяточный угол бэта, град; 6 – угол гамма, град.
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Увеличение углов альфа и бэта закономерно ведет к 
уменьшению угла гамма. Так у девочек КГ темп его 
прироста составляет 1, 9 %, а в ЭГ – 10, 0 %. 

Выводы.
Анализ результатов исследования свидетельствует, 

что в процессе реализации программы профилактики 
нарушения сводов стопы у мальчиков и девочек экс-
периментальной группы состоялись более весомые 
изменения исследуемых биомеханических характери-
стик стопы, чем у детей контрольной группы. Суще-
ственное увеличение угла альфа (на 25, 8% у мальчи-

ков и на 26, 0% у девочек), а также угла бэта (на 18, 
7% у мальчиков и на 18, 5% у девочек) свидетельству-
ет об улучшении опорно-рессорных свойств стопы 
детей младшего школьного возраста и подтверждает 
эффективность предложенной нами программы про-
филактики нарушения сводов стопы.

Перспективы последующих исследований в дан-
ном направлении предусматривают изучение динами-
ки тонуса мышц в формировании биомеханических 
характеристик стопы под воздействием предложен-
ной программы профилактики.
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Динаміка впровадження профільного навчання 

старшокласників за спортивним напрямком в Україні
Войтович І. М. 

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Анотації:
Наведено показники динаміки впро-
вадження спортивного напрямку 
профілізації старшокласників в 
Україні. У дослідженні використано 
статистичні дані різних організацій 
щодо діяльності профільного на-
вчання. Встановлено відсотковий 
розподіл учнів спортивних класів 
та закладів, в яких вони навча-
ються по регіонах. Виділено рівні 
охоплення старшокласників да-
ним видом навчання залежно від 
регіону проживання. Відмічається 
тенденція зацікавленості школярів 
фізичною культурою та спортом 
на профільному рівні. Виділено 
спортивний напрям профільного 
навчання, що дозволяє організува-
ти допрофесійну підготовку учнів 
старшої ланки у галузі фізичної 
культури, спорту та туризму. Вста-
новлено, що загалом по Україні се-
редній показник відсотка учнів, які 
побажали відвідувати профільні 
класи саме спортивного напрямку, 
коливався від 2,6% до 3,0%.

Войтович И.Н. Динамика внедрения про-
фильного обучения старшеклассников 
по спортивному направлению в Украине. 
Приведены показатели динамики внедрения 
спортивного направления профильного обу-
чения старшеклассников в Украине. В ис-
следовании использованы статистические 
данные разных организаций относитель-
но деятельности профильного обучения. 
Установлено процентное распределение 
учеников спортивных классов и заведений, 
в которых они учатся по регионам. Вы-
делены уровни охвата старшеклассников 
данным видом учебы в зависимости от ре-
гиона проживания. Отмечается тенденция 
заинтересованности школьников физиче-
ской культурой и спортом на профильном 
уровне. Выделено спортивное направление 
профильного обучения, что позволяет орга-
низовать допрофессиональную подготовку 
учеников старшей школы в отрасли физиче-
ской культуры, спорта и туризма. Установле-
но, что в целом по Украине средний показа-
тель процента учеников, которые пожелали 
посещать профильные классы спортивного 
направления, колебался от 2,6% до 3,0%.

Voitovych I.N. Dynamics of introduction 
of type teaching of senior pupils to 
sporting direction in Ukraine. The 
indexes of dynamics of introduction of 
sporting direction of the type teaching 
of senior pupils in Ukraine are resulted. 
In research is utillized statistical 
information of different organizations in 
relation to activity of the type teaching. 
The percent distributing of students of 
sporting classes and establishments in 
which they study on regions is set. The 
levels of scope of senior pupils this type 
of studies are selected depending on 
the region of residence. The tendency 
of the personal interest of schoolboys a 
physical culture and sport at type level 
is marked. Sporting direction of the type 
teaching is selected, that allows organize 
professional preparation of students 
of senior school in industry of physical 
culture, sport and tourism. It is set that on 
the whole on Ukraine the middle index of 
percent of students which wished to visit 
the type classes of sporting direction 
hesitated from 2,6% to 3,0%.
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Вступ.1

Особливу роль у модернізації навчального процесу 
відіграють статистика та моніторинг, що використову-
ються не тільки як інструмент отримання об’єктивної 
інформації про стан освіти, виявлення її досягнень 
та недоліків, а й дають. Статистика дає можливість 
різнобічно охарактеризувати розвиток навчального 
процесу, намітити шляхи і заходи щодо усунення не-
бажаних тенденцій [6]. Кількісну сторону сучасної 
освіти статистика вивчає в нерозривному зв'язку з її 
якісними характеристиками в конкретних умовах міс-
ця і часу, збагачуючи тим самим наші знання і даючи 
можливість пізнати його суть, ступінь впровадження 
та перспективи розвитку. 

Вагомим кроком у реформуванні сучасного освіт-
нього процесу є затвердження Концепції профільного 
навчання у старшій школі (2003), яка дає можливість 
старшокласникам обирати певний напрям профіліза-
ції, з метою набуття знань для подальшого навчання, 
праці та життєдіяльності. Укладачами також окремо 
виділено спортивний напрям, що дозволяє організу-
вати допрофесійну підготовку учнів старшої ланки у 
галузі фізичної культури, спорту та туризму [3]. 

Аналіз наукової літератури дав можливість від-
значити, що впровадження певних дисциплін на про-
фільному рівні вивчався рядом науковців: у своєму 
дисертаційному дослідженні Я.С.Фруктова описала 
біологію [5], О.А.Марченко [4] (2009) – фізику, Г.В. 
Жабєєва [2] (2009) – хімію, О.М. Горошкіна [1] (2005) 
– українську мову та ін. 

© Войтович І.М., 2012

Разом з тим, досліджень щодо динаміки впрова-
дження профільного навчання за спортивним напрям-
ком в Україні нами не знайдено, тому ця проблема по-
требує подальшого вивчення та глибокого аналізу.

Робота виконана за планом НДР Волинського на-
ціонального університету імені Лесі Українки.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – визначити динаміку впровадження 

профільного навчання старшокласників за спортив-
ним напрямком в Україні.

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати кіль-
кість старшокласників, охоплених профільним на-
вчанням спортивного напрямку в Україні, та закладів, 
у яких вони навчались за період з 2006-2007 н.р. по 
2010-2011 н.р. 2. Виділити рівні охоплення старшо-
класників даним видом навчання залежно від регіону 
проживання.

Методи та організація досліджень. У процесі ви-
конання роботи були використані наступні методи: 
аналіз і узагальнення літературних джерел та статис-
тичних даних, метод математичної статистики. Дослі-
дження проводилось на базі бібліотеки Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, ме-
тодичного відділу управління освіти і науки Волин-
ської облдержадміністрації. 

Результати досліджень. 
Обробивши дані Міністерства освіти, науки, мо-

лоді та спорту про поширення профільного навчання 
за спортивним напрямком, ми дізнались, що відсоток 
учнів, охоплених даним профілем, становив від за-
гального числа старшокласників 2,6% у 2006-2007н.р., 
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2,8% – у 2009-2010 н.р., на позначці 3,0% даний по-
казник зупинися у 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011 
навчальних роках. Максимальна різниця кількості 
учнів, які відвідували профільні спортивні класи у пе-
ріод з 2006 по 2011 навчальні роки, становить 0,4%. 

Щодо відсотка навчальних закладів з профілізаці-
єю старшої школи спортивного напрямку до загальної 
кількості профільних ЗОНЗ в останніх навчальних 
класах, то він є вищим від показника залучення стар-
шокласників до профільних спортивних класів, що ві-
дображено на рис. 1. У 2006-2007 н.р. даний показник 
сягнув 4,8%; 2007-2008 н.р охарактеризувався піком 
зростання кількості шкіл з профілізацією старшої 
школи за спортивним напрямком до 5,5%; у наступ-
них роках відзначився спад: 5,3%, 4,3%, 3,8% відпо-
відно (рис. 1).

Для глибшого висвітлення динаміки залучення 
школярів до профілізації старшої школи за спортив-
ним напрямком нами було досліджено дані показники 
по кожній області, АР Крим та містах Києву та Севас-
тополю (табл. 1). 

Отож, при вивченні впровадження спортивного на-
прямку серед школярів міста Києва відмічено хвилепо-
дібну динаміку, де показник першого року знаходився 
на найвищій позначці – 5,2%; далі відбувається знижен-
ня частки старшокласників із загальної кількості шко-
лярів, які передбачали поєднання подальшого навчання 
та праці з фізичною культурою, до 3,4%; в 2008-2009 та 
2009-2010 н.р. даний показник стабілізувався і стано-
вив відповідно 4,3% та 4,2%. Останній досліджуваний 
рік показав зменшення зацікавлених ще на 0,4%. 

Щодо севастопольських старшокласників, котрі 
профільною дисципліною обрали фізичну культуру, то 
їх показник був незначним від загального числа шко-
лярів спортивних класів України і коливався з року в 
рік то в сторону зростання, то спадання на 0,1% – від 
0,2 % у 2006-2007 н.р. до 0,4% у трьох останніх до-
сліджуваних роках (2008-2011 рр.). 

У зв’язку з невисокою часткою (до 2%) старшо-
класників, залучених до досліджуваного профілю, та 
невеликими коливаннями показника по роках, на наш 
погляд, слід відзначити подібні тенденції у Вінниць-
кій, Кіровоградській та Тернопільській областях. 

Для Вінницького регіону з 2006 по 2011 н.р. були 
характерними такі показники: по 1,6% – за два перших 
навчальні роки, 2008-2009 н.р. – 1,4%, 2009-2010 н.р 
– 1,9% і 2010-2011 н.р. – число бажаючих відвідувати 
спортивні класи знизилось до 1,2%. Частка кірово-
градських школярів, котрі навчались даному профілю, 
за досліджувані роки, розмістила наступним чином: 
1,2%, 1,0%, 0,6%, 0,9% та 0,8%. Тернопільські стар-
шокласники спортивних класів за роками навчання 
розподілились так: 2006-2007 н.р. – 1,7%, 2007-2008 
н.р. – 1,3%, подальші роки відзначались зростанням: 
2008-2009 н.р. – 1,6%, 2009-2010 н.р. – 1,8% і 2010-
2011 н.р. – 2,0%. 

Невисокий показник і в Чернігівській області: у 
перші чотири роки, які нами вивчались, частка шко-
лярів, що обрали фізичну культуру профільним пред-

метом, коливалась в межах 1,0-1,2%, однак останній, 
2010-2011 н.р., дав можливість відмітити зростання 
кількості учнів спортивних класів у 2 рази – до 2,4%. 
Житомирська область характеризується схожою ситу-
ацією по залученню старшокласників до спортивного 
профілю навчання: у перші три досліджувані навчаль-
ні роки показник планомірно зростав з 1,4 до 1,8%, 
у 2009-2010 н.р. дане число збільшилось до 2,7%, а 
2010-2011 н.р. відзначився, у порівнянні з попереднім 
роком, зниженням популярності серед житомирських 
школярів старших класів до фізичної культури, як 
профільної дисципліни, на 1,0%.

Дещо вищий показник поширеності спортивного 
профілю серед старшокласників, який знаходиться на 
середньому рівні і має певні коливання, відмічається 
у Київській, Миколаївській, Херсонській, Чернівець-
кій, Черкаській, Полтавській та Івано-Франківській 
областях.

Профільне навчання за спортивним напрямком у 
Київській області впроваджувалось поступово з на-
ростаючим характером із охопленням від 2,9% шко-
лярів, із усього числа зацікавлених по Україні, у 2006-
2007 н.р., до 4,1% -у 2010-2011 н.р., лише у 2009-2010 
н.р. відзначалось незначне зниження досліджуваного 
показника на 0,1% у порівнянні з попереднім навчаль-
ним роком.

У 2006-2007 н.р. 4,2% старшокласників країни, які 
виявили бажання навчатись у профільних спортивних 
класах, проживали у Миколаївській області. Наступні 
три роки поспіль даний показник регіону знижувався: 
у 2007-2008 н.р. – до 3,1%, 2008-2009 н.р. – до 1,9%, 
2009-2010 н.р. до 1,5%. 2010-2011н.р. характеризу-
вався зростанням популярності фізичної культури, як 
профільної дисципліни, на 0,7%.

Херсонщина та Чернівецька області також пред-
ставлені середньою кількістю старшокласників, заці-
кавлених спортивним напрямком навчання, із зростан-
ням на половині досліджуваного періоду: у 2006-2007 
н.р. відсоток таких школярів Херсонщини становив 
2,5%, Буковини – 2,2%; 2007-2008 н.р. – 4,2% та 2,4%; 
2008-2009 н.р. – 4,7% та 2,3% відповідно. Друга час-
тина періоду, який ми вивчали, характеризувалась 
спадом зацікавленості спортивним напрямком на-
вчання учнями обох зазначених областей: до позна-
чки 3,3% (Херсонська область) та 2,1% (Чернівецька 
область) – у 2009-2010 н.р.; 3,0% і 2,0% відповідно – в 
2010-2011 н.р. 

Показники поширення спортивного напрямку се-
ред старшокласників Черкащини, у порівнянні із за-
гальним числом школярів України, які навчались за 
даним профілем, за досліджуваний період мають хви-
леподібний характер: 2006-2007 н.р. – 2,9%, 2007-2008 
н.р. – 2,5%, 2008-2009 н.р. – 1,8%, у 2009-2010н.р. – 
показник не змінився, залишившись на позначці 1,8%, 
і останній, 2010-2011 н.р., характеризувався зростан-
ням кількості зацікавлених учнів до досліджуваного 
напрямку на 0,2%.

У Полтавській області в перший навчальний рік, 
який вивчався, відмічено, що відсоток школярів, ба-
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Рис. 1 Показники впровадження профільного навчання за спортивним напрямком в Україні

Таблиця 1
Наповненість профільних спортивних класів шкіл України

Навчальний рік 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Назва областей К-ть
чол. % К-ть

чол. % К-ть
чол. % К-ть

чол. % К-ть
чол. %

АР Крим 764 5,9 935 6,6 901 6,5 452 4,4 301 2,9
Вінницька 206 1,6 230 1,6 191 1,4 195 1,9 127 1,2
Волинська 522 4,0 932 6,5 969 7,0 687 6,7 745 7,1
Дніпропетровська 729 5,6 739 5,2 1077 7,7 872 8,5 985 9,4
Донецька 987 7,6 925 6,5 1004 7,2 618 6,0 750 7,1
Житомирська 185 1,4 227 1,6 257 1,8 277 2,7 176 1,7
Закарпатська 285 2,2 329 2,3 370 2,7 278 2,7 340 3,2
Запорізька 933 7,2 978 6,9 918 6,6 710 6,9 684 6,5
Івано-Франківська 445 3,4 380 2,7 465 3,3 357 3,5 346 3,3
Київська 373 2,9 447 3,1 488 3,5 350 3,4 431 4,1
Кіровоградська 155 1,2 140 1,0 88 0,6 94 0,9 79 0,8
Луганська 943 7,3 734 5,2 804 5,8 653 6,4 732 6,9
Львівська 572 4,4 698 4,9 333 2,4 257 2,5 759 7,1
Миколаївська 536 4,2 445 3,1 258 1,9 149 1,5 228 2,2
Одеська 928 7,2 894 6,3 833 6,0 459 4,5 425 4,0
Полтавська 352 2,7 324 2,3 224 1,6 186 1,8 248 2,4
Рівненська 541 4,2 582 4,1 602 4,3 587 5,7 575 5,5
Сумська 246 1,9 293 2,1 359 2,6 392 3,8 432 4,1
Тернопільська 217 1,7 185 1,3 222 1,6 181 1,8 212 2,0
Харківська 466 3,6 1056 7,4 699 5,0 404 3,9 178 1,7
Херсонська 323 2,5 592 4,2 657 4,7 336 3,3 317 3,0
Хмельницька 723 5,6 749 5,3 834 6,0 781 7,6 339 3,2
Черкаська 339 2,9 407 2,5 245 1,8 184 1,8 226 2,0
Чернівецька 284 2,2 335 2,4 317 2,3 217 2,1 213 2,0
Чернігівська 160 1,2 164 1,2 137 1,0 112 1,1 250 2,4
м.Київ 669 5,2 477 3,4 595 4,3 428 4,2 396 3,8
М.Севастополь 25 0,2 41 0,3 52 0,4 38 0,4 37 0,4
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жаючих відвідувати спортивні класи, становив 2,7%. 
У 2007-2008 н.р. таких учнів виявилось на 0,4% мен-
ше і їх кількість зупинилась на позначці 2,3%. В се-
редині періоду (2008-2009 н.р.) даний показник був 
найнижчим – 1,6%. Аналіз статистичної інформації у 
двох подальших роках дозволив відзначити на Пол-
тавщині зростання частки учнів, які обрали спортив-
ну профілізацію: в 2009-2010 н.р. – до 1,8% та у 2010-
2011 н.р. – до 2,4%. 

Вивчення популярності спортивного напрямку се-
ред школярів Івано-Франківщини, по відношенню до 
кількості залучених учнів інших областей, дало мож-
ливість визначити наступну інформацію: у 2006-2007 
н.р. частка учнів даного регіону, які виявили бажання 
пов’язати подальше навчання з фізичною культурою, 
складала 3,4%, у 2007-2008 н.р. – 2,7%, 2008-2009 н.р. 
– 3,3%, 2009-2010 н.р. характеризувався зростанням 
відсотка школярів, які обрали спортивний напрямок 
профілізації, до 3,5%, показник 2010-2011 н.р. повер-
нувся до рівня 2008-2009 н.р. і становив 3,3%.

Ми виділили два регіони, у яких рівень популяр-
ності фізичної культури, як профільної дисципліни, 
знаходиться на середньому рівні і відзначається по-
зитивна динаміка популяризації серед старшокласни-
ків – це Закарпатська та Сумська області. Отож, даний 
показник у перший навчальний рік, який ми вивчали, 
становив 2,2% у Закарпатській та 1,9% – у Сумській 
областях; 2,3 та 2,1% з усіх школярів нашої країни, 
які обрали спортивний напрям навчання, у 2007-2008 
навчальних роках проживали на території Закарпат-
ської та Сумської областей відповідно; 2008-2009 
н.р. характеризувався показниками у 2,7% та 2,6%; у 
2009-2010 н.р. частка старшокласників, що вирішили 
пов’язати своє навчання та працю з фізичною культу-
рою та спортом, зупинилась на позначці 2,7% – для 
Закарпаття та 3,8% – для Сумщини; 2010-2011 н.р. 
мав позитивний приріст даного показника для обох 
регіонів на 0,5 та 0,3% відповідно.

Регіонами, які мали високий рівень охоплення 
старшокласників спортивним напрямком, ми визна-
чили Донецьку, Запорізьку, Луганську, Хмельницьку, 
Рівненську, Волинську, Дніпропетровську, Одеську 
області та Автономну Республіку Крим.

7,6% школярів України, які виявили бажання на-
вчатись у профільних спортивних класах у 2006-2007 
н.р., проживали на Донеччині. Наступний рік від-
значився спадом досліджуваного показника до рівня 
6,5%. В 2008-2009 н.р. відсоток учнів, котрі займались 
фізичною культурою як профілюючою дисципліною, 
становив 7,2, у 2009-2010 н.р. – 6,0 і у 2010-2011 н.р. 
– відсоток зріс до 7,1.

Щодо дослідження популярності спортивного на-
прямку навчання серед старшокласників Запоріжжя, 
то встановлено, що показник 2006-2007 н.р. був на 
позначці 7,2%. Наступні два роки характеризувались 
зниженням популярності вище вказаного напрямку 
(2007-2008 н.р. – 6,9%, 2008-2009 н.р. – 6,6%). Відсо-
ток запорізьких школярів, які вирішили поєднати свої 
навчання та працю з фізичною культурою, у 2009-

2010 н.р. повернувся до рівня 2007-2008 н.р. (6,9%). У 
2010-2011 н.р. даний показник знизився, у порівнянні 
з усіма досліджуваними роками, до 6,5%.

У 2006-2007 н.р. відсоток учнів старших класів 
Луганщини, які виявили бажання навчатись у спор-
тивних класах, становив 7,3%. 2007-2008 н.р. характе-
ризується зниженням кількості школярів спеціалізова-
них класів до рівня 5,2%. Дослідження статистичної 
інформації щодо впровадження профільного навчання 
за спортивним напрямком дало можливість відзначи-
ти у наступних роках зростання відсотка луганських 
учнів, які обрали даний напрям навчання, – у 2008-
2009 н.р до 5,8%, у 2009-2010 н.р. – до 6,4% та в 2010-
2011н.р. – до 6,9%.

Хмельницькі старшокласники становили 5,6% із 
загального числа старшокласників України, які обра-
ли спортивний напрямок навчання у 2006-2007 н.р.. 
2007-2008 н.р. вказав на зниження даного показника 
до 5,3%. Наступні два навчальні роки із періоду, що 
вивчається, були обумовлені зростанням зацікавле-
ності учнів до фізичної культури, як профілюючої 
дисципліни (2008-2009 н.р. – 6,0%, 2009-2010 н.р. – 
7,6%). Останній рік, який був охоплений нашим до-
слідженням, відзначився різким зниженням популяр-
ності спортивного напрямку більше, ніж у 2 рази і 
зупинився на позначці 3,2%.

Рівненщина характеризується дещо нижчими по-
казниками у порівнянні із вище згаданими областями. 
Вихідний рівень поширеності спортивного напрямку 
саме у ЗОНЗ даного регіону, у порівнянні з такими 
ж даними по Україні, знаходився на позначці 4,2%. 
У 2007-2008, 2008-2009 н.р. зацікавленість школярів 
майже не змінилась (4,1%, 4,3%). Найпродуктивні-
шим у виборі старшокласниками фізичної культури, 
як профілюючої дисципліни, серед досліджуваних 
нами навчальних років, виявився 2009-2010 н.р. – 
5,7%. І 2010-2011 н.р. дав можливість відзначити до-
сліджуваний показник школярів Рівненщини, охопле-
них спортивним напрямком навчання, на рівні 5,5%.

Окремо, на наш погляд, слід виділити високі по-
казники залучення старшокласників до спортивного 
напрямку профілізації в Одеській області. Однак, як 
негативний фактор, відмітимо, що з 7,2% у 2006-2007 
н.р. відсоток школярів спортивних класів Одещини з 
кожним роком знижувався: на 0,9% – у 2007-2008 н.р., 
на 0,3% – у 2008-2009 н.р., на 1,5% у 2009-2010 н.р. у 
порівнянні з попередніми роками. І у 2010-2011 н.р. 
досліджувана частка старшокласників, котрі обрали 
фізичну культуру профільною дисципліною, стано-
вила 4,0%, що на 3,2% нижче початкового рівня до-
слідження. 

Схожа картина відмічається і в Автономній Рес-
публіці Крим, де у перші три роки, які вивчались, до-
сліджувані показники знаходились на високому рівні, 
однак останні – характеризувались зниженням більше, 
ніж у 2 рази. У 2006-2007 н.р. відсоток учнів АР Крим, 
які обрали спортивну профілізацію, від загального чис-
ла таких школярів по Україні, становив 5,9%. Наступ-
ного року цей показник сягнув піку для даного регіону 
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– 6,6%. У подальші роки бажання кримських школярів 
обрати фізичну культуру профільною дисципліною з 
кожним навчальним роком знижувалось: 2008-2009 н.р. 
– 6,5%, 2009-2010 н.р. – 4,4% і 2010-2011 н.р. – 2,9%.

Динаміка вище вказаного показника в досліджува-
ні роки у Волинській та Дніпропетровській областях 
дещо схожа, оскільки знаходиться на високому рівні, 
має схильність до планомірного зростання з однора-
зовим зниженням. Так, початковий рівень Волинської 
області був на позначці 4,0%, Дніпропетровської – 
5,6%. У 2007-2008 н.р. число волинських учнів, які б 
хотіли відвідувати у старшій ланці школи спортивні 
класи, збільшилась на 2,5%, кількість таких же дніпро-
петровських старшокласників зменшилась на 0,4% і 
становила – 5,2%. 2008-2009 н.р. був сприятливим для 
підвищення числа школярів профільних спортивних 
класів, як для Волині (7,0%), так і для Дніпропетров-
щини (7,7%). Наступний навчальний рік був більш 
позитивним для впровадження спортивного напрямку 
навчання у Дніпропетровській області і відсоток ба-
жаючих зріс на 0,8%, зупинившись на позначці 8,5%, 
що було найвищим результатом серед усіх регіонів 
України. У Волинській області, в цей навчальний рік, 
відмічається зниження показника до 6,7%. Встанов-
лено, що в обох вище вказаних областях у 2010-2011 
н.р. число школярів, які вирішили пов’язати подальше 
навчання з фізичною культурою та спортом, зросло на 
0,4% у Волинській області та на 0,9% – у Дніпропе-
тровській, сягнувши 7,1% та 9,4% відповідно. Остан-
ній показник є абсолютним максимумом за усі дослі-
джувані роки серед регіонів нашої країни.

Цікавий випадок щодо впровадження профільно-
го навчання за спортивним напрямком ми визначи-
ли у Львівській і Харківській областях, де динаміка 
охоплення школярів у профільні спортивні класи 
за досліджувані роки характеризувалась похибкою 
близько 5%.

Отож, вихідний показник частки львівських шко-
лярів, які відвідували спортивні класи в старшій ланці 
школи, складав 4,4%, 2007-2008 н.р. характеризувався 
зростанням відсотка до 4,9. Подальші два навчаль-
них роки дозволили відзначити різке зниження заці-
кавленості старшокласників до фізичної культури як 
профільної дисципліни: у 2008-2009 н.р. – до 2,4% та 
2009-2010 н.р. – до 2,5%. Підвищення популярності 
спортивного напрямку серед старшокласників Львів-
ської області до рівня 7,1% відмічене у 2010-2011н.р.

Вихідні досліджувані показники 2006-2007 н.р. 
Харківщини були на рівні 3,6%, у наступному, 2007-
2008 н.р., відмічалось зростання відсотка зацікав-
лених учнів старших класів фізичною культурою та 
спортом на профільному рівні до 7,4. Наступні роки 
досліджуваного періоду, у порівнянні з попередніми 
навчальними роками, характеризувалися зниженням 
вище вказаного показника на 2,4% у 2008-2009 н.р. та 
на 1,1% – у 2009-2010 н.р. Частка харківських стар-
шокласників спортивних класів із загального числа 

таких школярів по Україні у 2010-2011 н.р. становила 
всього 1,7% (див. табл.1).

Отож, найбільша похибка щодо частки залучення 
учнів до профільного навчання за спортивним напрям-
ком у статистичних даних Львівської області сягнула 
4,7%, Харківської – 5,7%.

Що стосується таких даних загалом по Україні, то 
середній показник відсотка учнів, які побажали від-
відувати профільні класи саме спортивного напрямку, 
коливався від 2,6% до 3,0% (рис. 1).

Показники певних областей по кількості старшо-
класників, які вирішили пов’язати подальше навчання 
з фізичною культурою та спортом, коливались за рока-
ми навчання то в сторону збільшення, то – зменшення 
(Миколаївська – 1,5-4,2%, Хмельницька – 3,2-7,6%, 
Львівська – 2,4-7,1% та ін.), в інших регіонах похибка 
не виходила за межі 1% (Вінницька – 1,2-1,9%, Закар-
патська – 2,2-3,2%, Тернопільська – 1,3-2,0%, Івано-
Франківська – 2,7-3,5% та ін.), що не дозволяє відзна-
чити загальних тенденцій до поширення спортивного 
напрямку. 

Висновки.
1. Проаналізувавши показники впровадження 

профільного навчання за спортивним напрямком 
в ЗОНЗ України з 2006-2007 по 2010-2011н.р., 
ми встановили, що частка навчальних закладів зі 
спортивною профілізацією старшої школи є ви-
щою від результатів залучення старшокласників до 
профільних спортивних класів. Відмічається подібна 
тенденція зацікавленості школярів фізичною куль-
турою та спортом на профільному рівні впродовж 
досліджуваних нами навчальних років. Їх відсоток  
становив 2,6% – у 2006-2007 н.р., 2,8% – у 2009-
2010 н.р. в 2007-2008, 2008-2009 та 2009-2010 на-
вчальних роках –по 3,0% старшокласників були 
зайняті у спортивних класах. Частка навчальних 
закладів з профілізацією старшої школи спортивно-
го напрямку перші два досліджувані роки зростала 
і склала відповідно 4,8 та 5,5%; у подальші ж роки 
відзначено спад на 0,2%, 0,1% та 0,5% до кожного 
попереднього року.

2. В залежності від кількості школярів, охоплених 
спортивним напрямком навчання по регіонах 
України, нами було виділено наступні рівні впро-
вадження відповідного профільного навчання: 
низький (Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська 
та Тернопільська області); середній (Київська 
Миколаївська, Херсонська, Чернівецька, Черкась-
ка, Полтавська та Івано-Франківська області); 
достатній (Закарпатська та Сумська області); ви-
сокий (Донецька, Запорізька, Луганська, Хмель-
ницька, Рівненська, Волинська, Дніпропетровська, 
Одеська області та Автономна Республіка Крим).
Перспективи подальших досліджень проблеми 

пов’язані з визначенням динаміки та глибоким аналі-
зом профільного навчання старшокласників за інши-
ми напрямками навчання.
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Роль здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі

Волошин О. Р.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розглянуто значення здоров’я-
збережувальних технологій в 
освітньому процесі. Розкрито 
теоретико-методологічні підходи 
їх трактування. Показано складові 
формування у людини свідомої мо-
тивації щодо збереження індивіду-
ального здоров’я. Проаналізовано 
валеологічні та екологічні цінності. 
Визначено особливості впроваджен-
ня здоров’язбережувальних техно-
логій в сучасний освітній процес. 
Наведено комплексна оцінка умов 
виховання і навчання, які дозволяють 
забезпечувати добрий стан здоров’я 
молодих людей, дбати про високий 
рівень їхньої самореалізації, нави-
чок здорового способу життя, здій-
снювати моніторинг показників інди-
відуального розвитку, прогнозувати 
можливі зміни здоров’я. Зазначено 
на необхідності забезпечення гармо-
нійного розвитку природних здібнос-
тей особистості: її розуму, мораль-
них та естетичних почуттів, потреби 
в діяльності, оволодіння початковим 
досвідом спілкування з людьми.

Волошин О. Р. Роль здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном 
процессе.  Рассмотрено значение здоро-
вьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе. Раскрыто теоретико-
методологические подходы их трактовки. 
Показаны составляющие формирования 
у человека сознательной мотивации от-
носительно сохранения индивидуального 
здоровья. Проанализированы валеологи-
ческие и экологические ценности. Опреде-
лены особенности внедрения здоровьес-
берегающих технологий в современный 
образовательный процесс. Приведена 
комплексная оценка условий воспитания 
и учебы, которые позволяют обеспечивать 
хорошее состояние здоровья молодых лю-
дей, заботиться о высоком уровне их са-
мореализации, навыков здорового образа 
жизни, осуществлять мониторинг показа-
телей индивидуального развития, прогно-
зировать возможные изменения здоровья. 
Отмечено на необходимости обеспечения 
гармоничного развития естественных спо-
собностей личности: ее ума, моральных 
и эстетичных чувств, потребности в дея-
тельности, овладение начальным опытом 
общения с людьми.

Voloshin O. R. Role of health-
keeping technologies in educational 
process. The value of health-keeping 
technologies in educational process is 
considered. Theoretical methodological 
approaches of their interpretation are 
exposed. The making forming for the 
man of conscious motivation in relation 
to the maintainance of individual health 
is shown. Valeological and ecological 
values are analysed. The features 
of introduction of health-keeping 
technologies in a modern educational 
process are certain. The complex 
estimation of terms of education and 
studies, which allow to provide the good 
state of health of young people, care 
of high level of their self-realization, 
skills of healthy way of life, is resulted, 
to carry out monitoring of indexes 
of individual development, forecast 
the possible changes of health. It is 
marked on the necessity of providing 
of harmonious development of natural 
capabilities of personality: its mind, 
moral and aesthetically beautiful senses, 
requirement in activity, capture initial 
experience of socializing with people.

Ключові слова:
здоров’я, освіта, валеологія, еколо-
гія,  цінності, збережувальний, тех-
нології.

здоровье, образование, валеология, 
экология,  ценности, сберегающий, тех-
нологии.

health, education, valeological, ecology,  
values, saving, technologies.

Вступ. 1

У наш час недостатньо високий рівень 
здоров’язберігаючої освіти відчувається все силь-
ніше, і це шкодить людині більше, ніж брак знань в 
будь-якій іншій сфері. Важливого значення в зв’язку з 
цим набуває здоров’язберігаюча освіта як змістовний 
компонент в цілому. З одного боку, вона покликана 
вирішувати завдання осмислення людиною відпові-
дальності за стан свого організму, своєї тілесності, з 
іншого – сприяє усвідомленню індивідуальності, при-
родної і соціально зумовленої унікальності. В зв’язку 
з цим, важливим стає отримання відчуття своєї цін-
ності, особистої гідності, відповідального ставлення 
до себе, до світу, тобто здоров’язберігаюча освіта не-
віддільна від загальнокультурного розвитку людини 
Сьогодні назріла необхідність усвідомлення особли-
вого значення валеологічної освіти для становлення 
кожної особистості як представника нації, формуван-
ня змісту валеологічної освіти, досвіду валеологічно-
го характеру, що стосуються життєдіяльністі нашого 
народу, забезпечення в підростаючого покоління на-
явності відповідних валеологічних знань, умінь, нави-
чок. Важливими стають запровадження і здійснення 
на належному рівні викладання спеціальних предме-
тів, призначених задля здоров’язбереження, реаліза-
ція порад прогресивних людей з приводу поліпшення 
змісту й методів валеологічного виховання молодих 
людей. Зусилля громадськості робить їх значущими 
для теорії та практики сучасної освітньо-виховної ді-
яльності.

© Волошин О. Р., 2012

Духовне, фізичне і моральне здоров’я є голов-
ною умовою гармонійного розвитку людини. Від 
її ставлення до свого здоров’я багато в чому зале-
жить його збереження і зміцнення. Навчити зберіга-
ти і зміцнювати своє здоров’я шляхом застосування 
здоров’язбережувальних технологій – одне з найваж-
ливіших завдань сучасних освітніх закладів. 

Здоров’язбережувальні технології ( Смірнов Н. К., 
2002; Фомічева Н. Б., 2007) – сукупність педагогіч-
них, психологічних, медичних установок, які визнача-
ють набір та компонентність здоров’язбережувальних 
форм, методів, засобів, прийомів навчання, необхід-
них для оптимального, раціонального складання ва-
леологічних програм по формуванню, збереженню та 
зміцненню індивідуального здоров’я. Їх виділяють в 
наступні групи:

організаційно-педагогічні технології, які визнача-• 
ють структуру навчально-виховного процесу, спри-
яють попередженню перевтоми, гіподинамії та ін-
ших дезадаптаційних станів;
психолого-педагогічні, пов’язані з безпосередньою • 
роботою педагога з дітьми;
навчально-виховні, які включають в себе програми • 
по навчанню турботи про власне здоров’я та форму-
вання культури здоров’я.

Теоретичний аналіз філософської і психолого-
педагогічної літератури [3, c. 21] з проблеми форму-
вання здоров’я в системі освіти показав, що в наш 
час дана проблема є актуальною і недостатньо розро-
бленою в практичному плані. Здоров’я для більшості 
людей не представляє життєвої цінності, що більшою 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

мірою пов’язане з недостатнім розумінням і осмислен-
ням даного феномену. Актуальність проблеми форму-
вання здорового способу життя дошкільників підтвер-
джується тим фактом, що за останні роки дуже зросло 
число дітей з порушеннями психічного здоров’я, по-
стави, зору, органів травлення, збільшується число 
дітей які мають спадкові хвороби, а також хвороби, 
пов’язані з екологією. Сучасна науково-методична 
література про значення здоров’язбережувальних тех-
нологій дозволяє стверджувати, що до теперішнього 
часу є вкрай мало науково обгрунтованих рекоменда-
цій щодо їх впровадження в освітній процес.

Робота виконана за планом НДР Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана 
Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є узагальнення й аналіз літературних 

джерел із проблеми значення здоров’язбережувальних 
технологій в освітньому процесі. 

Завдання: систематизувати дані літератури від-
носно здоров’язбережувальних технологій в освіт-
ньому процесі; розкрити теоретико-методологічні 
підходи щодо їх трактування; проаналізувати валео-
екологічні цінності на етапі становлення кожної осо-
бистості та визначити особливості впровадження 
здоров’язбережувальних технологій в сучасний освіт-
ній процес.

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури, методи аналізу, 
синтезу, узагальнення.

Результати дослідження. 
В умовах глобальної духовно-екологічної кри-

зи, одним з проявів якої є продовження погіршення 
здоров’я людства, зростає інтерес до сучасної вале-
ології як науки, яка базується на нових підходах до 
розуміння феномена здоров’я людини, його законів 
та механізмів збереження, зміцнення та вдоскона-
лення. Йдеться також про комплекс дисциплін, які 
стосуються гігієни та спортивної медицини – розді-
лів медичної науки, в яких сконцентрована основна 
маса інформації про здорову людину. Тому введення 
у навчально-виховний процес середньої школи нор-
мативних загальноосвітніх дисциплін “Основи валео-
логії”, “Основи здоров’я” стало важливим елементом 
реформування змісту сучасної педагогічної освіти.

Сьогодні Україна знаходиться на рівні упро-
вадження світових тенденцій щодо поліпшення 
просвітницько-оздоровчої роботи серед населення. 
Найважливішими стратегічними завданнями укра-
їнських програм “Освіта (Україна XXI століття)”, 
“Діти України”, Закону України “Про загальну серед-
ню освіту”, “Про охорону здоров’я” визначені все-
бічний розвиток людини та становлення її здоров’я 
(духовного, психічного, фізичного, соціального). У 
Національній програмі виховання дітей та учнівської 
молоді в Україні важливими виховними завданнями, 
окрім забезпечення сприятливих умов для самореалі-
зації особистості, реалізації індивідуального підходу 
до неї, виховання національної свідомості, мовної, 
правової культури, розвитку естетичних потреб і по-

чуттів, формування почуття господаря, забезпечення 
духовної єдності поколінь, культивування кращих рис 
українського менталітету тощо, визначено завдання 
охорони й зміцнення фізичного, психічного та духо-
вного здоров’я та гармонізації стосунків особистості з 
природою, що актуалізує сьогодні проблему розвитку 
валеологічної освіти. 

Очевидно, йдеться про поширення єдиних валео-
екологічних цінностей, які важливі як для збереження 
здоров’я людини, так і для охорони навколишнього 
середовища. Особливим елементом, який розкриває 
онтологічні аспекти категорії “здоров’я”, стало по-
няття “здоров’я природи”, бо досі ця категорія розумі-
лася лише як якість людського життя. Тепер здоров’я 
трактується як характеристика середовища проживан-
ня, як стан самої природи. Тому істотною складовою 
здоров’я стає система орієнтації на розвиток усієї жи-
вої речовини. Тому сьогодні важливим є становлення 
у підростаючого покоління філософсько-світоглядної 
основи валеологічної освіти, яка забезпечує єднання 
людини і довкілля, відповідність між тілесним і духо-
вним у структурі особистості людини. Сучасне гасло, 
що знаменує перехід до формування людини культу-
ри, має сприйматися як необхідність оволодіння ідея-
ми культурного співіснування природи і суспільства, 
що неможливе без усвідомлення цінності життя лю-
дини та необхідності збереження її здоров’я. Випадки 
“псевдокультурного оновлення освіти”, коли інформа-
ційне перевантаження відбувається без усвідомлення 
значущості інформації для культурного розвитку осо-
бистості і часто не пов’язані з традиційним підходом 
до засвоєння культурних надбань [1, с. 8].

В умовах “недооцінки природної основи людини”, 
порушення її органічного зв’язку із середовищем та 
способом життя треба, на думку О. Савченко, “всі-
лякими засобами утверджувати демократичний тип 
зв’язку: якщо суспільство захищає людину, люди-
на захищає державу” [7, с. 21]. Саме через культуру 
традиції вказується на виховний ідеал, визначаються 
цінності освіти і виховання молодих людей. Водночас 
народні взірці, життєві пріоритети та найменші в них 
зміни завжди свідчать про ті чи інші підходи щодо за-
своєння освіти. “Природовідповідний спосіб життя” 
передбачає пряму взаємодію людини з середовищем, 
високий рівень відповідальності за своє життя, її 
реальну свободу. Відповідно до принципу природо-
відповідності, педагог у своїй практичній діяльності 
повинен ураховувати чинники природного розвитку 
особистості, її вікові анатомо-фізіологічні особли-
вості, вивчати природничі дисципліни та створювати 
сприятливі умови для розвитку її ініціативи та само-
стійності. 

Сучасний стан здоров’я молоді свідчить про те, 
що вирішення державного завдання щодо його фор-
мування часто залишається на декларативному рівні, 
а в останні роки школа, громадськість зняли з себе 
відповідальність за здоров’я своїх вихованців. Тому 
в сучасних умовах потрібно вважати саме педагогів 
шкіл найбільш зацікавленою стороною у збереженні 
здоров’я молодого покоління, впровадженні педаго-
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гічних технологій, що зберігають здоров’я кожному 
учаснику навчально-виховного процесу. Погіршення 
його відбувається на фоні вкрай напруженої матері-
альної, санітарно-епідемічної та екологічної ситуації. 
За даними Міністерства охорони здоров’я України 
приблизно 89% дітей мають захворювання серцево-
судинної системи, верхніх дихальних шляхів, опорно-
рухової системи, органів зору, неврози. Поширення 
алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, які заби-
рають тисячі й тисячі життів, ставлять питання про 
необхідність обмеження споживання міцних напоїв 
серед населення (воно дискутується і в сучасному мо-
лодіжному середовищі). Основними причинами зрос-
тання вживання алкоголю, тютюну та інших наркоген-
них речовин молоддю вважаються сімейні негаразди 
і викликані ними недоліки у сімейному вихованні. 
За оцінками експертів Європейського регіонального 
бюро ВООЗ, Україна входить до числа шести (із 50) 
країн Європи, де темпи вживання алкоголю, тютюну і 
наркотиків є найвищими. Щодня від уживання нарко-
генних речовин в Україні помирає троє молодих лю-
дей [2, с. 57]. Зазначимо, що ця офіційна статистика 
досить умовно відображає кількісний і якісний стан 
алкоголізму, наркоманії в Україні.

Концепція реформування системи освіти передба-
чає докорінне поліпшення організації освітнього про-
цесу, виходячи із завдань зміцнення здоров’я молоді, 
нормалізації навчального навантаження. Для цього 
необхідно стимулювати виконання валеологічних 
програм, забезпечувати валеологічного спрямування 
діяльності товариств, гуртків, дитячих та молодіж-
них організацій, орієнтувати її на охорону й зміцнен-
ня здоров’я молоді, подальший розвиток оздоровчої 
системи, валеологічної і психологічної служби, під-
вищення кваліфікації педагогів у питаннях охорони 
здоров’я і фізичного розвитку учнів [2, с. 40]. 

Цінним для сучасного розуміння валеологічної 
освіти є визначальна роль школи і виховника у її роз-
витку. Невипадково сьогодні велику увагу приділяють 
також чинникам позашкільної освіти, в т. ч. валео-
логічної. Молодь, звісно, підпорядковується законам 
шкільного життя й авторитету вчителів; при цьому 
важливо, щоб учень, закінчивши школу, мав чітко 
сформований світогляд, вироблені валеологічні зна-
ння та навички, необхідні для подальшого його по-
вноцінного розвитку [2, с. 114]. 

Атмосфера співтворчості і співпраці, довірливі сто-
сунки між дорослим і молодою людиною є важливими 
умовами успіху діяльності валеологічного спрямуван-
ня, ефективності пізнання ними навколишнього світу 
та їхньої здоровоохоронної роботи. Учителі в тісному 
взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними праців-
никами, практичними психологами, соціальними пе-
дагогами та соціальними працівниками, усіма тими, 
хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я 
дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освіт-
нє середовище, центром якого буде школа сприяння 
здоров’ю. 

Сучасна валеологічна освіта характеризується 
широким упровадженням технологічного підходу.  

І це є об’єктивним процесом, новим етапом в ево-
люції валеологічної освіти, на якому будуть пере-
глянуті підходи до супроводу і забезпечення процесу 
природного розвитку дитини. Якщо поняття “техно-
логія” трактується як алгоритм, за допомогою яко-
го отримується запланований результат, то поняття 
“ здоров’язбережувальні технології” вважається як 
таке, що об’єднує в собі всі напрями діяльності за-
гальноосвітнього закладу щодо формування, збере-
ження та зміцнення здоров’я учнів [2]. Йдеться про 
здоров’язбережувальні технології, які (за С. Гримблат 
[4] і А. Митяєвою [5] ) означають сприятливі умови 
навчання дитини в школі (відсутність стресових си-
туацій, адекватність вимог, методик навчання та ви-
ховання), оптимальну організацію навчального про-
цесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та гігієнічних норм), повноцінний та 
раціонально організований руховий режим. До того 
ж, упровадження здоров’язбережувальних освіт-
ніх технологій пов’язано з використанням медико-
гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-
оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних 
валеологічних технологій та технологій забезпечення 
безпеки життєдіяльності.

Сутність здоров’язбережувальних та 
здоров’яформуючих технологій постає в комплексній 
оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють за-
безпечувати добрий стан здоров’я молодих людей, 
дбати про високий рівень їхньої самореалізації, на-
вичок здорового способу життя, здійснювати моніто-
ринг показників індивідуального розвитку, прогнозу-
вати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні 
психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні 
заходи з метою забезпечення успішності навчальної 
діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, 
поліпшення якості життя суб’єктів освітнього серед-
овища.

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережу-
вальних технологій, проведений О. Ващенко [3, с. 
20], та виділення педагогічних, виховних, соціаль-
них, інтерактивних технологій В. Оржеховською [6] 
свідчать, що термін “здоров’язбережувальна” можна 
віднести до будь-якої педагогічної технології, яка у 
процесі реалізації створює необхідні умови для збе-
реження здоров’я основних суб’єктів освітнього про-
цесу – учнів та вчителів. Разом з тим, застосування 
здоров’язбережувальних технологій та успішне во-
лодіння ними є важливим показником професійної 
компетентності сучасного педагога. Адже всебічний 
розвиток особистості можливий лише за умови гар-
монійного поєднання її внутрішнього духовного світу 
з фізичним здоров’ям, створення такого особистісно 
зорієнтованого середовища, що зберігає здоров’я, в 
якому створені умови для розвитку особистості учня 
як неповторної людської індивідуальності (йдеться 
про активну участь і самої особистості у формуванні 
досвіду здоров’язбереження, який здобувається через 
поступове розширення сфери спілкування і діяльнос-
ті, розвиток її саморегуляції, становлення самосвідо-
мості та активної життєвої позиції на основі вихован-
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ня і самовиховання, формування відповідальності за 
своє здоров’я, життя і здоров’я інших людей). 

Виходить, що будь-яка педагогічна технологія має 
бути здоров’язбережувальною, оскільки передбачає 
створення відповідних умов навчання дитини у школі 
чи студента у ВНЗ (відсутність стресу, адекватність 
вимог, адекватність методик навчання й виховання), 
раціональну організацію навчального процесу (відпо-
відність індивідуальних особливостей особистості, її 
навчального і фізичного навантаження віковим, ста-
тевим, гігієнічним вимогам та віковим можливостям 
дитини, необхідний, достатній і раціонально орга-
нізований руховий режим), забезпечення гармоній-
ного розвитку природних здібностей особистості: її 
розуму, моральних та естетичних почуттів, потреби 
в діяльності, оволодіння початковим досвідом спілку-
вання з людьми, природою, мистецтвом, забезпечення 
школяреві можливості збереження здоров’я за період 

навчання в школі, формування у нього необхідних 
знань, вмінь та навиків щодо дотримання здорового 
способу життя, уміння використовувати отримані зна-
ння в повсякденному житті. 

Висновки. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що 

у сучасній науці існує значний обсяг розробок, 
які стосуються формування здоров’я в системі 
здоров’язбережувальної освіти. Але в практиці робо-
ти педагогічних колективів виховна робота ведеться 
недостатньо активно, зруйнована система профілак-
тичних заходів. 

Подальші напрями дослідження зазначеної про-
блематики вбачаємо в пошуку інноваційних форм і 
методів організації навчально-методичної і виховної 
роботи педагогічного колективу, на створення в ньому 
середовища, яке зберігає здоров’я, формує зміст, фор-
ми, методи та засоби розвитку валеологічної освіти. 
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Розвиток валеологічних знань студентів у процесі застосування 

індивідуальних оздоровчих програм у позааудиторній роботі
Гончаренко М. С., Тимченко А. М.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотації:
Розглядаються особливості ви-
користання індивідуальних оздо-
ровчих програм у поза-аудиторній 
роботі. Показано напрямки по-
зитивного впливу на збільшення 
резервів здоров’я і формування 
самосвідомості та самоактивності 
у студентів. У дослідженні прийма-
ли участь 162 студенти віком 18-19 
років. Визначено спрямованість 
педагогічних умов, які забезпечу-
ють розвиток валеологічних знань 
студентів. Рекомендовано етапи, 
що сприяють формуванню моти-
вації на здоровий спосіб життя та 
розширенню валеологічних знань, 
вмінь та навичок з питань форму-
вання здоров’я. Встановлено, що 
рівень готовності особистості до за-
стосування валеологічних знань ха-
рактеризується здатністю студентів 
перетворювати зовнішні вимоги на 
внутрішні спонуки, мотиви поведін-
ки з пробудженням їх самосвідо-
мості і відповідальності за власну 
культуру.

Гончаренко М. С., Тимченко А. Н. Разви-
тие валеологических знаний студентов 
в процессе использования индивиду-
альных оздоровительных программ во 
внеаудиторной работе. Рассматриваются 
особенности использования индивидуаль-
ных оздоровительных программ во внеауди-
торной работе. Показаны направления по-
зитивного влияния на увеличение резервов 
здоровья и формирования самосознания и 
самоактивности у студентов. В исследова-
нии принимали участие 162 студента 18-19 
лет. Определена направленность педаго-
гических условий, которые обеспечивают 
развитие валеологических знаний студен-
тов. Показаны этапы, которые способству-
ют формированию мотивации на здоровый 
способ жизни и расширению валеологиче-
ских знаний, умений и навыков по вопросам 
формирования здоровья. Установлено, что 
уровень готовности личности к применению 
валеологических знаний характеризуется 
способностью студентов превращать внеш-
ние требования во внутренние побуждения, 
мотивы поведения с пробуждением их са-
мосознания и ответственности за собствен-
ную культуру.

Goncharenko M. S., Timchenko A. N. 
Development of valeological 
knowledge among students while 
using individual sanitary programmes 
in extracurricula work. The features of 
the use of the individual health programs 
are examined in extracurricula work. 
Sending of positive influence is rotined 
to the increase of backlogs of health 
and forming of consciousness and self-
activated for students. In research 162 
students took part 18-19 years. The 
orientation of pedagogical terms which 
provide development of valeological 
knowledges of students is certain. The 
stages which are instrumental in forming 
of motivation on the healthy method 
of life and spread of the valeological 
learnings are rotined, abilities and skills 
on questions of forming of health. It is set 
that the level of readiness of personality 
to application of valeological knowledges 
is characterized ability of students to 
convert external requirements into 
internal motives, reasons of conduct with 
awakening of their consciousness and 
responsibility for an own culture.

Ключові слова:
програма, валеологія, знання, сту-
дент, робота, здоров’я.

программа, валеология, знание, студент, 
работа, здоровье.

program, valeology, knowledge, student, 
work, health.

Вступ.1

Сьогодні важливим і перспективним є завдання 
збереження, зміцнення здоров’я молоді як за 
допомогою організації і здійснення особистісно 
орієнтованого педагогічного процесу з урахуванням 
основних валеологічних принципів, так і виховання 
відповідального ставлення до власного здоров’я як до 
найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Не 
випадково гасло «Здоров’я через освіту» на сьогодні 
залишається досить актуальним і важливим. Аналіз 
літературних джерел свідчить про те, що проблема 
збереження і зміцнення здоров’я підростаючого по-
коління та ведення здорового способу життя досить 
детально розглядалася багатьма науковцями, однак 
питання застосування індивідуальних оздоровчих 
програм у позааудиторній роботі студентами є майже 
не висвітленим [1, 2]. Дослідження проводилося на ка-
федрі валеології Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна за спільною об’єднаною 
тематикою в межах наукової теми «Впровадження ін-
новаційних оздоровчих технологій методами біокеру-
вання в навчально-виховний процес».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження  розробка та обґрунтування 

педагогічних умов розвитку валеологічних знань сту-
дентів в процесі застосування індивідуальних оздо-
ровчих програм у позааудиторній роботі.

Завдання дослідження:
Розкрити можливості використання індивідуальних • 
оздоровчих програм у позааудиторній роботі з ме-
тою саморозвитку особистості студента.

© Гончаренко М. С., Тимченко А. М., 2012

Розробити педагогічні умови розвитку валеологічних • 
знань студентів у процесі застосування індивідуаль-
них оздоровчих програм у позааудиторній роботі.
Перевірити ефективність педагогічних умов розви-• 
тку валеологічних знань студентів у процесі засто-
сування індивідуальних оздоровчих програм у поза-
аудиторній роботі.

Теоретико-методологічну основу дослідження 
становили педагогічні та психологічні положення про 
здоров’я людини, всебічний і гармонійний розвиток 
особистості в процесі навчання і виховання, що забез-
печує єдність фізичних, психічних, духовних і соці-
альних функцій людини; філософсько-методологічні, 
соціологічні та психолого-педагогічні положення про 
формування здорового способу життя з використан-
ням особистісно зорієнтований підходу до навчально-
виховного процесу.

Методи дослідження в даній роботі полягали в 
аналізі та узагальненні літературних джерел на до-
сліджувану проблему; спостереження, анкетування і 
тестування стану здоров’я студентів, методів матема-
тичної статистики.

Організація дослідження. Експериментальна ро-
бота проводилася в Харківському національному уні-
верситеті імені В. Н. Каразіна на юридичному факуль-
теті та факультеті іноземних мов серед 162 осіб віком 
18-19 років. Дослідницько-експериментальна робота 
здійснювалася поетапно протягом 2009  2012 р.р:

Результати дослідження.
Здоров’я та здоровий спосіб життя потребують 

на сучасному етапі розвитку в суспільстві особливо-
го інтегрованого підходу, єднальною ідеєю якого є 
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соціально-філософський підхід до проблем здоров’я, 
необхідність формування свідомості людини щодо 
слідування норм здорового способу життя та розумін-
ня інтеграції складових здоров’я [3, 4]. Позааудиторна 
самостійна робота студентів практичного характеру 
переконує їх не лише опрацьовувати теоретичний ма-
теріал, але й набувати практичних навичок з переліку 
навчальних дисциплін, та розширює можливості щодо 
набуття знань, вмінь та навичок, необхідних для само-
пізнання та соціалізації особистості. Саме на цьому 
складається фундамент вміння вчитися. Вміння засто-
совувати валеологічні знання  це уміння побудувати 
індивідуальну оздоровчу програму з використанням 
валеологічних засобів та врахуванням індивідуальних 
особливостей власного організму. Виховання саморе-
гуляції навчальної діяльності розширює внутрішню 
свободу студента, сприяє формуванню способів на-
вчання і самоорганізації шляхом застосування індиві-
дуальних оздоровчих програм.

Діагностика рівня розвитку валеологічних 
знань студентів у процесі застосування індивіду-
альних оздоровчих програм у позааудиторній ро-
боті здійснювалася нами за трьома критеріями: 
когнітивним, організаційно-діяльнісним і особистісно-
мотиваційним. Кожен критерій складався з низки по-
казників, що дозволило диференціювати напрями 
дослідження та здійснити оцінку кожного показника. 
При проведенні експериментальних досліджень зі 
студентами в позааудиторній роботі використовував-
ся комплекс засобів для обґрунтування та перевірки 
ефективності педагогічних умов (зміст, формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя сту-
дентів, навчання студентів побудові та використанню 
індивідуальної оздоровчої програми).

Для проведення формувального етапу педагогічного 
експерименту були підготовлені: зразкова індивідуальна 
оздоровча програма, тестові системи для оцінки осо-
бистісних та індивідуальних якостей студентів, анкети 
й тести для визначення рівнів сформованості валеоло-
гічних знань студентів [6, 7]. Кожний етап експерименту 
супроводжувалася відповідним контролем валеолога і 
самоконтролем з боку студента, для якого застосовува-
ли методи анкетування, тестування, самоаналізу; бесіди, 
спостереження за поведінкою студентів.

Проведений нами експеримент засвідчив, що набуті 
знання стосовно факторів зміцнення здоров’я та осо-
бливостей використання індивідуальних оздоровчих 
програм у позааудиторній роботі позитивно вплину-
ли на показники індивідуального здоров’я студентів. 
У процесі позааудиторної роботи значна увага приді-
лялася розвитку соціальних та духовних складових 
здоров’я, як фундаменту щодо побудови та зміцнення 

його фізичної складової, що проявлялося в підвищен-
ні рівня моральної сформованості поведінки студентів 
та культури спілкування. Об’єктивна оцінка реальних 
змін, які відбулися внаслідок проведення експеримен-
тальної роботи показала, що цілеспрямована робота з 
питань використання індивідуальних оздоровчих про-
грам у позааудиторній роботі вагомі результати при 
створенні необхідних педагогічних умов, наявності 
високого рівня майстерності викладачів та валеологів, 
які об’єднанні спільною ідеєю формування здоров’я та 
здорового способу життя через освіту [5, 8]. Динаміка 
оволодіння критеріями розвитку валеологічних знань 
та порівняльна характеристика за даними констату-
вального і прикінцевого етапів експерименту (табл. 
1) показала, що реалізація в навчальному виховному 
процесі ідеї застосування індивідуальних оздоровчих 
програм студентами у позааудиторній роботі дала змо-
гу покращити рівень обізнаності студентами знань про 
здоров’я та здоровий спосіб життя, який ґрунтується 
на особистісно зорієнтованому підході, створити у сту-
дентів стійке мотиваційно-ціннісне ставлення до свого 
організму, сформувати в них наукове розуміння сут-
ності здорового способу життя та сприяти поліпшенню 
стану здоров’я студентів.

Кількісні дані щодо рівнів розвитку валеологічних 
знань у студентів в процесі застосування індивідуаль-
них оздоровчих програм у позааудиторній роботі на 
констатувальному і прикінцевому етапах засвідчили, 
що у студентів експериментальних груп відбулися 
значні позитивні зміни. Якщо на констатувальному 
етапі дослідження високий рівень знань за когні-
тивним компонентом мали лише 5,3% студентів, то 
на прикінцевому етапі високого рівня досягли 14,2% 
студентів. Змінилася кількість студентів, які досягли 
середнього рівня валеологічних знань: на констату-
вальному етапі  40,9%, на прикінцевому  73%. 
Знизилася кількість студентів, які мали низький рі-
вень знань: на констатувальному етапі  53,8%, на 
прикінцевому  12,8%. За організаційно-діяльнісним 
компонентом високий рівень знань на констатуваль-
ному етапі дослідження мали 22,6% студентів, то на 
прикінцевому  28,7% студентів. Змінилася кількість 
студентів, які досягли середнього рівня валеологічних 
знань: на констатувальному етапі  57,3%, на прикін-
цевому  55,3%. Знизилася кількість студентів, які 
мали низький рівень знань: на констатувальному етапі 
 20,1%, на прикінцевому  16%. За особистісно-
мотиваційним компонентом: високий рівень знань на 
констатувальному етапі дослідження мали 61,2% сту-
дентів, на прикінцевому  62,1% студентів; середній 
рівень знань на констатувальному етапі мали 37% сту-
дентів, на прикінцевому  36,1%. Кількість студентів 

Таблиця 1
Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %)

Критерії Показники Група Е
(112 осіб)

Група К
(50 осіб)

Когнітивний
високий +8,9 +6
середній +32,1 0
низький -41 -6

Організаційно-
діяльнісний

високий +6,1 +2,4
середній -2 +1,1
низький +4,1 -3,5

Особистісно-
мотиваційний

високий +0,9 -24
середній -0,9 +24
низький 0 0
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з низьким рівнем валеологічних знань залишилася на 
сталому рівні  1,8% студентів.

Щодо характеристики рівня валеологічної підго-
товки студентів контрольних груп, то на прикінцевому 
етапі високого рівня знань за когнітивним компонен-
том досягли студентів 12%, середнього  54%, низь-
кого  34%. За організаційно-діяльнісним компонен-
том високий рівень знань на констатувальному етапі 
дослідження мали 20,4% студентів контрольної групи, 
на прикінцевому  22,8% студентів; середній рівень 
знань на констатувальному етапі мали 46,2% студен-
тів контрольної групи, на прикінцевому  47,3%; 
низький рівень знань на констатувальному етапі мали 
33,4% студентів контрольної групи, на прикінцевому 
 29,9%. За особистісно-мотиваційним компонен-
том: високий рівень знань на констатувальному етапі 
дослідження мали 80% студентів контрольної групи, 
на прикінцевому  56%; середній рівень знань на кон-
статувальному етапі мали 20% студентів контрольної 
групи, на прикінцевому  44%. Кількість студентів з 
низьким рівнем валеологічних знань не виявлена.

Отже, кількісні результати формувального етапу екс-
перименту та їх якісний аналіз свідчать про ефективність 
запропонованої нами системи позааудиторної роботи 
з виховання знань у галузі здорового способу життя та 
доцільність її використання у позааудиторній навчально-
виховній роботі в вищих навчальних закладах.

Висновки.
1. Можливості використання індивідуальних оздо-

ровчих програм у позааудиторній роботі з ме-
тою розвитку особистості студента полягають 
у сформованості валеологічних знань, а саме 
культурі здоров’я особистості як її інтегративної 
якості та показниках вихованості, що забезпечує 
певний рівень знань, умінь і навичок формування, 
відтворення та зміцнення здоров’я, а також висо-
ким рівнем культури поведінки стосовно власного 

здоров’я та здоров’я оточуючих
2. Розроблено педагогічні умови розвитку валеологічних 

знань студентів у процесі застосування індивідуальних 
оздоровчих програм у позааудиторній роботі. Осно-
вою розвитку валеологічних знань стає формуван-
ня позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 
студентів з використанням особистісно-зорієнтованого 
підходу. Рівень готовності особистості до застосуван-
ня валеологічних знань на практиці характеризується 
здатністю студентів перетворювати зовнішні вимоги 
на внутрішні спонуки, мотиви поведінки з пробуд-
женням їх самосвідомості і відповідальності за влас-
ну культуру.

3. Експериментальним дослідженням перевірено та 
доведено ефективність упровадження педагогічних 
умов розвитку валеологічних знань студентів у 
процесі застосування індивідуальних оздоровчих 
програм у позааудиторній роботі. Так, у процесі 
педагогічного експерименту в узагальненому вигляді 
показники рівня розвитку валеологічних знань за 
когнітивним компонентом показали: збільшення 
кількості студентів експериментальної групи  з висо-
ким рівнем валеологічним знань на 8,9% та з середнім 
рівнем валеологічних знань на 32,1% студентів проти 
збільшення на 6% студентів з високим рівнем знань 
в контрольній групі; за організаційно-діяльнісним 
компонентом  збільшення кількості студентів з ви-
соким рівнем валеологічним знань на 6,1% студентів 
експериментальної групи проти збільшення на 
2,4% студентів контрольної групи; за особистісно-
мотиваційним компонентом  збільшення кількості 
студентів з високим рівнем валеологічним знань на 
0,9% студентів проти зменшення на 24% студентів 
контрольної групи. 
У перспективі планується здійснити підготовку 

викладачів з питань використання індивідуальних 
оздоровчих програм під час професійної діяльності.
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Фізичне здоров’я  учня  
як головна цінність педагогічного процесу

Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту  
при Національному університеті фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуті особливості фізично-
го здоров'я учнів. Показано чин-
ники, що впливають на фізичне 
здоров'я дітей шкільного віку. 
Представлено методичний досвід 
вчителів фізичного виховання. Ви-
значені зміст поняття «фізичне 
здоров'я». Виділено методи оцін-
ки функціонального стану орга-
нізму школярів. Встановлено, що 
аксіологічний підхід до здоров'я 
учнів вимагає знань методів 
контролю за функціональним ста-
ном організму  й методів розвитку 
фізичного здоров'я. Зазначається, 
що сучасний вчитель фізичного 
виховання не може виконувати 
навчальні, виховні та оздоровчі 
завдання педагогічного процесу 
без знань рівня розвитку фізично-
го здоров’я та фізичної підготов-
леності учнів. Наголошується, що 
сучасний вчитель фізичного вихо-
вання повинен знати та вміти оці-
нювати показники рівня фізичного 
здоров’я і фізичної підготовленос-
ті організму дітей.

Деминская Л.А. Физическое здоровье 
ученика как главная ценность педаго-
гического процесса. Рассмотрены осо-
бенности физического здоровья учеников. 
Показаны факторы, которые влияют на фи-
зическое здоровье детей школьного возрас-
та. Представлен методический опыт учите-
лей физического воспитания. Определено 
содержание понятия «физическое здоро-
вье». Выделены методы оценки функцио-
нального состояния организма школьников. 
Установлено, что аксиологический подход к 
здоровью учеников требует знаний методов 
контроля за функциональным состоянием 
организма  и методов развития физическо-
го здоровья. Отмечается, что современный 
учитель физического воспитания не может 
выполнять учебные, воспитательные и 
оздоровительные задания педагогического 
процесса без знаний уровня развития фи-
зического здоровья и физической подготов-
ленности учеников. Отмечается, что совре-
менный учитель физического воспитания 
должен знать и уметь оценивать показатели 
уровня физического здоровья и физической 
подготовленности организма детей.

Deminskaya L.A. Physical health of the 
student as the main value of pedagogical 
process. The features of physical health 
of students are considered. Factors which 
influence on the physical health of children 
of school age are rotined. Methodical 
experience of teachers of physical 
education is presented. It is determined 
maintenance of concept «Physical 
health». The methods of estimation of the 
functional state of organism of schoolboys 
are selected. It is set that the axiological 
going near the health of students requires 
knowledge of methods of control after the 
functional state of organism  and methods 
of development of physical health. It 
is marked that the modern teacher of 
physical education can not execute the 
educational, educate and health tasks of 
pedagogical process without knowledge 
of level of development of physical health 
and physical preparedness of students. 
It is marked that the modern teacher of 
physical education must know and able 
to estimate the indexes of physical health 
and physical preparedness of organism of 
children level.

Ключові слова:
здоров’я, організм, контроль, ак-
тивність, оздоровлення.

здоровье, организм, контроль, актив-
ность, оздоровление.

health, organism, control, activity, making 
healthy.

Вступ.1

Аксіологічний підхід до педагогічного процесу, 
так звана аксіологізація освіти, є провідною сучасною 
тенденцією розвитку загальноосвітньої та вищої шко-
ли, провідний методологічний підхід в педагогічній 
науці. Аксіологізація – компонент гуманізації освіти, 
оскільки в теорії й в реальній практиці вона визначає 
склад та ієрархію гуманістичних цінностей освіти в 
якій людина виступає як головна цінність: Мелекесов 
Г.А., 2003.

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього 
вчителя фізичного виховання на засадах аксіології 
передбачає формування аксіологічної компетентності 
вчителя, яка повинна створювати умови для всебічно-
го розвитку здоров’я учня як головної цінності педа-
гогічного процесу, мал.1.

Одним із складових понять здоров’я є фізичне 
здоров’я учня, яке повинно бути в центрі уваги вчи-
теля фізичного виховання, тому що фізичне здоров’я 
це перш за все фізичний розвиток учня.  Рівень фізич-
ного розвитку учня залежить не тільки від індивіду-
альних, природжених якостей організму, але залежать 
від чинників зовнішнього середовища, які впливають 
перш за все на стан рухової активності.

У теперішній час педагоги відзначають низьку ру-
хову активність учнів –  гіпокінезію. Гіпокінезія – це 
обмеження кількості та обсягів рухів, яке визначається 
умовами життя, особливостями організму та іншими 
чинниками. Гіпокінезія супроводжується гіподинамі-
© Демінська Л.О., 2012

єю, тобто зменшенням м'язових зусиль, витрачених 
на утримання пози, переміщення тіла в просторі та 
фізичну роботу. Серед причин виникнення гіпокінезії 
виділяють так звану «шкільну» причину, яка полягає 
в неправильній організації навчально-виховного про-
цесу, перевантаження навчальними заняттями, ігно-
рування фізичного й трудового виховання, відсутність 
вільного часу: Сухарев А.Г., 1991.

Як вказує Т.Ю. Круцевич, низький рівень рухової 
активності робить складний вплив на організм дітей. 
Різноманіття причин дефіциту рухів, міра його вира-
женості й тривалість створює широкий діапазон змін 
в організмі: 

погіршення адаптації серцево-судинної системи • 
учнів до стандартного фізичного навантаження;
зниження життєвої ємкості легенів; • 
зниження станової сили; • 
появи надлишкової маси тіла за рахунок відкладен-• 
ня жиру;
підвищенню рівня холестерину в крові та інше. • 

Зменшення рухової активності викликає зниження 
енерговитрат, що призводить до недостатньої стиму-
ляції росту учнів та їх фізичного розвитку, рівня зни-
ження функціональних можливостей, які важко надо-
лужити в зрілому віці. Зміна функціонального стану 
центральної нервової системи при гіпокінезії одна з 
основних причин зниження адаптаційних можливос-
тей організму [2]. 

Таким чином, вивчення особливостей формування 
фізичного здоров'я учнів у процесі фізичного вихо-
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Мал.1. Зміст аксіологічної компетентності вчителя фізичного виховання

Мал. 2. Фізичне здоров’я учня, як головна цінність педагогічного процесу
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вання є актуальною проблемою, яка повинна вивчати-
ся у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 
вчителя фізичного виховання на засадах аксіології.

Перш ніж ми приступимо до вивчення особливос-
тей формування фізичного здоров’я учня в процесі 
фізичного виховання, розглянемо значення визначень 
«здоров'я» і «фізичне здоров'я». 

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає 
здоров'я як стан повного фізичного, духовного та 
соціального благополуччя, а не лише як відсутність 
хвороби  або фізичного дефекту. Поняття «здоров'я» 
включає й здібність людини до адаптації, тобто адек-
ватній зміні функціональних параметрів, що забез-
печує збереження працездатності в нових умовах. 
Компенсаторні реакції направлені на збереження го-
меостазу: Тімушкін А.В. та співавтори, 2003.

Словник з термінології спорту вказує на те, що 
здоров'я – стан організму, що характеризується до-
сконалою саморегуляцією органів і систем, гармоній-
ним поєднанням фізичного, морального й соціального 
благополуччя [7]. 

Ціннісну природу здоров’я підкреслює 
Н. Панкрат’єва, яка пише наступне: здоров’я – це при-
родна абсолютна й неминуща життєва цінність, що 
займає найвищу сходинку на ієрархічній градації цін-
ностей, а також у системі таких категорій, як інтереси 
й ідеали, гармонія, краса, смисл і щастя життя, творча 
праця, програма й ритм життєдіяльності [5].

Фізичне здоров'я педагоги та вчені характеризують 
та розглядають з різних точок зору. Так, А.Г. Фурма-
нов, вважає, що фізичне здоров’я це – рівень росту й 
розвитку органів та систем організму. Основу фізич-
ного здоров’я складають морфологічні та функціо-
нальні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції: 
Фурманов А.Г. та співавтори, 2003.

Т.Ю. Круцевич розглядає фізичне здоров’я як ди-
намічний стан, що характеризується резервом функ-
цій органів та систем і є основою виконання індивідом 
своїх біологічних і соціальних функцій. Інтегральним 
показником резервів функцій органів і систем є енер-
гопотенціал біосистем: Круцевич Т.Ю., 2008.  

На думку Д.Є. Вороніна, фізичне здоров’я це рі-
вень розвитку й функціональних можливостей органів 
і систем організму. Основу фізичного здоров'я скла-
дають морфологічні й функціональні резерви клітин, 
тканин, органів і систем органів, що забезпечують 
пристосування організму до впливу різних факторів: 
Воронін Д.Є., 2006.

Як вказує В.М. Оржеховська, фізичне здоров’я це 
– правильне функціонування всіх систем фізичної до-
сконалості й загальна фізична працездатність, загар-
тованість організму, дотримання раціонального режи-
му дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне 
харчування: Оржеховська В.М., 2004.

Дане дослідження проводиться в рамках науково-
дослідної теми Донецького державного інституту 
здоров'я, фізичного виховання і спорту: «Формування 
системи професійного самовизначення дітей та моло-
ді в галузі фізичного виховання та спорту» (№ держ-
реєстрації 0111U009241).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у вивченні особливос-

тей фізичного здоров’я учнів як головної цінності пе-
дагогічного процесу.

Завдання дослідження:
Проаналізувати зміст понять «здоров’я» та «фізич-• 
не здоров’я».
Визначити методи оцінки стану фізичного здоров’я • 
учнів, якими необхідно володіти сучасному вчите-
леві фізичного виховання.
Визначити вплив занять фізичним вихованням на • 
стан здоров’я учнів.

Результати дослідження.
У нашому дослідженні ми розглядаємо фізичне 

здоров’я учнів, як: рівень фізичного розвитку та роз-
витку рухових якостей. Нормальне, відповідно до віку 
учня, функціонування опорно-рухової, дихальної та 
серцево-судинної систем забезпечується засобами фі-
зичного виховання, які спрямовані на створення умов 
профілактики виникнення захворювань та порушень 
в роботі систем організму. Напрям вивчення нами 
здоров’я учнів, як цінності педагогічного процесу по-
казано на малюнку 2.

Розглянемо зміст основних компонентів фізичного 
здоров’я учнів.

Оскільки ми привертаємо особливу увагу на рівень 
розвитку різних функціональних якостей особистості та 
здоров’я учня, розглянемо зміст поняття «розвиток».

У словнику з педагогіки сказано, що розвиток  
це зміна, що є переходом від простого до все більш 
складного, від нижчого до вищого; процес, в якому 
поступове накопичення кількісних змін призводить 
до настання якісних змін [1]. 

На думку В.С. Безрукової, розвиток це об'єктивний  
процес  внутрішньої   послідовної кількісної  та  якіс-
ної  зміни  фізичних  і   духовних   сил людини. Розви-
ток підрозділяється на  фізичний,  фізіологічний,  пси-
хічний, соціальний, духовний: Безрукова В.С., 1993.

Фізичний розвиток – це процес становлення й 
зміни біологічних функцій і форм організму людини, 
що здійснюється під впливом внутрішніх і зовнішніх 
чинників, особливо соціальних. Фізичний розвиток 
залежить не лише від спадкоємності людини, але й 
від умов життя, виховання та фізичного виховання: 
Тімушкін А.В. та співавтори, 2003.

На думку О.М. Худолій, фізичний розвиток – при-
родний процес вікової зміни морфологічних і функ-
ціональних ознак організму, обумовлений спадкоєм-
ними факторами й конкретними умовами зовнішнього 
середовища: Худолій О.М., 2007.

На наш погляд, якнайповнішим є пояснення, що 
пропонує Т.Ю. Круцевич, яка вважає, що термін «фі-
зичний розвиток» вживається за двома значеннями:

процес, що відбувається в організмі людини в ході • 
природного вікового розвитку;
стан, який виникає під впливом фізичного вихован-• 
ня. Фізичний розвиток як стан – це комплекс ознак, 
що характеризують морфо-функціональний стан 
організму, рівень розвитку фізичних якостей і зді-
бностей, необхідних для життєдіяльності.
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Автор, також, вважає, що фізичний розвиток має 

три групи ознак:
соматометричні (довжина й маса тіла, розміри об-• 
хвату грудної клітини, талії, стегон, довжина тулу-
ба, статевий розвиток);
стоматоскопічні (форма грудної клітини, спини, ніг, • 
стопи, постава, рельєф, пружність мускулатури, ста-
тевий розвиток);
фізіометричні (рівень розвитку скелетної муску-• 
латури, фізична робото здатність, рівень фізичних 
якостей – сили, швидкості, витривалості, гнучності, 
координації та тощо): Круцевич Т.Ю., 2008.

На нашу думку сучасний вчитель фізичного вихо-
вання не може виконувати навчальні, виховні та оздо-
ровчі завдання педагогічного процесу без знань рівня 
розвитку фізичного здоров’я та фізичної підготовле-
ності учнів, тому він повинен знати та вміти оціню-
вати наступні показники рівня фізичного здоров’я та 
фізичної підготовленості, а саме:

Показники рівня фізичного здоров’я:
індекс Руф’є (за показниками ЧСС);• 
життєвий індекс (за показниками ЖЄЛ і маси тіла);• 
силовий індекс (за показниками динамометрії й • 
маси тіла);
індекс Робінсона (за показниками ЧСС і АТ);• 
швидкісний індекс (за показниками швидкості бігу • 
й довжини тіла);
швидкісно-силовий індекс (за показниками довжи-• 
ни стрибка з місця й довжини тіла).

Показники фізичної підготовленості -
оцінка рівня витривалості (12 хвилинний біговий • 
тест К.Купера або по програмі Єврофіт);
оцінка рівня розвитку м'язової сили (віджимання, • 
присідання, підтягування на щаблині тощо);
оцінка прудкості рухів (по програмі Єврофіт);• 
оцінка стану розвитку спритності та координа-• 
ції рухів (по тестових завданнях Т.Ю. Круцевич, 
В.В.Веселової, В.А. Бальсевич та інші);
оцінка стану гнучкості й рухливості суглобів (сис-• 
тема тестів Єврофіт);
оцінка стану розвитку рівноваги (тести Е.Я. Бонда-• 
ревського, проба А.І. Яроцького та інші).

Фізичне виховання повинно виконувати оздоров-
чу функцію, яка спрямована, в першу чергу, на про-
філактику виникнення різних захворювань. Як вважає 
Б.М.Шиян, фізичне виховання виконує наступні оздо-
ровчі функції:

забезпечення оптимального розвитку фізичних • 
якостей і на їх основі вдосконалення фізичного роз-
витку;
зміцнення й збереження здоров’я на основі вдоско-• 
налення властивих кожному учню фізичних якос-
тей,  особливо тих, розвиток яких призводить до 
підвищення загального рівня функціональних мож-
ливостей організму;
удосконалення будови тіла й формування постави. • 
У комплексі поставлених завдань з метою оптиміза-
ції індивідуального фізичного розвитку передбача-
ються й конкретні завдання з вдосконалення будови 
тіла;

забезпечення творчого довголіття як наслідок вирі-• 
шення попередніх завдань: Шиян Б.М., 2001.

На думку Є.В. Совєтової оздоровче фізичне вихо-
вання має наступні правила:

засоби і методи фізичного виховання повинні засто-• 
совуватися лише такі, які мають наукове обгрунту-
вання їх оздоровчої цінності;
фізичні навантаження зобов'язані плануватися від-• 
повідно до можливостей учнів;
в процесі використання всіх форм фізичного вихо-• 
вання необхідно забезпечити регулярність і єдність 
педагогічного контролю та самоконтролю. Періо-
дичність і зміст педагогічного контролю залежать 
від форм занять фізичними вправами, величини фі-
зичного навантаження та інших чинників [6].

Разом із сприятливою дією занять фізичного вихо-
вання на опорно-рухову систему в  процесі фізичного 
виховання покращуються функціональні показники 
серцево-судинної, дихальної системи, прискорюється 
їх розвиток, відбувається зміцнення здоров'я дитини. 
Під впливом дозованих м'язових навантажень в орга-
нізмі учнів відбуваються багато чисельні фізіологічні 
й біохімічні процеси, які направлені на відновлення 
порушених функцій. Вправи викликають посилення 
змінних процесів в тканинах, покращують загальний 
стан. Завдяки механізму стимулюючої дії вони попе-
реджають затримку росту й  розвитку дитини, підви-
щують неспецифічну опірність його організму [3,4].

Важливу роль фізичних вправ в розвитку дихаль-
ного апарату і лікуванні його захворювань визна-
чає тісний фізіологічний і функціональний зв'язок 
м'язової діяльності й дихання. Кожне м'язове скоро-
чення, викликаючи зміни хімізму м'язів, рефлекторно 
й гуморально збуджує функцію дихання. Робота ске-
летної мускулатури не лише супроводжується  відпо-
відним посиленням вентиляції й газообміну, але й ви-
магає чіткого узгодження роботи внутрішніх органів, 
що забезпечують м'язове скорочення [3,4].

Під впливом зростаючої рухової активності і сис-
тематичних занять фізичними вправами збільшують-
ся резервні можливості дихання – життєва ємкість 
легенів, максимальна вентиляція, бронхіальна прохід-
ність; зростає коефіцієнт використання кисню з вен-
тильованого повітря. Зменшується робота дихання з 
розрахунку на одиницю вентиляції й споживання кис-
ню; покращується киснево-транспортна функція кро-
ві й удосконалюються механізми тканинного дихання. 
Всі ці сприятливі функціональні зрушення є не лише 
прямим наслідком вікових перетворення дихальної 
системи, але, перш за все, наслідком «енергетичного 
правила скелетної мускулатури» [3,4].

Висновки:
Аналіз різних визначень понять «здоров'я» і «фізичне 

здоров'я», дозволив нам зупинитися на таких значеннях. 
Здоров’я – це природна абсолютна й неминуща життєва 
цінність, що займає найвищу сходинку на ієрархічній 
градації цінностей. Здоров'я – стан організму, що харак-
теризується досконалою саморегуляцією органів і сис-
тем, гармонійним поєднанням фізичного, морального 
й соціального благополуччя. Фізичне здоров’я – рівень 
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фізичного розвитку та розвитку рухових якостей, функ-
ціональних можливостей органів і систем організму.

Сучасний вчитель фізичного виховання не може 
виконувати навчальні, виховні та оздоровчі завдання 
педагогічного процесу без знань рівня розвитку фі-
зичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів. 
На нашу думку сучасний вчитель фізичного вихован-
ня повинен знати та вміти оцінювати такі показники 
рівня фізичного здоров’я, як частота серцевих скоро-
чень, величина артеріального тиску, життєва ємкість 
легенів, м'язова сила кисті, зріст маси тіла; а також 
показники фізичної підготовленості організму: ви-

тривалість, м'язова силу, швидкість рухів, гнучкість, 
рівновага та координація рухів.

Грамотне використання методів фізичного вихо-
вання розвиває опорно-рухову систему: м'язову силу 
й витривалість, координацію рухів, швидкісно-силові 
якості. В процесі фізичного виховання, також,  покра-
щуються функціональні показники серцево-судинної 
та дихальної систем, прискорюється їх розвиток, від-
бувається зміцнення здоров'я дитини.

Перспективи подальшого дослідження передба-
чають вивчення особливостей формування духовного 
здоров’я учнів у процесі фізичного виховання.
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Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури 

в інформаційно-освітньому просторі:   
інформаційні технології в навчальному процесі

Драгнєв Ю. В. 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Розглянуто роль і значення інфор-
маційного освітнього простору у 
професійному становленні май-
бутнього вчителя фізичної куль-
тури. Доведено, що таке серед-
овище характеризується: об’ємом 
освітніх послуг, потужністю, інтен-
сивністю, набором умов. Вказано, 
що вища професійна освіта вима-
гає вдосконалення використання 
інформаційних технологій, про-
грамного та інформаційного за-
безпечення навчального процесу. 
Встановлено, що сучасні інфор-
маційні технології є засобом під-
вищення ефективності управління 
всіма сферами суспільної діяль-
ності. Зазначено, що процес фор-
мування інформаційної культури 
потребує особисто орієнтованого і  
диференційованого підходів до ви-
бору програм навчання. Виділено 
напрямки використання інформа-
ційних технологій у дистанційному 
навчанні. Рекомендовано шляхи 
інтенсифікації навчального про-
цесу через підвищення інтересу 
студентів до вивчення конкретної 
дисципліни, збільшення об’єму 
самостійної роботи, підвищення 
щільності навчального матеріалу.

Драгнев Ю. В. Профессиональное разви-
тие будущего учителя физической культу-
ры в информационно-образовательном 
пространстве: информационные техно-
логии в учебном процессе. Рассмотрена 
роль и значение информационного образо-
вательного пространства в профессиональ-
ном становлении будущего учителя физи-
ческой культуры. Доказано, что такая среда 
характеризуется: объемом образовательных 
услуг, мощностью, интенсивностью, набором 
условий. Показано, что высшее профессио-
нальное образование требует совершен-
ствования использования информационных 
технологий, программного и информацион-
ного обеспечения учебного процесса. Уста-
новлено, что современные информационные 
технологии являются средством повышения 
эффективности управления всеми сферами 
общественной деятельности. Отмечено, что 
процесс формирования информационной 
культуры нуждается в лично ориентирован-
ном и  дифференцированном подходах к 
выбору программ обучения. Выделены на-
правления использования информационных 
технологий в дистанционном обучении. Ре-
комендовано пути интенсификации учебного 
процесса через повышение интереса студен-
тов к изучению конкретной дисциплины, уве-
личение объема самостоятельной работы, 
повышение плотности учебного материала.

Dragnev Y. V. Professional development 
of future teacher of physical 
culture in informatively-educational 
space: information technologies in 
educational process. A role and value 
of informative educational space in the 
professional becoming of future teacher 
of physical culture is considered. It 
is well-proven that such environment 
is characterized: by the volume of 
educational services, power, intensity, 
set of terms. It is shown that higher 
professional education requires perfection 
of the use of information technologies, 
programmatic and informative providing of 
educational process. It is set that modern 
information technologies are the mean of 
increase of efficiency of management all 
of spheres of public activity. It is marked 
that the process of forming of informative 
culture needs the personally oriented and 
differentiated going near the choice of the 
teaching programs. Directions of the use of 
information technologies in the controlled 
from distance teaching are selected. The 
ways of intensification of educational 
process are recommended through the 
increase of interest of students to the 
study of concrete discipline, increase of 
volume of independent work, increase of 
closeness of educational material.

Ключові слова:
інформаційний, освітній, про-
стір, технології, професійний, 
вчитель, фізична, культура.

информационный, образовательный, про-
странство, технологии, профессионально, 
учитель, физическая, культура.

informative, educational, space, 
technologies, professionally, teacher, 
physical, culture.

Вступ. 1

Розглядаючи вплив інформаційно-освітнього про-
стору на процес професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури, слід враховувати, що він 
здійснюється також і на інформаційне суспільство, 
а через них – опосередковано на кожного індиві-
дуума цього суспільства. Постійне перебування в 
інформаційно-освітньому просторі, який не задоволь-
няє потреби особистості, веде до дискомфорту, неза-
доволеності життям, що, поза сумнівом, позначається 
на його психічному та фізичному здоров’ї. Важливу 
роль у професійному розвитку і самовдосконаленні 
креативної особистості майбутнього вчителя фізичної 
культури повинна зіграти вища освіта, одним із за-
вдань якої є формування інформаційної культури.

Інформаційно-освітній простір характеризується 
визначеним об’ємом освітніх послуг із застосуван-
ням інформаційних технологій, потужністю і інтен-
сивністю освітньої інформації, набором певним чи-
ном пов’язаних між собою умов, які можуть робити 
вплив на освіту майбутнього вчителя фізичної куль-
тури. Сучасні інформаційні технології, що дозволя-
ють створювати і забезпечувати ефективні способи 
представлення інформації, стали засобом підвищен-
ня ефективності управління всіма сферами суспіль-
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ної діяльності, у тому числі сферою вищої освіти, де 
автоматизація, на основі застосування комп’ютерів 
та інформаційних технологій в навчальному процесі 
майбутнього вчителя фізичної культури, постає мо-
гутнім чинником прогресу.

Неминучий перехід до інформатизації і 
комп’ютеризації навчального процесу у вищій школі 
вимагає оптимізації фахової підготовки майбутнього 
вчителя фізичної культури з застосуванням інформа-
ційних технологій. конкурентному ринку. 

Студент вже в процесі навчання у ВНЗ повинен 
оволодіти навичками використання інформаційних в 
своїй навчальній, науково-дослідній і майбутній прак-
тичній діяльності. Саме зараз особливого значення 
набуває підготовка випускників факультетів та інсти-
тутів фізичного виховання для яких їх професійний 
розвиток в інформаційно-освітньому просторі визна-
чається використанням інформаційних технологій в 
навчальному процесі.

Розгляду дидактичних умов розвитку дистан-
ційної освіти в інформаційному просторі коледжу, 
інформаційно-освітнього простору ВНЗ, як чинни-
ка формування інформаційної професійної культури 
майбутнього фахівця, дидактичних умов розвитку 
дистанційної освіти в інформаційному просторі пе-
дагогічного університету, оцінки якості освітніх веб-
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сайтів, як чинника розвитку єдиного інформаційного 
освітнього простору присвячено праці таких учених 
(Є. Гільман, В. Новікова, М. Юсупова, В. Яріков, 
Т. Яшина та ін.) [1; 2; 3; 4; 5].

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

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

професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної 
культури в інформаційно-освітньому просторі, де ін-
формаційні технології використовуються в навчаль-
ному процесі.

Результати дослідження. 
Зараз важливого значення набула інформатизація 

освіти, яка  пов’язана з процесом модернізації вищої 
школи. Одним з основних напрямів розвитку освіт-
нього процесу є орієнтування на нові умови інфор-
маційного суспільства, а також використання інфор-
маційних технологій в навчальному процесі, в якому 
широко застосовуються електронні підручники, мере-
жа Internet тощо.

Використання інформаційних технологій у ви-
щій освіті є реальністю для всього інформаційно-
освітнього товариства, яке нерозривно пов’язане з 
процесом інформатизації. Ця тенденція відповідає 
цілям української освіти, які вимагають оновлення 
форм і методів професійного розвитку майбутнього 
вчителя фізичної культури в процесі навчання. 

Російська дослідниця Є. Гільман говорить, що 
від рівня повноти, достовірності і своєчасності ви-
користовуваної інформації залежить якість освіти, 
адаптація до світового інформаційного суспільства, 
в якому інформаційні технології сприяють розвитку 
нових форм і нової якості освіти, що дозволяє своє-
часно отримувати інформацію в будь-якій точці гео-
графічного простору. Впровадження нових освітніх 
технологій приводить до зміни процесу комунікації 
в повчальному середовищі, створює можливість за-
міни безпосереднього особистого контакту тих, хто 
навчився, і таких, що навчаються технологічно опо-
середкованими контактами учнів і їх викладачів [1]. 
Ми погоджуємося з Є. Гільман, і хочемо вказати, що 
зараз відбувається еволюція змісту, форм і методів 
навчання, яка спонукає до розробок і впровадження 
нових новітніх освітніх технологій у начальний про-
цес майбутнього вчителя фізичної культури. Тобто 
впровадження інформаційних технологій це є  спроба 
запропонувати один з  шляхів, який може інтенсифі-
кувати навчальний процес, підняти інтерес у студен-
тів до  вивчення конкретної дисципліни та збільшити 
об’єм самостійної роботи, за рахунок чого підвищить-
ся щільність вивченого матеріалу. 

В. Яріков вказує, що одним з соціальних наслід-
ків стрімкого технологічного розвитку суспільства, 

яке почало особливо виявлятися в останні десятиліт-
тя XX ст., з’явилася загальна криза системи освіти. 
Сутність цієї кризи полягає в неадекватності змісту 
освіти, а також масштабів і рівня розвитку освітніх 
систем в інформаційному суспільстві, яке розвива-
ється… Інформаційне суспільство характеризується 
високим рівнем інформаційних технологій; розвине-
ними інфраструктурами, що забезпечують виробни-
цтво інформаційних ресурсів і можливості доступу 
до інформації; процесами прискореної автоматизації 
і роботизації всіх галузей виробництва і управління, 
радикальними змінами соціальних структур, слід-
ством чого з'явилося значне розширення сфери ін-
формаційної діяльності як глобального явища. Най-
важливішою особливістю розвитку системи освіти 
на сучасному етапі є майбутня сутнісна модернізація 
змісту і структури професійної освіти відповідно до 
вимог основних галузей промисловості, сфери по-
слуг, культури тощо… Сучасні інформаційні техноло-
гії і комп’ютерні мережі, на думку вченого, створили 
принципово нові можливості доступу і накопичення 
будь-якої соціальної і педагогічної інформації [4]. 
Така думка вченого підтверджується тим, що голо-
вним завданням вищої професійної освіти виступає 
сприяння професійній самореалізації майбутнього 
вчителя фізичної культури. Конкурентоспроможні 
фахівці цієї галузі повинні мати професійні вміння і 
навички застосовувати інформаційні технології у про-
фесійній діяльності, а також високий рівень професій-
ної компетентності, що ґрунтується на відповідному 
рівні інформаційної культури.

В. Новікова наголошує, що …..в умовах переходу 
до інформаційного суспільства провідним соціокуль-
турним і педагогічним завданням вищого навчального 
закладу стає проблема формування майбутнього фа-
хівця, що володіє не тільки професійною компетент-
ністю і високими духовно-етичними цінностями, але і 
здатністю творчого професійного існування і взаємо-
дії в просторі інформаційних потоків, що постійно 
оновлюються. У зв’язку з цим виникає необхідність 
виявлення можливостей цілеспрямованого впливу 
інформаційного освітнього простору вищого навчаль-
ного закладу на процес формування інформаційної 
професійної культури майбутнього фахівця [2]. Ми по-
годжуємося з дослідницею В. Новіковою, і хочемо до-
дати, що формуючи інформаційну професійну культу-
ри майбутнього вчителя фізичної культури необхідно 
удосконалити  їх  інформаційну та фахову підготовки 
у ВНЗ, які повинні включати спецкурси, спрямовані 
на формування уявлень про використання інформа-
ційних технологій на базі сучасної комп’ютерних 
програм у майбутній професійній діяльності. Тому 
процес формування інформаційної культури потребує 
особисто орієнтованого і  диференційованого підхо-
дів до вибору програм навчання з урахуванням про-
фесійної спеціалізації майбутнього вчителя фізичної 
культури, рівня інформаційної підготовки.

Т. Яшина доводить, що використання освітніх веб-
сайтів (ОВС) починає помітно впливати на сучасну ро-
сійську освіту і культуру, створює умови для розвитку 
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інноваційних методів навчання. ОВС стали компонен-
том єдиного інформаційно-освітнього простору (ЄІОП) 
Росії…[5]. Виходячи з цього твердження слід зауважи-
ти, що єдиний інформаційно-освітній простір повинен 
охоплювати всіх студентів, які користуються та переда-
ють певну навчальну або приватну інформацію. Це та-
кож стосується дистанційної форми освіти, яка входить 
до єдиного інформаційно-освітнього простору. 

Підсумовуючи вищезазначене вкажемо, що вища 
професійна освіта майбутнього вчителя фізичної 
культури вимагає вдосконалення використання інфор-
маційних технологій, програмного та інформаційного 
забезпечення навчального процесу. 

Висновки.  
Розглянувши професійний розвиток майбутнього 

вчителя фізичної культури в інформаційно-освітньому 

просторі, де інформаційні технології в навчально-
му процесі займають певне місце, ми визначили, що 
інформаційно-освітній простір характеризується ви-
значеним об’ємом освітніх послуг із застосуванням 
інформаційних технологій, який робить визначений 
вплив на освіту та навчальний процес майбутнього 
вчителя фізичної культури. Ми встановили, що вища 
професійна освіта майбутнього вчителя фізичної куль-
тури вимагає вдосконалення навчального процесу, в 
якому необхідно широко застосовувати інформаційні 
технології. 

У перспективі планується приділити увагу інфор-
маційному середовищу, як складовому елементу ін-
формаційного простору у процесі професійного роз-
витку майбутнього вчителя фізичної культури.
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Визначення рівня фізичної підготовленості  
майбутніх інженерів залізничного транспорту

Єфремова А.Я.
Українська державна академія залізничного транспорту

Анотації:
Розглянуто напрямки підвищення 
рівня фізичної підготовленості сту-
дентської молоді. В дослідженні 
взяли участь 48 студентів. Рівень 
фізичної підготовленості студентів 
визначався за показниками розви-
тку швидкості, координації, гнуч-
кості та сили. Визначені професій-
ні обов'язки і вимоги до фізичної і 
психофізичної підготовки фахівців 
диспетчерсько-операторської гру-
пи залізничного транспорту. Про-
поновано напрямки збереження 
здоров'я студентської молоді і 
поліпшення рівня її загальної фі-
зичної підготовленості в процесі 
занять. Показано, що успішність 
та продуктивність майбутньої 
професійної діяльності студентів 
залежить від стану здоров’я, пси-
хологічної стійкості, здібностей 
до концентрації і перемикання 
уваги, можливостей працювати 
в емоційно-нервовій напрузі при 
дефіциті часу. Показано напрямки 
оптимізації процесу фізичної під-
готовки студентів, розвитку фізич-
них якостей. 

Ефремова А.Я. Определение уровня фи-
зической подготовленности будущих ин-
женеров железнодорожного транспорта. 
Рассмотрены направления  повышения уров-
ня физической подготовленности студен-
ческой молодежи. В исследовании приняли 
участие 48 студентов. Уровень физической 
подготовленности студентов определялся 
по показателям развития скорости, коорди-
нации, гибкости и силы. Определены про-
фессиональные обязанности и требования 
к физической и психофизической подготовке 
специалистов диспетчерско-операторской 
группы железнодорожного транспорта. Пред-
ложены направления  сохранения здоровья 
студенческой молодежи и улучшения уровня 
ее общей физической подготовленности в 
процессе занятий. Показано, что успевае-
мость и производительность будущей про-
фессиональной деятельности студентов 
зависит от состояния здоровья, психологи-
ческой стойкости, способностей к концен-
трации и переключению внимания, возмож-
ностей работать в эмоциональном нервном 
напряжении при дефиците времени. Пока-
заны направления оптимизации процесса 
физической подготовки студентов, развития 
физических качеств. 

Yefremova A.Y. Determination of 
level of physical preparedness of 
future engineers of railway transport. 
Directions  of increase of level of 
physical preparedness of student young 
people are considered. 48 students took 
part in research. The level of physical 
preparedness of students on the indexes of 
speeding up, co-ordination, flexibility and 
force was determined. Professional duties 
are certain and requirement to physical 
and psychological physical preparation 
of specialists to the controller-operator 
groups of railway transport. Directions of 
maintenance of health of student young 
people and improvement of level of its 
general physical preparedness are offered 
in the process of employments. It is shown 
that progress and productivity of future 
professional activity of students depends 
on the state of health, psychological 
firmness, capacities for a concentration 
and switching of attention, possibilities 
to work in emotional nervous tension at 
the deficit of time. Directions optimization 
of process of physical preparation of 
students are shown, development of 
physical qualities. 

Ключові слова:
фізична, підготовленість, інже-
нери, студенти, нормативи, ру-
хові, здібності, якості.

физическая, подготовленность, инженеры, 
студенты, нормативы, двигательные, 
способности, качества.

physical, preparedness, engineers, stu-
dents, norms, motive, capabilities, quali-
ties.

Вступ. 1

З кожним роком все більш ускладнюється процес 
перевезень і доставки вантажів до пунктів призна-
чення. Сучасні вимоги до якості перевізного проце-
су диктують необхідність підвищення регулярності, 
пунктуальності, ритму, а головне, безпеки перевезень 
на Укрзалізниці. 

Система контролю за роботою залізниці 
здійснюється диспетчерсько-операторською групою. 
Фахівці цього профілю несуть велику відповідальність 
за керування роботою всього залізничного транспор-
ту, починаючи від збирання складів на сортуваль-
них станціях, забезпечення контролю за графіком 
руху вантажних і пасажирських поїздів до доставки 
вантажів до пунктів призначення і подавання вагонів 
під розвантаження і навантаження. 

Впровадження в залізничний процес новітніх 
комп’ютерних технологій істотно змінюює професійну 
діяльність диспетчерів, висуваючи до них нові, більш 
високі вимоги, підвищуючи рівень розумового на-
вантаження, нервово-емоційної напруги, але в той 
же час знижуючи рухову і фізичну активність. Тому 
для зміцнення здоров’я, покращення професійної 
працездатності, здатності витримувати багатогодинні, 
а інколи і екстремальні інтенсивні розумові наван-
таження все більш важливою стає проблема фор-
мування високого рівня фізичної підготовленості 
та професійної надійності майбутнього фахівця. 
Сучасний фахівець повинен відповідати тим вимо-
гам, що діють на європейському і світовому рин-
© Єфремова А.Я., 2012

ках праці, мати високий рівень професіоналізму та 
конкурентоспроможності [1]. 

Головну роль у зміцненні та збереженні здоров’я 
студентської молоді, розвитку її рухових здібностей 
та рухової активності, підвищенні рівня фізичної 
підготовленості та формуванні ціннісних орієнтацій 
щодо ведення здорового способу життя відіграє фізична 
культура і спорт. Добре фізично підготовлена і тренова-
на людина легше переносить неспецифічну адаптацію, 
швидше акліматизується в новій місцевості і нових 
умовах праці, легше сприймає дію перепадів темпера-
тур, стійкіша до інфекцій, різних захворювань і т.і. 

Успішність та продуктивність майбутньої 
професійної діяльності студентів, що навчається 
на факультеті «Управління процесами перевезень», 
цілком залежить від стану здоров’я, високого рівня 
фізичної та розумової працездатності, розвинених 
функцій зорового і слухового аналізаторів, голосо-
вого апарату, оперативної і довгострокової пам’яті, 
психологічної стійкості, здібностей до концентрації 
і перемикання уваги та можливостей працювати в 
емоційно-нервовій напрузі при дефіциті часу [2,3].

Для плідної праці та ефективного виконання ви-
робничих завдань майбутнім фахівцям диспетчерсько-
операторської групи потрібно бути в хорошій фізичній 
формі, мати достатньо високу загальну фізичну 
витривалість, фізичні та психічні можливості зберігати 
високу працездатність впродовж всієї робочої зміни, не-
залежно від наявності нервових або стресових ситуацій, 
зберігати високий рівень уваги і концентрації, володіти 
прудкістю рухів та мати добре розвинену координацію. 
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характеризується його працездатністю, рівнем 
освіти й професійно-кваліфікаційної підготовки, 
знаннями, навичками, здібностями, ставленням до 
праці, ініціативністю, активністю, організованістю. 
Ефективність праці оцінюється параметрами її 
результатів – кількісними і якісними показниками, та-
кими як продуктивність, якість, надійність, які повною 
мірою залежать від трудового потенціалу фахівця.

Визначенням рівня фізичної підготовленості 
майбутніх працівників залізничної галузі в різні роки 
займались Васельцова І.О., 2004; Максін Б.В., 2005; 
Попова Т.О., 2004; Тропіна Л.К., 2004 та ін. Але у 
вивченій нами літературі недостатньо інформації про 
рівень фізичної підготовленості інженерів диспет-
черського профілю залізничного транспорту та його 
динаміку за останні роки.

Питанню збереження здоров’я студентської 
молоді та покращенню рівня її загальної фізичної 
підготовленості у процесі підготовки до майбутньої 
професійної діяльності присвячена велика кількість 
публікацій [5, 6, 7]. Проте, актуальність даного питан-
ня не знижується і сьогодні, оскільки багато авторів 
вказують на її низький рівень у студентів ВНЗ. У 
зв’язку з чим виникає необхідність дослідження 
рівня фізичної підготовленості студентів, майбутніх 
інженерів-диспетчерів залізничного транспорту.

Робота виконана за планом НДР Української 
державної академії залізничного транспорту.

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

підготовленості студентів І курсу Української 
державної академії залізничного транспорту факуль-
тету «Управління процесами перевезень»

Методи і організація дослідження. Для вирішення 
поставленої мети були використані наступні методи 
дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, педагогічне тестуван-
ня, методи математичної статистики. 

В дослідженні взяли участь 48 студентів-юнаків 
Української державної академії залізничного транспорту. 
Тестування проводилося на спортивній базі Харківської 
державної академії залізничного транспорту на початку 
першого курсу навчання у вересні 2011 року. 

Результати дослідження. 
Рівень фізичної підготовленості студентів визна-

чався за показниками розвитку швидкості, координації, 
гнучкості та сили. Для їх визначення були застосовані 
контрольні нормативи діючої навчальної програми 
«Фізичне виховання і спорт»: 

динамічна сила – згинання і розгинання рук в упо-• 
рі лежачи (кількість разів); піднімання прямих ніг у 
висі на перекладині (разів); підтягування на пере-
кладині (разів); 
статична сила – вис на зігнутих руках (с);• 
вибухова сила – стрибок у довжину з місця (см);• 
координація – човниковий біг 4х9 м (с);• 
швидкість – біг 100 м (с);• 
витривалість – стрибки через скакалку за 1 хв (кіль-• 
кість разів).

Результати тестування студентів представлені в 
таблиці 1.

За результатами згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи в порівнянні з нормативами студенти отрима-
ли оцінку «3». 

Результати піднімання прямих ніг у висі на 
перекладині та підтягування на перекладині 
відповідали оцінці «2» бали.

Таблиця 1.
Показники рівня фізичної підготовленості студентів І курсу 

 № 
п/п Контрольні вправи

n = 48
X  ± δ

1 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) 30,17 ± 4,42
2 Піднімання прямих ніг у висі на перекладині (разів) 5,40 ± 1,68
3 Підтягування на перекладині (разів) 10,15 ± 2,41
4  Вис на зігнутих руках (с) 35,71 ± 4,82
5  Стрибок у довжину з місця (см) 226,10 ± 7,10
6  Човниковий біг 4х9 м (с) 9,93 ± 0,35
7  Біг 100 м, с 14,48 ± 0,25
8  Стрибки через скакалку за 1 хв (кількість разів) 53,1 ± 24,79

Рис. 1. Рівень фізичної підготовленості студентів І курсу. 
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Статична сила, яка визначалася за результатами 
вису на зігнутих руках, у порівнянні зі шкалою кон-
трольних нормативів відповідала оцінці «3». 

Показники вибухової сили досліджуваних визна-
чалися за результатами стрибка у довжину з місця та 
відповідали оцінці «3».

Показники рівня розвитку координації і швидкості 
визначалися за результатами човникового бігу 4х9 м 
і бігу на 100 м і в порівнянні зі шкалою контрольних 
нормативів дорівнювали оцінці «3» бали. 

Показники рівню витривалості при порівнянні з кон-
трольними нормативами навчальної програми з фізичного 
виховання виявилися відповідними оцінці «1». 

За даними проведеного тестування було виявлено, 
що найгірші результати випробувані показали в стриб-
ках через скакалку, а результатів, що відповідають 
оцінкам «4» і «5» не спостерігалося в жодному тесті. 

Рівень фізичної підготовленості студентів визна-
чався за 100-бальною рейтинг-системою оцінювання, 
яка використовується в УкрДАЗТ.

За результатами тестування був визначений рівень 
фізичної підготовленості кожного студента. На основі 
цього вони були розподілені на групи, які відповідали 
рівню фізичної підготовленості – добрий, задовільний, 
незадовільний. 

Аналіз фізичної підготовленості студентів пред-
ставлений на рис. 1.

Розрахунок відсоткового співвідношення студентів 
за рівнем фізичної підготовленості свідчить про те, 

що 5% мають добрий рівень, 72% – задовільний і 23% 
– незадовільний.

Дані рис.1. свідчать про те, що фізична 
підготовленість основної маси студентів І курсу 
відповідає задовільному рівню.

Висновки. 
1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить 

про недостатню кількість інформації щодо рівня 
фізичної підготовленості та його динаміку за 
останні роки у студентів ВНЗ технічного профілю.

2. За даними проведеного тестування було виявлено, 
що найгірші результати студенти показали в стриб-
ках через скакалку, тобто показники витривалості 
відповідали оцінці «1» бал. 

3. За даними проведеного тестування було виявлено, 
що 5% студентів І курсу УкрДАЗТ мають добрий 
рівень фізичної підготовленості, 72% – задовільний, 
23% – незадовільний.

4. Результати тестування фізичної підготовленості 
студентів І курсу дозволяють рекомендувати вклю-
чити до програми з фізичного виховання більше 
вправ спрямованих на підвищення витривалості і 
динамічної сили.
На основі отриманих даних та аналізу літератури 

планується розробити систему вправ спрямованих на 
підвищення фізичної підготовленості та професійно-
важливі якостей майбутніх інженерів-диспетчерів 
залізничного транспорту. 
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за передачами м’яча у футболістів першої ліги
Журід С.М., Слеман Ребаз, Шаленко В.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Проведено аналіз педагогічних 
спостережень за передачами 
м’яча у футболістів першої ліги. 
У якості експертів були задіяні 5 
фахівців футболу. Показано мож-
ливості застосування методу 
експертних оцінок у підготовці ко-
манди до змагань. Розглянуто різ-
ні види передач під час матчів, їх 
співвідношення, коефіцієнт браку 
виконання передач. Отримано 
показники загальної кількості, се-
редні за гру, відсоток браку різних 
видів передач. Рекомендовано 
показники кількості та якості ви-
конання різноманітних видів пе-
редач у різних зонах футбольно-
го поля. Виділено показники, які 
впливають на результативність 
гри команди у серії матчів з орієн-
тацією на посилення атакуючих 
дій. Показана методика аналізу 
техніко-тактичних дій команди 
та кожного гравця. Встановлено 
напрямки підготовки команди до 
конкретних матчів.

Журид С.Н., Слеман Ребаз, Шаленко 
В.В. Педагогические аспекты исполь-
зования наблюдений за передачами 
мяча у футболистов первой лиги.  Про-
веден анализ педагогических наблюде-
ний за передачами мяча у футболистов 
первой лиги. В качестве экспертов были 
задействованы 5 специалистов футбо-
ла. Показаны возможности применения 
метода экспертных оценок в подготовке 
команды к соревнованиям. Рассмотрены 
разные виды передач во время матчей, 
их соотношение, коэффициент ошибок 
выполнения передач. Получены показа-
тели общего количества, средние за игру, 
процент ошибок разных видов передач. 
Рекомендованы показатели количества и 
качества выполнения разнообразных ви-
дов передач в разных зонах футбольного 
поля. Выделены показатели, которые вли-
яют на результативность игры команды в 
серии матчей с ориентацией на усиление 
атакующих действий. Показана методика 
анализа технико-тактических действий 
команды и каждого игрока. Установлены 
направления подготовки команды к кон-
кретным матчам.

Zhurid S.N., Sleman Rebaz, Shalenko 
V.V. Pedagogical aspects of the use of 
looking after the transmissions of ball for 
the footballers of the first league.  The 
analysis of the pedagogical looking after the 
transmissions of ball for the footballers of the 
first league is conducted. As experts were 
involved5 specialists of football. Possibilities 
of application of method of expert estimations 
are shown in preparation of command to 
the competitions. The different types of 
transmissions during matches, their correlation, 
coefficient of errors of implementation of 
transmissions are considered. The indexes of 
general amount, middle for a game, percent 
of errors of different types of transmissions 
are got. The indexes of amount and quality 
of implementation of various types of 
transmissions in the different areas of the 
soccer field are recommended. Indexes 
which influence on effectiveness of game 
of command in the series of matches with 
an orientation on strengthening of attacking 
actions are selected. The method of analysis 
technical tactical actions of command and 
every player is shown. Directions of preparation 
of command are set to the concrete matches.

Ключові слова:
тактика, передача, м’яч, коефіці-
єнт, брак, тренування, футбол.

тактика, передача, мяч, коэффициент, 
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Вступ.1

Важливе значення у підготовці футболістів займає 
техніко-тактична підготовка. В залежності від рівня 
майстерності команди визначаються відповідні 
пріоритетні напрямки підготовки до змагань. Разом 
з тим, складовою такої підготовки є аналіз техніко-
тактичних дій команди та її можливих супротивників.

До основних дій з м’ячем у кваліфікованих 
футболістів відносяться короткі та середні передачі 
м’яча у різних напрямках, передачі “на хід”, ведення, 
відбір і перехоплення, які в сумі складають 73, 4% 
всіх ТТД команди за матч [3]. Як і раніше головним 
засобом ведення гри є передачі м'яча, що становлять 
43, 1% всіх дій команди за гру [2, 5, 6].

Так, на короткі та середні передачі м'яча у різних 
напрямках перепадає 27, 3% від загального числа всіх 
ТТД за гру з браком 12, 7 % [2]. Це пояснюється [4] 
особливістю організації гри, що дозволяє значно до-
вше контролювати м'яч та забезпечує команді успішне 
вирішення певного кола поставлених завдань, а у разі 
втрати м'яча здійснювати командний відбір. Передачі 
м'яча назад та поперек поля є підготовчими атакуючи-
ми діями [5, 6]. Кількість і якість виконання коротких і 
середніх передач м'яча у різних напрямках відноситься 
до групи ТТД, які впливають на результативність гри 
команди у серії матчів з орієнтацією на посилення 
атакуючих дій [1, 4]. 

Під час розробки окремих кількісних показників 
техніко-тактичної підготовленості, які характерні 
для заданого рівня спортивної майстерності, 
використовується метод, пов'язаний з простим усе-
© Журід С.М., Слеман Ребаз, Шаленко В.В., 2012

редненням даних провідних спортсменів з зазначен-
ням індивідуальних відмінностей чи діапазону мож-
ливих коливань [7]. 

Аналіз публікацій свідчить про необхідність вра-
хування аналітичних відомостей щодо дій команди та 
побудови відповідної її підготовки.

Дана робота проводиться згідно теми Зведено-
го плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 
2011-2015 рр. за темою 2.3. «Науково-методичні осно-
ви удосконалення системи підготовки спортсменів 
у футболі з урахуванням особливостей змагальної 
діяльності», а також згідно Ініціативній темі НДР 
кафедри футболу та хокею Харківської державної 
академії фізичної культури на 2011-2015 рр. за те-
мою «Оптимізація учбово-тренувального процесу 
футболістів різної кваліфікації».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз педагогічних спостережень 

за передачами м’яча у футболістів першої ліги, а та-
кож розробка рекомендацій до вдосконалення техніко-
тактичної майстерності команди  у підготовці її до 
змагань.

Результати дослідження.
Під час роботи з командою тренеру необхідно 

отримувати інформацію про стан техніко-тактичної 
підготовки за визначений період. Це потрібно для от-
римання вихідних даних, а також для корекції учбово-
тренувального процесу, визначення засобів та методів 
тренування. До передач приділяється особлива увага 
ще й тому, що вони складають основну частину серед 
усіх техніко-тактичних дій за гру.
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Дослідження проводилися за допомогою методу ек-
спертного оцінювання. У якості експертів були задіяні 
5 фахівців футболу. Серед них: один майстер спорту з 
футболу, один – кандидат у майстри спорту, інші були 
гравцями професійних команд з футболу. Усі фахівці 
у минулому працювали з професійними та аматорсь-
кими командами з футболу у якості тренерів. З числа 
експертів: один професор; один кандидат педагогічних 
наук, доцент; два кандидата наук з фізичного вихован-
ня, доценти кафедри футболу та хокею; один аспірант 
кафедри футболу та хокею Харківської державної 
академії фізичної культури. Якщо, під час реєстрації 
змагальної діяльності команди «Геліос» м. Харків 
виникали дискусійні питання, вони вирішувалися 
більшістю голосів. Під час проведення педагогічних 
спостережень сама методика припускала взаємний 
контроль за показниками змагальної діяльності, що 
дозволяло отримувати більш об’єктивні дані. Так, 
один з фахівців підраховував загальну кількість пере-
дач, а інший, у цей же час, на диктофон записував, які 
конкретно гравці (№ гравця) та яку за напрямком та 
дистанцією передачу було виконано. 

Короткі та середні передачі м’яча вперед за 11 
ігор (табл.1) – 2301 (1479/822), у середньому за гру 
– 209, 18±12, 42, з коефіцієнтом браку – 36, 6±2, 31%. 
Короткі та середні передачі м’яча назад і поперек – 
1542 (1341/201), у середньому за гру – 140, 18±11, 98, 
з коефіцієнтом браку – 13, 7±1, 27%. Довгих передач 
м’яча вперед – 630 (226/404), у середньому за гру – 57, 
36±2, 67, з коефіцієнтом браку – 64, 17±2, 16%. Довгі 
передачі м’яча назад та поперек за 11 ігор – 119 (55/64), 
у середньому за гру – 10, 81±1, 57, з коефіцієнтом бра-
ку – 56, 3±6, 33%.

Серед усіх передач м'яча: короткі та середні 
передачі м’яча вперед складають – 50, 1%; короткі 
та середні передачі назад та поперек – 33, 6%, довгі 
передачі м'яча вперед – 13, 7%, довгі передачі поперек 
та назад – 2, 6% (рис.1).

З найбільшим коефіцієнтом браку гравці команди 
«Геліос» виконують довгі передачі вперед – 64, 17%, 
а найменший при виконанні коротких та середніх 
передачі м’яча назад і поперек – 13, 7% (рис.2).

Також регіструвалися передачі м’яча ногою в один 
дотик, які виконувалися у різних зонах футбольного 
поля [1]:

у зоні захисту (не далі 35 метрів від лінії власних • 
воріт);
у зоні атаки (не далі 35 метрів від лінії воріт супер-• 
ника);
у середній зоні (між зоною захисту та атаки).• 

Передачі у всіх трьох зонах були класифіковані за 
напрямком [1]:

атакувальні передачі, коли м’яч спрямовується вперед;• 
передачі, які конструюють, коли м’яч спрямовуєть-• 
ся назад або поперек поля.

Під час обробки даних підраховувалась кількість 
передач м’яча, і визначалась їх ефективність по зонам 
їх виконання та напрямку [1].

Серед усіх передач в один дотик, атакувальні (впе-
ред) складають – 57, 6%, а ті, що конструюють (назад 
та поперек) – 42, 4% (табл.2). У зоні захисту гравці 
команди «Геліос» виконують – 24, 5% передач в один 
дотик, у середній зоні 59, 2% передач та у зоні атаки – 
16, 3% передач в один дотик (рис.3).

Гравцями команди «Гелиос» виконано атаку-
вальних передач в один дотик: у зоні захисту – 29%, 
середній зоні – 54%, у зоні захисту – 29% (рис.4). 
Передач в один дотик тих, що конструюють: у зоні за-
хисту – 15%, середній зоні – 66%, у зоні атаки – 19% 
(рис.5).

Усього в зоні захисту виконано 306 передач в один 
дотик (рис.6). З них 207 (67, 6%) атакувальних та 99 
(32, 4%) тих, які конструюють.

В середній зоні виконано 741 передачу в один до-
тик (рис.7). З них 392 (52, 9%) атакувальних та 349 
(47, 1%) тих, які конструюють.

У зоні атаки виконано 204 передачі в один дотик 
(рис.8). З них 122 (59, 8%) атакувальних та 82 (40, 2%) 
тих, які конструюють.

Були підраховані середні показники обсягу та 
коефіцієнту браку передач м'яча в один дотик за гру 
(табл.3).

Висновки.
Одержані показники кількості та якості виконання 

різноманітних видів передач у різних зонах футболь-
ного поля гравцями команди «Геліос» м. Харків за пер-
ше коло чемпіонату України з футболу 2011-2012 рр. 
Ці дані підраховувалися після кожної календарної гри 
і дозволяли оцінювати техніко-тактичну підготовку 
під час розбору гри та проведення настанови на на-

Таблиця 1
Показники різних видів передач, які виконали гравці команди «Геліос» м. Харків  

за перше коло 20 чемпіонату України з футболу у 2011-2012 рр. (n=11)

№ 
з/п Види передач

Загальна кількість 
(позитивні/
негативні)

У середньому
 за гру
X ±m 

Коефіцієнт 
браку, %

X ±m 

% використан-
ня серед усіх 

передач

1. Короткі та середні 
передачі вперед

2301
1479/822 209, 18±12, 42 36, 6±2, 31 50, 1%

2. Короткі та середні пере-
дачі назад та поперек

1542
1341/201 140, 18±11, 98 13, 7±1, 27 33, 6%

3. Довгі передачі м'яча 
вперед

630
226/404 57, 36±2, 67 64, 17±2, 16 13, 7%

4. Довгі передачі поперек 
та назад

119
55/64 10, 81±1, 57 56, 3±6, 33 2, 6%

5. Усього: 4592
3101/1491 417, 45±20, 54 33, 4±2, 11 100%
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Таблиця 2

Загальна кількість передач м’яча в один дотик за 11 ігор, які виконують гравці команди «Геліос» м. Харків

№ 
з/р Спрямованість передач Передачі у зоні 

захисту
Передачі у 

середній зоні
Передачі у 
зоні атаки Усього

1. Атакувальні 
(вперед) 207 392 122 721

2. Ті, що конструюють 
(назад і поперек) 99 349 82 530

3. Загальна кількість передач 306 741 204 1251
4. Відсоток 24, 46 59, 23 16, 31 100%

Рис.2. Середні показники коефіцієнту браку різних видів передач,  
які виконувалися гравцями команди «Геліос» м. Харків, %

Рис. 1. Процентне співвідношення різних видів передач футболістів команди «Геліос» м. Харків, %
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Рис.3. Відсоткове співвідношення загальної кількості передач в один дотик у різних зонах 
футбольного поля, %

Рис. 4. Відсоткове співвідношення атакувальних передач в один дотик у різних зонах 
футбольного поля, %

Рис. 5.Відсоткове співвідношення передач, які конструюють в один дотик у різних 
зонах футбольного поля, %
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Рис. 8. Загальна кількість передач в один дотик за 11 ігор у зоні атаки

Рис.6. Загальна кількість передач в один дотик за 11 ігор у зоні захисту

Рис. 7. Загальна кількість передач в один дотик за 11 ігор у середній зоні
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ступну гру. Також вносилися корективи в навчально-
тренувальний процес даної команди та проводився 
порівняльний аналіз показників кількості та якості 
виконання передач команди за попередні роки.

Представляється перспективним подальший роз-
гляд питань, пов'язаних з вивченням способів виконан-

ня різних передач, впливу кількості та якості передач 
на кінцевий результат у змаганнях, виконання пере-
дач у різних зонах футбольного поля, відповідності 
показників передач під час тренувань та змагань, ви-
конання передач гравцями різного амплуа.

Таблиця 3
Обсяг та коефіцієнт браку при передачах м'яча в один дотик, які виконують гравці команди «Геліос» м. 

Харків в середньому за гру (n=11)

№ з/р Спрямованість  
передач

Передачі  
у зоні захисту

Передачі  
у середній зоні

Передачі  
у зоні атаки Усього

Кількість
X ±m

Брак, %
X ±m

Кількість
X ±m

Брак, %
X ±m

Кількість
X ±m

Брак, %
X ±m

Кількість
X ±m

Брак, %
X m

1. Атакувальні 
(вперед)

18, 82
±1, 87

39, 9
±2, 84

35, 63
±2, 26

47, 0
±3, 62

11, 09
±1, 43

67, 7
±5, 25

65, 54
±3, 88

48, 19
±2, 28

2. Ті, що конструюють 
(назад і поперек)

9, 0
±1, 07

11, 65
±4, 39

31, 72
±3, 56

11, 66
±1, 78

7, 45
±0, 96

23, 1
±3, 1

48, 18
±4, 36

12, 9
±1, 54

3. Загальна кількість 
передач

27, 81
±2, 55

31, 1
±2, 79

67, 36
±3, 99

30, 77
±3, 04

18, 54
±2, 29

49, 95
±3, 0

113, 72
±6, 05

33, 44
±2, 2
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Основні мотиви творчої діяльності при формуванні педагогічної 

творчості майбутніх вчителів фізичного виховання 
Зубченко Л.В.

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Анотації:
Розглянуто зміст мотивації май-
бутніх вчителів фізичного вихо-
вання до організації і проведення 
педагогічної діяльності. Виділено 
систему творчих завдань, які не-
обхідно використовувати під час 
підготовки спеціалістів фізичного 
виховання. Показана специфіка 
сучасного розвитку освіти в умо-
вах ринкових відносин і реалізації 
вимог Болонського процесу. Пе-
редбачалося, що розкриття зміс-
ту мотивації майбутніх вчителів 
фізичного виховання допоможе 
їм реалізувати творчі можливості, 
активізувати самостійну творчу 
педагогічну діяльність. Встанов-
лено найбільш актуальні і ефек-
тивні засади здійснення творчої 
діяльності, що ґрунтуються на: 
залученні до підготовки допові-
дей, статей, написання наукових 
рефератів, наукових робіт, скла-
дання сценаріїв спортивних свят, 
планів-конспектів для творчого 
проведення уроків з фізичного ви-
ховання.

Зубченко Л.В. Основные мотивы творче-
ской деятельности при формировании 
педагогического творчества будущих учи-
телей физического воспитания. Рассмо-
трено содержание мотивации будущих учи-
телей физического воспитания к организации 
и проведению педагогической деятельности. 
Выделена система творческих заданий, ко-
торые необходимо использовать во время 
подготовки специалистов физического вос-
питания. Показана специфика современного 
развития образования в условиях рыночных 
отношений и реализации требований Бо-
лонского процесса. Предусматривалось, что 
раскрытие содержания мотивации будущих 
учителей физического воспитания поможет 
им реализовать творческие возможности, ак-
тивизировать самостоятельную творческую 
педагогическую деятельность. Установлены 
наиболее актуальные и эффективные прин-
ципы осуществления творческой деятельно-
сти, которые основываются на: привлечении 
к подготовке докладов, статей, написания 
научных рефератов, научных работ, состав-
ления сценариев спортивных праздников, 
планов-конспектов, для творческого прове-
дения уроков физического воспитания.

Zubchenko L.V. Basic reasons of 
creative activity at forming pedagogical 
creation of future teachers of physical 
education. Maintenance of motivation 
of future teachers of physical education 
to organization and leadthrough of 
pedagogical activity is considered. The 
system of creative tasks which must be 
utillized during preparation of specialists of 
physical education is selected. The specific 
of modern development of education 
is shown in the conditions of market 
relations and realization of requirements 
of the Bologne process. It was foreseen 
that opening of maintenance of motivation 
of future teachers of physical education 
would help them to realize creative 
possibilities, activate independent creative 
pedagogical activity. The most actual 
and effective principles of realization of 
creative activity are set. Principles are 
based on bringing in to preparation of 
lectures, reasons, writing of scientific 
abstracts, advanced studies, drafting of 
scenarios of sporting holidays, plans-
compendia, for the creative leadthrough 
of lessons of physical education.

Ключові слова:
мотивація, творчість, вчитель, 
фізичне, виховання, освіта, за-
вдання. 

мотивация, творчество, учитель, физи-
ческое, воспитание, образование, задание. 

motivation, creation, teacher, physical, 
education, tests. 

Вступ.1

Духовне національне відродження школи, вирі-
шення завдання щодо формування соціально-активної 
особистості та створення сприятливих умов для роз-
витку творчих можливостей школярів залежить від 
професійної компетентності вчителя, рівня його осві-
ти та загальної культури, здатності до творчої діяль-
ності і спілкування, його професійних і особистісних 
якосте, соціальної активності та громадської позиції. 
Характерними рисами сучасного вчителя є глибокі 
знання своєї спеціальності у поєднанні з методич-
ною майстерністю, розуміння особливостей розвитку 
школярів різного віку, їх внутрішнього світу, мотивів 
поведінки, любов до дітей, бажання й уміння спілку-
ватися з ними, сучасне науково-педагогічне мислен-
ня, почуття нового, постійна самоосвіта, поглиблення 
і поповнення знань у різних галузях науки,мистецтва, 
культури тощо (Сластьонін В.А., 2002).

 У сучасних умовах професійна праця вчителя на-
буває якісних відмінностей, зумовлених такими фак-
торами: соціальною орієнтацією сучасної школи на 
розвиток творчих здібностей дітей, їх талантів; демо-
кратизацією та гуманізацією педагогічної професії; 
появою мережі нетрадиційних типів шкіл, альтерна-
тивних систем освіти, авторських методик навчання. 
В.Сухомлинський наголошував, що робота вчителя – 
це педагогічна творчість, а не буденне заштовхування в 
дітей знань. Покликання вчителя він бачив в тому, щоб 
дитина вчилася не заради оцінки, а пізнавала потяг до 
знань, до чогось нового, до творчості. Він підкреслю-

© Зубченко Л.В., 2012

вав, що справжній вчитель-майстер не може жити без 
педагогічної творчості, повторювати одне й те саме все 
своє життя. Тільки творчий вчитель може розвинути 
творчі можливості, творчі здібності дітей [5, с.73]. 

Аналіз вимог Болонського процесу у галузі 
професійно-педагогічної освіти свідчить про необ-
хідність підготовки педагога-творця у всій системі 
середньої, професійної та вищої освіти. В сучасних 
умовах творчий педагог – це перш за все дослідник, 
що володіє певними якостями: науковим психолого-
педагогічним мисленням, високим рівнем педагогіч-
ної майстерності, певною дослідницькою сміливіс-
тю, розвинутою педагогічною інтуїцією, критичним 
аналізом, потребою в професійному самовихованні 
і активним використанням передового педагогічного 
досвіду (Сисоєва С.О., 2005). 

В Національній доктрині розвитку освіти чітко відо-
бражені загальні вимоги до вчителя, а саме: «Педагогіч-
ні працівники мають стати основною рушійною силою 
відродження та створення якісно нової національної 
системи освіти. У зв'язку з цим основна увага має бути 
зосереджена на підготовці нового покоління активних, 
творчо мислячих педагогічних працівників» [2]. Це є 
по суті соціальним заказом вищій школі по формуван-
ню вчителів нового формату – вчителів-творців.

Аналіз літературних джерел свідчить, що про-
блему педагогічної творчості вчителів розглядали 
В.Андреєв, В.Кан-Калик, І.Зязюн, М.Нікандров, 
М.Поташник, С.Сисоєва та ін.. 

Орієнтації студентів на творчу самореалізацію в 
майбутній професійній діяльності й визначенню шляхів 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

формування творчої особистості у вищому навчальному 
закладі присвячені роботи О.Абдулліної, М.Віленського, 
В.Караковського, О.Киричук, Н.Кичук, А.Мудрика, 
А.Орлова, Л.Подимової, Р.Скульського, Н.Щуркової. 

З’ясуванню механізму взаємозв’язку творчого 
мислення і педагогічної творчості приділяли увагу 
В.Загвязінський, І.Зязюн, Н.Тарасевич та ін.. Розвитку 
науково-педагогічного стилю мислення як першоосно-
ви становлення творчої особистості вчителя присвятили 
свої роботи В.Сластьонін, Ю.Чабанський, Г.Щукіна. 

Розв’язанню проблем формування творчої особис-
тості студентської молоді у процесі фахової підготов-
ки вчителів фізичного виховання присвячені дослі-
дження О.Ємця, Н.Зубанової, Р.Карпюка, О.Пєхоти, 
А.Цьося, Б.Шияна та інших. 

Виходячи з наукових досліджень В.Загвізинського, 
Н.Кузьміної, М.Поташника слід відмітити, що одним 
із головних чинників при формуванні педагогічної 
творчості всі вони відмічають формування мотивів 
до творчої діяльності. В наукових працях цих авторів 
звертається увага на методи активізації інформацій-
ного пошуку, засоби активізації творчої діяльності, 
методику розв’язання творчих завдань, конструюван-
ня взаємовідносин у дослідницькому колективі, роз-
виток творчих можливостей молоді в процесі гуртко-
вої роботи тощо.

Робота виконана за планом НДР Донецького держав-
ного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті полягає у розкритті змісту мотива-

ції майбутніх вчителів фізичного виховання до здій-
снення педагогічної діяльності як творчої. 

Результати дослідження. 
Наведено аналіз багатьох досліджень і публікацій, 

де відзначається, що одним із головних чинників при 
формуванні педагогічної творчості виступає форму-
вання мотивів до творчої діяльності Перш, ніж роз-
глянути поняття «мотиви до творчої діяльності», ми 
розкриємо таке поняття як «мотив». Згідно словника 
С.Ожегова: мотив – це привід до якої-небудь дії [3, 
с.255]. Виходячи з цього, ми розглядаємо мотив як 
збуджувальну причину або привід до виконання пе-
дагогічних творчих дій студентами в процесі їх фа-
хової підготовки у ВНЗ. Це потребує, по-перше: на-
буття знань, вмінь та навичок для виконання своїх 
професійних завдань; по-друге: стимулювання з боку 
викладачів при творчому плануванні і організації на-
вчальної роботи з фізичного виховання (проведення 
комплексних уроків з фізичного виховання, організа-
ція позакласних форм фізичного навчання, практика 
нових форм фізкультурно-оздоровчої роботи). Це по-
яснюється тим, що мотив є суб'єктивним фактором, 
який спонукає до діяльності і являє собою відобра-
ження потреби у майбутній діяльності. Більш того, 
мотиви є сукупністю емоційно-позитивного ставлен-
ня особистості до діяльності, потреби до здійснення, 
усвідомлення громадської значущості праці [1]. 

Що стосується змісту поняття «мотиви до твор-
чої педагогічної діяльності», то ми розглядаємо їх як 
удосконалення цієї діяльності. У працях П.Анохіна, 
О.Леонтьєва, Б.Ломова подається психологічний ана-
ліз структури діяльності як динамічної системи дій 

під управлінням мотиваційного компоненту. Врахо-
вуючи, що багатогранні взаємини людини з серед-
овищем обумовлюються достатньо стійкою мотива-
ційною сферою особистості, то будь-яка діяльність, 
у т.ч. й педагогічна творчість, скеровується багатьма 
мотивами, тобто є полі мотивованою [4]. 

Оскільки педагогічна діяльність є полімотивова-
ною, її мотиви поділяються на два види: специфічно-
пізнавальні (прагнення пізнати нове, невідоме) та не-
специфічні (зумовлені зовнішніми причинами, діями, 
обставинами: дисципліною, почуттям відповідаль-
ності). Специфічно-пізнавальні мотиви у найбільш 
типовій формі виступають як ситуативно виниклі піз-
навальні потреби, тобто як потреби, які викликаються 
конкретними умовами, задачами діяльності та спілку-
вання і відповідно є стійкими [4]. 

Навчально-виховний процес здійснюється під 
впливом певних стимулів і спонукань, що виступа-
ють рушійними силами активності студентів. Такими 
спонукальними стимулами є інтереси, переконання, 
ідеали, ціннісні орієнтації, які формують мотиваційну 
сферу навчальної діяльності (Осипова Т.Ю., 2001). 

Мотиви до творчої педагогічної діяльності в про-
цесі фахової підготовки майбутніх вчителів фізичного 
виховання чітко проявляються у відношенні студен-
тів до змісту цієї діяльності, у мобілізації вольових 
зусиль для вирішення навчальних завдань [6]. Твор-
ча діяльність студентів реалізується через проведен-
ня ділових і рольових ігор на практичних заняттях, 
розв’язання професійних ситуацій в період навчання і 
проходження педагогічної практики в школі, написан-
ня курсових і дипломних робіт, підготовка статей для 
конференцій [6]. 

Але, як зазначає Б.Шиян, для того щоб студент 
працював творчо, дуже важливо творчо працювати 
викладачеві. Саме він повинен особистим прикладом 
спонукати студентів до творчої діяльності [6]. Отже, 
сучасний педагог – це перш за все вмілий мотиватор. 
Відомий педагог В.Сухомлинський наголошував: «по-
кликання вчителя у тому, щоб студенти вчилися не 
заради оцінки, а пізнавали потяг до знань, до чогось 
нового, до творчості. Він повинен створити таку педа-
гогічну систему навчання, за якої бажання студентів 
працювати творчо будуть їхнім природним бажан-
ням» [5, с.104]. 

Як показує практика, на сучасному етапі студен-
ти (в своїй більшості) не мотивовані до самоосвіти, 
самовдосконалення. Тому педагогу необхідно стиму-
лювати студентів до педагогічної творчості в навчаль-
ній діяльності. В Донецькому державному інституті 
здоров’я, фізичного виховання і спорту (ДДІЗФВіС), 
ми стимулюємо майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання до проведення творчої педагогічної діяльнос-
ті через заохочення балами рейтингу, внутрішньому 
спонуканні студентів до творчої самостійної діяль-
ності, реалізації принципів змагання, самовираження, 
індивідуалізації, можливості самостійно планувати 
індивідуальну стратегію навчання. Для цього відби-
рається навчальний матеріал відповідно критеріям 
проблемності (завдання ми пропонуємо виконати та-
ким чином: «доведіть», «виділіть головне», «зробіть 
обґрунтований висновок», «запропонуйте власний ва-
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ріант»), залучаємо студентів до участі в колективних 
творчих справах (наприклад, написання і проведення 
змагань з окремого виду спорту в якості суддів і ве-
дучих), функціонує творчий науковий гурток студен-
тів, де проводяться проблемні дискусії, конференції 
з залученням студентів з інших ВНЗ. В цих умовах 
процес навчання перетворюється в науковий процес 
відкриття нових знань, забезпечує більш високий рі-
вень пізнавальної активності студентів, де формує у 
кінцевому рахунку педагогічну творчість майбутніх 
вчителів фізичного виховання.

Для аналізу мотивів до творчої діяльності ми про-
вели анкетування серед студентів ІУ курсу факультету 
фізичного виховання ДДІЗФВіС і Луганського інсти-
туту фізичного виховання і спорту (186 респонден-
тів). Ось як відповіді були одержані. На питання ан-
кети «Інтересно Вам виконувати курсові чи дипломні 
роботи?», більшість опитаних (67%) відповіли – не 
дуже, але виконують для того, щоб уникнути непри-
ємностей; 11% дали відповідь – ні, 32% опитаних 
відповіли – так «якщо цікава сама тема роботи». На 
питання «Зацікавлені лі Ви знайти який-небудь ре-
зультат в діяльності, нові шляхи рішення проблеми?», 
більшість респондентів – 78% відповіли так, але на-
жаль, відмітили, якщо немає прямої потреби в цьому, 
самостійно вони цього робити не стануть. 

Встановлено згідно результатів анкетування, що 
для деяких студентів (32%) головним мотивом при 
проведенні творчої діяльності є інтерес до теми ро-
боти і прагнення знайти нові шляхи рішення про-
блеми, але для цього необхідно мати певні установки 
від викладачів. Очевидно, навчаючись у ВНЗ, вони 
не ставлять перед собою мету самовдосконалюва-
тися і проявляти творчу активність. Адже лише сві-
доме ставлення до такого роду діяльності дозволить 
майбутнім вчителям фізичного виховання отримати 
необхідний обсяг знань, покращити свою фахову під-
готовленість, проявити педагогічну творчість. Якщо ж 
студенти займаються цією діяльністю без чіткої мети 
само реалізуватися як творча особистість, то, звичай-
но, чекати від них творчої активності марно. 

Потрібно також зазначити, що мотив завжди так чи 
інакше пов’язаний з процесами пізнання: сприйнят-
тям, мисленням, пам’яттю і мовою. Принцип єдності 
свідомості й діяльності обґрунтували С.Рубінштейн, 

О.Леонтьєв. На їхню думку, виявлення інтересу не-
можливе поза діяльністю людини, яка детермінує 
його появу, розвиток. Водночас, уся діяльність люди-
ни вагомо визнача ється інтересами, що з’являються в 
процесі її життєдіяльності. Отже, інтерес є важливим 
чинником для особистості в цілому, він діє як важ-
ливий суб’єктивний фактор, що сприяє успішній ре-
алізації психічних процесів (пам'яті, мислення, уяви, 
емоцій, уваги), доцільнішому виконанню тієї чи іншої 
діяльності в цілому [1, 4].

Мотив “інтерес до теми роботи” показує зацікав-
леність студентів до окремих предметів чи розділів. 
Бесіди зі студентами виявили, що це залежить від 
якості викладання. Цікаве подання навчального мате-
ріалу підвищує інтерес і активність студентів. 

Вчитель сучасної школи повинен володіти систе-
мою глибоких знань, які складають основу педагогіч-
ної діяльності. Специфіка підготовки до педагогічної 
діяльності полягає в тому, що студент зразу після за-
кінчення вищого закладу освіти стає самостійним ор-
ганізатором навчально-виховного процесу і повинен 
виконувати всі функції вчителя. Тому зміст і характер 
фахової підготовки повинен відповідати рівню знань 
кваліфікованого вчителя [1, 6]. 

Досвід показує, якщо вдається активізувати у 
студентів інтерес до предмету, до оволодіння про-
фесійними знаннями, коли самі вони включаються в 
навчально-виховний процес, постають як його орга-
нічні частини, значно зростає сила їх мотивів до твор-
чої педагогічної діяльності. 

Висновки. 
Таким чином, майбутні вчителі фізичного вихо-

вання готові проводити педагогічну діяльність саме 
як творчу. Але для цього необхідно формувати моти-
вацію, мотиви у студентів в процесі фахової підготов-
ки. Найбільш актуальні і ефективні засади здійснення 
творчої діяльності ґрунтуються на: залученні до під-
готовки доповідей, статей, написання наукових рефе-
ратів, наукових робіт, складання сценаріїв спортив-
них свят, планів-конспектів для творчого проведення 
уроків з фізичного виховання і т.і.. Тільки так зростає 
роль самостійної творчої роботи майбутніх учителів 
фізичного виховання, які виступають активними ді-
ячами по здійсненню процесів саморозвитку і само-
вдосконалення.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх 
вчителів фізичної культури в контексті інформатизації освіти

Карло В.Г.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотації:
Теоретично обґрунтовано форму-
вання інформаційної компетентнос-
ті у майбутніх вчителів фізичного 
виховання в процесі освіти. Розкри-
то, що формування інформаційної 
компетентності майбутнього учите-
ля фізичної культури є однією з най-
важливіших складових перебудови 
системи фізичного виховання. На-
ведено, що для успішного вирішен-
ня проблем формування інформа-
ційної компетентності майбутнього 
учителя фізичної культури доцільно 
комплексно проводити досліджен-
ня по формуванню комп'ютерної 
грамотності, інформаційної культу-
ри у галузі знань «Фізичне вихован-
ня, спорт і здоров'я людини». Дове-
дено, що впровадження передових 
технологій в процес підготовки май-
бутніх учителів дозволять підготу-
вати соціально розвинену особу, 
компетентного педагога, фахівця 
своєї галузі. Формування у студен-
тів інформаційної компетентності 
допоможе їм розуміти економічні, 
правові і соціальні аспекти вико-
ристання інформації, дотримувати 
етичні і правові норми при здій-
сненні доступу і використання ін-
формації.

Карло В.Г. Проблемы формирования ин-
формационной компетентности будущих 
учителей физической культуры в кон-
тексте информатизации образования. 
Теоретически обосновано формирование 
информационной компетентности у будущих 
учителей физического воспитания в про-
цессе образования. Раскрыто, что форми-
рование информационной компетентности 
будущего учителя физической культуры яв-
ляется одной из важнейших составляющих 
перестройки системы физического воспита-
ния. Показано, что для успешного решения 
проблем формирования информационной 
компетентности будущего учителя физиче-
ской культуры целесообразно комплексно 
проводить исследование по формированию 
компьютерной грамотности, информаци-
онной культуры в отрасли знаний «Физиче-
ское воспитание, спорт и здоровье челове-
ка». Доказано, что внедрение передовых 
технологий в процесс подготовки будущих 
учителей позволит подготовить социально 
развитую личность, компетентного педагога, 
специалиста своей отрасли. Формирование 
у студентов информационной компетентно-
сти поможет им понимать экономические, 
правовые и социальные аспекты использо-
вания информации, соблюдать этические и 
правовые нормы при осуществлении досту-
па и использования информации

Karlo V.G. Problems of forming 
informative competence of future 
teachers of physical culture in the 
context of informatization of education. 
In theory, forming of informative 
competence for the future teachers of 
physical education in the process of 
education is grounded. It is exposed, 
that forming of informative competence 
of future teacher of physical culture is 
one of major constituents of alteration 
of the system of physical education. It is 
shown that for the successful decision 
of problems of forming of informative 
competence of future teacher of physical 
culture expediently complex to conduct 
research on forming of computer 
literacy, informative culture in the field 
of knowledge “Physical education, sport 
and health of a man”. It is well-proven that 
introduction of front-rank technologies 
in the process of preparation of future 
teachers will allow to prepare the socially 
developed personality, competent 
teacher, specialist of the industry. 
Forming for the students of informative 
competence will help them to understand 
the economic, legal and social aspects 
of the use of information, observe ethics 
and legal norms during realization of 
access and use of information.

Ключові слова:
інформаційна, компетентність, 
новітні, комп’ютерні, технології.

информационная, компетентность, новей-
шие, компьютерные, технологии.

informative, competence, newest, com-
puter, technologies.

Вступ. 1

Однією з найважливіших особливостей на-
шого часу є перехід розвинутих країн світу від 
постіндустріального до інформаційного суспільства. 
Якщо у ХХ столітті викладач, у першу чергу, мав бути 
фахівцем у своїй галузі, то вже ХХІ сторіччя потребує 
від викладача наявність розвинутого кругозору, який 
неможливий без інформаційної компетентності. 
Отже, система освіти покликана розв’язати принци-
пово нову глобальну проблему – підготувати людину 
до життя і діяльності в зовсім нових для неї умовах 
інформаційного світу. Саме в закладах освіти учнівська 
та студентська молодь набуватиме необхідних знань 
про нове інформаційне середовище, інформаційну 
культуру й новий інформаційний світогляд.

Швидкі темпи розвитку й застосування 
інформаційних та телекомунікаційних технологій 
суттєво впливають на процес інформатизації освіти. 
Пріоритетним завданням цього процесу є підготовка 
кадрів до успішного використання новітніх технологій, 
тобто формування інформаційної компетентності.

Розвиток системи вищої освіти на сучасному етапі 
є випереджальним, що забезпечує єдність загаль-
ного і професійного розвитку майбутнього вчителя 
фізичної культури в умовах інформатизації освіти. 
Найважливішими засобами рішення даного завдання є 
використання сучасних педагогічних і інформаційних 
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технологій в навчальному процесі. Вчителі фізичного 
виховання повинні володіти комп’ютерною технікою 
на високому рівні та використовувати шкільні 
комп’ютерні класи для опанування як теоретично-
го, так і практичного матеріалу шкільної програми з 
фізичної культури, застосовуючи мультимедійні за-
соби. Одним з показників відповідності рівня вищої 
освіти сучасних Європейських і Світових стандартам 
є інформаційна компетентність майбутнього вчителя 
фізичної культури.

Незважаючи на те, що нашого часу стрімко йде 
розвиток інформаційних технологій, вирішуються 
проблеми з підвищення ефективності освіти в ВНЗ, 
деякі питання ще не вирішені. Значної уваги не 
приділяється рівню інформаційної компетентності 
майбутніх вчителів фізичного виховання.

Розгляду інформатизації освіти, системи підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання в умовах 
інформатизації освіти, формуванню інформаційної 
компетентності майбутніх вчителів фізичної культури 
присвячено праці таких вчених І. Жарко, Ю. Драгнєв, 
Л. Макаренко С. Овчаров, О. Пєхота та ін. [1; 2; 3; 4; 5].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування фор-

мування інформаційної компетентності у майбутніх 
вчителів фізичного виховання в процесі освіти.

Результати дослідження. 
Інформаційні ресурси доступні для нас че-

рез бібліотеки, суспільні інформаційні служби, 
спеціалізовані організації, засоби масової інформації, 
Інтернет – і в переважній більшості випадків 
інформація представлена в хаотичному вигляді, 
ставлячи цим самим перед користувачем питання її 
автентичності, обґрунтованості і достовірності. 

Наявність величезного інформаційного пото-
ку не може само по собі сформувати підготовлених 
користувачів без додаткового масиву необхідних знань 
і навичок з ефективного використанню інформації.

Інформаційна компетенція є однією з ключо-
вих компетенцій сучасної людини. Вона пов'язана 
з процесом інформатизації суспільства. Володіння 
інформаційними технологіями, розуміння їх сильних 
і слабких боків, критичне мислення – ось основні 
складові цієї компетенції [5].

Інформація доступна з використанням різних медіа 
засобів, що включають графічні образи, графічні 
об'єкти, текстові фрагменти і тому подібне висуває 
нові бар'єри на шляху їх сприйняття користувачем, а 
також оцінки і розуміння змісту. Кількість інформації 
сумнівної якості, що росте, є значними складнощами 
і проблемами для суспільства, вважає Л. Макаренко 
[3]. Ми погоджуємось з вченою, тому що наявність 
величезного інформаційного потоку не може само по 
собі сформувати підготовлених користувачів без до-
даткового масиву необхідних знань і навичок по ефек-
тивному використанню інформації.

На думку І. Жарко [1] інформаційна компетентність 
– це комплекс необхідних навичок, які потрібні кожно-
му індивіду для того, щоб «усвідомлювати необхідність 
в інформації, вміти її знайти, дати вірну оцінку й 
ефективно використовувати необхідну інформацію. 
Інформаційна компетентність є дуже важливим по-
няттям на світі нових технологій і нестримного зро-
стання інформації, що постійно змінюється. Це так, у 
зв'язку зі все зростаючою складністю цього світу люди 
все частіше стикаються з широким різноманіттям і 
багатоваріантністю при виборі інформації в різних 
областях – в процесі навчання, на робочому місці, в 
особистому житті.

Ю.В. Драгнєв [2] зазначає, що реформування 
сучасної вищої освіти відбувається в умовах ши-
рокомасштабного впровадження інформаційних 
технологій в усі галузі знань. Тому одним з головних 
завдань вищої освіти є навчання майбутніх вчителів 
фізичної культури користуватися інформаційними 
технологіями у навчальному процесі та у майбутній 
професійній діяльності.

На думку О. Крупського, інформаційна 
компетентність є важливим компонентом проце-
су освіти майбутніх вчителів фізичної культури. 

Оволодіння принципами інформаційної компетенції 
розширює горизонти освіти з класних кімнат в об-
ласть самостійної роботи по проведенню досліджень, 
просуванню від індивідуальної роботи до співпраці, 
зміцнення професійних позицій, розширення можли-
востей в усіх сторонах життя [http://www.ukrdeti.com/
firstforum/h23.html].

А. Жуковська додає, що на сучасному етапі 
інформатизації суспільства все більшого поширення в 
різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні 
технології, вони виступають як один із інструментів 
технології, вони виступають як один із інструментів 
пізнання [http://eprints.zu.edu.ua/1470/1/2.pdf]. Ми 
можемо зробити висновок, що однією із задач вищої 
освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується 
у світовому інформаційному просторі, який має знан-
ня та навички щодо пошуку, обробки та зберігання 
інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні 
технології.

У звіті комісії Бойера «Перебудова вищої освіти» 
(США) рекомендовані такі повчальні стратегії, які ви-
магають від студентів здатності «в побудові істотних 
(вірних) запитів або комплексу питань, дослідницьких 
навичок при пошуку відповідей на поставлені питан-
ня, комунікативних навичок при передачі результатів» 
[http://notes.cc.sunysb.edu/Pres/boyer.nsf]. 

Встановлено, що навчальні курси мають бути 
структуровані відповідно до “студент-оріентованим” 
освітнім середовищем, так, щоб питання були 
нормою, рішення проблем фокусом, а критичне 
мислення було частиною цього процесу. Таке освітнє 
середовище, безумовно, вимагає знання основ 
інформаційної письменності. Отримання знань 
в області інформаційної компетентності у багато 
разів підвищує здібності студентів в самоосвіті, 
оскільки вимагає навичок роботи з різними видами 
інформаційних ресурсів для розширення горизонтів 
власних знань, здатності формулювати питання, а 
також посилює навички критичного мислення для 
подальшої самоосвіти. 

Проаналізувавши вище викладений матеріал, ми 
можемо зазначити, що інформаційно компетентна 
людина уміє:

визначити розмір своїх інформаційних потреб і за-• 
питів;
раціонально і ефективно дістати доступ до необхід-• 
ної інформації;
критично оцінити рівень отриманої інформації і • 
знайдених ресурсів;
впровадити відібрану інформацію у власне формо-• 
вану інформаційну базу;
ефективно використовувати інформацію відповідно • 
до поставлених цілей;
розуміти економічні, правові і соціальні аспекти ви-• 
користання інформації, дотримувати етичні і пра-
вові норми при здійсненні доступу і використання 
інформації. 

 Досягнення компетентності в питаннях 
інформаційної письменності вимагає розуміння того, 
що ця сукупність здібностей не є чимось невластивим 
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для навчального плану, навпаки, це повинно бути впле-
тене в структуру, зміст і результати учбових планів. 
Така інтеграція також сприяє розширенню спектру 
можливостей для майбутнього розвитку і впровад-
женню методів навчання, які базуються на принципах 
розв’язання проблем, наочності, дослідженнях.

Інформаційна компетентність формує основу для 
безперервного і тривалого процесу навчання. Вона 
має відношення до будь-яких дисциплін, будь-якого 
освітнього середовища, усіх рівнів навчання. Це дає 
можливість майбутнім вчителям фізичної культури 
формувати зміст і розширювати горизонти наукових 
досліджень, бути більше мотивованими, контролюва-
ти процес своєї освіти.

Доведено, що інформаційна компетентність 
має пряме відношення до підвищення рівня знань 
студентів в питаннях пошуку, управління і викори-
стання інформації, тому нині ці питання є ключовим. 

Висновки.
Інформаційна компетентність важлива для 

усіх груп населення. У суспільстві, що швидко 
розвивається, виникають нові потреби в інформації 
різного характеру. Інформаційно розвинена особа 
впевнено почувається в потоці даних; для більшості 
людей комп’ютерні технології перестануть бути “ве-
жею із слонової кістки”.

У зв’язку зі все зростаючою складністю цього світу 
люди все частіше стикаються з широким різноманіттям 
і багатоваріантністю при виборі інформації в різних 
областях – в процесі навчання, на робочому місці, в 
особистому житті. Інформаційні ресурси доступні для 
нас через бібліотеки, суспільні інформаційні служби, 
спеціалізовані організації, засоби масової інформації, 
Інтернет – і в переважній більшості випадків 

інформація представлена в хаотичному вигляді, 
ставлячи цим самим перед користувачем питання її 
автентичності, обгрунтованості і достовірності. Окрім 
цього, інформація доступна з використанням різних 
медізасобів, що включають графічні образи, графічні 
об’єкти, текстові фрагменти і тому подібне, висуває 
нові бар’єри на дорозі їх сприйняття користувачем, а 
також оцінки і розуміння змісту. Зростаюча кількість 
інформації сумнівної якості є значними складнощами 
і проблемами для суспільства. Наявність величезного 
інформаційного потоку не може само по собі сфор-
мувати підготовлених користувачів без додаткового 
масиву необхідних знань і навичок з ефективного ви-
користання інформації. 

Інформаційно компетентна людина зможе чітко 
формулювати свої потреби, знаходити найкращі шля-
хи їх задоволення, більше цікавитиметься аспекта-
ми своєї діяльності, з’явиться додаткова позитивна 
мотивація. 

Доведено, що впровадження передових технологій 
в процес підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури дозволять підготувати соціально розви-
нену особу, компетентного педагога, фахівця своєї 
галузі. Формування у студентів інформаційної 
компетентності допоможе їм розуміти економічні, 
правові і соціальні аспекти використання інформації, 
дотримувати етичні і правові норми при здійсненні 
доступу і використання інформації. Тому сформована 
інформаційна компетентність у майбутнього учителя 
фізичної культури є запорука його успішної діяльності 
в інформаційно-освітньому середовищі.

У перспективі планується приділити увагу сучасній 
освіті майбутнього вчителя фізичної культури в умо-
вах інформаційно-освітнього середовища.
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молодіжного чемпіонату Європи U-20
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Анотації:
Показано результати педагогічно-
го спостереження і порівняльного 
аналізу компонентів змагальної ді-
яльності кращих команд учасників 
зональної і фінальної частини чем-
піонату Європи з регбі серед чоло-
вічих молодіжних збірних команд. 
Вік спортсменів становив 19-20 
років. Всього було опрацьовано 16 
ігор. Даними для дослідження слу-
гували відеоматеріали і протоколи 
ігор молодіжного чемпіонату Євро-
пи у м. Варшаві (Польща). Порів-
няльний аналіз кількісних і якісних 
показників змагальної діяльності 
здійснювався за основними ком-
понентами змагальної діяльності 
за середніми показниками в грі: 
кількість сутичок за гру і їх реалі-
зація; кількість коридорів за гру та 
їх реалізація; кількість спроб та їх 
реалізація; кількість призначених 
штрафних ударів та їх якісне вико-
нання; загальна результативність 
гри. Доведена необхідність про-
яву спортсменами психоемоцій-
ної стійкості, точності у виконан-
ні рухів, спеціальної спритності, 
швидкісно-силових якостей.

Квасница О.М., Базыльчук О.В. Показа-
тели соревновательной деятельности 
регбистов молодежного чемпионата 
Европы U-20. Показаны результаты пе-
дагогического наблюдения и сравнитель-
ного анализа компонентов состязательной 
деятельности лучших команд участников 
зональной и финальной части чемпионата 
Европы по регби среди мужских молодеж-
ных сборных команд. Возраст спортсме-
нов составлял 19-20 лет. Всего было обра-
ботано 16 игр. Данными для исследования 
служили видеоматериалы и протоколы игр 
молодежного чемпионата Европы в Вар-
шаве (Польша). Сравнительный анализ 
количественных и качественных показа-
телей соревновательной деятельности 
осуществлялся по основным компонентам 
игры по средним показателям в игре: ко-
личество столкновений за игру и их реали-
зация; количество коридоров за игру и их 
реализация; количество попыток и их реа-
лизация; количество назначенных штраф-
ных ударов и их качественное выполнение; 
общая результативность игры. Доказана 
необходимость проявления спортсменами 
психоэмоциональной стойкости, точности 
в исполнении движений, специальной лов-
кости, скоростно-силовых качеств.

Kvasnitsa O.M., Bazyl’chuk O.V. 
Competition performance of rugby-
players of youth championship of 
Europe U-20. The results of pedagogical 
supervision and comparative analysis of 
components of contention activity of the 
best commands of participants of zonal and 
final part of championship of Europe are 
rotined on rugby among masculine youth 
collapsible commands. Age of sportsmen 
made 19-20 years. 16 games were 
treated in all. For research video data and 
protocols of games of youth championship 
of Europe served as information in Warsaw 
(Poland). The comparative analysis of 
quantitative and high-quality competition 
performance indicators was carried out on 
the basic components of game on middle 
indexes in a game: amount of collisions 
for a game and their realization; amount of 
corridors for a game and their realization; 
amount of attempts and their realization; 
amount of the appointed penalty shots and 
their high-quality implementation; general 
effectiveness of game. The necessity of 
display of psychological emotional firmness 
sportsmen is well-proven, to exactness 
in execution motions, special adroitness, 
speed-power qualities.

Ключові слова:
регбі, змагальна, діяльність, чем-
піонат, Європа.

регби, состязательная, деятельность, 
чемпионат, Европа.

rugby, competitive, activity, championship, 
Europe.

Вступ. 1

Спортивні змагання – ключовий елемент, який 
характеризує усю систему організації і підготовки 
спортсменів до результативної змагальної діяльності. 
Під час змагань відбувається максимальна реалізація 
можливостей спортсменів і команд, уніфіковане по-
рівняння їх рівня підготовленості, досягнення найви-
щих результатів, перемог, встановлення рекордів [3, 
6]. Великого значення змагання набувають як потуж-
ний фактор мобілізації функціональних резервів ор-
ганізму, удосконалення різних сторін підготовленості 
спортсмена. Тому, одним із основних напрямів удоско-
налення спортивної підготовки є постійне збільшення 
змагальної практики як ефективного засобу мобіліза-
ції функціональних резервів організму спортсменів, 
стимуляції адаптаційних процесів та підвищення на 
цій основі ефективності процесу підготовки [5, 6, 7]. 
При цьому, збільшення кількості змагань, призводить 
до скорочення часу на підготовку до них і, як наслі-
док, зниження рівня підготовленості спортсменів.

Практично доступним й об’єктивним методом 
визначення функціональних можливостей організму 
спортсменів у спортивних іграх, у тому числі і у регбі, 
є аналіз їх рівня спортивних результатів. Збір, опра-
цювання і аналіз компонентів змагальної діяльності 
дають можливість розкрити закономірності гри, виді-
лити фактори, які зумовлюють ефективну змагальну 
діяльність, що може сприяти подальшому науковому 
обґрунтуванню тренувального процесу регбістів.
© Квасниця О.М., Базильчук О.В.,. 2012

Основу змагальної діяльності у регбі складає наяв-
ність ігрового конфлікту між гравцями захисту і напа-
ду. По ходу гри майже безперервно виникають протидії 
між ними у різних зонах ігрового майданчика. У зв‘язку 
з цим проходять різноманітні переміщення гравців, які 
призводять до появи нових ігрових ситуацій. В остан-
ні роки зусилля багатьох фахівців у спортивних іграх 
сконцентровані на аналізі змагальної діяльності коман-
ди і окремих гравців (футболі – Лисенчук Г.А., Мак-
сименко І. Г. 2009, баскетболі – Безмылов Н.Н. 2010, 
волейболі – Фурманов А.Г. 2007, гандболі – Циганок В. 
2000). Проте, у регбі, на сучасному етапі його розвитку, 
недостатньо приділяється фахівцями уваги вивченню 
цього важливого напрямку. У зв‘язку зі зміною у пра-
вилах гри, значно підвищилась її інтенсивність, що у 
свою чергу вимагає від гравців мобілізації усіх систем 
організму, підвищення рівня підготовленості до проти-
дії великим навантаженням. Оптимізація тренувально-
го процесу неможлива без глибокого аналізу змагальної 
діяльності регбістів. Тому, з огляду на нововведення та 
застарілі дані фахівців, що раніше займалися цією про-
блемою у регбі [2, 4], постає необхідність у вивченні 
структури і змісту змагальної діяльності кваліфікова-
них регбістів в умовах сьогодення, що і обумовлює ак-
туальність даної роботи.

Аналіз літературних джерел показує, що за 
останні роки структура і зміст змагальної діяльності 
спортсменів-регбістів з урахуванням змін у правилах 
гри у 2008р. майже не вивчались (Иванов В.А. 2004, 
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Мартиросян А.А. 2006). У зв’язку із цим практично 
не розроблені модельні характеристики компонентів 
змагальної діяльності регбістів різного амплуа, не 
встановлено взаємозв’язків між компонентами зма-
гальної діяльності та її результативністю. Вивчення 
цих питань є актуальним як для теорії і методики 
спортивних ігор, зокрема регбі, так і для спортивної 
практики, оскільки вид спорту має широке розповсю-
дження на міжнародній арені – з 2012 року регбі було 
внесено до програми Олімпійських ігор.

Робота виконана за планом НДР Хмельницького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення кількісних харак-

теристик змагальної діяльності кваліфікованих рег-
бістів 19-20 років (U-20). 

Завдання дослідження. 
1. Аналіз науково-методичної літератури з питань 

структури і змісту змагальної діяльності регбістів. 
2. Вивчити і порівняти показники компонентів зма-

гальної діяльності регбістів 19-20 років (U-20) членів 
збірної команди України та гравців кращих європей-
ських країн, які взяли участь у Чемпіонаті Європи у 
Польщі у листопаді 2011р.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз по-
казників компонентів змагальної діяльності регбістів 
здійснювався за допомогою відеоматеріалів і про-
токолів ігор молодіжного чемпіонату Європи (U-20 
– юніори 1991-92 р.н.), який проходив у листопаді 
2011 р. у м. Варшаві (Польща). Порівнювались ре-
зультати змагальної діяльності гравців національної 
збірної команди України U-20 із показниками збірних 
команд Литви (переможець чемпіонату Європи 2010 
року), Сербії, Угорщини (срібний призер чемпіонату 
Європи 2010 року), Молдови. Всього було опрацьо-
вано 16 ігор вищезгаданих команд, які були учасни-

ками чемпіонату Європи U-20. Порівняльний аналіз 
кількісних і якісних показників змагальної діяльності 
здійснювався за основними компонентами змагальної 
діяльності за середніми показниками в грі: кількість 
сутичок за гру і їх реалізація; кількість коридорів за 
гру та їх реалізація; кількість спроб та їх реалізація; 
кількість призначених штрафних ударів та їх якісне 
виконання; загальна результативність гри. Для досяг-
нення поставленої мети, нами було застосовано мето-
ди математичної статистики.

Результати дослідження. 
Збірна команда України U-20 згідно рейтингу 

FIRA-AER (Асоціація європейського регбі) потрапи-
ла в південну групу, до складу якої також увійшли 
команди Греції, Сербії та Угорщини. Переможець у 
групі ставав учасником фінальної частини чемпіонату 
Європи.

Аналіз компонентів змагальної діяльності гравців 
збірних команд південної групи свідчить, що за усі-
ма їх кількісно-якісними показниками гравці збірної 
команди України переважали своїх суперників, що і 
зумовило їх результат у півфінальній частині турні-
ру. Це дало змогу гравцям української збірної взяти 
участь у фінальній частині турніру (табл.1). 

Аналіз компонентів змагальної діяльності гравців 
збірної команди України у фінальній частині європей-
ського турніру свідчить, що порівняно із результатами 
ігор у південній групі українські регбісти значно по-
ступаються командам учасникам фінальної частини 
(табл. 2). Це вказує, про високий рівень підготовле-
ності гравців команд-фіналісток.

За кількісними показниками компонентів зма-
гальної діяльності між гравцями збірної коман-
ди України (U-20) та провідними європейськими 
збірними командами Молдови, Литви статистичних 
розбіжностей не виявлено. Проте, показники якісного 

Таблиця 1
Показники змагальної діяльності гравців збірних команд країн-учасниць чемпіонату Європи  

з регбі U-20 (південна зона)

Компоненти змагальної 
діяльності

Країни учасники чемпіонату Європи
Україна Сербія Угорщина

кількість % кількість % кількість %
Сутичка 12,5 (10,5)* 84 10,5 (7)* 66,6 11,5 (8)* 69,5
Коридор 8,5 (7)* 82,3 7,5 (6)* 80 10 (6,5)* 65
Спроби 4,5 (3)* 66,6 4,5 (0,5)* 11 3,5 (1,5)* 42,8
Штрафний удар 5,5 (3,5)* 63,6 6,5 (0)* 0 2 (0,5)* 25
Результативність 36:5 19,5:23,5 22:19,5

Примітка: * – кількість призначених і реалізованих компонентів змагальної діяльності.

Таблиця 2
Показники змагальної діяльності гравців збірних команд країн-учасниць чемпіонату Європи  

з регбі U-20 (фінальна частина)

Компоненти змагальної 
діяльності

Країни учасники чемпіонату Європи
Україна Молдова Литва

кількість % кількість % кількість %
Сутичка 14 (8,5)* 60,7 14,5 (13)* 89,6 15,5 (12,5)* 80,6
Коридор 9,5 (6)* 63,1 9,5 (8)* 84,2 8,5 (7)* 82,3
Спроби 0,5 (0,5)* 100 1 (0,5)* 50 1 (0,5)* 50
Штрафний удар 2,5 (1)* 40 2 (1)* 50 2 (1)* 50
Результативність 6,5:13 9:35 9:29

Примітка: * – кількість призначених і реалізованих компонентів змагальної діяльності.
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виконання таких основних техніко-тактичних дій, які 
вимагають від гравців мобілізації і прояву усіх сторін 
їх підготовленості, як сутички, коридори, штрафні 
удари та загальна результативність, за гру значно нижчі 
у гравців збірної команди України. Так, показники 
реалізованих сутичок українських регбістів становить 
60,7% проти 80,6% у Литви і 89,6% у Молдови. Що 
вказує на низьку здатність українських спортсменів до 
оборонних дій. Ідентично спостерігається реалізація 
коридорів 63,1% проти 82,3% та 84,2% відповідно 
та штрафних ударів 40% проти 50% у Молдови та 
Литви. Що свідчить, про низьку здатність українських 
регбістів до злагоджених командних дій при переходах 
від захисних дій до нападу та реалізації стандартних 
положень. Що у свою чергу вимагає від гравців прояву 
психоемоційної стійкості, точності у виконанні рухів, 
спеціальної спритності, швидкісно-силових якостей.

Висновки. 
Аналіз показників компонентів змагальної 

діяльності гравців збірних команд-учасниць 

європейського чемпіонату свідчить про те, що за 
кількісними показниками гравці збірної команди 
України (U-20) статистично не поступалися своїм 
суперникам у фінальній частині європейського 
турніру. Проте, встановлені показники якісного прояву 
основних компонентів змагальної діяльності, на даному 
етапі їх реалізації, не сприяють українським регбістам 
у боротьбі за призові нагороди європейського рівня. 
Це дає можливість виявити резерви в удосконаленні 
методики підготовки регбістів до відповідальних 
змагань і вносити корективи у планування навчально-
тренувального процесу.

Подальше вивчення напрямку вдосконалення сис-
теми підготовки регбістів необхідно розглядати за 
умов комплексного аналізу показників компонентів 
змагальної діяльності, фізичної та психологічної під-
готовленості. Вивчення взаємозв’язків між компонен-
тами змагальної діяльності і показниками фізичної 
підготовленості окремих гравців та адекватної корек-
ції їх тренувального процесу.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Психологічна корекція постстресового стану  
студентів засобами фізичного виховання

Конова Л.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто напрямки пошуку засо-
бів, що сприяють зниженню залиш-
кового психоемоційного напружен-
ня та виведення із стресового стану 
студентів засобами фізичного ви-
ховання. Проведено короткий ана-
ліз новітніх психолого-педагогічних 
джерел з питань корекція пост-
стресового стану студентів за-
собами фізичного навантаження 
аеробного та анаеробного напрям-
ку. Окреслено практичні способи 
впливу на здоров’я зберігаючу по-
ведінку та поетапне підвищення 
рівня психічного здоров’я. Встанов-
лено, що фізичні навантаження ае-
робного напрямку взаємопов’язані 
зі зниженням рівня хвилювання і 
депресії. Зазначається, що заняття 
фізичними вправами впливають на 
ряд самооцінки, впевненості у собі, 
поліпшують розумові процеси. Ре-
комендовано фізичні навантажен-
ня використовувати як доповнення 
до традиційних методів терапев-
тичного впливу.

Конова Л. А. Психологическая коррек-
ция постстресового состояния студен-
тов методами физического воспитания. 
Рассмотрены направления поиска средств, 
которые способствуют снижению остаточ-
ного психоэмоционального напряжения и 
выведения из стрессового состояния сту-
дентов средствами физического воспита-
ния. Проведен короткий анализ новейших 
психолого-педагогических источников по 
вопросам коррекция постстресового со-
стояния студентов средствами физической 
нагрузки аэробного и анаэробного направ-
ления. Очерчено практические способы 
влияния на здоровьесберегающее пове-
дение и поэтапное повышение уровня пси-
хического здоровья. Установлено, что фи-
зические нагрузки аэробного направления 
взаимоувязываются со снижением уровня 
волнения и депрессии. Отмечается, что за-
нятия физическими упражнениями влияют 
на ряд самооценки, уверенности в себе, 
улучшают умственные процессы. Рекомен-
довано использовать физические нагрузки 
в качестве дополнения к традиционным ме-
тодам терапевтического влияния.

Konova L. A. The psychological 
correction after stress condition of 
students by the methods of physical 
education. Directions of search of 
facilities which favour the decline of 
remaining psychological emotional 
tension and excretion a stress state of 
students be means of physical education 
are considered. The short analysis of the 
newest psychological pedagogical sources 
on questions about correction students’ 
after stress state by means of the physical 
loading of aerobic and anaerobic direction 
is conducted. The practical methods of 
influence on a health saving conduct 
and stage-by-stage increase of psychical 
health level are outlined. It is set that the 
physical loadings of aerobic direction 
follow mutually with the decline of level of 
agitation and depression. It is marked that 
engaged in physical exercises influence on 
the row of self-appraisal, to the confidence 
in itself, improve mental processes. It is 
recommended to use the physical loadings 
as adding to the traditional methods of 
therapeutic influence.

Ключові слова:
фізичне, навантаження, студен-
ти, депресія, настрій, психічне, 
здоров’я.

физическое, нагрузка, студенты, депрес-
сия, настроение, психическая, здоровье.

physical, loading, students, depression, 
mood, psychical, health.

Вступ.1

В останні роки в зв’язку з сучасним ритмом життя 
з’являються додаткові психоемоційні навантаження, 
пов’язані з стресовими ситуаціями. Тому на перший 
план висувається проблема пошуку засобів, що 
сприяють зниженню залишкового психоемоційного 
напруження та виведення із стресового стану.

Постійний вплив стресового фактору може 
призвести до розвитку неврозів та інших психічних 
розладів. Тому основне завдання викладача – сприяти 
зниженню залишкового психоемоційного напруження 
та корекції постстресового стану студентів.

Стрес являє собою процес, послідовність явищ, 
які призводять до визначеного результату. Його визна-
чають як «суттєвий дисбаланс між потребою (фізіоло-
гічною або психологічною) та здатністю до реакції в 
умовах, коли неможливість задоволення потреби має 
суттєві наслідки».[2]

Також стрес – стан напруження, що виникає у лю-
дини під тиском сильних впливів. Розрізняють стадії 
хвилювання (мобілізація захисних сил), резистентнос-
ті (пристосування до стресової ситуації), виснаження 
(при сильному та довгому стресі може закінчитися 
смертю).[8]

Стрес також класифікують на легкий, помірний, 
тяжкий, надзвичайний та катастрофічний. До першої 
групи, тобто легкої форми стресу, відносяться незна-
чні події, які викликають невеликі подразнення нер-
вової системи. Прикладом може бути сварка з товари-
шем, незвичне або незнайоме приміщення для занять 
(спортивний зал), зміна сусіда по парті та ін. До дру-
© Конова Л.А., 2012

гої групи – помірної – відносяться: одруження, роз-
лучення подружжя, виключення з інституту, хронічна 
хвороба та ін. До тяжкої форми стресу відносять такі 
чинники, як розлучення батьків, небажана вагітність, 
арешт. Надзвичайні – сексуальне або фізичне насиль-
ство, смерть одного з батьків. І до останньої групи – 
катастрофічної форми – відносять смерть обох батьків 
або хронічна хвороба, що загрожує смертю [4].

Робота виконана за планом НДР Кременчуцького 
національного політехнічного університету імені Ми-
хайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз та розробка рекомендацій, 

що сприяють зниженню залишкового психоемоційно-
го напруження та корекції постстресового стану сту-
дентів засобами фізичного навантаження.

Мета досліджень – проаналізувати спеціальну лі-
тературу та наукові дослідження з питань фізичного 
навантаження і психічного здоров’я.

Результати дослідження.
По результатах спостережень та тестування при 

легкій формі стресу домінує хвилювання, яке впли-
ває на фізичну активність студента. Фахівці в галузі 
психології спорту та фізичної культури давно вивча-
ють продуктивний та негативний вплив збудження та 
хвилювання на фізичну активність осіб, що займають-
ся спортом. [9;7] Більшості студентів знайомий стан, 
коли нервове напруження примушує їх почувати себе 
вразливими. При несистематичних заняттях фізични-
ми вправами дані симптоми з часом зникають. При-
кладом цього може бути такий приклад.
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З 11 студентами, які переживали стан депресії з різ-

них причин протягом тривалого часу, були проведені 
заняття з фізичними навантаженнями. Після проведен-
ня цього експерименту було виявлено зниження рівня 
депресії. Таким чином, стало зрозуміло, що фізичні 
навантаження сприяють зниженню рівня збудження та 
депресії з клінічними ознаками цього стану.

Фізичні навантаження у даному випадку були 
аеробного напрямку і циклічного характеру. До фі-
зичних навантажень аеробного напрямку відносять: 
швидку ходьбу, біг, плавання, лижні гонки. При їх ви-
конанні до працюючих м’язів транспортується кисень 
для підтримки діяльності; вони являють собою фізич-
ну активність, яка призводить до підвищення функції 
серцево-судинної та дихальної системи, що є позитив-
ним впливом на організм.

З цього робимо висновок, що регулярне виконання 
фізичних навантажень зв’язане з тривалим зменшен-
ням рівня депресії.

Фахівці в галузі психології спорту та фізичної 
культури давно вивчають причини та дію збуджень, 
стресу та хвилювання в умовах занять фізичною куль-
турою і спортом. Багатьох фахівців в галузі медицини 
цікавлять психологічні та фізіологічні наслідки сис-
тематичних фізичних занять. Чи сприяють фізичні за-
няття зниженню рівню стресу?

Чи здатні інтенсивні тренування аеробного на-
прямку дати позитивний вплив на самопочуття сту-
дентів зі значним рівнем хвилювання?[5,3]

Цікаво, що серед різноманітних психічних змін-
них, головну увагу приділяють стану хвилювання та 
депресії. [1] Хоча багато людей страждають від цих 
порушень, не для всіх з них характерні психологічні 
стани, багатьом притаманний суб’єктивний дистрес. 
Для всіх цих людей систематичні заняття фізичною 
культурою мають терапевтичне значення і допомага-
ють знижувати відчуття хвилювання та депресії.

У теперішній час не можна з впевненістю сказати, 
що фізичні навантаження викликають або зумовлю-
ють зміни настрою. Вони, напевне, лише пов’язані з 
позитивними змінами настрою.[6]

Не дивлячись на те, що причинно-наслідкову вза-
ємодію не вдалось виявити, регулярні фізичні заняття 
пов’язані із зниженням стану хвилювання та депресії.

У більшості досліджень, в яких вивчали взаємодію 
між фізичними навантаженнями та психічним благо-
получчям, використовували навантаження аеробного 
напрямку. Було доведено, що лише навантаження до-
статньої тривалості та інтенсивності можуть привес-
ти до позитивних психологічних ефектів. [7] Тому ми 
розглянемо взаємодію між фізичними навантаження-
ми аеробного напрямку і психічним благополуччям.

Фізичні навантаження аеробного напрямку яв-
ляють собою фізичну активність, яка призводить до 
підвищення функцій серцево-судинної та дихальної 
систем. Під час фізичного навантаження аеробного 
характеру організм використовує і транспортує кисень 
до працюючих м’язів для підтримання діяльності. До 
фізичних навантажень аеробного напрямку відносять 
швидку ходьбу, біг, плавання, їзду на велосипеді, ае-
робні танці, лижні гонки. Згідно рекомендаціям фахів-
ців в галузі спортивної медицини, позитивний вплив 
на функцію серцево-судинної системи забезпечується 
при виконанні фізичного навантаження протягом 20-
30 хвилин 3-4 разів на тиждень з інтенсивністю, яка 
дорівнює 60-85% від максимальної частоти серцевих 
скорочень. [4,2] Фізичні навантаження анаеробного 
напрямку характеризуються або меншою тривалістю, 
або меншою інтенсивністю. При їх виконанні до пра-
цюючих м’язів транспортується менша кількість кис-
ню. До фізичних навантажень анаеробного напрямку 
відносять: гольф, тяжку атлетику, кеглі та інші.

Регулярне виконання фізичних навантажень 
пов’язане з тривалим зниженням рівня депресії.

Чим більша кількість тренувальних занять, тим 
відчутніше зниження депресії.

Чим триваліша програма тренувань, тим більше 
зниження депресії.

Загальна тривалість занять за тиждень непов’язана 
із зміною депресії.

Багато людей, які регулярно займаються фізич-
ною культурою, відмічають, що після заняття у них 
поліпшується психічний і емоційний стан. Це яви-
ще настільки поширене серед людей, які займаються 
спортом, що воно отримало назву «відчуття ейфорії». 
[9] Відчуття характеризується жвавістю розуму, звіль-
неністю, легкістю, відсутністю больових відчуттів і 
дискомфорту, відмінним ритмом і «сп’янінням». Це 

Таблиця 1
Позитивні психологічні впливи навантажень на клінічних хворих та звичайних людей

Збільшення Зниження
Розумової активності Абсентеїзму
Наполегливості Зловживання алкоголем
Впевненості Почуття гніву
Емоційної стійкості Хвилювання
Успішності Почуття збентеження
Внутрішнього локусу контролю Депресії
Пам’яті Головного болю
Сприйнятливості Ворожості
Позитивних образів Фобії (почуття страху)
Самоконтролю Психотичної поведінки
Статевого задоволення Напруженості
Відчуття благополуччя Самоконтролю
Ефективності праці Кількості помилок при виконанні роботи
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відчуття визначають такими словами – граційність, 
міць, пересування без зусиль та інше.

Існує велика кількість доказів виникнення відчуття 
ейфорії. Деякі з них були отримані в результаті дослі-
дження взаємозв’язку між різноманітними видами фі-
зичних навантажень і змінами настрою. Ось деякі з них:

фізичні навантаження аеробного напрямку пов’язані • 
з більш позитивними змінами настрою, ніж фізичні 
навантаження анаеробного характеру;
фізичні навантаження невеликої інтенсивності (на-• 
приклад, ходьба) пов’язані з більш позитивними 
змінами настрою, ніж навантаження високої інтен-
сивності;
у фізично активних людей спостерігаються більш • 
тривалі стани настрою, ніж у малорухливих людей;
масаж також пов'язаний з підвищенням позитивно-• 
го настрою.

Окрім вивчення взаємозв’язку між фізичним на-
вантаженням, станом хвилювання, депресією та на-
строєм, інтерес представляє питання: чи призводять 
фізичні навантаження до зміни особистості та психіч-
ного функціонування.

У дослідженні, метою якого було визначення 
впливу програми фізичних тренувань на чоловіків 
середнього віку, була отримана інформація про те, 
як фізичні навантаження можуть змінювати особис-
тість. У результаті програми занять з досліджуваними 
підвищився рівень фізичної підготовленості, а також 
відмітилися значні психологічні зміни. У них підви-
щились: рівень впевненості у собі, самоконтроль, по-
ліпшилась уява.

Загальновідомо, що в результаті фізичних трену-
вань може змінитися сприйняття власного тіла і під-
вищиться рівень само сприйняття. У ряді досліджень 
спостерігався позитивний взаємозв’язок між зміною 
рівня підготовленості і підвищенням рівня самооцін-
ки. [1] Підвищення рівня самооцінки після програм 
фізичних занять спостерігали у різних груп населен-
ня: у жінок, студентів, підлітків з надлишковою масою 
тіла, учнів шкіл. Відмічена перевага програм занять, 
націлених на підвищення рівня фізичної підготовле-
ності, над шкільними програмами фізичного вихован-
ня з точки зору підвищення рівня самооцінки.[2] Слід 
звернути увагу фахівців в галузі фізичного виховання 
на взаємозв’язок між рівнем фізичної підготовленос-
ті та рівнем самооцінки. Значний рівень самооцінки 
необхідний для нормального психічного розвитку і 
адаптації дітей, а фізичні навантаження є важливим 
інгредієнтом, який допомагає дітям і дорослим краще 
себе оцінювати. Фізичні навантаження можуть впли-
вати на рівень самооцінки засобами таких факторів:

збільшення рівня фізичної підготовленості;• 
досягнення мети;• 
відчуття соматичного благополуччя;• 
відчуття компетентності, майстерності чи контр-• 
олю;
засвоєння здорових звичок;• 
спеціальний досвід;• 
увага, обумовлена експериментом;• 

підтримка з боку інших людей, авторитетних для • 
даної людини.

Фізичні навантаження можуть бути засобом про-
філактики захворювань, обумовлених стресовими си-
туаціями, особливо у людей з високою психологічною 
витривалістю.

Хоча фізичні навантаження забезпечують спри-
ятливий психологічний вплив, їх не можна викорис-
товувати в усіх випадках депресії, стресу та інших 
психічних розладів. Так, на думку Buffone, фізичні 
навантаження аеробного напрямку не слід призначати 
в якості терапевтичного засобу людям з надмірною 
вагою тіла, страждаючим серйозними захворюваннями 
серця та людям з високим артеріальним тиском. 
Такі навантаження також протипоказані людям, які 
страждають сильною депресією.[3, 8]

Виходячи з цього, робимо висновок, що:
рівень фізичної підготовленості характеризується • 
позитивним взаємозв’язком з психічним здоров’ям 
і самопочуттям;
фізичні навантаження взаємопов’язані із знижен-• 
ням рівня хвилювання;
хвилювання і депресія – характерні симптоми не-• 
здатності подолати психічний стрес; фізичні наван-
таження взаємопов’язані із зниженням рівня хви-
лювання і фобіями;
сильно виражена депресія потребує професійного • 
лікування, фізичні навантаження можуть бути ви-
користані як додатковий засіб;
адекватні фізичні навантаження обумовлюють зни-• 
ження різних показників стресу, таких, як нервово-
м'язове напруження, ЧСС в спокої, вміст деяких 
гормонів;
фізичні навантаження здійснюють позитивний емо-• 
ційний вплив на людей різної статі і віку;
фізично здорові люди, які приймають психотропні • 
препарати, можуть виконувати фізичні вправи під 
доглядом лікаря.

Висновки.
Все більше зростає роль фізичних навантажень в 

збільшенні психічного здоров'я, оскільки значна кіль-
кість людей стикається з такими проблемами, як де-
пресія та стан тривоги. Фізичні навантаження аероб-
ного напрямку взаємопов’язані зі зниженням рівня 
хвилювання і депресії. Самопочуття людей поліпшу-
ється, як правило, відразу ж після фізичного наванта-
ження і залишається підвищеним ще декілька годин.

Таким чином використання даної методики забез-
печує подолання стану хвилювання, тривоги, стресу та 
депресії, допомагає уникнути і попередити ці психічні 
розлади, корелює по стресовий стан засобами фізич-
ного виховання, підвищує позитивний емоційний фон 
занять, що є базою для успішного функціонування і 
життєдіяльності людини. Також заняття фізичними 
вправами впливають на ряд самооцінки, впевненості у 
собі, також поліпшують розумові процеси. А оскільки 
фізичні навантаження взаємопов’язані з позитивними 
психічними змінами, то їх ще й широко використову-
ють як доповнення до традиційних методів терапев-
тичного впливу.
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Мотивоційно-ціннісне ставлення студентів технічних 
спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою

Корж Н.Л.
Запорізький національний технічний університет

Анотації:
Розглянуто напрямки мотиваційно-
ціннісного ставлення студентів до 
фізичної культури, здорового спо-
собу життя, фізичного самовдос-
коналення, потреби в регулярних 
заняттях фізичною культурою та 
спортом. В анкетуванні прийняли 
участь 310 студентів. Визначено 
чинники, які знижують або підвищу-
ють мотиваційно-ціннісне ставлення 
до самостійних занять. Показано 
напрямки формування у студентів 
життєвої активності під час навчання 
та у майбутній професійній діяль-
ності. Виділено два рівня цінностей: 
суспільний і особистісний. Реко-
мендовано планомірний перехід від 
обов’язкових форм занять до про-
цесу фізичного самовдосконалення 
студентів. Наголошено на посиленні 
методичної спрямованості педаго-
гічного процесу і засвоєнні студен-
тами знань, які дозволяють само-
стійно та раціонально здійснювати 
фізкультурно-спортивну діяльність. 

Корж Н.Л. Мотивационно-ценностное от-
ношение студентов технических специаль-
ностей к самостоятельным занятиям физи-
ческой культурой. Рассмотрены направления 
мотивационно-ценностного отношения студен-
тов к физической культуре, здоровому образу 
жизни, физическому самосовершенствованию, 
потребности в регулярных занятиях физиче-
ской культурой и спортом. В анкетировании 
приняли участие 310 студентов. Определены 
факторы, которые снижают или повышают 
мотивационно-ценностное отношение к само-
стоятельным занятиям. Показаны направле-
ния формирования у студентов жизненной 
активности во время обучения и в будущей 
профессиональной деятельности. Выделены 
два уровня ценностей: общественный и лич-
ностный. Рекомендовано планомерный пере-
ход от обязательных форм занятий к процессу 
физического самосовершенствования студен-
тов. Отмечено усиление методической направ-
ленности педагогического процесса и усвое-
ния студентами знаний, которые позволяют 
самостоятельно и рационально осуществлять 
физкультурно-спортивную деятельность.

Korzh N.L. Motivational-value 
attitude technical students to self-
employment physical culture. The 
directions of motivational-value ratio 
of students to physical education, 
healthy lifestyles, physical self, the 
need for regular physical education 
and sport. In the survey attended 
by 310 students. The factors that 
reduce or increase the motivational 
value attitude to self-employment. 
Showing the direction of formation 
of students’ vitality while learning 
and future careers. Identified 
two levels of values: social and 
personal. Recommended a smooth 
transition from compulsory forms of 
physical training in the process of 
self-students. Experiencing a rise 
in the methodological orientation 
of teaching and learning process 
of students of knowledge that can 
independently and efficiently to carry 
out sports and athletic activities.

Ключові слова:
мотиваційний, ціннісний, студент, 
спеціальність, фізична, культура, 
самостійний.

мотивационный, ценностный, студент, 
специальность, физическая, культура, 
самостоятельный.

motivational, evaluative, student, 
profession, physical, culture, self.

Вступ.1

Програма «Фізичного виховання» у вищих тех-
нічних навчальних закладах як навчальна дисципліна 
передбачає оволодіння студентами певної системи 
знань, навчання рухам і розвитку фізичних якостей, 
оволодіння професійно значимими знаннями, якостя-
ми, вміннями і навичками, створення установ до ак-
тивного спонукання студентів до фізичної культури і 
спорту, включення у процес фізичного самовиховання 
і самовдосконалення. При цьому багато хто з науков-
ців визнає, що дворазове заняття на тиждень з фізич-
ного виховання не забезпечує належного підвищення 
рівня фізичної підготовленості, збереження високої 
працездатності і зміцнення здоров'я. 

Викладання предмету «Фізичне виховання» має за-
класти у свідомості студентів розуміння основ забез-
печення та розвитку фізичного і морального здоров’я, 
комплексного підходу до формування розумових і 
фізичних якостей особистості, вдосконалення фізич-
ної та психологічної підготовки до активного життя 
і професійної діяльності на принципах індивідуаль-
ного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 
широкого використання різноманітних засобів і форм 
фізичного удосконалення.

У літературі ми знаходимо розподілення ціннос-
тей на різні групи. Загальноприйнятим є розподіл цін-
нісного аспекту фізичної культури на матеріальні та 
духовні [1].

Говорячи про ціннісний потенціал фізичної куль-
тури у сучасному соціумі слід виділяти два рівня цін-
ностей: суспільний і особистісний і представляти ме-
© Корж Н.Л., 2012

ханізм перетворення суспільних цінностей у особисте 
надбання кожної особистості. 

До суспільних цінностей фізичної культури відно-
сяться: накопичені людством спеціальні знання з фі-
зичного вдосконалення; спортивна техніка; технологія 
спортивної підготовки; спортивні досягнення; кращі 
зразки моторної діяльності; методика оздоровлення та 
оздоровчі практики, все, що створено людьми для оздо-
ровлення та організації здорового способу життя.

Особистісний рівень засвоєння цінностей фізичної 
культури: знання людини у сфері фізичного вдоскона-
лення; володіння руховими уміннями та навичками; 
рівень розвитку фізичних якостей та морфофункціо-
нальних систем; здатність до самоорганізації здорово-
го способу життя; соціально-психологічні установки 
та орієнтація на заняття фізкультурно-спортивною ді-
яльністю; рівень резервних (мобілізаційних) можли-
востей у результаті занять фізичними вправами.

Зміст ціннісного потенціалу фізичної культури не 
вичерпується зазначеними вище характеристиками. 
З розвитком суспільства фізична культура поряд з ін-
шими соціальними явищами постійно розширює межі 
свого впливу на життя особистості. Однак структура 
сучасного ціннісного потенціалу залишається віднос-
но стабільною.

Особистість є зв'язуючою ланкою між соціальним 
середовищем і організмом людини, при цьому вона 
виступає у взаємодії з цінностями фізичної культури у 
трьох важливих аспектах:

засвоює цінності фізичної культури;• 
функціонує у культурному середовищі як носій і ви-• 
разник цінностей фізичної культури;
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творить фізичну культуру, будучи суб’єктом куль-• 
турної творчості.

Мотивація – це співвіднесення цілей, що стоять 
перед особистістю, які він прагне досягти, і внутріш-
ньої активності особистості, тобто її бажань, потреб і 
можливостей.

Мотиваційно-ціннісне відношення виражає вну-
трішню позицію особистості, яка обумовлює кон-
кретну структуру її відношення до дійсності, до ото-
чуючих, до самого себе і психологічно оформленого 
оцінюючого судження. Відношення до цінностей фі-
зичної культури буде набувати позитивну мотивацію 
за умови трансформації зовнішніх стимулюючих 
впливів на особистість студента, у внутрішні спону-
каючи сили як спосіб «присвоєння», інтеріоризації 
духовних цінностей, вироблених людством у сфері 
фізичної культури.

Круцевич Т.Ю., Цьось А.В., Шиян Б.М. та інші на-
уковці цю проблему однією з головних проблем фі-
зичного виховання. Це зумовлено ще й тим, що існує 
значний дефіцит теоретичних розробок і практичних 
рекомендації щодо формування мотивації, яка спо-
нукає студентів до систематичного фізичного вдоско-
налення [1]. Розглянуто ієрархію мотивів, визначено 
місце мотиву діяльності в житті людини.

Круцевич Т.Ю. [1] відмічає, що рівень особистої 
фізичної культури є об’єктивною передумовою фор-
мування його професійної компетентності і успішнос-
ті педагогічної діяльності викладача в вузі. Деякі вче-
ні характеризують фізичну культуру в особистісному 
плані як доцільну рухову активність людини у вигляді 
різних форм рухової активності спрямовану на фор-
мування необхідних рухових навичок, фізичних зді-
бностей, оптимізацію здоров’я і працездатності [2]. 
М.Я.Віленський, Р.С. Сафін теоретично обґрунтували 
структуру фізичної культури особистості, яка вклю-
чає в себе:

мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості на ак-• 
тивно позитивне ставлення до фізичної культури, 
сформовану життєву потребу в ній; систему знань 
і переконань, які необхідні для практичної виховної 
діяльності з фізичної культури і спорту;
фізичну досконалість особистості, яка визначає роз-• 
виток її психофізіологічних і фізичних можливос-
тей;
діяльну суть фізичної культури, яка проявляєть-• 
ся у широкому діапазоні фізкультурно-спортивної 
діяльності (пізнавальної, пропагандистської, 
інструктивно-педагогічної, суддівської, організа-
торської), а також в саморозвитку і самовихованні 
для досягнення в ній високих результатів [3, 4]. 

Вивчення сучасної наукової літератури дає підста-
ви констатувати посилення зв’язків освіти та культури 
де головною метою є створення сприятливих умов для 
досягнення само тотожності через розвиток сутнісних 
сил і формування мотиваційно-ціннісного ставлення у 
студентів технічних спеціальностей до цінностей фі-
зичної культури. 

Але як показує досвід викладачів фізичної куль-
тури у сучасної студентської молоді недостатньо роз-

винене мотиваційно-ціннісне ставлення до занять 
фізичною культурою та спортом, що свідчить про 
необхідність подальшого пошуку ефективних шляхів, 
методів посилення мотивації щодо формування піз-
навальної активності у студентів технічних спеціаль-
ностей до занять фізичною культурою і спортом.

Дослідження проводилось згідно зведеного плану 
НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2011 – 
2015 р.р. Міністерства освіти, науки, молоді та спорту 
України за темою № 3.5 «Науково-теоретичні основи 
інноваційних технологій у фізичному вихованні різ-
них груп населення» номер державної реєстрації № 
0111U001169.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – вивчення мотиваційно-ціннісного 

ставлення до фізичної культури серед студентів тех-
нічних спеціальностей Запорізького національного 
технічного університету (ЗНТУ), формування уста-
новки на здоровий спосіб життя та фізичне самовдос-
коналення, потреби в регулярних заняттях фізичною 
культурою та спортом.

Методи та організація дослідження. Аналіз 
науково-методичної літератури, вивчення та узагаль-
нення досвіду фізкультурно-педагогічної практики, 
педагогічне спостереження, анкетування, методи мате-
матичної статистики (метод кількісно-математичного 
підрахунку обраних варіантів відповідей).

Результати дослідження.
Залучення студентської молоді до фундаменталь-

них культурних цінностей, серед яких окреме місце 
належить і фізичній культурі, стає головним засобом 
досягнення мети вищої освіти [5].

Серед комунікативних каналів, які впливають на 
формування ціннісного ставлення до занять фізичною 
культурою та спортом можна відзначити: пресу, теле-
бачення та дані у мережі Інтернет з яких сучасна мо-
лодь може отримати інформацію.

У питанні «З яких джерел Ви отримуєте інформа-
цію про фізичну культуру та спорт?» респондентам 
можна було виділити декілька варіантів відповідей. 
Аналіз результатів анкетування показав, що першу 
сходинку займають телебачення та соціальні мережі 
Інтернету – 65%; на другій позиції засоби масової ін-
формації – 7%; інформацію від викладача отримують 
лише – 5% студентів.

Розглядаючи аспект зацікавленості студентів в пи-
таннях, що мають відношення до фізичної культури і 
спорту, нами було виділено декілька найбільш моти-
вуючих чинників: критерії зміцнення здоров’я – 64%; 
основи здорового способу життя під час навчання 
– 25%; професійно-прикладна фізична підготовка – 
15% студентів.

Формування мотиваційно-ціннісного ставлення 
студентів до фізичної культури – цілеспрямований, 
багатогранний, суперечливий і в той же час цілісний 
процес, обумовлений сукупністю соціальних умов і 
факторів, котрі становлять причину і рухому силу її 
розвитку. Оскільки процес розвитку і становлення 
студента є результатом багатьох взаємозв’язків і вза-
ємодій внутрішніх сфер і зовнішніх обставин, то спо-
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стерігається прояв як зовнішніх (об’єктивних) так і 
внутрішніх (суб’єктивних) чинників.

Серед причин, які заважають студентам регулярно 
відвідувати заняття з предмету фізичного виховання 
маємо відзначити: лінощі – 45%; відвідування спор-
тивних секцій університету – 15%; відвідування спор-
тивних секцій на базі сторонніх організацій – 10% 
респондентів.

У відповідях на питанні анкети «Що Вам по-
добається на заняттях фізичною культурою?» 49% 
опитаних відзначили можливість переключатися від 
розумової діяльності; 24% – можливість проявляти 
морально-вольові якості; 21% – можливість знизити 
(або зняти) психоемоційні стреси.

До числа якостей, що забезпечують працездатність 
інженера, на які впливають регулярні заняття фізич-
ною культурою, студентами були виділені на їхню 
думку основні якості: розвиток фізичних якостей від-
значили 93%; психічну стійкість – 63%; розумову ак-
тивність – 40% студентів. 

У ході проведення педагогічного спостереження 
щодо визначення чинників які обумовлюють форму-
вання мотиваційно-ціннісного ставлення до занять 
фізичною культурою переважне значення мають такі 
чинники, як матеріальне забезпечення спортивної 
бази, особистість викладача, між особисті відносини, 
особистий стан здоров’я, відсутність вільного часу, 
житлові умови, та додаткові матеріальні витрати.

В оцінці впливу суб’єктивних факторів щодо фор-
мування мотиваційно- ціннісного ставлення у студен-
тів технічних спеціальностей до фізичної культури ма-
ємо відзначити низький рівень усвідомленості впливу 
фізкультурно-спортивної діяльності на духовно-
інтелектуальну сферу особистості, більшість студен-
тів приділяють недостатнього значення фізичній куль-
турі, як складової їхньої життєвої активності під час 

навчання та у майбутній професійній діяльності.
За силою свого впливу перелічені чинники зовсім 

не однакові. Одні є ведучими, інші мають менш сут-
тєве значення. Однак кожен з них на певному відрізку 
студентського життя може здійснити рушійний вплив 
на формування цінностей фізичної культури. Тому 
недооцінка, а тим паче їх ігнорування, може негатив-
но сказатися на процесі формування мотиваційно-
ціннісного ставлення до занять фізичною культурою.

Висновки.
1. Проведене соціологічне дослідження дозволило 

виявити об’єктивні та суб’єктивні чинники, які 
вказують на те, що більшість студентів приділяють 
недостатнього значення фізичній культурі в якості 
складової їхньої життєвої активності під час на-
вчання та у майбутній професійній діяльності.

2. Такий шлях, як передбачення планомірного пере-
ходу від обов’язкових форм до процесу фізичного 
самовдосконалення студентів зумовлює поси-
лення освітньої та методичної спрямованості 
педагогічного процесу, засвоєння студентами 
фізкультурних знань, які дозволяють самостійно та 
раціонально здійснювати фізкультурно-спортивну 
діяльність.

3. Опираючись на показники проведеного анкету-
вання маємо визначити, що у студентів технічних 
спеціальностей низький рівень усвідомленості 
впливу фізкультурно-спортивної діяльності 
на духовно-інтелектуальну сферу особистості, 
більшість студентів приділяють недостатнього 
значення фізичній культурі, як складової їхньої 
життєвої активності під час навчання та у майбутній 
професійній діяльності.
Подальше дослідження передбачається провести в 

напрямку вивчення та визначення потреб в активності 
студентів технічних спеціальностей.
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Прояв інтуїтивного мислення в умовах змагальної діяльності  

у спортсменів в залежності від психофізіологічного стану 
Коробейніков Г. В., Радченко Ю. А.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто прояв інтуїтивного мис-
лення в залежності від психофізі-
ологічного стану у борців високої 
кваліфікації в умовах змагальної 
діяльності. У дослідженні бра-
ли участь члени збірної команди 
України з греко-римської бороть-
би. Було проаналізовано 29 ефек-
тивних кидків зворотнім захватом 
з положення партер. Було проана-
лізовано ефективність інтуїтивно-
го мислення у спортсменів різних 
вагових категорій, а також розпо-
діл коефіцієнтів кореляцій психо-
фізіологічних функцій спортсменів 
безпосередньо на змаганнях чем-
піонату України, Світу і Європи. 
Встановлено, що прояв інтуїтивно-
го мислення пов’язаний із ваговою 
категорією борців високої кваліфі-
кації. Доведено, що ефективність 
інтуїтивного мислення в умовах 
змагальної діяльності пов’язано із 
станом психофізіологічних, і, на-
самперед нейродинамічних функ-
цій у борців високої кваліфікації. 

Коробейников Г.В., Радченко Ю.А. Прояв-
ление интуитивного мышления в условиях 
соревновательной деятельности у спор-
тсменов в зависимости от психофизиоло-
гического состояния. Рассмотрены проявле-
ние интуитивного мышления в зависимости от 
психофизиологического состояния у борцов 
высокой квалификации в условиях сорев-
новательной деятельности. В исследовании 
принимали участие члены сборной коман-
ды Украины по греко-римской борьбе. Было 
проанализировано 29 эффективных бросков 
обратном захватом из положения партер. 
Было проанализировано эффективность ин-
туитивного мышления у спортсменов разных 
весовых категорий, а также распределение 
коэффициентов корреляции психофизиологи-
ческих функций спортсменов непосредствен-
но на соревнованиях чемпионата Украины, 
Мира и Европы. Установлено, что проявление 
интуитивного мышления связано с весовой 
категорией борцов высокой квалификации. 
Доказано, что эффективность интуитивно-
го мышления в условиях соревновательной 
деятельности связано с состоянием психофи-
зиологических, и прежде нейродинамических 
функций у борцов высокой квалификации.

Korobeynikov G.V., Radchenko 
Y.A. Demonstration of intuitive 
thinking in conditions of competitive 
activity depending on athletes’ 
psychophysiological state. One 
investigated application of intuitive 
thinking, depending on the physiological 
status of skilled fighters in their 
competitive activity. In research members 
of the team of Ukraine in Greco-Roman 
wrestling participated. 29 effective 
throws were analysed reverse a capture 
from position orchestra. One analyzed 
the effectiveness of intuitive thinking in 
athletes of different weight categories and 
the distribution coefficients of correlation 
of psychophysiological functions of 
athletes directly in competition during 
championships of Ukraine, World and 
Europe. One found that expression 
of intuitive thinking is associated with 
weight category of skilled fighters. It is 
shown that the effectiveness of intuitive 
thinking in terms of competitive activity is 
related to physiological state, and, above 
all qualified wrestlers’ neurodynamic 
functions.
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Вступ. 1

На сучасному етапі розвитку олімпійського 
спорту, і, особливо, єдиноборств, для успішного 
виступу у змаганнях спортсмени високої кваліфікації 
повинні мати відповідний рівень підготовленості. 
Це на сам перед технічна майстерність, тактична 
стратегія і психологічний стан спортсмена. В умовах 
тренувальної і спортивної діяльності у спортсмена 
виникають психічні реакції, які обумовлені змінами 
психофізіологічних функцій. Зростання техніко-
тактичної майстерності залежить від спроможності 
нервової системи забезпечувати процес формування 
нових рухових навиків. Однак, прояв технічних 
прийомів в умовах змагальної діяльності у борців 
залежить від ефективності реагування на виникаючі дії 
суперника при дефіциті часу, тобто, від ефективності 
інтуїтивного мислення. Тому виникає потреба 
вивчення взаємозв’язку між проявом інтуїтивного 
мислення в умовах змагальної діяльності у борців 
високої кваліфікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій в галузі 
психології і психофізіології свідчить про велику кількість 
досліджень, спрямованих на вивчення комплексного 
психологічного контролю [2, 4, 5, 6, 8, 9, 11].

Але вивчення зв’язку між станом психофізіологічних 
функцій та проявом техніко-тактичної майстерності 
спортсменів є недостатньо вивченим. Вивчення 
психофізіологічних функцій дає додаткову інформацію 
про функціональний стан спортсмена в різних умовах 
діяльності [6].

© Коробейніков Г. В., Радченко Ю. А., 2012

Ефективність техніко-тактичних дій в греко-
римській боротьбі залежить від здібностей спортсмена 
оцінювати ситуацію, яка виникла в ході виконання рухів 
і вносити при виконанні прийомів необхідні зміни, 
які дозволяють досягнути запланованого результату 
[1, 3, 7, 14]. Під час поєдинку спортсмену необхідно 
боротись з негативними емоціями, в основі яких лежить 
сприйняття і обробка величезної кількості інформації, 
як ззовні, так і від працюючих м’язів [6]. Тому борець 
не тільки повинен добре виконувати атакуючи дії, але 
й за мінімальний час оцінити становище і прийняти 
єдине правильне рішення в складній ситуації [14, 
9]. Вважається, що швидкість центральної обробки 
інформації залежить від швидкості розповсюдження 
нервових процесів по нейронним комплексам кори 
[9]. Психофізіологічний стан є відображенням способу 
забезпечення вищих психічних функцій, інтегральним 
вираженням яких є прояв інтуїтивного мислення в 
умовах змагальної діяльності [6].

Проблема вивчення надійності виконання прийомів 
у сучасній боротьби нерозривно пов’язана з кількісною 
оцінкою основних складових прийому, які визначають 
різні характеристики рухових навичок. Згідно аналізу 
останніх досліджень і публікацій [10, 15, 16] у боротьбі, 
як правило оцінюють часові показники темпової 
структури технічної дії, які характеризують латентний 
період рухової реакції – час від звукового сигналу до 
початку відриву противника від килима, тривалість 
фази підходу – час від початку відриву противника від 
килима до повного відриву противника від килима, 
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фази відрив-політ – від повного відриву противника від 
килима до його падіння на килим, загальний час кидка. 
Згідно результатів попередніх досліджень надійність 
виконання технічних дій елітними борцями відображає 
ефективність інтуїтивного мислення [10, 14, 15, 16].

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є виявити взаємозв’язок між про-

явом інтуїтивного мислення в залежності від психо-
фізіологічного стану у борців високої кваліфікації в 
умовах змагальної діяльності. 

У дослідженні брали участь борці високої кваліфі-
кації, члени збірної команди України з греко-римської 
боротьби. Було проаналізовано 29 ефективних кид-
ків зворотнім захватом з положення партер, які були 
виконані безпосередньо на змаганнях, чемпіонатах 
України, Світу і Європи. 

Для комплексної оцінки психофізіологічного стану 
застосовувався метод аналізу латентних періодів про-
стої та складної зорово-моторної реакції за допомо-
гою спеціальної комп’ютерної методики „Діагност-1” 
(авторська розробка М.В. Макаренко, В.С. Лизогуба).

Для визначення ефективності прояву інтуїтивно-
го мислення вивчались часові показники темпової 
структури технічної дії, а саме тривалість фази під-
ходу. Для визначення часу відриву тулуба противника 
від килима до повного відриву противника від кили-
ма застосовувався аналіз відео матеріалів змагальної 
діяльності. Розрахунок часових характеристик про-
водився за результатами реєстрації рухів при засто-
суванні відео зйомки. Аналіз відеограм проводився 
з урахуванням частоти зйомки з використанням про-
грами (Virtuldub)-покадрового перегляду відеозйомки 
з частотою f=25 кадрів за секунду. Тривалість одного 
часового інтервалу між сусідніми кадрами при 
вибраній частоті (f) визначався за формулою:
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де: f-вибрана частота кадрів; t1-закінчення фази, t0-
початок фази/

Статичне опрацювання експериментально-
го матеріалу здійснювалося за допомогою пакету 
комп’ютерних програм математичної статистики Sta-
tistica 6 (StatSoft).

Результати дослідження.
Представлені у табл.1 середньостатистичні зна-

чення показників психофізіологічних функції у висо-
кокваліфікованих спортсменів дають загальне уявлен-
ня про психофізіологічний стан спортсменів під час 
участі у змаганнях. 

Так як латентні періоди часу реакції є інформатив-
ними показниками діяльності функціональних систем 
мозку і враховуючи те, що середньоарефметичні зна-
чення показників простої і складної зорово-моторної 
реакції за школою оцінок функціонального стану [9] 
мають значення вище середнього рівня, то можно го-
ворити про хороший психофізіологічний стан спортс-

менів і добрий загальний стан організму спортсменів, 
яким вдалося виконати ефективні технічні дії під час 
участі у змаганннях.

Дослідження ефективності прояву інтуїтивного 
мислення за тривалістю фази виконання технічної дії, 
виявило закономірність: із збільшенням вагової кате-
горії борців збільшується тривалість фази підходу при 
виконанні кидка зворотнім захватом з положення пар-
тер. (рис1.). Можна стверджувати, що прояв інтуїтив-
ного мислення пов’язаний із ваговою категорією.

Якщо час виконання фази підходу кидка зворотнім 
захватом з положення партер у борців легких вагових 
категорій дорівнює (410 мс), середніх вагових катего-
рій (552, 5 мс), то у борців важких вагових категорій 
цей показник зростає майже на 30% в порівнянні з 
борцями легких категорій і складає (644, 4мс).

Кореляційний аналіз було застосовано для вивчен-
ня особливостей зв’язку психофізіологічних функцій 
із проявом інтуїтивного мислення (часом виконання 
технічних дій) у висококваліфікованих борців. 

Кореляційний аналіз виявив прямий зв’язок між 
часом виконання фази підходу та простою зорово-
моторною реакцію (r=0, 83; р<0, 05), складною 
зорово-моторною реакцією вибору 2 з 3 подразників 
(r=0, 79; р<0, 05), реакцією вибору правої руки (r=0, 
86; р<0, 05), реакцією вибору лівої руки (r=0, 47; р<0, 
05), запізнювальну реакцію на об’єкт, що рухається 
(r=0, 40; р<0, 05).

Зворотній кореляційний зв’язок виявлено між 
часом виконання фази підходу та випереджальною 
реакцією на об’єкт, що рухається (r=-0, 38; р<0, 05).

Таким чином, можна стверджувати, що ефектив-
ність інтуїтивного мислення в умовах змагальної ді-
яльності пов’язаний із станом психофізіологічних, і, 
насамперед нейродинамічних функцій у борців висо-
кої кваліфікації.

Наявність зворотного кореляційного зв’язку між 
часом виконання технічної дії та випереджальну ре-
акцію на об’єкт, що рухається вказує на залежність 
прояву інтуїтивного мислення в умовах змагальної 
діяльності від врівноваженості нервових процесів. 
Аналогічний висновок можна зробити при аналізі на-
явності прямого кореляційного зв’язку між часом ви-
конання технічної дії та запізнювальною реакцію на 
об’єкт, що рухається.

Висновки.
Прояв інтуїтивного мислення пов’язаний із ваго-

вою категорією борців високої кваліфікації.
Ефективність інтуїтивного мислення в умовах 

змагальної діяльності пов’язаний із станом психофі-
зіологічних, і, насамперед нейродинамічних функцій 
у борців високої кваліфікації.

Наявність зворотного кореляційного зв’язку між 
часом виконання технічної дії та випереджальну ре-
акцію на об’єкт, що рухається вказує на залежність 
прояву інтуїтивного мислення в умовах змагальної ді-
яльності від врівноваженості нервових процесів. 

Метою подальших досліджень буде виявити 
взаємозв’язок між проявом інтуїтивного мислення в за-
лежності від психофізіологічного стану у спортсменів 
різних видів спорту в умовах змагальної діяльності.
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Таблиця 1

Середньостатистичні значення показників психофізіологічних функції  
у висококваліфікованих спортсменів під час участі у змаганнях

Психофізіологічні функції Показники, 
мс

Латентний період простої зорово-моторної реакції 259, 2+57, 7
Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору 2 з 3 подразників 377, 8+37, 1
Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору 2 з 3 подразників правої руки 403, 1+52, 0
Латентний період складної зорово-моторної реакції вибору 2 з 3 подразників лівої руки 354, 3+28, 9
Реакція на об’єкт, що рухається випереджальна середня 24, 6+8, 4
Реакція на об’єкт, що рухається запізнювальна краща 8, 0+2, 9

Рис.1. Графік розподілу ефективності інтуїтивного мислення  
(час виконання технічної дії) у борців різних вагових категорій (мс)

Примітки:  
1- борці легких 
категорій (мс); 
2- борці середніх 
категорій (мс); 
3-борці важких 
категорій (мс)

Рис.2. Графік розподілу коефіцієнтів кореляції психофізіологічних функцій (р< 0, 05)

Примітки: 
1 – проста зорово-моторна реакція;  

2 – складна зорово-моторна реакція вибору 2 з 3 подразників;  
3 – реакція вибору правої руки; 4 – реакція вибору лівої руки;  
5 – реакція на об’єкт, що рухається запізнювальна краща;  

6 – реакція на об’єкт, що рухається випереджальна середня.

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0  
2  3  1  

5  

6  

4  

3  

2  

1  

-0,60       -0,40  -0,20     0,00            0,20    0,40         0,60  0,80       1,00  



90

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Література.
Бойко В.Ф. Физическая подготовка борцов, К.: Олимпийская 1. 
литература, 2004. 221 с. 
Горбунов Г.Д. Психодиагностика спорта, М.: „Физкультура и 2. 
спорт”, 1986. 208 с.
Дахновский В.С. Подготовка борцов высокого класса, К.: Здо-3. 
ровья, 1989. 189 с.
Коробейников Г.В. Психофизиологические механизмы умствен-4. 
ной деятельности человека. К.: Український фітосоціологічний 
центр, 2002. 123 с.
Коробейніков Г. Вивчення особливостей мотивації та 5. 
психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації 
(на прикладі спортивної боротьби). Молода спортивна наука 
України, 2008, том 1.,  №12. С. 155-161.
Коробейніков Г. Дудник О.К., Дрожжин В.Ю., Радченко Ю.А. 6. 
Діагностика психофізіологічних станів спортсменів. К.: Сектор 
оперативної поліграфії РВІКВ БНАУ, 2008. 64 с.
Лещенко С.С. Исследование специальной работоспособности 7. 
борцов в период подготовки к соревнованиям. К.: Здоровья, 
1977. С. 21-23 
Ложкин Г.В. Психологический контроль готовности спортсме-8. 
нов высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте. 2001. 
№12, С. 109-113.
Макаренко М.В. Основи професійного відбору військових 9. 
спеціалістів та методики вивчення індивідуальних 
психофізіологічних відмінностей між людьми. К.: Черкаський 
ЦНТЕІ, 2006. С. 189-191.
Блеер А.Н. Как повысить соревновательную надежность высо-10. 
коквалифицированных борцов. Теория и практика физической 
культуры. 1999. №2. С. 53-54.
Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. 11. 
М.: Физкультура и Спорт, 1973. 215 с.
Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов. М.: Советский 12. 
спорт, 2006. 489 с.
Туманян Г.С. Школа мастерства борцов, дзюдоистов и самби-13. 
стов. М.: Академия, 2006. 590 с.
Чочарай З.Ю. Техническая подготовка в единоборствах. К.: 14. 
Олимпийская литература, 2003. С. 3-15.
Шарипов А. Тактико-технические характеристики поединка в 15. 
спортивных единоборствах. М.: Физкультура и Спорт, 2007. 218 с.
Шиян В.В. Влияние физического утомления борца на кинемати-16. 
ку временных фаз броска прогином. Теория и практика физиче-
ской культуры. 1996. №6. С. 48-50.

Информация об авторах:
Коробейников Георгий Валерьевич

george651@mail.ru
Национальный университет физического 

воспитания и спорта Украины
ул. Физкультуры, 1, г.Киев-150, 01680, Украина.

Радченко Юрий Анатольевич
george651@mail.ru

Национальный университет физического  
воспитания и спорта Украины

ул. Физкультуры, 1, г.Киев-150, 01680, Украина.
Поступила в редакцию 12.03.2012г.

References:
Bojko V.F. 1. Fizicheskaia podgotovka borcov [Physical preparation of 
fighters], Kiev, Olympic Literature, 2004, 221 p. 
Gorbunov G.D. Psikhodiagnostika sporta [Sport psychodiagnostics], 2. 
Moscow, Physical Culture and Sport, 1986, 208 p.
Dakhnovskij V.S. 3. Podgotovka borcov vysokogo klassa [Training of 
fighters of high class], Kiev, Health, 1989, 189 p.
Korobejnikov G.V. 4. Psikhofiziologicheskie mekhanizmy umstvennoj 
deiatel’nosti cheloveka [Psychological physiological mechanisms of 
intellection of man], Kiev, Ukrainian phytosociological center, 2002, 
123 p.
Korobejnikov G.5. Moloda sportivna nauka Ukrayini [Young sport 
science of Ukraine], 2008, T.1, vol.12, pp. 155-161.
Korobejnikov G. Dudnik O.K., Drozhzhin V.Iu., Radchenko Iu.A. 6. 
Diagnostika psikhofiziologichnikh staniv sportsmeniv [Diagnostics of 
the psychological physiology states of sportsmen], Kiev, 2008, 64 p.
Leshchenko S.S. 7. Issledovanie special’noj rabotosposobnosti borcov v 
period podgotovki k sorevnovaniiam [Research of the special capacity 
of fighters in the period of preparation to the competitions], Kiev, 
Health, 1977, pp. 21-23 
Lozhkin G.V. 8. Nauka v olimpijskom sporte [Science in Olympic 
Sport], 2001, vol.12, pp. 109-113.
Makarenko M.V. 9. Osnovi profesijnogo vidboru vijs’kovikh specialistiv 
ta metodiki vivchennia individual’nikh psikhofiziologichnikh 
vidminnostej mizh liud’mi [Bases of professional selection of soldiery 
specialists and method of study of individual psychological physiology 
differences between people], Kiev, CNTEI, 2006, pp. 189-191.

Bleer A.N. 10. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and 
practice of physical culture], 1999, vol.2, pp. 53-54.

Rodionov A.V. 11. Psikhodiagnostika sportivnykh sposobnostej 
[Psychodiagnostics of sporting capabilities], Moscow, Physical 
Culture and Sport, 1973, 215 p.

Tumanian G.S. 12. Strategiia podgotovki chempionov [Strategy of 
preparation of champions], Moscow, Soviet sport, 2006, 489 p.

Tumanian G.S. 13. Shkola masterstva borcov, dziudoistov i sambistov 
[School of trade of fighters, judoists and sportsmen unarmed self-
defence], Moscow, Academy, 2006, 590 p.

Chocharaj Z.Iu. 14. Tekhnicheskaia podgotovka v edinoborstvakh 
[Technical training in single combats], Kiev, Olympic Literature, 
2003, pp. 3-15.

Sharipov A. 15. Taktiko-tekhnicheskie kharakteristiki poedinka v 
sportivnykh edinoborstvakh [Tactical technical descriptions of duel in 
sporting single combats], Moscow, Physical Culture and Sport, 2007, 
218 p.

Shiian V.V. 16. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and 
practice of physical culture], 1996, vol.6, pp. 48-50.

Information about the authors:
Korobeynikov G.V.
george651@mail.ru

National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Physical Education str., 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.

Radchenko Y.A
george651@mail.ru

National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Physical Education str., 1, Kiev-150, 01680, Ukraine.

Came to edition 12.03.2012.



91

2012

06
Аналіз розвитку сили різних м’язових груп у дівчат 18 – 20 років

Лошицька Т.І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто питання розвитку сили 
різних м’язових груп у дівчат. У до-
слідженнях прийняли участь 42 
студентки-першокурсниці. Дослідже-
но абсолютні та відносні показники 
розвитку сили м’язів рук та спини. 
Використано станову динамометрію 
та метод індексів. Проведено оцінку 
отриманих показників. Вивчено від-
повідність фактичних показників сили 
віковим нормам. Проведено розпо-
діл фактичних показників за рівнями 
розвитку. Показано, що м’язова сила 
в різних поясах організму дівчат роз-
винута по-різному. Станова сила у 
94 % студенток та кистьова сила у 
48 % студенток оцінюється як низька 
та нижча за середню. Зазначається, 
що існуюча ситуація може призвести 
до численних захворювань хребта, 
що ускладнюється тривалим пере-
буванням студентів у статичній позі. 

Лошицкая Т.И. Анализ развития силы 
разных мышечных групп у девушек 18 – 
20 лет. Рассмотрен вопрос развития силы 
разных мышечных групп у девушек. В ис-
следованиях приняли участие 42 студентки 
1 курса. Исследованы абсолютные и от-
носительные показатели развития силы 
мышц рук и спины. Использована становая 
динамометрия и метод индексов. Проведена 
оценка полученных показателей. Изучено 
соответствие фактических показателей силы 
возрастным нормам. Проведено распреде-
ление фактических показателей за уровня-
ми развития. Показано, что мышечная сила 
в разных частях организма девушек развита 
по-разному. Становая сила у 94 % студенток 
и кистевая сила у 48 % студенток оценивает-
ся как низкая и ниже средней. Отмечается, 
что существующая ситуация может привести 
к многочисленным заболеваниям позвоноч-
ника, которая усложняется длительным пре-
быванием студентов в статической позе. 

Loshytska T.I. Analysis of 
development of force of different 
muscular groups for girls 18 – 20 
years. The question of development of 
different muscular groups is considered 
for girls. 42 students of a 1 course 
took part in researches. The absolute 
and relative indexes of development 
of muscles of hands and back are 
investigational. A method is used 
dynamometry and method of indexes. 
Accordance of actual indexes of force 
is studied to the age-related norms. 
The estimation of actual indexes is 
conducted on the levels of development. 
It is shown that muscular force in the 
different belts of human organism is 
developed variously. It is marked that 
existent situation can result in the 
numerous diseases of spine, which 
becomes complicated by the protracted 
stay of students in a static pose.

Ключові слова:
сила, м’язи, пояс, показник, сту-
дент, фактичний, належний, відпо-
відність, патологія, хребет. 

сила, мышцы, пояс, показатель, студент, 
фактический, надлежащий, соответствие, 
патология, позвоночник. 

force, muscles, belt, index, student, 
actual, proper, accordance, pathology, 
spine. 

Вступ.1

Енергетичний фонд та функціональний стан 
органів і систем на різних вікових етапах залежать від 
особливостей функціонування скелетної мускулатури. 
Найбільше значення у життєдіяльності людини 
мають сила м’язового та плечового пояса, тулуба та 
стегон [1, 2, 3]. Для повсякденного життя, навчання 
та майбутньої професійної діяльності студентам 
та випускникам нашого ВНЗ чи не найважливіше 
мати міцні м’язи спини, – щоб запобігти патології 
хребта. Його утримання у вертикальній позі виконує 
сукупність м’язів, які називаються становими, від 
слова «стан» – постава [2, 3, 5]. 

У сучасних наукових джерелах вказується, що у 40 
– 45% студентів спостерігається хронічна патологія. 
Порушення опорно-рухового апарату (кифотична 
постава, плоскостопість, сколіоз та ін.) мають 9, 09 
% дівчат і 4, 4 % юнаків [2, 5]. Причому, за період 
навчання у середній та професійній школі кількість 
захворювань опорно-рухового апарату (випадки 
плоскостопості та викривлень хребта) зростає у тричі 
[1, 4, 5]. 

Згідно досліджень, проведених викладачами 
кафедри фізвиховання КНУ велика маса студентів, які 
не зверталися за медичною допомогою, скаржаться 
на регулярні болі у спині, що виникають внаслідок 
тривалого перебування у вимушеній позі (сидячи) 
ближче до кінця робочого дня. Таке явище, на жаль, 
добре розповсюджене і характерне для 31, 3% юнаків 
та 24, 7% дівчат нашого ВНЗ [2, 5]. 

На нашу думку та думку інших науковців [2, 3, 
4], таке явище пояснюється недостатнім розвитком 
м’язів спини або послабленням м’язового корсету 
спини. З цієї позиції контроль стану різних м’язових 
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груп їх корекція засобами фізичного виховання є 
актуальними питаннями, які потребують підвищеної 
уваги з боку викладачів та дослідників. 

До того ж, відомості про те, у якому місці та наскільки 
фактичний рівень м’язової сили не відповідає належному, 
дають можливість викладачеві цілеспрямовано та у 
певному обсязі дозувати силові вправи. 

Силові здібності людини – це її здібності долати 
зовнішній опір або протистояти йому м’язовими 
зусиллями [5, 6]. У багатьох джерелах силу називають 
чи не найважливішою руховою здібністю людини. 
Зазвичай автори використовують словосполучення 
«м’язова сила». Ця фізична якість утримує й іншу 
першість серед фізичних якостей людини, так в 
роботах авторів вказується, що слово «сила» у сучасних 
словниках має найбільшу кількість визначень, так, у 
словнику С.Ожегова (1989) їх дванадцять [2].

Проблемами контролю силових здібностей різних 
«поясів» тіла переймалась чимала маса дослідників. 
У ракурсі нашої роботи можемо узагальнити таке: 

18 – 21 рік (студентський вік) – це один із критич-
них (сенситивний) періодів приросту сили. 

Відмічається слабий кореляційний зв’язок між 
рівнем розвитку різних м’язових груп [2, 3]. Тобто, за 
рівнем розвитку м’язів рук не варто робити висновок 
про силу м’язів ніг чи спини [3]. Тому тести на силу 
повинні бути комплексними та підібраними для усіх 
основних м’язових груп – плечового пояса, спини, 
живота, ніг. Прикладом комплексу тестів для визна-
чення «мінімальної» сили є тест «Крауса – Вебера», 
який складається із 6 тестів. Таку ж кількість тестів 
пропонує у своїй методиці Я. Вайнбаум [4]. 

Для оцінки розвитку силових здібностей доцільні-
ше керуватись поняттям «відносна сила», аніж абсо-
лютна. Зазвичай відносна сила – це відношення сили 



92

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

певної м’язової групи (кг) до маси тіла (кг). Попере-
дньо визначається маса тіла. Це – найбільш пошире-
ний прийом оцінки у останніх публікаціях.

 Окрему увагу у літературних джерелах приділено 
контролю силових здібностей. Найчастіше для контр-
олю та оцінки розвитку сили дослідники у галузі фі-
зичного виховання звертаються до робіт Т. Круцевич, 
М. Воробйова, Б. Ланда. У цих роботах пропонуються 
не лише оціночні вікові норми, а й методики розра-
хунку відносної сили (силового індексу) та оціночні 
таблиці до них. 

Проблемою розвитку силових здібностей саме у 
студентської молоді у попередні декілька років ціка-
вились Д. Зінкевич[1], Лисенко В., Зянкін О.[2], С. 
Приходько [5] та ін. Однак, їхні дослідження проведе-
но в умовах дворазових занять з фізичного виховання 
(4 години на тиждень) і отримані дані не є інформа-
тивними для сьогодення (50% зменшення кількості 
годин з фізвиховання). Ми приведемо у своїй роботі 
показники розвитку сили в умовах 1 заняття з фізич-
ного виховання на тиждень (2 години). 

Дослідження виконано згідно плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання Кре-
менчуцького національного університету на 2011 – 
2012 н.р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: оцінити рівень розвитку сили різ-

них м’язових груп у дівчат 1 – 3 курсів.
Завдання дослідження:

вивчити стан проблеми за даними наукових джерел;• 
провести дослідження станової сили у юнаків та ді-• 
вчат 1 – 3 курсів;
провести дослідження кистьової сили (сили згина-• 
чів пальців рук) у юнаків та дівчат 1 – 3 курсів;
оцінити отримані показники;• 
розрахувати відносні показники для кожної вибірки;• 
порівняти належні та фактичні показники;• 
інтерпретувати отримані результати.• 

 Методи дослідження. Для вирішення завдань до-
слідження нами використовувались наступні методи:

аналіз літературних джерел; • 
антропометрія;• 

динамометрія; • 
методи математичної статистики. • 

Дослідження силових показників проводилося ме-
тодом динамометрії. За допомогою кистьових дина-
мометрів вимірювалась сила м'язів рук, за допомогою 
станового динамометра – сила м'язів, що випрямля-
ють тулуб («станова» сила). 

Для оцінки силових показників використовував-
ся метод індексів. Розрахунок індексу станової сили 
проводився за формулою:

ІСС=(СС/Р) х100%                         (1)
де ІСС – індекс станової сили; 

СС – абсолютний показник станової сили; 
Р – вага випробовуваного, кг.
Розрахунок силового індексу для м’язів рук:

СІ=(КД/Р) х100%                            (2)
де СІ – силовий індекс; 

КД – кистьова динамометрія робочої руки; 
Р – вага, кг.
Організація досліджень. У дослідженнях прийня-

ли участь 42 студентки віком 17 – 18 років, основної 
медичної групи, які регулярно відвідують заняття з 
фізичного виховання у секції волейболу. Дослідження 
виконано у грудні 2011 року.

Результати дослідження. 
Першим етапом наших досліджень було вивчення 

показників фізичного розвитку дівчат-студенток. Ре-
зультати досліджень викладено в таблиці 1. 

За ваго-зростовими показниками дівчата між со-
бою суттєво не відрізняються (сигмальні відхилення 
невеликі) і групу можна характеризувати як одно-
рідну. У той же час група неоднорідна за показником 
кистьової динамометрії: найменше значення – 16 кг, 
найбільше – 38, мода – 22 кг. 

Але найбільше дівчата відрізняються за показни-
ком станової сили. Пояснюється це наступним: най-
менше значення – 50 кг, найбільше – 92 кг. Мода для 
вибірки становить 60 кг, а медіана – 71 кг. Отож, зва-
живши на усі статистичні характеристики, групу мож-
на характеризувати як неоднорідну .

Другим етапом наших досліджень була оцінка по-
казників сили. Абсолютні показники станової сили, 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку дівчат 17 – 18 років (n=42)

Показник Вага, 
кг

Зріст, 
см

Станова 
сила, кг

Динаметрія 
правої руки, кг 

Динаметрія 
лівої руки, кг 

Окіл 
талії, 

см

ОГК, 
см 

Окіл 
тазу, 
см

х 53, 9 164, 8 73, 9 26, 0 23, 0 66, 3 86, 6 91, 9

δ 5, 78 4, 72 13, 94 5, 65 5, 05 4, 04 5, 05 6, 15

Таблиця 2
Нормативні показники розвитку абсолютної сили тулуба для дівчат  

віком 17 – 18 років (за Л. Сергієнком, 2001)

Рівень розвитку Сила розгиначів тулуба, кг
Вище середнього 104, 0 – 97, 0
Середній 96, 9 – 88, 9
Нижче середнього 88, 8 – 80, 7
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представлені в табл. 1, ми проаналізували за табл. 2, 
де наведено середньостатистичні показники для від-
повідної статево-вікової групи. 

Згідно цієї таблиці середні показники станової сили 
у нашому дослідженні оцінюються як низькі (х  = 73, 9 
кг). За п’ятибальною шкалою це «незадовільно». 

Середні показники кистьової динамометрії оці-
нювались нами за експрес-методикою оцінки рівня 
фізичного здоров’я Г.Л. Апанасенкa (1998) («силовий 
індекс»). На основі індивідуальних показників фізич-
ного розвитку ми розрахували індивідуальні «силові» 
індекси: індекс станової сили (ІСС) і силовий індекс 
кисті (СІ). Усі отримані результати можна оцінити 
наступним чином: «мала сила», «нижча за середню» 
та «середня». Оцінки «вища за середню» та «велика 
сила» у дівчат відсутні. 

Основна маса студенток (81%) має малу силу; 14, 
3% мають нижчу за середню силу мязів-розгиначів 
тулуба. На грані норми знаходяться лише 4, 8% сту-
денток із середнім рівнем. Наслідком такого явища 
можуть бути різні патології хребта: викривлення, 
грижі тощо. А якщо врахувати характер виконуваної 
роботи (малорухливий), довготривале вимушене по-
ложення тіла (сидячи) та недостатній рівень рухової 
активності в тижневому режимі, то така перспектива 
майже неминуча. 

Виходячи з цього, до першочергових завдань фі-
зичного виховання, на нашу думку, слід терміново за-
нести приведення станової динамометрії до відповід-
них індивідуальних статево-вікових норм. 

Результати дослідження силового індексу, розрахо-
ваного за показником кистьової динамометрії, значно 
кращі. Так, 52, 4% студенток мають вищий та вищий 
за середній показники сили. 47, 6% студенток мають 
недостатньо розвинуті м’язи рук (зокрема, кисті).

Висновки.
Сила – це здатність людини долати зовнішній опір 

або протистояти йому м’язовими зусиллями. Найважли-

віше значення у житті людини мають м’язи спини, пле-
чового пояса, живота. Вивчення їх сили та приведення 
у відповідність до індивідуальних статево-вікових норм 
– одне із актуальних завдань фізичного виховання. 

Після проведеного дослідження ми виявили на-
ступне:

У результаті опитування виявлено, що більше 20% 1. 
студентів відчувають біль у попереку та бажання 
зігнутися чи відпочити лежачи у другій половині 
навчального дня. 
В результаті вивчення показників 2. станової 
динамометрії у студенток, ми визначили, що:

середній показник станової сили у дівчат стано-• 
вить 73, 9 кг при великій розбіжності показників 
(13, 94 кг); 
за індексом станової сили основна маса студенток • 
(94, 3 %) має малу та нижчу за середню станову 
силу, 4, 8% студенток мають показник на межі нор-
ми та патології. 
Кистьова3.  динамометрія дозволила виявити, що 

середній показник сили правої руки дорівнює 26 кг, • 
лівої – 23 кг;
оцінка отриманих показників методом індексів (для • 
робочої руки) вказала на недостатній розвиток сили 
у 47, 6% студенток (низька та н/середньої).
Порівняльний аналіз індексів станової та кистьової 4. 
сили виявив значно кращий рівень розвитку останньої. 
Станова сила потребує значного підвищення. Існуюча 
ситуація може призвести до численних захворювань 
хребта, що ускладнюється ще й тривалим перебуван-
ням студентів у статичній позі. 

Подальші дослідження планується спрямувати 
на вивчення кореляційних зв’язків між показниками 
сили та антропометричними (охватними) показника-
ми фізичного розвитку студенток.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Експериментальна перевірка результатів дослідження фізичної 
підготовленості майбутніх фахівців авіаційного профілю

Орленко Н.А.
Національний авіаційний університет

Анотації:
Розглянуто результати досліджен-
ня ефективності запропонованої 
робочої навчальної програми з 
професійно-прикладної фізичної під-
готовки майбутніх пілотів. На основі 
аналізу отриманих даних визначено 
рівень фізичної підготовленості, а 
також виявлено динаміку розвитку 
рухових якостей майбутніх пілотів. 
Порівнювалися отримані результа-
ти у контрольній групі студентів 1–2 
курсів спеціальності «Аеронавіга-
ція» (40 чол.) та експериментальній 
групі 1–2 курсів навчання спеціаль-
ності «Експлуатація літальних апа-
ратів» (40 чол.). Було проаналізова-
но нормативи атестації із загальної 
фізичної підготовки протягом усьо-
го періоду навчання. Проведений 
експеримент дав змогу визначити 
рівень загальної фізичної підготов-
леності майбутніх пілотів. Доведено, 
що майбутні пілоти в процесі фізич-
ної підготовки отримують широке 
коло знань з фізичного виховання 
та професійно-прикладної фізичної 
підготовки, що робить процес на-
вчання більш результативним.

Орленко Н.А. Экспериментальная провер-
ка результатов исследования физической 
подготовки будущих специалистов авиа-
ционного профиля. Рассмотрено резуль-
таты исследования эффективности пред-
ложенной рабочей учебной программы по 
профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих пилотов. Определен уро-
вень физической подготовленности, а также 
выявлено динамику развития двигательных 
качеств будущих пилотов. Сравнивались по-
лученные результаты в контрольной группе 
студентов 1-2 курсов специальности «Аэро-
навигация» (40  мужчин) и эксперименталь-
ной группе 1-2 курсов обучения специально-
сти «Эксплуатация летательных аппаратов» 
(40 мужчин). Были проанализированы нор-
мативы аттестации по соревновательной фи-
зической подготовке на протяжении всего пе-
риода обучения. Проведенные эксперимент 
дал возможность определить уровень общей 
физической подготовленности будущих пило-
тов. Доказано, что будущие пилоты в процес-
се физической подготовки получают широкий 
круг знаний по физическому воспитанию и 
профессионально-прикладной физической 
подготовке, что делает процесс обучения бо-
лее результативным. 

Orlenko N. A. Experimental test 
results study future of physical 
profile of the aviation. He results 
of studies of the effectiveness of the 
proposed work program for the training 
of professional-applied physical 
training future pilots. Based on the 
analysis of the data determined by 
the level of physical fitness, and also 
revealed the dynamics of the motor 
characteristics of future pilots. The got 
results were compared in the control 
group of students of 1-2 courses of 
speciality “Aeronavigation” (40  men) 
and to the experimental group of 1-2 
of speciality “Exploitation of aircrafts” 
(40 men). The norms of certifying 
were analysed for competition 
physical preparation during all period 
of education. Conducted experiment 
gave an opportunity to define the level 
of general physical preparedness of 
future pilots. It is proved that in the 
future pilots of physical fitness are a 
wide range of knowledge in physical 
education and professional-applied 
physical training, which makes the 
learning process more effective.

Ключові слова:
фізичне, виховання, підготовле-
ність, пілоти.

физическое, воспитание, подготовлен-
ность, пилоты.

physical, education, training, pilots.

Вступ. 1

Загальновідомо, що важливим фактором, який 
визначає вимоги до професійної діяльності фахівця, 
є переміни, які відбуваються у сучасному житті під 
впливом науково-технічного прогресу, підвищення ін-
тенсивності професійної діяльності. Різке зростання 
технічної оснащеності та інформаційної насиченос-
ті праці, збільшення швидкості обробки інформації, 
прийняття рішень та виконання дій, необхідність три-
валий час підтримувати високу ступінь готовності, 
що призводить до ряду психологічно значущих змін у 
змісті професійної підготовки майбутніх пілотів.

Фізичне виховання у вищих навчальних закла-
дах України, складаючи органічну частину всього 
навчально-виховного процесу, покликано підтримува-
ти високу працездатність студентів протягом усіх ро-
ків навчання, сприяючи успішному навчанню та ефек-
тивній професійній діяльності. При цьому важливо, 
щоб майбутній фахівець був міцний тілом і духом, 
здатний свідомо примножувати потенціал держави, 
успішно самореалізовувати свої природні і набувати 
фізичні та духовні здібності й потенціал, активно роз-
вивати їх. 

У сучасній літературі фізична підготовка розгля-
дається дослідниками у різних аспектах. Так, А. Дра-
чук розглядає проблему оптимізації фізичного вихо-
вання студентів вищих закладів освіти гуманітарного 
профілю [2], Є. Котов – підготовку студентів вищих 
навчальних закладів освіти до самостійних занять 
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фізичними вправами [3], Г. Матукова – формування 
фізичної культури студентів вищих навчальних за-
кладів у позаурочний час [5], М. Носко – теоретичні 
та методичні основи формування рухової функції у 
молоді під час занять фізичною культурою та спор-
том [8], Н. Турчина – педагогічні особливості моделей 
фізичного виховання студентів вузів на різних курсах 
навчання [6], С. Сичов – формування потреби фізич-
ного вдосконалення у студентів вищих технічних на-
вчальних закладів [9].

Проведений аналіз досліджень учених дозволяє 
нам зробити визначення фізичного виховання як спе-
ціалізованого педагогічного процесу цілеспрямовано-
го системного впливу на людину фізичних вправ та 
гігієнічних факторів у цілях зміцнення здоров’я, роз-
витку фізичних якостей, формування та поліпшення 
основних життєво важливих рухових умінь, навичок і 
пов’язаних з ними знань, забезпечення готовності лю-
дини до активної участі у суспільному, виробничому 
та культурному житті.

О. Кузнєцова у своєму дослідженні стверджує, що 
одно-двох–разові заняття з фізичного виховання на 
тиждень не можуть вирішити проблему усунення де-
фіциту рухової активності, і ми з цим повністю пого-
джуємося. Умови й організація навчального процесу з 
фізичного виховання у ВНЗ не сприяють поліпшенню 
здоров’я студентів і не підвищують розумову працез-
датність [4]. Автор зазначає низький рівень розумової 
працездатності студентів першого курсу, що свідчить 
про низьку адаптацію першокурсників до напруженої 
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розумової роботи та прискорених темпів розумового 
стомлення. 

Також ми погоджуємося з думкою С. Ніколаєва 
[7, c. 23], що оптимізація навчального процесу з фі-
зичного виховання у вищих закладах освіти важливо 
здійснювати за допомогою програм, які дають змогу 
викладати предмет «Фізичне виховання», планувати 
й контролювати фізичну підготовленість, загальну 
рухову активність, а також психофізичний стан сту-
дентів. 

Серед негативних факторів фізичної підготовки 
майбутніх фахівців у ВНЗ, на нашу думку, є прове-
дення занять з фізичного виховання для всіх спеці-
альностей за уніфіцированою програмою, в яких не 
врахований аспект формування та виховання профе-
сійно важливих якостей окремої спеціальності, тобто 
засобами професійно-прикладної фізичної підготовки 
(ППФП).

Робота виконана за планом НДР Національного 
авіаційного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - розробка робочої навчальної про-

грами з професійно-прикладної фізичної підготовки 
майбутніх пілотів та перевірка її ефективності.

Результати дослідження.
В Національному авіаційному університеті, згідно 

з навчальним планом, навчання дисципліни «Фізичне 
виховання та психофізична підготовка» у майбутніх 
пілотів проводиться протягом усього періоду навчан-
ня і здійснюється у різноманітних формах, які допо-
внюють одна одну і являють собою єдиний процес 
фізичного виховання та ППФП майбутніх пілотів, що 
характеризується ступенем розвитку основних фізич-
них якостей. 

Ідея комплексної підготовки фізичних здібностей 
людей іде з глибокої давнини. Так, краще розвивають-
ся основні фізичні якості людини, які не порушують 
гармонії всіх систем і органів людини у професійної 
діяльності. Саме така злагодженість і сприяє оволо-
дінню життєво необхідними навичками. Фізичні якос-
ті та рухові навички, отримані у результаті фізичних 
занять, можуть бути легко перенесені на професійну 
діяльність і сприяти швидкому пристосуванню люди-
ни до мінливих умов праці, побуту, що дуже важливо 
в сучасних життєвих умовах. 

Відомо, що між розвитком фізичних якостей і фор-
муванням рухових навичок існує тісний взаємозв’язок, 
хоча рухові якості формуються нерівномірно і неодно-
часно, тобто найвищі досягнення в силі, швидкості, 
витривалості досягаються у різні вікові періоди.

Формувальний експеримент здійснювався з ме-
тою перевірки ефективності запропонованої робочої 
програми з професійно-прикладної фізичної підго-
товки майбутніх пілотів. Порівнювалися отримані 
результати у контрольній групі студентів 1–2 курсів 
спеціальності 6.070102 «Аеронавігація» (40 чол.) та 
експериментальній групі 1–2 курсів навчання спеці-
альності 6.100100 «Експлуатація літальних апаратів» 
(40 чол.). Для того щоб визначення ефективність існу-
ючої системи оцінювання, нами було проаналізовано 

нормативи атестації із загальної фізичної підготовки 
протягом усього періоду навчання. Проведений експе-
римент дав змогу визначити рівень загальної фізичної 
підготовленості майбутніх пілотів. 

Для розв’язання завдань основного етапу педаго-
гічного експерименту та об’єктивної оцінки величини 
впливу авторської програми з «Фізичного виховання 
та психофізичної підготовки» на зміну показників фі-
зичної підготовленості майбутніх пілотів упродовж 
навчального року нами досліджувалися вихідні дані 
рівня розвитку фізичної підготовленості студентів1–
2-их курсів.

Так, педагогічне тестування включало комплекс 
методик, спрямованих на визначення рівня фізичної 
підготовленості студентів із загальної та ППФП, яка 
оцінювалася за результатами контрольних вправ, пе-
редбачених Державними тестами і нормативами оцін-
ки фізичної підготовленості населення України [1]. 

Для вивчення фізичної підготовленості майбутніх 
пілотів нами використовувалися Державні тести, за 
допомогою яких можна визначити найважливіші ру-
хові якості: швидкість, силу, швидкісно-силові якості, 
витривалість, спритність і гнучкість [1]: рівень сили 
визначався за результатами підтягування на перекла-
дині у висі, піднімання в сід за 1 хв. та комплексно-
силовій вправі; рівень швидкості – за результатами 
бігу на 100м; спритності – за результатами човнико-
вого бігу (4 х 9 м); витривалості – за результатами бігу 
на 3000 м; гнучкості – за результатами нахилу тулуба 
вперед із положення сидячи; швидкісно-силові якості 
– за результатами стрибків у довжину з місця.

Педагогічні спостереження проводилися з метою 
визначення нових організаційних форм фізичного 
виховання, уточнення змісту навчального матеріалу, 
методів проведення занять, відповідності об’єму й 
інтенсивності навантажень, інтервалів відпочинку у 
процесі занять фізичними вправами. Під час дослі-
дження зверталась увага на індивідуальні особливості 
студентів, реакцію організму на задані фізичні наван-
таження, підбір оптимальних навантажень відповідно 
до індивідуальних можливостей студентів. Узагаль-
нені результати педагогічних спостережень були ви-
користані при розробці методики самостійних занять 
фізичними вправами.

Формуючий експеримент визначав ефективність 
розробленої нами технології навчання. Для цього у 
навчальний процес з фізичного виховання студентів 
експериментальної групи була впроваджена розробле-
на авторська програма підготовки майбутніх пілотів 
із загальної та ППФП, нами досліджувалася динаміка 
змін показників фізичних якостей впродовж навчання 
з першого по п’ятий курси, а також порівнювалися по-
казники в експериментальній та контрольній групах 
на першому та другому курсах. 

Крім того, нами була розроблена «Шкала оцінки 
рівня фізичної підготовленості студентів», за якою 
оцінювався загальний рівень фізичної підготовленос-
ті майбутніх пілотів. Результати тестування з загаль-
ної фізичної підготовки, що були переведені в бали та 
представлені на рис. 1. та 2.
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Як ми бачимо, на початку експерименту показни-
ки контрольної та експериментальної груп майже не 
відрізняються. Але на другому курсі спостерігається 
покращення результатів в експериментальній групі, 
на основі чого можна зробити висновок, що підготов-
ка за авторською програмою більш ефективна, ніж 
загальна.

Крім того, аналіз результатів дослідження рівня 
фізичної підготовленості виявив таку динаміку роз-
витку рухових якостей:

Швидкість. У І семестрі середній результат бігу 
на 100 м у контрольній групі складав 13,77 ± 0,086 с, 
а наприкінці експерименту 13,87 с ± 0,082. В експери-
ментальній групі на початку експерименту середній 
результат складав 13,72 ± 0,95 с, а в кінці четвертого 
семестру – 13,53 ± 0,09 с. Отже, на ІV курсі спосте-
рігається покращення розвитку швидкості в експери-
ментальній групі на 0,19 с порівняно з І курсом, а у 
контрольній групі – лише на 0,10 с. 

Спритність. Розвиток спритності оцінювався 
нами за тестовим нормативом «човниковий біг 4 х 
9 м». В обох групах спостерігається покращення ре-
зультатів, але як і у розвитку швидкості, в експери-
ментальній групі вони більш виражені. Так, на почат-
ку навчання у контрольній групі середній результат 
складав 9,67 ± 0,08 с та у ІV семестрі 9,56 ± 0,07 с, 
а в експериментальній групі 9,58 ± 0,07 с та у ІV се-
местрі 9,46 ± 0,06 с.

Витривалість. Для оцінки рівня розвитку ви-
тривалості був використаний тест «біг на 3000 м». 
У другому та четвертому семестрах показники тес-
ту мають таку ж тенденцію, що і показники 100 м. 
Так, середній результат експериментальної групи у 
другому семестрі був 14,06 с, а наприкінці четвертого 
семестру покращився до 13,53 с. Середній результат 

контрольної групи у другому семестрі склав 13,58 с, а 
у четвертому семестрі відбулося погіршення резуль-
тату до 14,03 с.

Сила. З метою оцінки силових можливостей сту-
дентів ми застосовували тест «Підтягування на пере-
кладині». Показники сили змінювалися повільно як 
в експериментальній, так і у контрольній групах. Так, 
в експериментальній групі показник сили збільшився 
з 12,68 ± 0,66 разів у першому семестрі до 13,73 ± 
0,64 разів у четвертому семестрі, у контрольній групі 
– з 13,51 ± 0,63 разів у першому семестрі до 13,92 ± 
0,65 разів у четвертому семестрі.

Швидкісно-силові якості (вибухова сила). Серед 
багатьох форм рухової діяльності швидкісно-силового 
характеру найбільш типовими є стрибкові та кидкові 
вправи. У нашому дослідженні ми використовували 
«Стрибок у довжину з місця». Динаміка змін стриб-
ків у довжину з місця показує покращення середніх 
результатів як у контрольній (2,40 м – у І семестрі 
та 2,42 м – у ІV семестрі) так і в експериментальній 
(2,38 м – у І семестр та 2,40 м – у ІV семестрі) групах 
лише на 0,02 см. 

Таким чином, найбільш суттєві зміни відбувалися 
у розвитку швидкості та спритності, що відповідає 
віковим можливостям майбутніх пілотів і сконцен-
трованому на цьому напрямку підготовки майбутніх 
пілотів.

Висновки.
Найбільш суттєві зміни відбувалися у розвитку 

швидкості та спритності, що відповідає віковим мож-
ливостям майбутніх пілотів і сконцентрованому на 
цьому напрямку підготовки майбутніх пілотів.

Якщо заняття з фізичного виховання проводити 
в обсязі 4-х практичних годин і 2-х годин самостій-
них занять на тиждень, то майбутні пілоти у процесі 

Рис. 1 Зміна показників рівня фізичної підготовленості студентів контрольної групи у процесі навчання.

Рис. 2 Зміна показників рівня фізичної підготовленості у студентів експериментальної групи у процесі на-
вчання.
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фізичної підготовки отримають широке коло знань з 
фізичного виховання, професійно-прикладної фізич-
ної підготовки, соціологічного, гігієнічного, медико-
біологічного та методичного змісту, що робить про-
цес занять фізичними вправами більш осмисленим і 
результативним. 
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Подальші дослідження спрямовані на застосову-
вання вправ у процесі фізичної підготовки, спрямо-
ваних на формування професійних якостей, тобто 
професійно-прикладну фізичну підготовку, яка спри-
яє більш успішному засвоєнню знань та вмінь, а та-
кож професійному довголіттю.
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Взаємозв’язок між показниками рівня фізичного розвитку  
та технічною підготовленістю у кваліфікованих ватерполістів 

залежно від ігрового амплуа
Попрошаєв О.В., Островський М.В., Чумаков О.В.

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Анотації:
Розглядається взаємозв’язок 
між показниками рівня фізичного 
розвитку та технічною підготов-
леністю у кваліфікованих ватер-
полістів різного ігрового амплуа. 
Встановлено, що у центральних 
захисників результати технічної 
підготовленості більшою мірою 
взаємозалежні з показниками 
довжини рук, їх сегментів (пе-
редпліччям та кисті) і довжиною 
ноги (гомілки і ступні). На техніч-
ну підготовленість центральних 
нападаючих значний вплив ма-
ють антропометричні показники 
(екскурсія грудної клітки, довжи-
на тулуба, довжина тіла, маса 
тіла, ширина плечей і тазу).  Це 
пов'язано з особливостями ста-
тури гравців даного амплуа та 
їхніми гідродинамічними якостя-
ми. У гравців середньої зони, по-
казники технічної підготовленості 
більшою мірою взаємозалежні з 
гідродинамічні якості спортсмена 
та силою кисті. 

Попрошаев А.В., Островский М.В., Чума-
ков О.В. Взаимосвязь между показателями 
уровня физического развития и техниче-
ской подготовленностью у квалифициро-
ванных ватерполистов в зависимости от 
игрового амплуа. Рассматривается взаи-
мосвязь между показателями уровня физи-
ческого развития и технической подготовлен-
ностью квалифицированных ватерполистов 
разного игрового амплуа. Установлено, что у 
центральных защитников результаты техни-
ческой подготовленности в большей степени 
взаимосвязаны с длиной рук, их сегментов 
(предплечью и кистью) и длиной ноги (голени 
и стопи). На техническую подготовленность 
центральных нападающих значительное 
влияние оказывают антропометрические по-
казатели (экскурсия грудной клетки, длина 
туловища, длина тела, масса тела, ширина 
плеч и таза).  Это связано с особенностями 
телосложения игроков данного игрового ам-
плуа и их гидродинамическими качествами. 
У игроков средней зоны, показатели техни-
ческой подготовленности в большей степени 
взаимосвязаны с гидродинамические каче-
ства спортсмена и силой кисти. 

Poproshaev O.V., Ostrovsky M.V., 
Chumakov O.V. Dependency of indexes 
of the physical development level with 
the technical preparation structure of 
qualified water polo players in their 
playing role. The dependency indexes 
of the physical development level with the 
technical preparation structure of qualified 
water polo players in their various playing 
roles was considered. It was determined 
that centre fullback the result of technical 
preparation depend upon the hands’ 
and its segments’ length (hand and arm) 
and also depend upon the foot’s length 
(shin and foot). Anthropometrical indexes 
depend on centre forward technical 
preparation (chest excursion, the trunk 
length, the body length, the width of 
shoulders and pelvis). It is associated with 
the peculiarities of the players’ body-build 
in their playing roles and it is associated 
with their hydrodynamic indexes. The 
indexes of technical preparation of 
middle zone players depend upon the 
hydrodynamic index of sportsman and 
his hand power.
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Вступ.1

Подальше удосконалення системи підготовки 
Олімпійського резерву у водному поло неможливе без 
наукового обґрунтування всіх сторін тренувального 
процесу спортсменів включаючи питання 
взаємозв’язку між показниками рівня фізичного 
розвитку з показниками структури спеціальної 
підготовленості ватерполістів різного віку та 
кваліфікації. Сучасний рівень розвитку водного поло, 
передбачає високі вимого, щодо фізичного розвитку 
та фізичної підготовленості, зокрема гравців високої 
кваліфікації, та виявлення ведучих факторів, що у 
найбільшій мері впливають на досягнення високого 
спортивного результату. Оскільки функції гравців на 
полі під час ігрової та змагальної діяльності неоднакові 
та залежно від вузької ігрової спеціалізації, мають 
свої особливості, тому виявлення цих особливостей 
є актуальним питанням сьогодення. Великий внесок 
у вирішення даної проблеми зробили роботи В.Н. 
Платонова [6], В.Н.Чернова [8, 9], Д.Ц.Карангозашвили 
[3], М.М.Рыжака [7], та інших. Проте, велике коло 
питань залишається ще не вирішеним чи недостатньо 
вивченим.

Робота виконана за планом НДР кафедри фізично-
го виховання № 1 Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є з’ясування взаємозв'язку між по-

казниками рівня фізичного розвитку та спеціальною 

© Попрошаєв О.В., Островський М.В., Чумаков О.В., 2012

плавальною підготовленістю у кваліфікованих ватер-
полістів залежно від ігрового амплуа

Для досягнення мети були визначені наступні за-
вдання:

Вивчити сучасний стан системи підготовки спортс-
менів у водному поло.

Дослідити ступінь взаємозв'язку між показниками 
рівня фізичного розвитку та спеціальною плавальною 
підготовленістю, у кваліфікованих ватерполістів за-
лежно від ігрового амплуа (центральний захисник, 
центральний нападаючий, гравець середньої зони).

Для розв’язання поставлених завдань у роботі 
використовувалися загальноприйняті методи дослі-
дження:

Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової, 1. 
методичної та спеціальної літератури; 
Педагогічний експеримент з застосуванням ком-2. 
плексу медико-фізіологічних та педагогічних 
контрольних процедур (антропометрія: оцінка 
рівня фізичного розвитку, фізіометрія: оцінка 
функціональних можливостей організму; оцінка 
спеціальної плавальної підготовленості за допомо-
гою тестових процедур); 
Методи математичної статистики.3. 

Методика дослідження. Дослідження проводило-
ся в м. Харкові. Обстежена група складалася зі ква-
ліфікованих ватерполістів загальною чисельністю 
41 чоловік, що була представлена гравцями різного 
амплуа: 12 спортсменів мали амплуа центральних за-
хисників, 12 – центральних нападаючих і 17- гравців 
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середньої зони (півзахисників чи рухливих нападаю-
чих). Усі кваліфіковані ватерполісти були кандидата-
ми в майстри спорту й виступали за збірні команди 
Харківської області та Харківської державної академії 
фізичної культури. 

В обстеженій групі визначалися показники рівня 
фізичного розвитку та спеціальної плавальної підготов-
леності. Контрольні завдання включали тести, які були 
розроблені і випробувані на практиці раніше [4, 9].

Оцінка рівня фізичного розвитку ватерполістів 
здійснювалась за показниками повздовжніх розмірів 
тіла (довжина руки, передпліччя, кисті, довжина ноги, 
гомілки, ступні, довжина тіла і довжина тулуба), по-
перечних розмірів тіла (ширина плечей і тазу), маси 
тіла, екскурсії грудної клітки (ЕГК), життєвої ємності 
легень (ЖЄЛ) і сили кисті. 

Рівень спеціальної плавальної підготовленості 
кваліфікованих ватерполістів визначався за допомо-
гою наступних тестових завдань: “плавання 5 по 3 м 
у створі воріт”, “10 м кроль”, “15 м кроль”, “2 по 10 
м кроль”, “30 м кроль”, “10 м спина”, “2 по 10 м на 
спині, треджен”, “10 вистрибувань” та “плавальний 
спецтест”.

Результати дослідження.
Оскільки функції гравців на полі під час ігрової та 

змагальної діяльності неоднакові та, залежно від вузь-
кої ігрової спеціалізації, мають свої особливості, ми 
провели кореляційний аналіз між показниками рівня 
фізичного розвитку, з одного боку і технічною підго-
товленістю, з іншого, у кваліфікованих ватерполістів, 
залежно від ігрового амплуа.

Кореляційна залежність показників рівня фізично-
го розвитку і технічної підготовленості центральних 
захисників характеризується такими значеннями r 
(табл. 1).

Результати тесту «15 м ведення м'яча» незначно 
корелюють з масою тіла (r = -0,42), силою кисті правої 
руки (r = -0,33) і довжиною кисті (r = -0,31). 

Дальність кидка («кидок на дальність») корелює з 
довжиною тіла (r =-0,46), довжиною кисті (r = 0,44), 
довжиною руки (r = 0,43), ЖЄЛ (r = 0,34), довжиною 
передпліччя (r = 0,33) і силою кисті лівої руки (r = 
0,31). 

Результати тестів, що характеризують точність при 
основних кидках з місця і з ходу (ТОКМ, ТОКХ), тісно 
корелюють з довжиною кисті (відповідно r = 0,72 і r = 
0,62) і довжиною тіла (r = 0,70 і r = 0,65), а також значно 
залежать від довжини гомілки (r = 0,57 і r = 0,5).

  Результати, подані в тесті, що характеризують 
час обробки м'яча при виконанні основного кидка з 
місця (t обр ОКМ), взаємозалежні з довжиною руки (r 
= 0,43), довжиною ступні (r = -0,43), довжиною кисті 
(r = -0,4), довжиною передпліччя (r = 0,37), шириною 
плечей (r = 0,31) і довжиною тулуба (r = 0,31). 

Час обробки м'яча при виконанні основного кидка 
з ходу (t обр ОКХ), корелює з довжиною ступні (r = 
-0,41) і шириною плечей (r = 0,31). 

Точність навісних кидків з місця і з ходу (ТНКМ, 
ТНКХ) тісно пов’язана з довжиною гомілки (відповід-
но r = 0,70 і r = 0,65) і довжиною кисті (r = 0,70; r = 

0,57). Відзначається також кореляційний взаємозв'язок 
з масою тіла (r = -0,63; r = -0,31), ЕГК (r = 0,53; r = 
0,54), довжиною тіла (r = 0,53; r = 0,36) і довжиною 
ноги (r = 0,37; r = 0,46). 

Результати тесту, що побічно характеризують спе-
ціальну ігрову працездатність («модернізований спец-
тест») тісно корелюють з екскурсією грудної клітки (r 
= 0,74), значно взаємозалежні з довжиною ступні (r = 
-0,59). Також відзначається їхній зв'язок з ЖЄЛ (r = 
-0,49), довжиною гомілки (r = -0,46), довжиною кисті 
(r = -0,43), масою тіла (r = 0,39), шириною тазу (r = 
-0,38) і довжиною тіла (r = -0,37). 

Аналіз отриманих даних показав, що результати 
тестових завдань, що характеризують технічну підго-
товленість центральних захисників, найчастіше коре-
люють з довжиною руки і її сегментів (передпліччя і 
кисті) і довжиною ноги (гомілки і ступні). Як відомо, 
розміри кисті – одного із сегментів верхньої кінцівки, 
значно впливають на дії ватерполіста з м'ячем, а до-
вжина ноги – визначає величину важелів м'язів ниж-
ніх кінцівок, також здобуває особливе значення, якщо 
врахувати, що при виконанні кидків велику роль віді-
грають «жимові» руху ногами у воді. Отримані нами 
результати збігаються з даними, що вивчали антро-
пологічні характеристики гандболістів і прийшли до 
висновку, що при збільшенні довжини тіла, як прави-
ло, збільшується важіль, що забезпечує високу ефек-
тивність кидків у ворота. Довший важіль забезпечує 
більшу амплітуду рухів, а це, у свою чергу, дає при-
скорення на більшому шляху і, нарешті, високу почат-
кову швидкість м'яча, через що кидок стає різкішим і 
результативнішим.

У центральних нападаючих кореляційна залеж-
ність між показниками, що побічно характеризують 
рівень фізичного розвитку (антропометричними і фі-
зіометричними даними) і показниками технічної під-
готовленості, відзначається в таких тестових завдан-
нях (табл. 2):

 Результати тесту «15 м ведення м'яча» дуже коре-
люють з ЖЄЛ (r = 0,76), значно – з довжиною тіла (r 
= 0,63), довжиною тулуба (r = 0,63), довжиною руки 
(r =-0,54), а також взаємозалежні з довжиною гоміл-
ки (r =-0,48), довжиною ноги (r =-0,45), масою тіла (r 
= 0,42), довжиною передпліччя (r =-0,4), силою кисті 
обох рук (пр. r = 0,34; лів. r = 0,4) і шириною плечей 
(r = 0,32). 

Кореляційний взаємозв'язок результатів тесту «ки-
док на дальність» відзначається з такими показниками 
рівня фізичного розвитку, як екскурсія грудної клітки 
(r = 0,59), довжина тіла (r = 0,45), довжина передпліч-
чя (r = 0,44), ЖЄЛ (r = 0,4), маса тіла (r = 0,38), ширина 
тазу (r = -0,36), довжина ноги (r = 0,34), кистьова сила 
лівої руки (r = 0,33) і довжина руки (r = 0,32).

Результати тестового завдання, яке характеризує 
точність основного кидка з місця (ТОКМ), тісно коре-
люють з екскурсією грудної клітки (r = 0,73), взаємо-
залежні з силою кисті лівої руки (r = 0,39) і довжиною 
тіла (r = 0,31). У свою чергу, результати основного 
кидка з ходу (ТОКХ) взаємозалежні тільки з екскурсі-
єю грудної клітки (r = 0,61).
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 1
Кореляційна взаємозалежність між показниками рівня фізичного розвитку 

 і технічною підготовленістю у центральних захисників

Показники ССП
15 м 

ведення 
м'яча

Кидок на 
даль-
ність

ТОКМ t обр. 
ОКМ ТОКХ t обр. 

ОКХ ТНКМ ТНКХ Модерніз. 
спецтест

Довжина тіла (см) 0,0211 -0,458 0,698 0,178 0,651 0,1 0,53 0,354 -0,369

Маса тіла (кг) 0,417 -0,255 -0,138 -0,286 0,255 -0,123 -0,627 -0,305 0,393

Довжина руки (см) 0,166 -0,426 -0,247 0,435 -0,171 0,25 -0,218 -0,113 0
Довжина передпліччя 
(см) 0,149 0,327 -0,161 0,369 -0,015 0,295 -0,116 -0,123 -0,048

Довжина кисті (см) -0,306 -0,441 0,724 -0,395 0,616 0,235 0,705 0,571 -0,434

Довжина ноги (см) -0,236 0,011 -0,205 0,156 0,068 0,028 0,374 0,461 -0,130

Довжина гомілки (см) -0,058 -0,141 0,572 0,131 0,501 0,118 0,698 0,649 -0,461

Довжина ступні  (см) -0,099 -0,056 0,018 -0,427 -0,156 -0,412 -0,305 -0,163 -0,593
Життєва ємкість ле-
гень (ЖЄЛ) (л) -0,107 0,335 0,055 0,159 5,41E-

16 0,147 -0,222 -0,194 -0,491
Сила кисті правої руки 
(кГ) -0,333 0,011 0,163 0,032 0,133 -0,113 0,082 0,102 -0,039
Сила кисті лівої руки 
(кГ) 0,044 0,311 0,301 0,232 0,101 0,294 0,135 0,102 -0,203
Екскурсія грудної 
клітки (ЕГК) (см) -0,293 -0,044 0,202 -0,238 0,097 -0,058 0,531 0,542 0,74

Ширина плечей (см) -0,104 0,103 0,066 0,312 0,153 0,314 -0,133 -0,22 -0,325

Довжина тулуба (см) -0,126 -0,131 0,043 0,309 0,109 0,288 -0,028 -0,043 -0,17

Ширина тазу (см) -0,149 -0,034 0,003 0,249 -0,303 0,217 -0,228 0,098 -0,377

Таблиця 2
Кореляційна взаємозалежність між показниками рівня фізичного розвитку  

і технічною підготовленістю у центральних нападаючих

Показники ССП
15 м 

ведення 
м'яча

Кидок на 
дальність ТОКМ t обр. 

ОКМ ТОКХ t обр. 
ОКХ ТНКМ ТНКХ Модерніз. 

спецтест

Довжина тіла (см) 0,632 0,453 0,315 -0,28 0,053 -0,156 -0,092 0,284 0,267

Маса тіла (кг) 0,422 0,382 -0,243 -0,382 -0,242 0,112 -0,707 -0,461 -0,446

Довжина руки (см) -0,543 0,315 -0,048 0,141 0,08 0,219 -0,049 0,158 0,125
Довжина 
передпліччя (см) -0,401 0,441 0,188 -0,143 0,2 0,048 0,166 0,547 -0,496

Довжина кисті (см) -0,101 0,239 0,203 0,288 0,123 -0,034 0,444 0,308 -0,374

Довжина ноги (см) -0,451 0,342 0,269 -0,485 0,181 -0,427 -0,054 0,366 -0,301
Довжина гомілки 
(см) -0,488 -0,054 -0,021 -0,431 0,211 -0,439 0,356 -0,226 -0,138
Довжина ступні  
(см) -0,012 -0,064 -0,182 -0,169 -0,108 0,054 0,348 0,577 -0,557
Життєва ємкість 
легень (ЖЄЛ) (л) 0,762 0,397 0,236 -0,148 -1,2E-16 0,052 -0,449 -0,017 -0,096
Сила кисті правої 
руки (кГ) 0,336 -0,181 -0,121 -0,261 0,211 -0,268 0,331 0,452 -0,295
Сила кисті лівої 
руки (кГ) 0,403 0,328 0,389 -0,086 -0,01 -0,041 0,355 0,456 -0,332
Екскурсія грудної 
клітки (ЕГК) (см) -0,049 0,588 0,729 -0,643 0,609 -0,716 0,24 0,207 0,215
Ширина плечей 
(см) 0,325 -0,035 0,126 -0,323 -0,241 -0,121 -0,465 -0,032 -0,18
Довжина тулуба 
(см) 0,626 -0,169 -0,247 -0,469 -0,068 -0,034 -0,378 -0,042 0,044

Ширина тазу (см) -0,019 -0,359 -0,066 -0,225 -0,126 -0,092 -0,646 -0,697 -0,758
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Результати тесту, що оцінює час обробки м'яча 
при основному кидку з місця (t обр ОКМ), корелю-
ють з екскурсією грудної клітки (r = -0,64), а також 
пов’язані з довжиною ноги (r =-0,48), довжиною тулу-
ба (r =-0,47), довжиною гомілки (r =-0,43), масою тіла 
(r =-0,38) і шириною плечей (r =-0,32). У свою чер-
гу, результати тесту, що характеризують час обробки 
м'яча при основному кидку з ходу (t обр ОКХ), тісно 
корелюють з екскурсією грудної клітки (r =-0,72), а 
також взаємозалежні з довжиною гомілки (r =-0,44) і 
довжиною ноги (r =-0,43).

Точність навісного кидка з місця (ТНКМ) у гравців 
даного амплуа великою мірою взаємозалежна з масою 
тіла (r =-0,71), істотно – із шириною тазу (r =-0,65) і 
слабко – із шириною плечей (r =-0,47), ЖЄЛ (r =-0,45), 
довжиною кисті (r =0,44), довжиною тулуба (r = -0,38), 
довжиною гомілки (r =0,36), довжиною ступні (r = 
0,35) і силою кистей обох рук (права (r =0,33); ліва 
(r =0,35)). Точність основного кидка з ходу (ТНКХ) 
найбільше тісно пов’язана із шириною тазу (r =-0,7), 
значно – з довжиною ступні (r = 0,58), довжиною пе-
редпліччя (r = 0,55) і слабко корелює з масою тіла (r 
= -0,46), силою кисті обох рук (права (r =0,45); ліва (r 
=0,46)), довжиною ноги (r = 0,37) і довжиною кисті (r 
= 0,31). 

Результати модернізованого спецтесту сильно ко-
релюють із шириною тазу (r =-0,76), значно – з до-
вжиною ступні (r =-0,56), довжиною передпліччя (r 
=-0,5) і в меншому ступені з масою тіла (r = -0,44), 
довжиною кисті (r =-0,37), силою кисті лівої руки (r 
=-0,33) і довжиною ноги (r =-0,3).

Центральні нападаючі – добре фізично розвинені 
гравці, які мають високу загальну і спеціальну фізич-
ну працездатність, що побічно пов'язано з високими 

показниками ЖЄЛ – фізіометричного показника, який 
має визначальний вплив на рівень загальної витри-
валості спортсменів. Це, на наш погляд, безпосеред-
ньо впливає на результати кореляційної залежності 
між показників рівня фізичного розвитку і технічної 
підготовленості. Кореляційна залежність між антро-
пометричними даними (екскурсія грудної клітки, до-
вжина тулуба, довжина тіла, маса тіла, ширина пле-
чей і тазу), і тестами, що характеризують технічну 
підготовленість, у першу чергу, може бути пов'язана 
з особливостями статури гравців даного амплуа та їх-
німи гідродинамічними якостями, що безпосередньо 
впливають на результати спеціальної плавальної, і, як 
з'ясувалося, технічної підготовленості кваліфікованих 
ватерполістів. На підтвердження цього наведемо дум-
ку К. Юржина [10], який відзначає, що плавці з ве-
ликими розмірами тіла перебувають у більш вигідних 
умовах при плаванні на короткі та середні дистанції. 
Автор пояснює це перевагою в силових можливостях, 
що важливіше з гідродинамічної точки зору за опір се-
редовища великому розміру тіла.

Кореляційний взаємозв'язок технічної підготовле-
ності з силою кисті лівої руки свідчить про важливість 
«утримуючих» рухів, виконуваних в основному опо-
рною (лівою) рукою при виході на «жим» для більш 
точних кидків і ударів по воротам. 

Необхідно також відзначити взаємозв'язок техніч-
ної підготовленості з довжиною рук і їхніх сегментів 
(передпліччя і кисті) і довжиною ніг і їхніх сегментів 
(гомілки і ступні). Значення цих показників впливає 
на дії ватерполіста з м'ячем у цілому і конкретно на 
дальність і точність основних і допоміжних кидків з 
місця і з ходу. 

Таблиця 3
Кореляційна взаємозалежність між показниками рівня фізичного розвитку  

і технічною підготовленістю у гравців середньої зони

Показники ССП
15 м 

ведення 
м'яча

Кидок на 
дальність ТОКМ t обр. 

ОКМ ТОКХ t обр. 
ОКХ ТНКМ ТНКХ Модерніз. 

спецтест
Довжина тіла (см) -0,035 0,078 0,288 0,052 0,179 0,044 0,066 -0,178 -0,031
Маса тіла (кг) 0,041 0,452 0,562 -0,324 0,558 -0,439 0,352 0,347 0,176
Довжина руки (см) 0,176 0,071 0,284 -0,003 0,236 -0,013 0,146 -0,132 -0,167
Довжина 
передпліччя (см) -0,053 -0,404 0,358 -0,345 0,371 -0,316 0,404 0,402 0,119
Довжина кисті (см) -0,072 0,223 0,507 -0,261 0,458 -0,43 0,283 0,381 0,081
Довжина ноги (см) 0,241 0,021 0,195 0,236 0,106 0,229 0,0302 -0,121 -0,144
Довжина гомілки 
(см) -0,029 0,019 0,325 -0,388 0,312 -0,351 0,332 0,345 0,112
Довжина ступні  
(см) -0,031 0,098 0,137 -0,196 0,181 -0,253 0,211 0,194 0,001
Життєва ємкість 
легень (ЖЄЛ) (л) 0,321 -0,082 -0,112 0,096 -0,007 0,126 0,165 -0,201 -0,115
Сила кисті правої 
руки (кГ) 0,077 -0,358 0,492 -0,091 0,486 -0,155 0,319 0,502 0,391
Сила кисті лівої 
руки (кГ) 0,276 -0,099 0,369 -0,035 0,326 -0,009 0,363 -0,084 -0,154
Екскурсія грудної 
клітки (ЕГК) (см) -0,576 0,067 0,327 -0,28 0,232 -0,188 0,271 0,015 0,285
Ширина плечей (см) 0,132 -0,063 0,404 -0,435 0,429 -0,301 0,438 0,234 -0,053
Довжина тулуба (см) -0,077 0,344 0,53 -0,261 0,536 -0,345 0,311 0,248 0,286

Ширина тазу (см) 0,429 0,318 0,164 0,102 0,202 0,111 0,114 0,394 0,034
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Виявлена кореляційна залежність між показника-
ми рівня фізичного розвитку і технічною підготов-
леністю в гравців середньої зони (півзахисників чи 
рухливих нападаючих) відображається в наступних 
величинах r (табл. 3).

Результати тесту «15 м ведення м'яча» корелюють 
з ЕГК (r =-0,58) і слабко взаємозалежні із шириною 
тазу (r = 0,43) і ЖЄЛ (r = 0,32).

Дальність кидка слабко взаємозалежна з масою 
тіла (r =0,45), довжиною передпліччя (r =-0,4), силою 
кисті правої руки (r =-0,36), довжиною тулуба (r = 
0,34) і шириною тазу (r = 0,32).

Точність основних кидків з місця (ТОКМ) і з ходу 
(ТОКХ) значно взаємозалежна з масою тіла (відповід-
но r = 0,56; r = 0,56 ), довжиною тулуба (r = 0,53; r 
= 0,54), а також довжиною кисті (r = 0,51, r = 0,46) і 
слабкий кореляційний взаємозв'язок відзначений з ре-
зультатами сили кисті правої руки (r = 0,49; r = 0,49), 
шириною плечей (r = 0,4; r = 0,43), довжиною перед-
пліччя (r = 0,36; r = 0,37), силою кисті лівої руки (r = 
0,37; r = 0,33) і довжиною гомілки (r = 0,32; r = 0,31).

Результати тесту , який оцінює час обробки м'яча 
при основних кидках з місця (t обр ОКМ) і з ходу (t 
обр ОКХ) слабко корелюють з такими показниками 
рівня фізичного розвитку: масою тіла (r =- 0,32; r 
=-0,44), шириною плечей (r =- 0,43; r =-0,3), довжи-
ною гомілки (r =-0,39; r =-0,35), довжиною передпліч-
чя (r =-0,35; r =-0,32), плюс до цього «t обр ОКХ» ко-
релює з довжиною кисті (r =-0,43) і довжиною тулуба 
(r = -0,35). 

Ефективність виконання навісних кидків з місця 
(ТНКМ) слабко корелює із шириною плечей (r = 0,44), 
довжиною передпліччя (r = 0,4), масою тіла (r = 0,35), 
силою кисті обох рук (права (r = 0,32); ліва (r = 0,36)), 
довжиною гомілки (r = 0,33) і довжиною тулуба (r = 
0,31). У свою чергу, ТНКХ значно корелюють з силою 
кисті правої руки (r = 0,5) і слабко взаємозалежні з 
довжиною передпліччя (r = 0,4), шириною тазу (r = 
0,39), довжиною кисті (r = 0,38), масою тіла (r = 0,35) 
і довжиною гомілки (r = 0,34).

Результати «модернізованого спецтесту» слаб-
ко корелюють тільки з силою кисті правої руки (r = 
0,39).

Аналізуючи отримані дані кореляційної залежності 
технічної підготовленості з показниками рівня фізич-
ного розвитку, можна зробити висновок, що показники 
побічно характеризують гідродинамічні якості грав-
ців, які спеціалізуються в півзахисті чи рухливому на-
паді (маса тіла, ЕГК, довжина тулуба, ширина плечей 
і тазу), впливають на виконання технічних прийомів 
ватерполістів даного ігрового амплуа. Крім цього, в 
гравців середньої зони спостерігається взаємозв'язок 
технічної підготовленості із соматичними ознаками 
(довжиною передпліччя, кисті і гомілки). Як відомо, 
розміри кисті значно впливають на дії ватерполіста 
з м'ячем, довжина гомілки також набуває особливо-
го значення, якщо врахувати, що при виконанні кид-
ків велику роль відіграють «жимові» рухи ногами у 
воді. Отримані нами результати збігаються з даними  

А.А. Кабанова, який вивчав структурно – ритмічну 
організацію рухів при виконанні основного кидка й 
відмічав високий вплив даних антропометричних по-
казників на ефективність і точність виконання кидків 
по воротах [2]. 

Взаємозв'язок технічної підготовленості з силою 
кисті правої руки, на наш погляд, підкреслює важли-
вість цього показника для точності основних і дру-
горядних кидків з місця і з ходу, тому що рухи кисті 
у заключній фазі кидка є визначальними для сили й 
точності. А взаємозв'язок технічної підготовленості 
з силою кисті лівої руки ми пов’язуємо з особливим 
значення даного показника при виході на «жим», тому 
що позмінні і кругові рухи, виконувані кистю у воді, є 
опорними і «утримуючими» гравця, що не менш важ-
ливо при виконанні якісних кидків.

Висновки.
У центральних захисників результати тестів, що 

характеризують технічну підготовленість, корелю-
ють більшою мірою з показниками довжини рук, їх 
сегментів (передпліччям та кисті) і довжиною ноги 
(гомілки і ступні). Як відомо, розміри кисті – одного 
із сегментів верхньої кінцівки, значно впливають на 
дії ватерполіста з м’ячем, а довжина ноги – визначає 
величину важелів м’язів нижніх кінцівок, також здо-
буває особливе значення, якщо врахувати, що при ви-
конанні кидків велику роль відіграють «жимові» руху 
ногами у воді.

На технічну підготовленість центральних напада-
ючих велике значення мають антропометричні дані 
(екскурсія грудної клітки, довжина тулуба, довжина 
тіла, маса тіла, ширина плечей і тазу). Це пов’язано 
з особливостями статури гравців даного амплуа та їх-
німи гідродинамічними якостями, що безпосередньо 
впливають на результати спеціальної плавальної, і, як 
з’ясувалося, технічної підготовленості кваліфікова-
них ватерполістів.

Найбільші значення кореляційної залежності тех-
нічної підготовленості, у гравців середньої зони, за-
фіксовані з показниками які побічно характеризують 
гідродинамічні якості спортсмена (маса тіла, ЕГК, до-
вжина тулуба, ширина плечей і тазу) та силою кисті. 
Взаємозв’язок технічної підготовленості з силою кис-
ті правої руки, на наш погляд, підкреслює важливість 
цього показника для точності основних і другорядних 
кидків з місця і з ходу, тому що рухи кисті у заключ-
ній фазі кидка є визначальними для сили й точності. А 
взаємозв’язок технічної підготовленості з силою кисті 
лівої руки ми пов’язуємо з особливим значення дано-
го показника при виході на «жим», тому що позмінні 
і кругові рухи, виконувані кистю у воді, є опорними і 
«утримуючими» гравця, що не менш важливо при ви-
конанні якісних кидків.

У подальшому перспектива розвідок у даному 
напрямку може торкатися взаємозв’язку психологіч-
них та психо-фізіологічних показників з показниками 
структури спеціальної підготовленості як юних так і 
кваліфікованих ватерполістів в залежності від ігрово-
го амплуа.
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Порівняльний аналіз біологічного віку   
юнаків і дівчат студентського віку

Приходько С.І.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто питання прискорених 
темпів старіння організму  людей на 
прикладі студентської молоді. На-
ведено дані розрахунку біологічного 
віку студентів за методикою Вой-
тенка. Показано невідповідність між 
фактичними та розрахунковими ві-
ковими даними. У дослідженнях при-
йняли участь 27 юнаків та 20 дівчат, 
які навчаються на 2 курсі, за станом 
здоров’я відносяться до основної 
медичної групи. Доведено, що юнаки 
у період навчання мають вищі темпи 
старіння. Встановлено, що у юнаків 
біологічний вік перевищує паспорт-
ний на 26 років, тоді як у дівчат – на 
11 років. Використано дані інших ав-
торів, які досліджували цю пробле-
му, для порівняння біологічного віку 
студентів різних регіонів України. 
Рекомендовано надавати студентам 
інформацію про його біологічний вік 
та навчити його контролювати цей 
показник впродовж життя.

Приходько С.И. Сравнительный анализ 
темпов старения юношей и девушек сту-
денческого возраста. Рассмотрены вопро-
сы ускоренных темпов старения организма 
молодых людей на примере студенческой 
молодежи. Приведены данные расчета био-
логического возраста студентов по методике 
Войтенко. Показано несоответствие между 
паспортным и биологическим возрастом у 
юношей и девушек. В исследовании принима-
ли участие 27 юношей и 20 девушек, которые 
обучаются на 2 курсе, по состоянию здоровья 
относятся к основной медицинской группе. 
Доказано, что юноши в период обучения име-
ют высокие темпы старения. Установлено, что 
у юношей биологический возраст превышает 
паспортный на 26 лет, тогда как у девушек – 
на 11. Использованы данные других авторов, 
изучавших эту проблему, для сравнения био-
логического возраста студентов разных реги-
онов Украины. Рекомендуется предоставлять 
студентам информацию об их биологическом 
возрасте и научить их контролировать этот 
показатель на протяжении жизни.

Prikhodko S.I. Comparative 
analysis of the rate of aging young 
people of student age. The problem 
of accelerated rates of aging of young 
people by the example of students. 
The data calculating biological age 
students on how Voitenko. Displaying 
discrepancy between passport and 
biological age boys and girls. 27 youths 
and 20 girls that study on 2 courses 
took part in research, on the state a 
health behave to the basic medical 
group. It is proved that the young men 
in the period of study have higher 
rates of aging. Found that young 
biological age than passport for 26 
years, while the girls – at 11. It is used 
data of other authors to compare the 
biological age of students in different 
regions of Ukraine. It is recommended 
to give students information about 
their biological age and teach them to 
control this index during life.

Ключові слова:
вік, паспортний, біологічний, ста-
ріння, юнаки, дівчата.

возраст, паспортный, биологический, ста-
рение, юноши, девушки.

students, age, passport, biological, 
aging, boys, girls.

Вступ.1

Біологічний вік (БВ) – це справжній вік людсько-
го тіла, що показує, скільки років людині насправді 
(наскільки дійсно постаріло тіло). Вік тіла людини за-
звичай не збігається з календарним (паспортним) ві-
ком. «Знос» тіла не у всіх людей виражений однаково 
і не у всіх відбувається з однаковою швидкістю. Тіло 
40-річної людини може відповідати за станом здоров'я 
тілу 20-30-річного, а може – навпаки. Життєздатність 
нашого тіла визначається не прожитими роками, а 
ступенем зносу організму [Гусєв В. Самостійне визна-
чення біологічного (істинного) віку свого тіла. http://
molodei.by.ru 202.html].

Відомо, що середній біологічний вік українців зна-
чно вищий, ніж у їхніх європейських однолітків, і майже 
такий, як у африканських [5]. У порівнянні з тією ж Єв-
ропою, у нас ще й набагато частіше хворіє молодь [6]. 

Проблема передчасного старіння організму акту-
альна не лише біологічними, а й економічними на-
слідками, бо раннє старіння значно впливає на три-
валість періоду трудової і творчої активності людей 
в Україні становить в середньому близько 30 років (у 
віковому діапазоні від 20 – 25 до 50 – 55 років), тоді 
як навіть у бідніших країнах його тривалість 45 – 50 
років [3,5,6]. 

Якщо хронологічно аналізувати вітчизняні літера-
турні джерела, то інтерес до проблеми передчасного 
старіння та боротьби з ним започатковано О. Бого-
мольцем (1940) та І. Саркизовим – Серазіні (1965), М. 
Амосовим (1979) та ін. 

У сучасних джерелах проблемі співвідношення бі-
ологічного та паспортного віку у студентської молоді 
присвячено ряд робіт авторів М. Ахаладзе (2007), В. 
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Войтенко (1989), С. Присяжнюк (2006), С. Калінкіна 
(2007), Т. Лошицька (2010) , С. Сорокіна (2010) та ін. 

У роботах цих авторів вказується, що біологічний 
вік студентської молоді складає в середньому від 40 
до 46 років. Невідповідність між біологічним та пас-
портним віком становить від 10 до 40 років, тоді як 
15-20 років тому різниця між календарним і біоло-
гічним віком складала 4 – 5 років [у роботі 5]. 

У наукових роботах також вказується, що надто 
важливо, щоб і біологічний вік серця співпадав із пас-
портним віком людини. Якщо ж біологічний вік серця 
значно перевищує паспортний, то в цьому випадку ви-
никає ризик розвитку захворювань серцево-судинної 
системи та передчасного старіння серця [3].

Із медичних джерел також відомо, що організм 
кожної людини старіє гетерохронно – і у різні періоди 
життя, і в людей із різних країн та континентів темпи 
старіння – різні [3,5,6]. Щодо українців, то не вказу-
ється, який віковий «прошарок» українців має найви-
щі темпи старіння організму. Невідомо також, чи од-
наково старіють чоловіки та жінки України. 

Роботу виконано на кафедрі фізичного виховання 
Кременчуцького національного університету згідно 
плану наукових досліджень на 2011 – 2012 н. р.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є порівняльний аналіз темпів ста-

ріння у представників різних статей (юнаків та дівчат) 
в період студентства.

Завдання дослідження: 
вивчити стан питання за даними літературних джерел;• 
визначити біологічний вік юнаків та дівчат;• 
порівняти паспортний та біологічний вік;• 
визначити різницю між біологічним віком юнаків та • 
дівчат. 
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 Методи дослідження. Для вирішення завдань ро-

боти нами послідовно використовувались наступні 
методи: 

аналіз наукових публікацій за темою дослідження; • 
антропометричні вимірювання; • 
методика Короткова для визначення артеріального • 
тиску; 
методи математичної статистики для обробки ре-• 
зультатів дослідження, зокрема, метод середніх ве-
личин;
методика Войтенка для розрахунку біологічного • 
віку студентів. 

 Формули цієї методики дозволяють досить точно 
провести визначення індивідуального біологічного 
віку. Останній для юнаків і дівчат розраховувався за 
різними формулами. 

 БВ (біологічний вік) чоловіків:
26,985 + 0,215 АДС – 0,149 ЗДВ – 
 –0,151 СБ + 0,723 СОЗ   (1)

БВ (біологічний вік) жінок:
-1,463 + 0,415 АДП – 0,140 СБ + 
 +0,248 МТ + 0,694 CОЗ     (2)

Організація досліджень. У дослідженнях прийня-
ли участь 27 юнаків та 20 дівчат, які навчаються на 
2 курсі, за станом здоров’я відносяться до основної 
медичної групи. Дослідження проведено у жовтні – 
листопаді 2011 року.

Результати дослідження. 
Розрахунковому етапу дослідження передувало 

анкетування, метою якого була самооцінка здоров’я 
за запропонованим опитувальником. Далі – бал само-
оцінки враховувався до формул 1 та 2. 

Окрім того, нами було проведено деякі антропо-
метричні та фізіометричні вимірювання, які необхідні 
для використання формул. Усі отримані дані пред-
ставлено в табл. 1. 

За даними таблиці 1 юнаки мають відповідний 
вікові артеріальний тиск, тоді як у дівчат спостеріга-
ються ознаки гіпотонії (95/63 мм.рт.ст.).

Окрім цього, у юнаків також дещо кращі середні 
показники ЧСС у порівнянні з дівчатами (на 3 удари), 
однак, за показником ЧСС біологічний вік серця і тих, 
і інших складає більше, ніж 50 років. До того ж, юна-
ки довше затримують дихання на вдиху (різниця – 18 
с), тоді як дівчата – на видиху (різниця – 5 с). Щодо 
останнього, то у вивчених нами роботах такої тенден-
ції не зафіксовано.

Нами також з’ясовано, що у юнаків також дещо 
кращі середні показники ЧСС у порівнянні з дівчатами 
(на 3 удари), однак, за показником ЧСС біологічний вік 
серця і тих, і інших складає більше, ніж 50 років. 

Окрім того, юнаки довше затримують дихання на 
вдиху (різниця уу порівнянні з дівчатами – 18 с), тоді 
як дівчата – на видиху (різниця у порівнянні з юнака-
ми – 5 с). Щодо останнього, то у вивчених нами робо-
тах такої тенденції не зафіксовано.

У таблиці 2 представлено дані анкетування (опи-
тування за анкетою, що пропонується автором мето-
дики) та статичного балансування на правій нозі (оці-
нювався стан вестибулярного апарату). 

Так, показники статичного балансування у дівчат 
значно кращі, ніж у юнаків-однолітків (29,1 с проти 17, 
7 с). Однак, слід відмітити, що і в тій, і в іншій групі 
має місце дуже велика розбіжність показників. Тому 
стандартне відхилення у обох групах дуже суттєве. 

За самооцінкою здоров’я (СОЗ) – анкетні дані – 
можна констатувати, що юнаки мають менше скарг на 
самопочуття (7 балів проти 11), ніж ровесниці. Далі, 
підставивши усі наведені дані у формули, ми отрима-
ли наступні результати (таблиця 2).

Біологічний вік дівчат за середнім показником 
складає 29 років (δ=4,66), тоді як у юнаків – 45 років 

Таблиця 1
Аналіз морфо-функціональних показників юнаків та дівчат 

Юнаки, n=27
Показник Маса, кг Зріст, см АТс, мм 

рт ст
Атд, мм 

рт ст
Атп, мм 

рт ст
ЗДвд,

с Здвид, с ЧСС, уд/
хв

х 70,6 178,3 119,2 74,04 45,16 71,44 34,72 76,88
д 11,4 6,5 7,17 6,51 7,88 39,51 8,28 10,14

Дівчата, n=20
х 54,6 165,8 94,5 63,0 31,5 53,3 39,9 79,7
д 7,67 6,46 7,42 6,37 6,71 13,64 17,16 17,23

Таблиця 2
Аналіз біологічного віку юнаків та дівчат студентського віку за методикою Войтенка В., 1989

Юнаки, n=27
Показник Статичне

баланс.,с
СОЗ, 
бал ПВ, років БВ, років ПВ – БВ, 

років ПВ – БВ, %
х 17,68 7,16 18,6 45 26 144
д 12,76 2,94 1,19 7,00 7,53 46,83

Дівчата, n=20
х 29,1 11,1 18,5 29,1 10,7 59,3
д 23,06 3,85 1,88 4,66 4,94 28,27

контрасти
 X∆ -11,4 -3,9 0,1 15,9 15,3 85,7
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(δ=7,00). Тож, за абсолютним показником різниця ста-
новить 10,7 року у дівчат і 26 років у юнаків. 

За відносним показником біологічний вік юнаків 
на 144% перевищує паспортний. У дівчат різниця між 
біологічним та паспортним віком становить 59 %.

Таким чином, у юнаків біологічний вік тіла значно 
більший, ніж у дівчат. Отримані дані ми порівняли із 
даними авторів, які раніше вже вивчали цю проблему 
стосовно студентської молоді (табл. 3). Із цієї таблиці 
видно, що отримані нами дані біологічного віку спів-
падають із даними різних авторів останніх років, які 
мешкають в країні.

Серед можливих причин такої ситуації нами вже на-
зивалися розбіжності між статями за функціональними 
показниками, станом вестибулярного апарату, серед 
незгаданих вище, опираючись на самооцінку здоров’я 
за анкетою, можна назвати більшу кількість шкідливих 
звичок у юнаків. Так, із загальної кількості опитуваних 
дівчат палять 6 із 20 та 11 із 27 юнаків. Також дівчата 
вживають менше алкогольних напоїв та рідше переїда-
ють. Останнє зазначили 3 дівчат та 7 юнаків. 

На жаль, методика оцінки біологічного віку не 
передбачає вивчення об’єму та змісту рухової актив-
ності. Тож, ми не маємо змоги провести аналіз впливу 
останньої на біологічний вік чи самооцінку (СОЗ).  

Висновки. 
У результаті проведених досліджень та обрахунків 

ми дійшли наступних висновків:
За біологічним віком 18-річні юнаки-студенти зна-

ходяться у віковому діапазоні 45 років, дівчата – у віці 
29 років. 

Біологічний вік юнаків перевищує паспортний на 
26, у дівчат – на 10 років. 

Різниці між паспортним віком юнаків та дівчат не-
має: усі досліджувані – однолітки, однак, за біологіч-
ним віком юнаки старші за дівчат майже на 16 років. 
Можливою причиною цього може бути більша кіль-
кість шкідливих звичок та низький показник статич-
ного балансування.

Таким чином, темпи старіння студентів різко при-
скорені. Така ситуаціє є характерною для різних регі-
онів України. 

Окрім висновків, вважаємо за необхідне поповни-
ти роботу наступним. Надати студентові інформацію 
про його біологічний вік та навчити його контролюва-
ти цей показник впродовж життя – актуальне завдання 
просвітницького характеру, яке може бути вирішене 
в процесі фізичного виховання, вивчення валеології 
тощо. Так, провівши перші дослідження, ми відміти-
ли підвищений інтерес студентів до цієї теми: зацікав-
леність результатами, запитання про можливі причи-
ни високих показників БВ, у окремих випадках – були 
прохання про конфіденційність результату, проведен-
ня повторних досліджень, бажання отримати формулу 
тощо. Але, найбільша кількість запитань – про мож-
ливі шляхи корекції цього показника.  

Тож, можемо стверджувати, що дослідження БВ та 
їх результати  впливають на формування позитивної 
мотивації до занять фізичними вправами у подальшо-
му житті. 

У перспективних дослідженнях нами планується 
провести факторний аналіз показників, за якими ви-
значався біологічний вік та порівняти біологічний 
вік студентів, які попередньо (до початку навчання у 
ВНЗ) проживали у різних регіонах – у місті та в селі.

Таблиця 3
Порівняльний аналіз біологічного віку студентської молоді за даними різних авторів

Дані Присяжнюк С., 2004 Лошицька Т., 2010 Приходько С., 2012
Юнаки,  років 45,89 45,0 45,0
Дівчата,  років 33,57 - 29,1

*Паспортний вік усіх досліджуваних – 18 років.  
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Класифікація професійних ситуацій вчителя фізичної культури

Черняков В.В.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Анотації:
Розглянуто типові ознаки профе-
сійних ситуацій вчителя фізичної 
культури. Використано педаго-
гічний досвід застосування про-
фесійних ситуацій у формуванні 
професійної компетентності май-
бутніх вчителів фізичної культури. 
Розроблено класифікацію профе-
сійних ситуацій вчителя фізичної 
культури. Встановлено, що класи-
фікація враховує такі ознаки ситу-
ацій: причини виникнення, органі-
заційні форми, часові виміри дії, 
характер застосування, характер 
змісту і структури, структурні ком-
поненти професійної діяльності, 
частоту виникнення, складність 
вирішення, характер виникнення. 
Доведено, що ефективність ви-
користання професійних ситуацій 
у процесі фахової готовності до 
майбутньої педагогічної діяльнос-
ті залежить від систематичності 
їх застосування та відповідності 
сутності виниклої професійної си-
туації до педагогічної проблеми та 
конкретної навчальної теми.

Черняков В.В. Классификация професси-
ональных ситуаций учителя физической 
культуры. Рассмотрены типичные признаки 
профессиональных ситуаций учителя физи-
ческой культуры. В исследовании использо-
ван педагогический опыт применения про-
фессиональных ситуаций в формировании 
профессиональной компетентности буду-
щих учителей физической культуры. Разра-
ботана классификация профессиональных 
ситуаций учителя физической культуры. 
Определено, что классификация учитывает 
такие признаки ситуаций: причины возник-
новения, организационные формы, времен-
ные измерения действий, характер приме-
нения, характер содержания и структуры, 
структурные компоненты профессиональ-
ной деятельности, частоту возникновения, 
сложность решения, характер возникнове-
ния. Доказано, что эффективность исполь-
зования профессиональных ситуаций в про-
цессе готовности специализации к будущей 
педагогической деятельности зависит от си-
стематичности их использования и соответ-
ствия сущности возникшей профессиональ-
ной ситуации к педагогической проблемы и 
конкретной учебной темы.

Chernyakov V.V. Classification of 
professional situations of the teacher 
of physical culture. Typical attributes of 
professional situations of the teacher of 
physical training are considered. In research 
it is made use of pedagogical experience 
of application of professional situations in 
formation of professional competence of 
the future teachers of physical training. 
Classification of professional situations 
of the teacher of physical training is 
developed. It is certain, that classification 
considers such attributes of situations: the 
reasons of occurrence, time measurements 
of actions, organizational forms, character 
of application, character of the contents 
and structure, structural components of 
professional work, frequency of occurrence, 
complexity of the decision, character of 
occurrence. It is proved that efficiency 
of usage of professional situations in 
the process of availability of speciality 
to future pedagogical activity depends 
from systematicness of their usage and 
correspondence of essence of arising 
professional situation to pedagogical 
problem and concrete educational theme. 

Ключові слова:
класифікація, вчитель фізичної 
культури, професійні ситуації.

классификация, учитель физической 
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classification, teacher of physical culture, 
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Вступ.1

Аналіз практичної діяльності фахівців з фізичного 
виховання та педагогічні спостереження свідчать, що 
професійних ситуацій існує вже досить багато (осо-
бливо однотипних, які схожі одна на одну, як дві краплі 
води). Водночас у педагогічній діяльності вчителів фі-
зичної культури постійно створюються й нові ситуації, 
які не схожі на жодну з уже відомих [5, 8].

Доцільність та ефективність застосування педаго-
гічних ситуацій у процесі фахової підготовки майбут-
ніх вчителів доведена низкою наукових досліджень 
[1-4, 6-8]. Формування готовності майбутніх вчителів 
фізичної культури до професійної діяльності засоба-
ми педагогічних ситуацій дозволяє озброїти їх моде-
лями педагогічних дій при розв’язанні професійних 
ситуацій, що постійно виникають у процесі фізично-
го виховання школярів [1, 2].

Проблема застосування методу педагогічних си-
туацій у процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання викликає нагальну 
необхідність постановки питання про доцільність 
та особливу практичну значущість систематизації та 
класифікації професійних ситуацій. Водночас, аналіз 
науково-педагогічних праць засвідчує, що класифіка-
ція професійних ситуацій вчителя фізичної культури 
потребує постійного доповнення та удосконалення, 
оскільки виникають нові типи ситуацій.

Безперечно, у деяких вчителів, переважно 
початківців, виникають певні труднощі при розподілі 
їх за дидактичним призначенням та відповідністю 
до умов застосування. Особливо це характерно для 
© Черняков В.В., 2012

сучасного стану реформування системи фізичного 
виховання, коли загальноосвітня школа намагається 
функціонувати за принципами демократизму і 
гуманізму, звертаючи увагу на впровадження 
особистісно-орієнтованого підходу [3].

Дослідження здійснено згідно теми НДР Черні-
гівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка „Методичні засади професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання 
до формування здорового способу життя сучасної мо-
лоді” (РК № 0110U000020).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета – оптимізація класифікації професійних 

ситуацій вчителя фізичної культури, що постійно 
виникають у його професійно-педагогічній діяль-
ності. Реалізація поставленої мети досягалась на 
основі застосування таких наукових методів: аналіз 
науково-педагогічних праць, узагальнення досвіду 
застосування педагогічних ситуацій у процесі фахо-
вої підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, 
узагальнення, синтез, систематизація і моделюван-
ня – для удосконалення класифікації професійних 
ситуацій.

Результати дослідження.
Окремі спроби класифікувати професійні ситуа-

ції робились деякими авторами відповідно до умов 
їх застосування в ході навчально-виховного процесу, 
спрямованого на підготовку майбутніх вчителів. Про-
те, створені класифікації відображають переважно 
потреби наукових досліджень кожного окремо взято-
го автора [4, 6].
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Класифікаційний підхід до використання профе-
сійних ситуацій у ході фахової підготовки майбутніх 
вчителів фізичної культури дає змогу педагогу з біль-
шою ефективністю застосовувати найбільш показові 
приклади професійних ситуацій відповідно до ознак 
навчально-виховного процесу.

Водночас, класифікація професійних ситуацій 
вчителя фізичної культури на основі відповідних кри-
теріїв та ознак дозволяє фахівцю з фізичного вихо-
вання накопичувати власний банк ситуацій відповід-
но до завдань і змісту занять, навчальної проблеми, 
умов навчально-виховного процесу тощо.

Ґрунтуючись на аналізі наукових праць [1-8] з 
проблеми застосування педагогічних ситуацій та на 
основі власного досвіду формування професійної 
компетентності засобами педагогічних ситуацій нами 
запропонована удосконалена класифікація професій-
них ситуацій вчителя фізичної культури: 1) за при-
чиною виникнення; 2) за часовим виміром дії; 3) за 
організаційними формами; 4) за характером застосу-
вання; 5) за характером змісту і структури; 6) за струк-
турними компонентами професійної діяльності; 7) за 
частотою виникнення; 8) за складністю вирішення;  
9) за характером виникнення. Більшості педагогічних 
ситуацій притаманні декілька характерних ознак. 
Тому одна й та ж ситуація може бути віднесена до 
різних класифікацій.

За причиною виникнення професійні ситуа-
ції поділяються на такі, які виникають на основі дій 
учнів, дій вчителя або інших обставин. 

Ситуації, які виникають внаслідок дій учнів, по-
требують виявлення причин їхньої поведінки і при-
йняття відповідних рішень, що дозволить ефективно 
подолати виниклу проблему та відновити хід на-
вчального процесу.

Професійні ситуації, що виникають на основі дій 
вчителя, вимагають особливої уваги і ретельного 
аналізу. Досвід педагогічної діяльності свідчить, що 
несправедлива, непослідовна та непрофесійна пове-
дінка вчителя надовго запам’ятовується школярами 
та може негативно вплинути на подальшій розвиток 
взаємин як у учнівському колективі, так і вчителя з 
учнями.

Важливим аспектом педагогічної майстерності 
вчителя фізичної культури є ефективне розв’язання 
професійних ситуацій, які виникають за обставин, 
не пов’язаних з об’єктами чи суб’єктами навчально-
виховного процесу.

За часовим виміром дії професійні ситуації мо-
жуть бути розподілені за наступними ознаками: опе-
ративні (виникають раптово й вимагають від вчителя 
невідкладного розв’язання протягом уроку); так-
тичні (можуть вирішуватися на наступних уроках, 
протягом тижня, місяця); стратегічні, (розв’язання 
визначається далекими перспективами – чверть, пів-
року, рік).

Найчастіше в педагогічній діяльності вчителя 

виникають оперативні ситуації, які вимагають не-
відкладного розв’язання, оскільки зволікання може 
призвести до уповільнення або до зупинки навчально-
виховного процесу.

Тактичні ситуації дозволяють вирішувати пробле-
ми недалекого майбутнього, а саме: формувати певні 
фізичні якості, риси характеру, виховувати вольові 
риси школярів тощо.

Стратегічні ситуації створюють переважно дов-
готривалий навчально-виховний вплив. Ефективне 
розв’язання таких ситуацій дозволяє вчителю вирі-
шувати стратегічні завдання: виховання позитивного 
ставлення учнів до фізичного виховання і спорту, роз-
виток фізичного здоров’я школярів, розвиток у них 
свідомої потреби у заняттях фізичними вправами та 
спортом тощо.

За організаційними формами розподіл профе-
сійних ситуацій зумовлюється їх виникненням сто-
совно форм організації фізичного виховання: урочні 
(ситуації виникають у ході навально-виховного про-
цесу протягом уроку); позакласні (ситуації виника-
ють на перервах між уроками та після уроків, коли 
учні знаходяться в межах навчального закладу); поза-
шкільні (ситуації виникають після уроків за межами 
навчального закладу).

Найчастіше виникають професійні ситуації 
урочного типу. Вони мають переважно навчально-
виховний характер. Позакласні та позашкільні ситуа-
ції виникають значно рідше і відповідно мають пере-
важно виховний характер.

За характером застосування професійні 
ситуації розподіляються на: загально-педагогічні 
(зміст ситуацій складають проблеми загального 
педагогічного характеру – освітні, оздоровчі та 
виховні завдання); предметні та специфічні (зміст 
ситуацій складають проблеми викладання окремих 
навчальних предметів або структурних компонентів 
предмету – уроки фізичної культури можуть мати 
окрему спрямованість, наприклад, урок гімнастики, 
урок плавання, урок легкої атлетики тощо); 
спортивного травматизму (ситуації, коли учень 
за певних обставин отримує травму або вчитель 
завдяки професіоналізму прогнозує та попереджує 
виникнення травм).

За характером змісту та структури розподіл 
професійних ситуацій зумовлюється такими 
характерними ознаками: навчальні (виникають 
протягом навчального уроку та мають проблему 
навчального характеру); тренувальні (виникають 
протягом начального чи тренувального уроку або 
секційно-тренувального заняття та мають проблему 
розвитку фізичних якостей учнів тощо); оздоровчі 
(їх розв’язання просуває школярів до позитивного 
ставлення до занять фізичними вправами і спортом); 
виховні (мають виховний характер).

Характерною особливістю тренувальних та 
оздоровчих ситуацій є активна рухова діяльність. 
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Водночас, усі професійні ситуації тією чи іншою мірою 
мають виховну сутність. Проте, інколи виникають 
і вузькоспрямовані ситуації, що передбачають 
виховання певних якостей особистості.

За структурними компонентами професійної 
діяльності професійні ситуації поділяються на такі: 
конструктивні (розв’язання розвиває конструктивне 
мислення, дозволяє бачити ситуацію як структурну 
систему, розрізняючи окремі її компоненти); організа-
ційні (розв’язання дозволяє розвивати лідерські та ор-
ганізаторські здібності); комунікативні (розв’язання 
дозволяє розвивати та збагачувати комунікативні зді-
бності); гностичні (розв’язання дозволяє розвивати 
логічне мислення, усвідомлене прагнення підвищу-
вати рівень особистої професійної майстерності).

Характерні особливості ситуацій цього типу по-
лягають у тому, що педагогічні дії вчителя фізичної 
культури, спрямовані на їх вирішення, досить різно-
манітні. Вони можуть бути успішними і неуспішни-
ми, мати позитивний вплив і негативний. Разом із тим 
детальний аналіз дій вчителя в тому чи іншому випад-
ку збагачує професійну пам’ять, розвиває професійне 
мислення, удосконалює комунікативні можливості.

За частотою виникнення розподіл професійних 
ситуацій зумовлюється за такими ознаками: типо-
ві (виникають часто та мають приблизно однаковий 
зміст і характер); нетипові (виникають досить рідко 
та за змістом і характером можуть нести новизну в 
пізнання шляхів її розв’язання).

Вирішення типових ситуацій може здійснюватись 
на основі алгоритму відповідних дій. Готовність до 
вирішення нетипових ситуацій потребує врахування 
більш широкого кола факторів, що впливають як на 
причини виникнення ситуації, так і на вибір способу 
її розв’язання.

За складністю вирішення професійні ситуації 
поділяються наступним чином: прості (ситуації ма-
ють 1-2 прості шляхи для розв’язання й відповідно 
швидко вирішуються); складні (ситуації мають де-
кілька варіантів розв’язання та вирішуються завдяки 
високій педагогічній майстерності вчителя).

У педагогічній діяльності і прості і складні ситуа-
ції виникають як у молодих так і досвідчених вчителів 
фізичної культури. Прості ситуації вдало розв’язують 
і ті й інші. Проте, складні ситуації у малодосвідче-
них вчителів інколи викликають ускладнення (багато 
часу витрачається на розв’язання). Водночас досвід-
чені фахівці таких ускладнень майже не відчувають.

За характером виникнення класифікація про-
фесійних ситуацій виглядає наступним чином: спон-

танні (можуть виникнути непередбачено протягом 
уроку у будь-який момент); прогнозовані (можли-
вість їх виникнення вчитель передбачає завдяки зна-
нню психолого-педагогічного клімату в класі та на-
магається до них підготуватись з метою найбільш 
ефективного їх розв’язання); навчально-спрямовані 
(вчитель навмисно створює ситуацію з метою 
навчально-виховного впливу на школярів).

Розв’язання спонтанних ситуацій вимагає від 
вчителя високого рівня професійної компетентності, 
оскільки їх виникнення неможливо передбачити, а 
вирішити їх необхідно негайно. Прогнозовані ситу-
ації передбачаються та аналізуються до уроків. Тому 
їх розв’язання, як правило, ефективне і швидке. На-
вмисно спровоковані ситуації мають особливо спря-
моване навчальне або виховне значення і застосову-
ються переважно висококваліфікованими вчителями 
фізичної культури.

Використання професійних ситуацій у проце-
сі підготовки фахівців з фізичної культури дозволяє 
розвивати в них уміння систематично аналізувати 
навчально-виховний процес, гнучко перебудовувати 
його хід, озброювати студентів вміннями застосову-
вати методи пізнання педагогічних явищ і процесів, 
оптимізувати розвиток професійно-педагогічного 
мислення.

Ефективність використання професійних ситуацій 
у процесі фахової готовності до майбутньої педаго-
гічної діяльності, значною мірою залежить від систе-
матичності їх застосування та відповідності сутності 
виниклої професійної ситуації до педагогічної про-
блеми та конкретної навчальної теми.

Отже, простота й доступність з одного боку, за-
цікавленість і активність з іншого, дозволяють реко-
мендувати запропоновану нами класифікацію профе-
сійних ситуацій для застосування в процесі фахової 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури як 
один з ефективних методів активного навчання.

Висновки.
В основу класифікації професійних ситуацій по-

кладено наступні типові ознаки: причини виникнен-
ня, часові виміри дії, організаційні форми, характер 
застосування, характер змісту і структури, структурні 
компоненти професійної діяльності, частоту виник-
нення, складність вирішення, характер виникнення.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці методичних рекомендацій щодо застосуван-
ня педагогічних ситуацій на основі запропонованої 
класифікації у навчально-виховному процесі підго-
товки майбутніх вчителів фізичної культури.
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Направленность и динамика тренировочных нагрузок  

в практике подготовки футболистов высокой квалификации
Шамардин В.Н.

Запорожский национальный технический университет

Аннотации:
Цель исследования: изучить структуру 
тренировочных нагрузок футбольной 
команды «Днепр» в годичном цикле 
подготовки и выявить соотношения раз-
личных тренировочных средств в общем 
объеме нагрузки. Рассмотрены вопросы 
физиологической направленности и ди-
намики тренировочных нагрузок в прак-
тике подготовки футболистов высокой 
квалификации. Показано, что соотноше-
ние разнонаправленных тренировочных 
средств на различных этапах годичного 
макроцикла имеют в общем объеме на-
грузки свои особенности. Выделено два 
относительно самостоятельных годич-
ных цикла I макроцикл и II макроцикл, 
в каждом из которых применялось три 
периода тренировки. Установлено, что 
структура годичного цикла подготовки, 
распределение физических нагрузок 
разной направленности позволили ко-
манде «Днепр» занимать высокие ме-
ста в Чемпионате Украины. 

Шамардін В.М. Спрямованість і динаміка 
тренувальних навантажень в практиці 
підготовки футболістів високої кваліфі-
кації. Мета дослідження: вивчити структуру 
тренувальних навантажень футбольної ко-
манди «Днєпр» в річному циклі підготовки 
та виявити співвідношення різноманітних 
тренувальних засобів у загальному об’ємі 
навантаження. Розглянуті питання фізіо-
логічної спрямованості і динаміки трену-
вальних навантажень в практиці підготовки 
футболістів високої кваліфікації. Показано, 
що співвідношення різноспрямованих тре-
нувальних засобів на різних етапах річного 
макроциклу мають у загальному обсязі на-
вантаження свої особливості. Виділено два 
відносно самостійних річних циклів І макро-
цикл та ІІ макроцикл, в кожному з яких ви-
користовувалися три періоди тренування. 
Встановлено, що дана структура річного 
циклу підготовки, розподіл фізичних наван-
тажень різної спрямованості дозволили ко-
манді «Дніпро» займати високі місця в Чем-
піонаті України. 

Shamardin V.N. The orientation 
and dynamics of the training 
loads in practice of highly 
qualified football players’ 
training. Aim of research: to study 
structure of training loadings of 
football team “Dnepr” in annual 
training and reveal correlation of 
different training means in general 
volume of loadings. The paper deals 
with the physiological orientation 
and dynamics of the training loads 
in practice highly qualified football 
players training. It is shown that the 
ratio of differently oriented training 
facilities at various stages of the 
macrocycle have in the annual 
total loads its own peculiarities. It 
is established that the structure of 
the annual training cycle and the 
distribution of physical activity of 
varying orientation allowed the team 
of “Dnipro” occupy high positions in 
the Ukrainian Championship. 

Ключевые слова:
тренировочные, нагрузки, направлен-
ность, структура, годичный, цикл, по-
дготовка, футболисты, высшая, ква-
лификация.
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ка, футболісти, вища, кваліфікація.

training, load, orientation, structure, 
annual cycle, training, high, 
qualification, football, players.

Введение.1

Современная подготовка футболистов независимо 
от возраста и квалификации с первых дней подготови-
тельного периода строится на материале упражнений, 
создающих физические, психические и технические 
предпосылки для последующей специальной трени-
ровки.

Известно, что один из путей совершенствования 
тренировочного процесса – определение рациональ-
ного соотношения средств подготовки, которые долж-
ны обеспечить адекватные реакции функциональных 
систем организма к физическим (двигательным) воз-
действиям.

Основным средством воздействия на функциональ-
ное состояние организма являются тренировочные на-
грузки различной интенсивности и характера [5].

Принято выделять нагрузки преимуществен-
но аэробной, аэробно-анаэробной, анаэробно-
гликолитической и анаэробно алактатной направлен-
ности [4].

Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [6] отмечают, что в 
современной классификации тренировочных и сорев-
новательных нагрузок выделяют пять зон, имеющих 
определенные физиологические границы и педагоги-
ческие критерии, широко распространенные в прак-
тике тренировки. Кроме того, в отдельных случаях 
третья зона разделяется еще на две подзоны, а четвер-
тая – на три в соответствии с продолжительностью со-
ревновательной деятельности и мощностью работы. 
Для квалифицированных спортсменов эти зоны име-
ют следующие характеристики: 1-я зона – аэробная 
© Шамардин В.Н., 2012

восстановительная; 2-я зона – аэробная развивающая; 
3-я зона – смешанная аэробно-анаэробная; 4-я зона 
– аэробно-гликолитическая; 5-я зона – анаэробно-
алактатная.

Классификация тренировочных нагрузок дает 
представление о режимах работы, в которых должны 
выполняться различные упражнения, используемые 
в тренировке, направленной на развитие различных 
двигательных способностей.

Таким образом, связь между состоянием спортсме-
на и задаваемой нагрузкой является одним из важней-
ших компонентов технологии планирования учебно-
тренировочного процесса.

В своей работе мы все нагрузки дифференциро-
вали согласно вышеизложенным рекомендациям и 
они имели следующую направленность: общая вы-
носливость (аэробное энергообеспечение мышечной 
деятельности); комплексное развитие двигательных 
качеств (аэробно-анаэробное энергообеспечение); ско-
ростной выносливости (анаэробно-гликолитическое 
энергообеспечение).

Необходимо отметить, что соревновательная на-
грузка нами классифицировалась как самостоятель-
ный вид работы, так как ее многогранное влияние на 
организм футболиста, его психоэмоциональную сфе-
ру не позволяет рассматривать ее в рамках определен-
ной преимущественной направленности.

Процесс подготовки футбольных команд высшей 
квалификации, в связи с проведением чемпионатов 
Украины по системе «осень-весна» строится в рам-
ках годичного цикла с внутренней двухцикловой 
структурой.
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В рамках настоящей работы сделана попытка 
сравнить данные о нагрузке с результатами система-
тического контроля за уровнем подготовленности и 
соревновательной деятельности, определить наибо-
лее эффективные частные объемы нагрузки.

Работа выполнена в рамках научно-
исследовательской темы 2.1.8 «Научно-
методические подходы усовершенствования учебно-
тренировочного процесса спортсменов высокой 
квалификации в разных видах спорта» согласно 
Сводного плана НИР в сфере физической культуры 
и спорта на 2006 – 2010 г.г.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: изучить структуру трениро-

вочных нагрузок футбольной команды «Днепр» в 
годичном цикле подготовки и выявить соотношения 
различных тренировочных средств в общем объеме 
нагрузки.

Методы организации исследований: анализ 
научно-методической литературы, хронометрирова-
ние, педагогическое наблюдение, методы математи-
ческой статистики. Исследования были проведены на 
футболистах команды высшей квалификации «Днепр» 
г. Днепропетровск, принимавшей участие в Чемпио-
нате Украины и Кубке УЕФА в 2002 – 2006 г.г.

Результаты исследований.
Рассматривая технологию построения трениров-

ки в годичных циклах подготовки футбольного клу-
ба профессиональной футбольной лиги Украины 
«Днепр» г. Днепропетровск в сезонах 2002 – 2006 г.г. 
необходимо отметить, что для достижения запланиро-
ванных результатов необходимо четкое распределе-
ние подцелей и задач, соответствующих различным 
этапам подготовки. Наиболее часто они обозначаются 
в результате системного анализа содержания спортив-
ной деятельности и процесса подготовки к ней.

Соотношение определенных периодов в структуре 
годичного цикла представлена в табл. 1.

В структуре годичного цикла выделено два отно-
сительно самостоятельных I макроцикл (I круг чем-
пионата); II макроцикл (II круг чемпионата).

В каждом макроцикле применялось три периода 
тренировки (подготовительный, соревновательный и 
переходной), каждый из которых включал несколько 
однотипных этапов.

Выделение отдельных этапов в подготовительном, 
соревновательном и переходном периодах годичного 
цикла было обусловлено, с одной стороны, календа-
рем официальных соревнований, а с другой, опти-
мальной продолжительностью реализации текущего 
адаптационного резерва организма спортсмена [3].

При планировании подготовки только по от-
дельным этапам мы исходим из того, что струк-
тура физической подготовленности и показатели 
технико-тактической деятельности в течение сезона 
подвержены значительным колебаниям. Выявлено, 
что периоды уровня двигательных качеств отмечают-
ся каждые 40 – 50 дней [2]. Это позволяет говорить о 
необходимости детального планирования подготовки 
только по отдельным этапам.

Распределение объема нагрузок по видам под-
готовки (в %), отраженное в табл. 1 отличается от-
носительно равномерной динамикой на протяжении 
годичного цикла. Необходимо отметить, что соотно-
шение неспецифических и специфических нагрузок 
в летнем подготовительном периоде составляло 30 и 
70% на обще подготовительном этапе и 20 и 80% – на 
специально-подготовительном и предсоревнователь-
ном этапах. В соревновательном периоде (I круг со-
ревнований) этот показатель находился в диапазоне 
15 – 20% и 75 – 80% соответственно.

В связи с тем, что зимний подготовительный пе-
риод по времени более длительный, чем летний, соот-
ношение неспецифической и специфической работы 
было 40 и 60%, на специально-подготовительном со-
ответственно 25 и 75%, на предсоревновательном эта-
пе 20 и 80%. На протяжении всего соревновательного 
периода (II круг соревнований) это соотношение было 
стабильным 20 и 80%.

Количество контрольных игр в летнем подготови-
тельном периоде колебалось от 4 до 6, а в зимнем под-
готовительном периоде соответственно от 9 до 11 игр.

Анализ результатов представленных в табл. 1 так-
же позволяет говорить о распределении разнонаправ-
ленных нагрузок на этапах подготовки. При этом на 
общеподготовительных этапах (I и II макроциклы) на-
грузки аэробной и смешанной (аэробно-анаэробной) 
направленности, т.е. нагрузки, способствующие раз-
витию различных видов выносливости, составляли 70 
– 72% работы, в то время как нагрузки, призванные 
развивать скоростные и скоростно-силовые качества 
занимали 20%, а работа по совершенствованию ско-
ростной выносливости (анаэробно-гликолитическая) 
лишь 8%.

Следует отметить, что на специально-
подготовительных этапах происходит снижение удель-
ного веса аэробной и смешанной работы до 64 – 65% 
и, соответственно, увеличение работы, направленной 
на развитие скоростно-силовых качеств до 22 – 25% 
и скоростной выносливости до 10 – 14%. Увеличение 
объема высокоинтенсивных нагрузок не следует рас-
сматривать как элемент «форсирования» тренирован-
ности, так как этот процесс сопровождался еще доста-
точно общим объемом работы на этих этапах.

На предсоревновательных этапах годичного цикла 
подготовки происходит значительное (р<0,05) сниже-
ние нагрузок аэробной и аэробно-анаэробной направ-
ленности до 62 – 65%, соответственно увеличивается 
доля работы скоростно-силовой направленности и 
скоростной выносливости до 35 – 38%.

Соревновательные периоды (I и II круги сорев-
нований) характеризовались достаточно равномер-
ными распределениями нагрузок различной направ-
ленности.

Таким образом, соотношение разнонаправленности 
нагрузок, применяемых в системе подготовки футболь-
ной команды высшей квалификации в годичном цикле 
подготовки выглядит следующим образом (%):

I макроцикл – летний подготовительный период: аэ-
робная (30,0%); аэробно-анаэробная (37,4%); анаэробно-
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алактатная (22,6%); анаэробно-гликолитическая (10,0%). 
Соревновательный период (I круг соревнований) соот-
ветственно: 32,7%; 32,7%; 22,6%; 12,0%. Соревнова-
тельный период (II круг соревнований) соответственно: 
32,0%; 38,0%; 20,0%; 10,0%.

Данная схема распределения тренировочных и со-
ревновательных нагрузок в годичных циклах подго-
товки команды «Днепр» в 2002 – 2006 г.г. позволила 
ей трижды занимать места в Чемпионатах Украины, 
дающие право участвовать в Европейских кубковых 
турнирах.

Выводы.
Результаты проведенного анализа позволяют го-

ворить о важности представленного подхода для со-
вершенствования системы подготовки футболистов 

высокой квалификации. Характерной чертой годич-
ной подготовки футбольных команд высшей квалифи-
кации является двухцикловое построение годичного 
макроцикла, который имеет специфические особен-
ности распределения нагрузок разной физиологиче-
ской направленности.

Полученная информация характеризует временное 
соотношение отдельных структурных составляющих 
годичного цикла подготовки и динамику направлен-
ности тренировочных нагрузок футболистов высшей 
квалификации в современных условиях. Она отража-
ет существующую практику работы профессиональ-
ного футбольного клуба и может служить основой 
для планирования учебно-тренировочного процесса в 
футбольных командах высшей квалификации.
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Характеристика показників швидкісно-силової  

підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації
Шимечко І.М., Магльований А.В.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Досліджено показники швидкісно-
силової підготовленості спортсменів 
різних вагових категорій. У дослі-
дженні брали участь 7 спортсменів 
збірної команди України з важкої ат-
летики. Встановлена тенденція до 
зниження рівня швидкісно-силової 
підготовленості важкоатлетів із під-
вищенням груп вагових категорій. 
Найбільша різниця між групами ва-
гових категорій відмічається у тих 
показниках, на які впливає чинник 
маси тіла важкоатлетів. Встанов-
лено, що показники вибухової сили 
м’язів нижніх кінцівок важкоатлетів 
важких вагових категорій мають 
суттєві відмінності серед спортс-
менів інших вагових категорій. Це 
стосується показників швидкісно-
силового індексу, відношення ви-
соти стрибка до зросту, висоти 
стрибка до маси тіла. Показано 
напрямки використання модельних 
характеристик показників висоти 
та швидкісно-силового індексу, як 
ефективного засобу контролю ди-
наміки вибухової сили м’язів ніг. 

Шимечко И.М., Маглеваный А.В. Характе-
ристика показателей скоростно-силовой 
подготовленности тяжелоатлетов высо-
кой квалификации. Исследованы показа-
тели скоростно-силовой подготовленности 
спортсменов разных весовых категорий. В 
исследовании принимали участие 7 спор-
тсменов сборной команды Украины по тя-
желой атлетике. Установлена тенденция 
к снижению уровня скоростно-силовой 
подготовленности спортсменов с повыше-
нием групп весовых категорий. Наиболь-
шая разница между группами весовых 
категорий отмечается в тех показателях, 
на которые влияет фактор массы тела 
спортсменов. Установлено, что показатели 
взрывной силы мышц нижних конечностей 
спортсменов тяжелых весовых категорий 
имеют существенные отличия среди спор-
тсменов других весовых категорий. Это 
касается показателей скоростно-силового 
индекса, отношения высоты прыжка к 
росту, высоты прыжка к массе тела. По-
казаны направления использования мо-
дельных характеристик показателей вы-
соты и скоростно-силового индекса, как 
эффективного средства контроля динами-
ки взрывной силы мышц ног. 

Shymechko I.M., Mahlovanyy A.V. 
Characteristic of parameters of speed-
strength preparednees of highly skilled 
weightlifters. It is investigated indexes 
of sportsmen speed-power preparedness 
of different gravimetric categories. In 
research took part 7 sportsmen on 
heavy athletics of collapsible command 
of Ukraine. A tendency is set to decline 
of speed-power level to preparedness of 
sportsmen with the increase of groups of 
gravimetric categories. Most difference 
between the groups of gravimetric 
categories registers in those indexes 
which the factor of mass of body of 
sportsmen influences on. It is set that 
substantial differences have indexes of 
explosive force of muscles of sportsmen 
lower extremities of heavy gravimetric 
categories among the sportsmen of 
other gravimetric categories. What about 
indexes of speed-power index, relation of 
height of jump to growth, heights of jump 
to mass of body. Directions of the use of 
model descriptions of indexes of height 
are rotined and speed-power index, as 
effective control dynamics of explosive 
force of muscles of feet. 
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Вступ. 1

Проблема дослідження показників спеціальної 
фізичної підготовленості важкоатлетів під час 
підготовки до головних змагань річного макроци-
клу завжди залишалась в полі зору багатьох фахівців 
важкоатлетичного спорту [4, 9]. Як відомо, від рівня 
спеціальної фізичної підготовленості важкоатлетів 
значною мірою залежить ефективність виконання 
ними змагальних вправ [2, 5, 6, 7, 12].

За результатами досліджень проведених раніше 
серед чоловіків-важкоатлетів встановлено, що 
найбільш інформативним та доступним критерієм 
оцінки рівня спеціальної, а точніше, швидкісно-
силової підготовленості у важкій атлетиці є рівень 
вибухової сили м’язів нижніх кінцівок за тестом 
В.М. Абалакова [1, 5, 7, 8], який характеризує стан 
стрибучості спортсменів.

Як свідчить аналіз літератури [3, 10, 13, 14], 
фахівцями вже вивчались показники рівня стрибучості 
важкоатлетів різних груп вагових категорій. Під 
час досліджень важкоатлетів-чоловіків авторами 
було встановлено такі тенденції: чим вище рівень 
стрибучості спортсменів, тим швидше вони виконують 
фазу амортизації у ривку чи поштовху, одночасно 
збільшуючи тривалість фази фінального розгону, а 
також рівень опорних реакцій. Також встановлено, що 
існують відмінності за цими показниками залежно від 
маси тіла спортсменів. 

© Шимечко І.М., Магльований А.В., 2012

Робота виконана згідно Зведеного плану НДР 
ЛДУФк за темою 2.1.5 «Теоретико-методичні основи 
раціональної побудови тренувального процесу у важкій 
атлетиці на етапах багаторічної підготовки» Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України 
у справах сім’ї‚ молоді та спорту (номер державної 
реєстрації 0106U010770) та теми 2.7 «Удосконалення 
системи фізичної підготовки спортсменів   з   ура-
хуванням  індивідуальних  профілів  їх  фізичної 
підготовленості «Зведеного  плану  науково-
дослідної  роботи  у сфері фізичної   культури   і   спор-
ту   на  2011-2015 рр.  (номер  державної реєстрації 
0111U006472).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження –– вивчити показники 

швидкісно-силової підготовленості важкоатлетів 
високої кваліфікації різних вагових категорій.

Методи досліджень: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження за тренуваль-
ною діяльністю, тест В.М. Абалакова, дослідження 
компонентного складу маси тіла, методи математичної 
статистики.

У констатуючому дослідженні брали участь 7 
спортсменів збірної команди України з важкої атлети-
ки, серед яких МСМК та ЗМС.

Результати дослідження.
Нижче нами представлено показники швидкісно-

силової підготовленості важкоатлетів високої 
спортивної кваліфікації різної статі, які були отримані 
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під час планових тестувань в період навчально-
тренувальних зборів з підготовки спортсменів до 
міжнародних змагань [11] (табл.1). 

З результатів представлених у таблиці 1 видно, 
що найвищі показники вибухової сили м’язів нижніх 
кінцівок мають чоловіки, ніж жінки (відмінності 
становлять 5 – 20 %). Спортсмени середніх вагових 
категорій у чоловіків переважають важкоатлетів ма-
лих та важких вагових категорій на 7 – 8 %, тоді як 
важкоатлети важких вагових категорій, мають прак-
тично однакові середні показники стрибучості. Це 
пов’язано з тим, що спортсмени другої групи вагових 
категорій мають найкращі соматометричні показники 
ланок тіла та оптимальне їх співвідношення, а також 
більш високі швидкісно-силові можливості м’язів 
нижніх кінцівок.

Швидкісно-силовий індекс чоловіків найви-
щий у спортсменів середніх груп вагових категорій 
(відмінності з іншими групами – 6,0 – 11 %), а у жінок 
– малих вагових категорій (відмінності – до 8,0 % 
відповідно). Показники відношення висоти стрибка 
до зросту та до маси тіла мають тенденцію до зни-
ження з підвищенням груп вагових категорій, як у 
чоловіків, так і у жінок.

Дослідженнями встановлено, що одним із чинників, 
який впливає на потужність виконання будь-якого руху 
спортсменів є величина м’язової та жирової маси тіла. 
Це підтверджується нашими дослідженнями компо-
нентного складу маси тіла, у результаті яких встанов-
лено кореляційний зв’язок між потужністю стрибка та 
активною м’язовою масою тіла важкоатлетів (r = 0,64). 

Порівняння показників стрибучості чоловіків за 
групами вагових категорій свідчить, що відмінності 
у середньому становлять: за висотою стрибка – 6,9 
% (р > 0,05), за швидкісно-силовим індексом – 7,8 
% (р < 0,05, достовірність відмінностей встановле-
но між важкоатлетами першої та другої груп вагових 
категорій), за відношенням висоти стрибка до зросту 
– 7,0 % (р > 0,05), і тільки відношення висоти стриб-
ка до маси тіла має достовірні відмінності – 40,9 % 
(р < 0,05, відповідно між атлетами першої й третьої 
та між другою та третьою групами). Таким чином 
найбільші відмінності встановлено за тими показни-
ками стрибучості, на які впливає чинник маси тіла 
важкоатлетів.

Порівняння показників стрибучості між спортсме-
нами різної статі свідчать, що у жінок показники ви-
соти стрибка коливаються у межах 15,0 %, тоді як у 
чоловіків 8,9 %. Середні показники висоти стрибка 
чоловіків переважають відповідні показники жінок 
– на 10,4 – 24,7 %, показники швидкісно-силового 
індексу чоловіків переважають відповідні показники 
жінок – на 13,9 – 21,8 %, при цьому варто зазначи-
ти, що різниця між ними збільшується з підвищенням 
груп вагових категорій. На наш погляд, це пов’язано 
з особливостями статевого диморфізму, що зумовлює 
такий рівень відмінностей під час прояву спортсмена-
ми швидкісно-силових якостей. 

Аналіз результатів індивідуального тестування 
важкоатлетів збірної команди України в  2011 році дозво-

лив встановити (табл. 2), що у більшості спортсменів 
(80,8 %) вихідні показники висоти та швидкості 
стрибка на початку періоду (1-й день тестування) 
нижче середньо-групових показників, отриманих за 
весь період підготовки, а за три тижні до змагально-
го старту (5 – й тестовий день) показники висоти та 
швидкості стрибків мають тенденцію до зростання. 

Із усієї групи спортсменів-важкоатлетів високої 
кваліфікації у 100 % випадках індивідуальна висо-
та стрибка та швидкість його виконання на останній 
день тестувань покращилась. 

Необхідно зазначити, що рівень індивідуальних 
показників швидкісно-силової підготовленості 
важкоатлетів у змагальному періоді підготовки має 
відповідний взаємозв’язок із показниками навчально-
тренувальної роботи. 

Для прикладу, під час виконання ударних 
мікроциклів (з близько граничним обсягом та 
інтенсивністю тренувальної роботи) у більшості 
важкоатлетів (86 %) відмічається зниження 
індивідуальних показників висоти та швидкості стриб-
ка у межах 6 – 10 % протягом одного-двох тренуваль-
них занять з подальшим відновленням працездатності 
м’язів. При цьому, за результатами наших досліджень 
встановлено, що зростання обсягу тренувальної ро-
боти більшої мірою негативно впливає на зниження 
швидкості стрибка (r = – 0,78), ніж на його висоту, 
а збільшення інтенсивності тренувальної роботи до 
зони інтенсивності 70 % і вище призводить до знижен-
ня прояву вибухової сили м’язів ніг, тобто швидкості 
стрибка (r = – 0,64).

У процесі дослідження динаміки індивідуальних 
показників швидкості стрибка важкоатлетів високої 
кваліфікації протягом змагального періоду було вста-
новлено відмінності між спортсменами, які мали 
різний рівень тренованості (спортивної форми).  Так, 
рівень тренованості важкоатлетів С-ва та П-ка вия-
вився значно нижчим, ніж у інших спортсменів, тому 
що вони розпочали підготовку до змагань після деякої 
перерви, через травми. 

Отже показники їх швидкісно-силової 
підготовленості були на 5,0 – 17,0 % (р< 0,05) ниж-
чими, за показники інших важкоатлетів. Але не див-
лячись на значно нижчі результати індивідуальних 
тестувань важкоатлетів П-ка та П-а, у них також було 
відзначено позитивну динаміку висоти та швидкості 
стрибка протягом змагального мезоциклу підготовки.

Нами також встановлено високий кореляційний 
взаємозв’язок між результатами у змагальних впра-
вах (ривку та поштовху) та результатами тестуван-
ня – висоти стрибка (r = 0,81) та швидкісно-силовим 
індексом (r = 0,93), що були визначені у важкоатлетів 
перед змаганнями. 

Висновки. 
Встановлена тенденція до зниження рівня 

швидкісно-силової підготовленості важкоатлетів 
із підвищенням груп вагових категорій. Найбільша 
різниця між групами вагових категорій відмічається 
у тих показниках, на які впливає чинник маси тіла 
важкоатлетів.
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Встановлено, що показники вибухової сили 
м’язів нижніх кінцівок важкоатлетів важких вагових 
категорій мають суттєві відмінності серед спортсменів 
інших вагових категорій.  Це стосується, насамперед, 
показників швидкісно-силового індексу, відношення 
висоти стрибка до зросту та висоти стрибка до маси 
тіла відповідно. Останні два показники найменші се-
ред спортсменів усіх груп вагових категорій. 

Доведено, що у важкоатлетів збірної команди 
України важких вагових категорій, які проходили те-

Таблиця 1
Модельні показники вибухової сили м’язів нижніх кінцівок важкоатлетів високої кваліфікації різної статі  

(за В.Г. Олешко, X  ; m)

Група 
вагових 

категорій

Вагова 
категорія, кг

Висота 
стрибка, 

м

Швидкісно-
силовий індекс 

(ШСІ), м∙с-1

Відношення  
висоти стрибка 

до зросту, %

Відношення
висоти стрибка до 

маси тіла, умов. од.

I
56, 62, 69 0,56;  0,03 1,64;  0,06 35,2;  1,39 0,89;  0,07

48, 53, 58 0,53; 0,04 1,46;  0,07 33,7;  2,33 0,96;  0,09

II
77, 85, 94 0,61;  0,02 1,85;  0,05 34,2;  1,28 0,76;  0,06

63, 69 0,48;  0,04 1,34;  0,09 30,2;  2,29 0,71;  0,05

ІІІ
105, +105 0,57;  0,03 1,74;  0,07 31,8;  1,46 0,54;  0,08

75, +75 0,46;  0,05 1,35;  0,11 28,0;  2,69 0,55 ; 0,07

Примітка: перша строка групи –– показники чоловіків (n = 54); друга строка групи –– показники жінок (n = 96)

Таблиця 2
Динаміка вибухової сили м’язів ніг важкоатлетів високої кваліфікації збірної команди України  

П.І.  
спортсмена

Вагова категорія, 
кг

Терміни тестувань Середні
дані31.03 13.08 15.09 03.10 29.10

С-в О. 69 55*
1,64

56
1,65

61
1,66

60
1,64

62
1,67

59
1,65

Ч-а Ю. 85 62
1,70

62
1,71

61
1,70

64
1,73

66
1,77

63
1,72

І-в А. 94 63
1,68

62
1,70

64
1,74

66
1,76

69
1,80

65
1,74

П-в К. 94 61
1,66

63
1,68

63
1,67

64
1,72

67
1,75

64
1,69

Т-й О. 105 57
1,62

56
1,64

58
1,66

59
1,67

62
1,73

58
1,65

Ш-о І. +105 55
1,60

56
1,63

57
1,66

56
1,64

58
1,68

56
1,66

П-к І. +105 53
1,56

54
1,60

55
1,59

54
1,62

56
1,67

54
1,61

Примітка:*у чисельнику – висота стрибка (см), у знаменнику – швидкісно-силовий індекс (м∙с-1)

стування, за тестом Абалакова, під час підготовки до 
головних змагань макроциклу відмічаються найменші 
показники висоти стрибка поштовхом двох ніг із 
місця.

Встановлений нами високий взаємозв’язок вказує 
на можливість використання модельних характеристик 
показників висоти та швидкісно-силового індексу, як 
ефективного засобу контролю динаміки вибухової 
сили м’язів ніг важкоатлетів високої кваліфікації. 
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Annotation:
Romanowska-Tolloczko Anna, 
Miedzinska Beata. Pedagogical and 
psychological pre-service teacher 
training in different types of higher 
education institutions. The research 
undertaken in different types of pedagogical 
institutions of higher education aimed at 
analysing the content of teaching syllabi 
from the perspective of subjects developing 
pedagogical skills. The analysis was 
intended to indicate the differences in pre-
service training between future teachers of 
physical education and teachers of other 
subjects and compare this type of training in 
public and private institutions. The research 
was conducted in the academic year 
2010/11 and was based on a diagnostic 
poll used to explore electronic documents 
located on websites of 42 Polish institutions 
of higher education, including 20 public and 
22 private schools. The research embraced 
teaching syllabi of undergraduate courses 
for future teachers of physical education 
and of other subjects. Only a quarter of the 
investigated schools offer their students a 
wider choice of subjects developing social 
and pedagogical competence.

Романовска-Толлочко Анна, Ми-
едзинска Беата. Психологическо-
педагогическое воспитание будущих 
учителей в разных типах вуза. Рас-
смотрены программы обучения и пер-
спективы их применения в развитии 
педагогических навыков. Исследование 
приводилось в различных видах педа-
гогических учреждений высшего об-
разования. Целью исследования было 
выделение отличий в обучении будущих 
преподавателей физической культуры и 
преподавателей других специальностей 
в государственных и частных учебных 
заведениях. Исследование проводилось 
в учебном году 2010/11 учебном году и 
было основано на результатах опроса, 
а также электронных документах веб-
сайтов 42 польских высших учебных за-
ведений, в т.ч. 20 государственных и 22 
частных. Исследование охватило про-
граммы обучения студентов последнего 
курса. Установлено, что только четвер-
тая часть исследованных вузов пред-
лагают своим студентам более широкий 
выбор тем, развивающих социальную и 
педагогическую компетентность.

Романовська-Толлочко Ганна, 
Мієдзінська Беата. Психологічно-
педагогічне виховання майбутніх 
вчителів в різних типах вузу. Роз-
глянуто програми навчання і пер-
спективи їх використання в розвитку 
педагогічних навиків. Дослідження 
приводилося в різних видах 
педагогічних установ вищої освіти. 
Метою дослідження було виділення 
відзнак в навчанні майбутніх 
викладачів фізичної культури і 
викладачів інших спеціальностей в 
державних і приватних учбових за-
кладах. Дослідження проводилося в 
навчальному році 2010/11 навчально-
му році і грунтувалося на результатах 
опиту, а також електронних докумен-
тах веб-сайтів 42 польських вищих 
учбових закладів, в т.ч. 20 державних 
і 22 приватних. Дослідження охопило 
програми навчання студентів остан-
нього курсу. Встановлено, що тільки 
четверта частка досліджених вузів 
пропонують своїм студентам ширший 
вибір тем, що розвивають соціальну і 
педагогічну компетентність.

Key words:
pedagogical, institutions, higher, education, 
teacher, training, skills.
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Wprowadzenie1

Absolwent uczelni pedagogicznej rozpoczynając 
pracę w zawodzie nauczyciela, buduje swój wizerunek i 
autorytet poprzez codzienne interakcje z uczniami, które 
mają różnorodny charakter i konsekwencje. Wiedza i 
umiejętności wyniesione ze studiów powinny być młodemu 
nauczycielowi pomocne w nawiązywaniu prawidłowych 
relacji interpersonalnych i radzeniu sobie w sytuacjach 
trudnych. Efektywność działań pedagogicznych w 
ogromnej mierze zależy od kompetencji zawodowych 
nauczyciela, wśród których bardzo ważną rolę odgrywają 
kompetencje wychowawcze [1, s.360]. Czy jednak 
studia wystarczająco przygotowują nauczycieli do pracy 
wychowawczej? Potrzeba tego przygotowania jest 
oczywista i nagłaśniana przez wielu pedagogów, którzy 
niemal „biją na alarm”, że w obliczu zmieniających się 
realiów społecznych, braku autorytetów, pogłębiającej się 
niewydolności wychowawczej wielu rodzin, konieczne 
jest inne niż dotychczas kształcenie nauczycieli. Potrzebą 
chwili staje się wykształcenie nauczycieli o nowych 
kompetencjach: w sensie treści – bardziej łącznych 
niż wysoko specjalistycznych, bardziej otwartych niż 
zamkniętych, bardziej twórczych niż odtwórczych, a w 
sensie charakteru roli zawodowej – odchodzących od 
funkcji przekaziciela i egzekutora do roli przewodnika i 
tłumacza [2, s.17]. Zwraca się więc szczególną uwagę na 
interakcje społeczne, dla prawidłowości których podstawą 
jest szeroka wiedza psychologiczno-pedagogiczna 
© Anna Romanowska-Tołłoczko, Beata Miedzińska, 2012

wyniesiona ze studiów, wzbogacona stosowną praktyką, 
dającą możliwość wykorzystania teorii w działaniu.

Obowiązujące do chwili obecnej Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu [3] z dnia 7 
września 2004 zawiera wymagania stawiane uczelniom 
pedagogicznym w zakresie przygotowania zawodowego 
nauczycieli. Dla potrzeb niniejszego opracowania 
skupiono się wyłącznie na przedmiotach kształcenia 
nauczycielskiego, które powinny być realizowane w każdej 
uczelni pedagogicznej na studiach pierwszego stopnia 
w łącznym w wymiarze co najmniej 360 godzin, w tym 
minimalna liczba godzin psychologii i pedagogiki wynosi 
po 60, dydaktyka przedmiotowa dwóch specjalności – 
minimum 150 godzin oraz przedmioty uzupełniające 
– co najmniej 60 godzin. Pozostałych 30 godzin należy 
przeznaczyć, w zależności od zakresu merytorycznego 
studiów i możliwości szkoły wyższej, na zwiększenie 
wymiaru zajęć z psychologii, pedagogiki, dydaktyki 
przedmiotowej lub przedmiotów uzupełniających. Ustaleń 
w tym zakresie dokonuje szkoła wyższa. 

Studenci po uzyskaniu licencjatu, niejednokrotnie 
kończą edukację i rozpoczynają pracę w zawodzie 
nauczyciela, dlatego po okresie trzyletniego kształcenia 
powinni być do tego zawodu przygotowani. Treść 
Rozporządzenia, na które powołujemy się, obligując 
Uczelnie do przestrzegania określonych w nim wymagań, 
ma na celu zapewnienie przyszłym nauczycielom 
właściwego przygotowania do zawodu. Jednak 
wcześniejsze badania A. Romanowskiej-Tołłoczko [4], 
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dotyczące poczucia kompetencji zawodowych, poddają 
w wątpliwość jakość kształcenia pedagogicznego w 
wielu uczelniach. Dlatego też podjęto kolejne badania 
polegające na bliższym poznaniu wybranych czynników 
mających wpływ na stan kształcenia nauczycieli. Z 
racji rozległości problematyki badawczej skupiono się 
wyłącznie na analizie dotyczącej realizacji przedmiotów 
psychologiczno-pedagogicznych, przygotowujących 
studentów w zakresie umiejętności wychowawczych i 
społecznych, które to działania znajdują się w centrum 
naszych zainteresowań. 

Cel i metoda badań
Mając na uwadze zasygnalizowaną powyżej sferę 

kształcenia studentów, sformułowano cel badań, którym 
była analiza programów nauczania w różnych uczelniach 
pedagogicznych, pod kątem występowania w nich 
przedmiotów przygotowujących przyszłych nauczycieli 
do pracy wychowawczej. Celem szczegółowym było 
określenie różnic pomiędzy kształceniem psychologiczno-
pedagogicznym nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
nauczycieli innych przedmiotów, a także porównanie 
specyfiki tego kształcenia w uczelniach publicznych i 
niepublicznych. 

Badania przeprowadzono w roku 2011. Zastosowano 
sondaż diagnostyczny polegający na analizie dokumentów 
elektronicznych zawartych na stronach internetowych 
42 polskich uczelni pedagogicznych. Wśród badanych 
uczelni znalazło się 20 szkół publicznych i 22 szkoły 
niepubliczne. Przeanalizowano programy nauczania na 
studiach pierwszego stopnia kształcących nauczycieli 
wychowania fizycznego (19 uczelni) oraz nauczycieli 
innych przedmiotów (23 uczelnie). 

Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonej analizy programów 

kształcenia studentów w uczelniach pedagogicznych 
można stwierdzić znaczne zróżnicowanie w liczbie godzin 
oraz w sposobach realizacji przedmiotów psychologiczno-
pedagogicznych.

Większość uczelni realizuje wyłącznie minimalne 
obciążenia godzinowe dla poszczególnych przedmiotów 
określone w standardach kształcenia nauczycieli, a tylko 
co trzecia uczelnia proponuje swoim studentom większy 
wymiar zajęć z psychologii i co czwarta z pedagogiki. 

Wśród uczelni realizujących zwiększoną liczbę godzin z 
tych przedmiotów znalazły się głównie uczelnie publiczne 
(tab.1), w tym zaledwie 4 szkoły wyższe z kierunkiem 
Wychowanie Fizyczne (tab.2).

Jeśli chodzi o sposób, w jaki realizowane są zajęcia 
z psychologii i pedagogiki, to należą do nich wykłady 
i ćwiczenia, choć uczelnie same decydują o liczbie 
godzin przeznaczanej na daną formę przekazu treści. 
Można stwierdzić znaczne różnice pomiędzy uczelniami 
w rozdzielaniu godzin dydaktycznych na wykłady 
i ćwiczenia. Najczęściej występującą sytuacją jest 
równomierny podział godzin na te dwie formy zajęć, 
co trzecia uczelnia realizuje obligatoryjne zajęcia z 
omawianych przedmiotów w relacji 1:2 na korzyść 
ćwiczeń, ale jest też znaczna liczba uczelni, wśród których 
dominują szkoły niepubliczne, które proponują studentom 
wyłącznie formę wykładów ( tab.3).

Zestawienie uzyskanych wyników umożliwia 
zauważenie pewnej tendencji w traktowaniu omawianych 
przedmiotów przez uczelnie kształcące nauczycieli. 
Można przypuszczać, że nieco wyższą wagę przypisuje 
się psychologii, co przekłada się na minimalnie większy 
wymiar godzin planowanych na realizację tego przedmiotu. 
Stwierdzono również nieznacznie lepszą sytuację w 
zakresie form realizacji psychologii, gdyż uczelnie 
przeznaczają więcej godzin na zajęcia ćwiczeniowe, choć 
dotyczy to zaledwie kilku przypadków. Pozostałe szkoły 
wyższe traktują psychologię i pedagogikę podobnie, co 
nie oznacza dobrze, ponieważ większość realizuje zajęcia 
w minimalnym wymiarze godzin, ograniczając również 
do minimum formę ćwiczeniową, co jest dla studentów 
bardzo niekorzystne. Wiadomo bowiem, że tylko zajęcia 
stwarzające sytuacje aktywne, dają studentom możliwość 
zdobywania wiedzy wieloma kanałami, których 
różnorodność ma ścisły związek z efektywnością uczenia 
się. Są one również miejscem i okazją praktycznego 
doświadczania relacji społecznych i swoistym treningiem 
radzenia sobie w tych relacjach. Dlatego im mniej jest 
takich zajęć, tym gorzej dla skuteczności kształcenia 
studentów, co w końcowym efekcie przekłada się na 
znaczne braki w wiedzy i umiejętnościach praktycznych, 
których nabycie jest możliwe tylko w wyniku 
indywidualnych doświadczeń jednostki. 

Tab.1. Typ uczelni a liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć z pedagogiki i psychologii 

 Przedmiot i jego wymiar  
 godzinowy 

Typ uczelni

PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony < 
60 godz.

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony 
< 60 godz.

Publiczna 11 9 10 10

Niepubliczna 20 2 18 4
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Analizując programy nauczania pod kątem wymiaru 
godzin przeznaczanych na zajęcia w formie wykładów 
i ćwiczeń stwierdzono, że w uczelniach z kierunkiem 
wychowanie fizyczne, realizacja przedmiotów psychologia 
i pedagogika odbywa się w większym stopniu w formie 
ćwiczeniowej, niż ma to miejsce na innych kierunkach 
nauczycielskich, gdzie dominują wykłady. Szczególny 
przypadek stanowiły dwie szkoły niepubliczne, które 
proponowały studentom z w/w przedmiotów wyłącznie 
wykłady za pośrednictwem Internetu.

Doceniając wagę aktywnych metod nauczania oraz 
konieczność kształcenia przyszłych nauczycieli w 
szeroko pojętym zakresie kompetencji psychologiczno-
pedagogicznych, kolejnym badanym aspektem 
przygotowania nauczycielskiego, jakie realizowane jest 
w uczelniach pedagogicznych, była analiza programów 
nauczania pod kątem występowania w nich propozycji, 
stwarzających studentom możliwość doskonalenia wiedzy 
i umiejętności społecznych i wychowawczych poprzez 
udział w tzw. przedmiotach do wyboru. Analizując 
treści programów kształcenia przyszłych nauczycieli 
stwierdzono, iż zaledwie co czwarta uczelnia organizuje 
takie zajęcia, przy czym tylko 7 z nich (co stanowi 
16%) proponuje formę aktywną. Wśród przedmiotów 
realizowanych jako ćwiczenia lub warsztaty znalazły 

się następujące propozycje: Psychologia komunikacji, 
Warsztaty umiejętności wychowawczych, Warsztaty 
pedagogiczno – psychologiczne, Warsztaty socjoterapii, 
Sztuka komunikowania się, Komunikacja interpersonalna, 
Negocjacje, Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne. 
Wśród dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych 
proponowanych w formie wykładów były: Psychologia 
nauczania i wychowania, Relacje interpersonalne w klasie 
szkolnej, Praca wychowawcza z uczniem, Psychologia 
biegu życia, Psychologia wychowawcza

Wymienione przedmioty znalazły się w programach 
kształcenia wyłącznie uczelni publicznych, wśród 
których były zaledwie 2 szkoły wyższe z kierunkiem 
Wychowanie Fizyczne. Każdy z tych przedmiotów 
stanowi jedyną propozycję uczelni, tak więc żadna z 
badanych szkół nie posiadała w swoim programie dwóch 
lub więcej ofert tego typu zajęć. Wymiar godzin, jaki 
przeznaczany jest na realizację przedmiotów do wyboru 
to 20 – 30 godzin. Biorąc pod uwagę zakres tematyczny 
proponowanych zajęć, można zauważyć, iż dotyczy on 
głównie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, a 
więc zagadnień szczególnie ważnych i potrzebnych w 
relacjach nauczyciela z uczniami. Tematyka pozostałych 
przedmiotów jest równie przydatna dla rozwijania 
kompetencji społecznych i wychowawczych, dlatego 

Tab.2. Kierunek studiów a liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć z pedagogiki i psychologii 

 Przedmiot i jego wymiar  
 godzinowy

Kierunek studiów

PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony < 
60 godz.

Minimalny
= 60 godzin

Zwiększony 
< 60 godz.

Wychowanie Fizyczne 16 3 15 4

Inne kierunki nauczycielskie 15 8 13 10

Tab.3. Typ uczelni i kierunek studiów a forma realizacji zajęć z pedagogiki i psychologii  z uwzględnieniem proporcji 
liczby godzin wykładów do ćwiczeń

Typ uczelni
Kierunek studiów

Proporcja wykładów do ćwiczeń (W : Ć)
z przedmiotów PEDAGOGIKA / PSYCHOLOGIA

100% : 0% 50% :50% 25% :75%

Uczelnie publiczne 0 / 0 11 / 8 9 / 12

Uczelnie niepubliczne 8 / 5 10 / 9 4 / 6

Wychowanie Fizyczne 0 / 0 11 / 10 8 / 9

Inne kierunki nauczycielskie 5 / 5 10 / 19 8 / 8
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należy wyrazić uznanie pod adresem nauczycieli 
akademickich, tworzących autorskie programy do 
realizacji takich zajęć. Szkoda tylko, że tak niewiele 
uczelni pedagogicznych dostrzega wagę tych zagadnień 
w kształceniu przyszłych nauczycieli i większość z nich 
oprócz podstawowej oferty programowej w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym nie oferuje nic więcej.

Dyskusja
Problematyka kształcenia nauczycieli od lat zajmuje 

ważne miejsce w literaturze pedagogicznej. Pedeutologia 
obfituje współcześnie w wielość koncepcji, modeli i 
orientacji, które eksponują różne cechy, umiejętności 
i kompetencje, w jakie powinien być wyposażony 
nauczyciel na miarę obecnych czasów. Teorie i postulaty 
są wzniosłe, lecz nie mają przełożenia na praktykę, gdyż 
jak pokazują uzyskane wyniki badań, uczelnie posiadają 
zgoła inne priorytety w kształceniu studentów – przyszłych 
nauczycieli. Kształcenie kierunkowe (merytoryczno-
metodyczne) zdecydowanie dominuje nad kształceniem 
psychologiczno-pedagogicznym, a szczególnie 
niedoceniana jest sfera kształcenia do roli wychowawcy. 
Zauważoną tu tendencję potwierdzają wyniki wcześniej 
prowadzonych badań przez A. Romanowską-Tołłoczko 
[4], które wykazały, że nauczyciele czują się właściwie 
przygotowani w zakresie wiedzy merytorycznej swojego 
przedmiotu, lecz znacznie gorzej w zakresie umiejętności 
wychowawczych, bowiem ta sfera działań jest obszarem 
w pracy zawodowej nauczycieli, który przysparza im 
najwięcej problemów. Wobec powyższego wyrażają 
wiele uwag krytycznych pod adresem uczelni, które nie 
stworzyły im odpowiednich warunków (przedmiotów) do 
rozwijania kompetencji wychowawczych [4].

Do podobnych spostrzeżeń doszły M. Król-Zielińska 
i R. Śleboda, które stwierdziły u nauczycieli niekorzystną 
sytuację w obrębie tychże kompetencji. Wyraziły też opinię, 
że nauczyciele nie posiadają odpowiednio rozwiniętych 
umiejętności społecznych. Wielu nauczycieli radzi sobie 
intuicyjnie lecz wykazuje braki w wiedzy i rozumieniu 
interakcji oraz procesów społecznych [5, s.104]. Nie tylko 
nauczyciele wyrażają swoje negatywne opinie, również 
studenci odczuwają znaczne niedociągnięcia we własnym 
wykształceniu, a niektórzy z nich mają z tego powodu 
obawy przed podjęciem pracy. Niepokój ten w dużym 
stopniu związany jest z brakiem poczucia kompetencji w 
sferze wychowawczej, a generuje go niepewność młodych 
ludzi, czy będą w stanie utrzymać dyscyplinę na zajęciach, 
czy poradzą sobie z trudnymi uczniami i czy tym samym 
sprawdzą się w obranej przez siebie roli zawodowej [6]. 

Podsumowanie
Analizując programy kształcenia studentów pod 

kątem przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 
stwierdzono, że w większości uczelni realizowane są 
tylko podstawowe przedmioty określone w minimum 
programowym, tj, psychologia i pedagogika. Liczba 
godzin przeznaczona na zajęcia z tych przedmiotów jest 
również realizowana w minimalnym wymiarze.

Uzyskane wyniki badań zasygnalizowały, 
zdaniem autorów, znaczne niedociągnięcia uczelni 

w przygotowaniu pedagogicznym studentów. Szkoły 
wyższe działając zgodnie z wymaganymi standardami 
kształcenia nauczycieli w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym, czynią to jednak w minimalnym 
zakresie. Przestrzegane są oczywiście określone 
obciążenia godzinowe dla tych przedmiotów, lecz często 
realizowane są one wyłącznie w formie wykładowej, a 
więc najbardziej ekonomicznej dla uczelni, ale najmniej 
przydatnej dla studenta. Ekonomika działań, czyli po 
prostu oszczędności finansowe to szczególnie domena 
uczelni niepublicznych. W tych bowiem uczelniach 
stwierdzono, że dominującym sposobem przekazu treści 
psychologiczno-pedagogicznych jest wykład, często przy 
zupełnym braku zajęć ćwiczeniowych. Dalej posuniętą 
formą ograniczania bezpośredniego kontaktu studenta 
z nauczycielem jest wprowadzanie wykładów metodą 
e-learningową. Oczywiście nauka z wykorzystaniem 
Internetu to realia naszych czasów – z jednej strony 
udogodnienie, w niektórych sytuacjach nawet konieczność, 
a z drugiej ograniczenie możliwości bezpośrednich 
relacji, zadawania pytań i uczenia się poprzez interakcje 
grupowe. Dlatego e-learning w pedagogice i psychologii 
jako uzupełnienie wiedzy – jak najbardziej tak, ale jako 
jedyna forma przekazu – absolutnie NIE. 

Można więc stwierdzić, że w obliczu istniejącego 
i stale pogłębiającego się kryzysu wychowawczego, 
gdzie przygotowanie do roli wychowawcy powinno być 
szczególnie ważne, uczelnie traktują tę sferę działań 
marginalnie. Szkołom kształcącym dzieci i młodzież 
zarzuca się przerost dydaktyki nad wychowaniem 
ale uczelnie nie przygotowują nauczycieli do pracy 
wychowawczej. Istnieje duża dysproporcja pomiędzy 
przygotowaniem merytorycznym i metodycznym a 
praktyczno-wychowawczym. 

Brak należytego traktowania przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego studentów, co przekłada 
się na skromną ofertę dydaktyczną i minimalną liczbę 
zajęć, jest przejawem krótkowzroczności, której 
konsekwencje mogą być dalekosiężne.

Niezwykle ważne wydaje się być uwzględnienie 
zajęć rozwijających inteligencję emocjonalną studentów 
oraz umożliwiających im zdobycie praktycznych 
umiejętności społecznych, których dzisiejsze pokolenie 
epoki informatycznej w wystarczającym stopniu 
nie posiada, dlatego można uznać, iż jest to jedno z 
ważniejszych zadań każdej uczelni pedagogicznej. 
Ponieważ codzienna rzeczywistość ulega dynamicznym 
przemianom, również zadania nauczyciela podlegają 
stałej transformacji, w związku z czym wymaga się od 
niego coraz bogatszego wachlarza kompetencji oraz 
świadomych i adekwatnych do sytuacji zachowań wraz z 
odpowiedzialnością za jego skutki [7]. W związku z czym 
programy kształcenia przyszłych nauczycieli również 
powinny być stale aktualizowane, tak aby nadążyć za 
potrzebami i wymaganiami, jakie niesie życie obfitujące 
w różnorodne trudne sytuacje, do rozwiązywania 
których nauczycielowi niezbędna jest szeroka wiedza i 
profesjonalne umiejętności.
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Program of recreational and health activities  
for adolescents with character’s accentuations 

Vorobiova A.V.
National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Annotation:
The problem of using psychosomatic 
approach for correction the behavior 
of adolescents with character’s 
accentuations was considered. The 
author’s program of recreational 
and health activities for adolescents 
was grounded and offered, taking 
into account the level of social 
adaptation and psychological features 
of character. The researches were 
conducted on the basis of secondary 
schools № 5, 7, 11 of the Romny 
town, Sumy region with 12-16 years 
old teens (n=412), including 218 girls 
and 194 boys. It is determined that 
psychosomatic approach in health 
and recreation program provides for 
the development and planning means 
and methods that influence not only 
on the level of somatic and physical 
health, but also on the structure 
of adolescents’ personality. It is 
recommended the author’s program, 
that consists of three stages and 
solved the three groups of problems: 
health, training and educational, 
was developed and inculcated in an 
educational process.

Воробйова А.В. Програма 
рекреаційно-оздоровчих занять для 
підлітків з акцентуаціями характе-
ру. Розглянута проблема застосування 
психосоматичного підходу для корекції 
поведінки підлітків з акцентуаціями ха-
рактеру. Обґрунтована та запропоно-
вана авторська програма рекреаційно-
оздоровчих занять для дітей підліткового 
віку з урахуванням їх рівня соціальної 
адаптації та психологічних особливос-
тей характеру. Дослідження проведені 
на базі загальноосвітніх шкіл № 5, 7, 
11 м. Ромни Сумської області з дітьми 
12-16 років (n=412), з яких 218 дівчат та 
194 хлопчики. Встановлено, що психо-
соматичний підхід в здоров'ї і програмі 
відновлення сил передбачає розвиток 
і використання засобів і методів, які 
впливають не лише на рівень тілесного 
і фізичного здоров'я, але і на структуру 
особистості хлопців. Рекомендована 
авторська програма, що складається з  
3 етапів і включає 3 групи за рішенням 
цієї проблеми: здоров'я, тренування і 
навчання в розвитку і впровадженні в 
освітній процес.

Воробьёва А.В. Программа 
рекреационно-оздоровительных заня-
тий для подростков с акцентуациями 
характера. Рассмотрена проблема при-
менения психосоматического подхода 
для коррекции поведения подростков с 
акцентуациями характера. Обоснова-
на и предложена авторская программа 
рекреационно-оздоровительных занятий 
для детей подросткового возраста с уче-
том их уровня социальной адаптации и 
психологических особенностей характера. 
Исследования проведены на базе обще-
образовательных школ № 5, 7, 11 г. Ромны 
Сумской обл. с детьми 12-16 лет (n=412), 
из которых 218 девочек и 194 мальчика. 
Установлено, что психосоматический под-
ход в здоровье и программе восстановле-
ния сил предусматривает развитие и ис-
пользование средств и методов, которые 
влияют не только на уровень телесного и 
физического здоровья, но и на структуру 
личности юношей. Рекомендована автор-
ская программа, состоящая из  3 этапов и 
включающая в себя 3 группы по решению 
этой проблемы: здоровье, тренировка и 
обучение в развитии и внедрении в обра-
зовательный процесс.

Key words:
adolescence, character’s 
accentuation, psychosomatic, 
recreation, health.

підлітки, акцентуації характеру, пси-
хосоматика, рекреація, здоров’я.

подростки, акцентуации характера, пси-
хосоматика, рекреация, здоровье.

Introduction1

High stressful of socio-economic factors, environmen-
tal conditions and lifestyle in modern society make for a 
progressive decline the level of psycho-physical condition 
and psycho-social health in recent years. In connection 
with this finding the most adequate ways and methods of 
strengthening the mental and physical condition of the 
population and the development of health technologies 
to ensure the formation of stable personal settings on a 
healthy lifestyle acquire a special actuality [2].

A formative of personal maturity – is a long, complex 
and dynamic process that is characterized by special fea-
tures in each age period. Adolescence is particularly im-
portant in the formative of personal maturity. In this age 
character’s accentuations are strongly pronounced. Ado-
lescence (girls – 12-15 years old and boys – 13-16 years 
old) – is the period of human life, which is characterized 
by high but not synchronous rate of physical and mental 
development. Secondary sexual characteristics begin to 
form during adolescence; there is the period of an intense 
increasing in the size and weight of the body. All this leads 
to the fact, that appearance becomes one of the factors of 
self-affirmation. All somatic changes are stress factors for 
children; that is why it is important to pay attention to the 
mental health of adolescents. 

During the rapid growth and physiological reorgani-
zation of the organism among adolescents it may appear 
anxiety, irritability and low self-appraisal. As a common 
feature of this age, it is marked variability in mood, emo-
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tional instability, unexpected changes from joy to upset 
and pessimism [5]. That is why the behavior of adoles-
cents may be unexpected and unsocial. It is also a critical 
period, because lifestyle patterns for health behaviors are 
frequently tested and/or acquired during adolescence. 

The character of many adolescents becomes accentu-
ated (extreme version of norm). The type of character’s 
accentuation greatly influences on the behavior of adoles-
cents. The type of accentuation determining can pick out 
the factors that may cause psychogenic reaction, which 
lead to the dysadaptation [6]. Usually accentuations are 
developed during the period of the character’s formation 
and smooth out with age. 

Therefore, during drawing up the recreational and fit-
ness programs, it is important to take into account not only 
sex, age, level of physical fitness and health level, but also 
the character’s accentuation and type of the nervous sys-
tem. It is proved scientifically that persons with a weak 
nervous system are fatigued faster, but are more enduring 
to the static stress than persons with a strong nervous sys-
tem [1]. At the same time self-esteem influences to the level 
of physical condition and to the daily physical activity. So 
daily energy higher among children with normal and ex-
aggerated self-esteem. Indicators of flexibility of students 
with normal self-esteem are 23,4 % more, than the indica-
tors of students with low self-esteem and are 9,3 % more, 
than indicators of students with high self-esteem. Also, 
power indicators of students with low self-esteem are 21% 
lower and power-speed indicators are 6,1 % lower, than 
these indicators of students with normal and inflated self-
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esteem [3]. It has not been studied sufficiently that charac-
ter’s accentuations influence on the training methods, the 
effect of physical exercises on the mentality.

Along with this, there is a clear trend of a worsing of 
pupils’ physical health status at secondary schools. In the 
last decade for the data Institute of Hygiene and Medi-
cal Ecology named by Marzeev of Academy of Medical 
Sciences of Ukraine the morbidity among schoolchildren 
has increased by 26,8 %. Thus, the 1-st form has 30 % of 
children with chronic diseases, in the 5-th form – 50 %, in 
the 9-th form – 64 %, in the 10-th form – 60 % [9]. Our 
dates confirm this information.

The necessary condition of schoolchildren’s health 
providing is their physical and mental development, be-
cause a health is an important factor of mental capacity 
and harmonious development of the child’s organism. 

That is why physical education lessons should be based 
on the principles of personal-oriented and psychosomatic 
approaches, the aim of which is a creating condition for 
improving the physical fitness and level of physical and 
psychological health of pupils and increasing the interest 
for the lessons [4]. On the basis of personal-oriented ap-
proach in the physical education one can correctly mea-
sure out the physical activity and provide the correct bal-
ance between physical and mental activities. 

Thus, elaboration of recreational technologies im-
proves the level of psychophysical condition of ado-
lescents and builds up the stable personal settings on a 
healthy lifestyle acquire an especial actuality.

The paper was made according to the Consolidated 
Plan of Research Work in the Field of Physical Culture 
and Sports in 2011 – 2015 years, by themes 3.9 “Improv-
ing the scientific basis of Sport-for-all, fitness and recre-
ation” and 3.10 “Theoretical and methodological founda-
tions of healthy lifestyle’s forming of students and young 
people”.

Aim, tasks, material and methods.
Aim: to substantiate the expediency and efficiency of 

program of recreation and health activities for adolescents 
with character’s accentuations.

Methods: analysis of the literary sources, pedagogical 
supervision, pedagogical experiment, questionnaire.

Researches have been held at the secondary schools 
№ 5, 7, 11 in the town Romny, Sumy region. In stating ex-
periment 413 teens, including 217 girls and 196 boys, took 
part. The experimental group included 45 persons with a 
pronounced character’s accentuations, who were involved 
in the author’s program of recreational and health activi-
ties for 4 months. The pedagogical experiment was con-
ducted in after school time with periodicity 3 times per 
week and duration of 1 hour.

Results and discussion
Well known, that a motor, vegetative and mental pro-

cesses are closely interrelated on the physiological level. 
With a disturbing of this relationship, it may occur chang-
es in the mentality; develop somatic or mental pathologi-
cal conditions. It means, that one can have an influence 
on the mentality through the impact on the processes of 
somatic or vegetative systems (it is possible with the help 
of physical education’s means), and vice versa [7].

In the literature there are some studies that confirm the 
positive effect of physical exercises both on the physiolog-
ical and the psychological levels of the body’s function-
ing, although the school’s physical education curriculum 
is directed to improve physical fitness, taking into account 
the level of health [1, 4]. At the same time it is proved that 
physical activity, which influences on increasing the level 
of physical fitness does not necessarily lead to significant 
improvements in the psychological condition. 

The using of physical exercises with the aim to influ-
ence on the psychics is physiologically grounded and sci-
entifically proved. It is known, that the motor analyzer 
structurally is connected with higher vegetative centers 
and provides the relationship with motor and visceral ar-
eas of the organism. Thus, the psychics is not only deter-
mines the movements, but also shows up itself in motor 
reactions [8]. 

Thus, the tasks of a specially-organized physical ac-
tivity in terms of psychosomatics are:

• optimization of functions of CNS;
• recovery of muscle sensibility;
• correction of personal psychological complexes;
• correction of muscular hyper tonicity;
• development of motor expression of emotions;
• training of psychological and emotional stability;
• development of motor improvisation;
• training of psychophysical self-regulation skills.
For strengthen psychological health the recreation 

programs should include [2]:
moderate aerobic exercises with gradually increasing 

intensity;
breathing exercises;
 physical exercises for development of balance, 

flexibility, statokinetic stability with the purpose to 
influence on such mental qualities as self-reliance, calm, 
personal self-appraisal;

complexes of relaxation exercises, meditative postures, 
exercises for bearing correction, for normalization of 
cortical-visceral self-regulation and potentiation of mental 
relaxation;

sport, psychological and outdoor games with 
individual determinations of roles, that is depends on 
personal characteristics and behavioral features.

Analysis of literary sources in combination with 
own researches allowed to make the complex program 
of recreational and health activities for adolescents with 
character’s accentuations. According to the results of 
stating pedagogical experiment it was researched the 
purpose of the program, tasks, and also methods and 
means, which can be used for the correction the behavior 
of adolescents with character’s accentuations.

The aim of our program is the correction the behavior 
of the adolescents with different types of character’s 
accentuations. 

The program contented 3 stages: initial, base and final 
(table 1), which solved the three groups of problems: 
health, training and educational. 

The health’s tasks include the strengthening mental 
and physical health of adolescents; the improving of 
the functional capacity of the organism; the improving 
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work capacity; the reduction of anxiety and aggression; 
the improving of the level of social adaptability of 
adolescents and the fixing of skill of the correct posture 
during movement and in static position.

The educational tasks include the formation of 
knowledge about the influence of physical exercises on 
the basic physiological systems of the organism and the 
human psyche; teaching of the control and expression of 
emotions through movement; acquaintance with the skills 
of self-control, the dosage of activities through heart rate 
and self-feeling.

The training tasks include formation of stable interest 
and need in regular physical exercises; training of strong-
willed qualities; formation the ability to cooperate 
in a group; formation of the communication skills; 
development of self-dependence in decision making.

For solving tasks it was used: widely-preparation, 
widely-development, specially-preparatory and sport 
exercises, sport’s and outdoor games, respiratory exercises, 
elements of dance-movement and body-oriented therapy, 
art-therapy and psychological trainings.

The training was hold in after school time with 
periodicity 3 times per week and duration of 1 hour.

In the process of the fitness training for adolescents 
games are important in improving mental health and 
decreasing mental stress. That is why games occupy the 
central role in our program. 

With the purpose of increasing the level of teenagers' 
socialization, each exercise or game came into question 
upon completion, that allowed to promote solidarity of 
group and teach children to express own emotions and 
feelings, and also understand essence and orientation of 
this game or exercise. 

For fixing of the got result one time per 2 months sport 
holidays were conducted.

The results of inspection of adolescents after a lead 
through recreational and health measures testify about 
great positive action of the method developed by us by 
comparison to traditional approach. The author's method 
allowed to increase socialization of adolescents, to reduce 
anxiety and aggression.

Conclusion: 
1. The psychosomatic approach in health and recreation 

program provides for the development and planning 
means and methods that influence not only on the level of 
somatic and physical health, but also on the structure of 
adolescents’ personality (mediatly and immediatly).

2. The analysis of scientific literature and own 
researches confirm the presence of adolescents’ problem 
of socialization and correction of their behavior. 

3. The author’s program, that consists of three 
stages and solved the three groups of problems: health, 
training and educational, was developed and inculcated 
in an educational process. Program’s efficiency allows 
to recommend it for introduction in educational process 
of secondary school with the purpose of correction the 
behavior of adolescents with character’s accentuations.

There is a need to study the effect of various types 
and intensities of exercises on psychological condition 
and personality’s psychosocial adaptation, elaboration 
of integrated mental and physical training system to 
strengthen the mental health of adolescents, elaboration 
of integrated methods adopted to body-based exercises in 
combination with traditional recreational programs.

Table 1. 
Stages of training

Stage Content Tasks Duration, 
hours

Initial
Widely-preparation, widely-development 
exercises, respiratory exercises, outdoor 
games

Preparation of functional systems for physical 1. 
activity.
 Familiarization with the basic elements 2. 
of dance and motion technique and body-
oriented therapy.
Teaching self-control and dosing activities 3. 
on heart rate.

10

Base

Widely-preparation, widely-
development, specially-preparatory 
and sport exercises, sports’ and outdoor 
games, respiratory exercises, elements 
of dance-movement and body-oriented 
therapy, art-therapy and psychological 
training

Formation of knowledge about the 1. 
influence of physical exercises on the basic 
physiological systems of the organism and 
the human psyche.
Education of the control and expression of 2. 
emotions through movement.
Education volitional qualities, ability to 3. 
cooperate in a group communication skills.

25

Final

Specially-preparatory and sport 
exercises, outdoor games, respiratory 
exercises, elements of dance-movement 
and body-oriented therapy, art-therapy

Fixing the skills of the correct posture when 1. 
driving and in a static position.
Formation of stable interest and needs in 2. 
regular physical exercise.

10
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