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А.Д. Бутовский о системе физического воспитания в Англии

Бубка С.Н. 
Национальный олимпийский комитет Украины 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Рассматриваются взгляды А.Д. Бутов-
ского на воспитание в Англии. Отдель-
но показаны его взгляды на физическое 
воспитание. Всесторонне рассматри-
ваются различные аспекты английской 
системы воспитания и использования 
телесных упражнений в различных 
школах. Показана роль и место разных 
спортивных игр и других видов спорта в 
физическом воспитании. Показаны осо-
бенности педагогики Томаса Арнольда 
(в школе Регби) и специфика физиче-
ского воспитания в ряде других школ. 
Обобщаются достоинства и недостат-
ки системы физического воспитания в 
Англии. Рассматриваются высказыва-
ния А.Д. Бутовского об особенностях 
возможного заимствования в России 
тех или иных моментов из английского 
опыта. Предложено давать ученикам 
больше простора и времени для теле-
сных упражнений. Утверждается необ-
ходимость рядом с подвижными играми 
поставить правильно организованную 
систему гимнастических упражнений.

Бубка С.Н. А.Д. Бутовський про сис-
тему фізичного виховання в Англії. 
Розглянуто погляди А.Д. Бутовського 
на виховання в Англії. Окремо показа-
ні його погляди на фізичне виховання. 
Всесторонньо розглядуються різні ас-
пекти англійської системи виховання і 
використання тілесних вправ в різних 
школах. Показана роль і місце різних 
спортивних ігор та інших видів спорту 
у фізичному вихованні. Показані осо-
бливості педагогіки Томаса Арнольда 
(у школі Регбі) і специфіка фізичного 
виховання у ряді інших шкіл. Узагаль-
нюються достоїнства і недоліки систе-
ми фізичного виховання в Англії. Роз-
глядаються вислови А.Д. Бутовського 
про особливості можливого запози-
чення в Росії тих або інших моментів 
з англійського досвіду. Запропоновано 
давати учням більше простору і часу 
для тілесних вправ. Затверджується 
необхідність поряд з рухливими ігра-
ми поставити правильно організовану 
систему гімнастичних вправ.

Bubka S.N. A.D. Butovsky and the 
system of physical education in Britain. 
The looks of A. Butovsky’s to education 
in England are examined. His looks to 
physical education are separately shown. 
The different aspects of the English 
system of education and use of corporal 
exercises are comprehensively examined 
in different schools. A role and place of 
different sporting games and other types 
of sport in physical education is shown. 
The features of pedagogic of Thomas 
Arnold (at school of Regbi) and specific of 
physical education are shown in a number 
of other schools. Dignities and lacks of 
the system of physical education are 
summarized in England. The utterances 
of A. Butovsky’s are examined about 
the features of the possible borrowing in 
Russia of one or another moments from 
English experience. It is suggested to 
give students more space and time for 
corporal exercises. A necessity becomes 
firmly established next to mobile games 
to put the correctly organized system of 
physical drills.

Ключевые слова:
А.Д. Бутовский, система, физическое, 
воспитание, спортивные, игры, Ан-
глия.

А.Д. Бутовський, система, фізичне, 
виховання, спортивні, ігри, Англія.

A. Butovsky, system, physical, education, 
sporting, games, England.

Введение.1

В Англии А.Д. Бутовский побывал в 1899 году в 
ходе одной из своих зарубежных служебных коман-
дировок.

Ознакомление Алексея Дмитриевича с английской 
системой физического воспитания, анализ и обобще-
ние разных компонентов ее специфики были изло-
жены им не только в служебных отчетах после воз-
вращения из этой зарубежной командировки, но и в 
таком труде, как «Воспитание и тесные упражнения 
в английских школах» [2], изданном в Петрограде в 
1915 году, а также использовались А.Д. Бутовским и в 
ряде других его работ.

В самом начале работы «Воспитание и тесные 
упражнения в английских школах» Бутовский, кото-
рый, напомним, побывал в Англии в 1899 году, отме-
чает: «Об английских школьных упражнениях много 
говорят и пишут. Их противопоставляют системати-
ческой гимнастике как нечто более естественное, за-
нимательное и веселое и потому без сравнения более 
выгодное для физического развития учеников» [2].

В то же время Алексей Дмитриевич старается най-
ти ответ на вопрос о том, почему в континентальных 
(Франция, Швеция, Россия и другие страны) учебных 
заведениях «подвижные игры не занимают и никогда 
не занимали такого большого места, какое им отведе-
но в английских школах», – и констатирует, что это 
объясняют особенностями народного характера» [2]. 
Далее А.Д. Бутовский продолжает: «Разумеется, на-
родный характер оказывает тут свое влияние, но на 
таком объяснении остановиться нельзя. Есть более 

© Бубка С.Н., 2012

непосредственные и близкие причины того, что ан-
глийские игры не прививаются в наших школах, и на 
эти причины, кажется, не всегда обращают внимание. 
Это воспитательные и учебные порядки английских 
школ. Конечно, и эти порядки зависят от народного 
характера, как и все другие явления народной жизни, 
но для разрешения занимающего нас вопроса надо се-
рьезно разобраться в этих порядках и выяснить себе, 
какие именно из них особенно благоприятствуют ши-
рокой постановке спортивных игр, и не потому ли эти 
игры у нас не прививаются, что воспитание в наших 
школах вообще основано на иных педагогических 
принципах».

Именно поэтому А.Д. Бутовский из одиннадцати 
разделов рассматриваемого нами его труда собствен-
но физическому воспитанию в английских школах по-
святил только пять (VII-XI). А в шести разделах (I-VI) 
автор, который делится своими впечатлениями от по-
сещения ряда учебных заведений в Англии, анализи-
рует вообще систему школьного воспитания в этой 
стране, где он, в частности, знакомился с четырьмя 
школами – в Гарроу (Harrow), Регби (Rugby), Итоне 
(Eton) и Далвиче (Dulwich) и с двумя военными учи-
лищами – в Сэндхерсте (Sandhurst) и Вулвиче (Wool-
wich). Причем свои наблюдения Алексей Дмитриевич 
сопоставлял и с различными печатными изданиями на 
эти темы – как документальными (в частности, с офи-
циальным докладом парламентской комиссии 1862 
года в библиотеке Британского музея), так и с худо-
жественными произведениями «из школьной жизни», 
изданными в Англии, переведенными на русский язык 
и переизданными в России.
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А.Д. Бутовский поясняет, что когда говорят о 
воспитании в английских школах, то «обыкновенно 
подразумевают большие английские среднеучебные 
заведения, называемые «общественными школами» 
(public schools)», которые являются типичными пред-
ставителями английского школьного устройства и не 
имеют ничего себе подобного в других европейских 
государствах. Причем таких типичных английских 
общественных школ сравнительно немного. В частно-
сти, упоминавшаяся выше парламентская комиссия в 
1862 году исследовала деятельность только тех девя-
ти общественных школ (это Гарроу, Итон, Винчестер, 
Вестминстер, Чартерхаус, Святого Павла, Общества 
портных, Регби, Шрусбери), которые, как пишет Бу-
товский, задают тон всему общественному английско-
му воспитанию. Основная характерная черта назван-
ных школ – их древность: почти все они основаны не 
позднее XVI века, и основаны на частные средства 
благотворителей. Устройство такой школы и управле-
ние ею жертвователь или завещатель поручал совету 
из выбранных им лиц [2]. Все такие школы принадле-
жали к типу закрытых учебных заведений и распола-
гаются они, по большей части, вдали от населенных 
пунктов. 

Другой отмеченной Бутовским большой особен-
ностью английских общественных школ является их 
независимость от какого бы то ни было правитель-
ственного руководства [2]. Обращается внимание и на 
то, что в связи с довольно высокими уровнями платы 
за обучение в общественных школах такого типа вос-
питываться в них могли только дети состоятельных 
людей.

А.Д. Бутовский сообщает, что учебный курс обще-
ственных английских школ до половины XIX века был 
построен на преобладающем изучении древних языков 
– латинского и греческого; другие общеобразователь-
ные сведения занимали подчиненное место и являлись 
как бы дополнением к основной задаче курса [2].

С конца XVIII века все такие школы, подчиняясь 
требованиям общественного мнения, ввели у себя три 
параллельных курса: классический (classical side), со-
временный или реальный (moderne side) и военный 
(army and navy classes). После окончания первых двух 
из упомянутых курсов (classical side, moderne side) 
ученики переходили в Оксфордский и Кембриджский 
университеты, а после третьего (army and navy class-
es) – в военные училища (Сэндхерст и Вулвич).

В классическом отделе основными предметами 
считались древние языки (латинский и греческий), бо-
гословие, английский язык и английская литература, 
география и история, а к второстепенным предметам 
относились математика, новые языки и естественная 
история (естествознание). В современном (реальном) 
отделе новые языки и естествоведение входят в число 
основных предметов, а литературный и исторический 
курсы, соответственно, уменьшены. Военный же от-
дел не заключает в себе законченного курса и носит 
подготовительный (к предстоящему поступлению в 
военные училища) характер, причем в число главных 
его предметов включена математика и сравнительно 

ограничены объемы изучения тех предметов, которые 
входят как основные в курсы других отделов [2].

Те воспитанники таких школ, которые успешно 
окончили школьный курс обучения (т.е. дошли до 
высшей ступени по всем предметам и удовлетвори-
тельно сдали экзамены), получают право на переход 
в университеты.

Бутовский также отмечает [2], что принцип поо-
щрения и наказания, «как за учебные работы, так и 
вообще за выдающиеся в хорошую или дурную сто-
рону проявления в жизни воспитанников, поставлен 
в английских школах гораздо более определенно и 
неуклонно, чем в воспитательных заведениях всех 
других европейских государств». 

Мерой поощрения, получившей большое развитие 
в английских школах, являются премии и призы за 
учебные работы.

К числу мер наказания нерадивых учеников отно-
сятся сверхурочные штрафные учебные и письмен-
ные работы во внеурочное время. К проступкам же 
учащихся в нравственной сфере в английских школах 
относятся несравненно строже, и в числе мер наказа-
ния – телесные наказания (розги), которые в те време-
на, когда А.Д. Бутовский посетил Англию (конец XIX 
века), сохранялись во всех английских общественных 
школах [2].

Несомненно, анализ взглядов А.Д. Бутовского и 
его позиций в отношении физического воспитания в 
Англии являются важным дополнением к существую-
щим исследованиям других авторов [1, 3-6], что под-
тверждает актуальность и необходимость дополнения 
национальной системы обучения молодежи конкрет-
ными положительными примерами исторического 
прошлого.

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 

воспитание в Англии вообще и на физическое воспи-
тание в частности.

Результаты исследований.
От изложения общих черт системы воспитания в 

школах Англии А.Д. Бутовский в разделах VII-XI ана-
лизируемого нами его труда переходит к рассмотре-
нию физического воспитания учащихся в английских 
школах [2], отмечая, что в их воспитательном режиме 
основное место занимают такие большие подвижные 
игры, как футбол и крикет, а также используются и 
некоторые другие (малые) игры, в частности рэкетс 
(rackets) и файвз (fives).

Широкое увлечение спортом в английских обще-
ственных школах, в колледжах и университетах яви-
лось воплощением и следствием проведенной в этой 
стране реформы образования. Одним из обществен-
ных деятелей Англии, внесшим весьма весомый вклад 
в реализацию этой реформы образования и в развитие 
английской системы физического воспитания, стал То-
мас Арнольд, который был директором школы Регби в 
течение четырнадцати лет – с 1828 г. по 1842 год.
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А.Д. Бутовский отмечает, что, как и большинство 

директоров таких английских школ, Томас Арнольд 
«принадлежал к духовному званию, был доктором 
богословия. При большой литературной деятельно-
сти, он ничего не написал по педагогике, но в отличие 
от педагогов-теоретиков, иногда совсем незнакомых 
с практикой воспитания, он весь жил в юношеском 
мире и на свою воспитательную задачу смотрел как 
на задачу жизненную, в которой теория неотделима 
от практики. Воспитательный идеал Арнольда был 
прост, но, может быть, потому и трудно выполним на 
практике. Задача воспитания заключалась у него в том, 
чтобы сделать из ребенка «христианина и джентльме-
на». Он сам был джентльменом до мозга костей. «Ар-
нольд, – говорят люди, его знавшие, – приучал своих 
воспитанников уважать свое слово, как подобает вся-
кому джентльмену» [2]. Преподавание было для Тома-
са Арнольда могучим средством воспитания. Он сам 
занимался воспитанием старшеклассников по своему 
подобию, и затем поручал им – как миссионерам – 
младших воспитанников школы. При этом Арнольд 
строил взаимоотношения с воспитанниками как со 
взрослыми людьми, тем самым поощряя их стать та-
ковыми. Приглашая школьников к себе в гостиную на 
чаепитие, он принимал их с уважением как своих мо-
лодых друзей.

Далее А.Д. Бутовский сообщает, что Томас Ар-
нольд взял на себя дополнительно и обязанности ка-
пеллана (священника) в школе, причем без отдельного 
вознаграждения за это. Он стремился влить христиан-
ский дух в систему школьного воспитания и научить 
мальчиков руководствоваться в их работе и в развле-
чениях христианскими принципами – с тем, чтобы 
сделать из них не просто школьников, а нравственных 
и порядочных людей. Проповеди, проводимые Ар-
нольдом в воскресные дни в капелле, где собиралась 
вся школа, продолжались не более четверти часа или 
двадцати минут, и, тем не менее, все показания еди-
ногласно свидетельствуют о глубоком впечатлении, 
которое они всегда производили [2].

В ознаменование доверия к своим воспитанникам 
Т. Арнольд открыл связанные между собой школьную 
библиотеку и школьный музей для бесконтрольного 
пользования учениками старших классов. Для того, 
чтобы возникающие среди молодежи интеллектуаль-
ные и нравственные запросы получили естественный 
исход, Арнольд учредил «Debating Society» (Обще-
ство премий), где старшеклассники периодически со-
бирались по собственному почину, и каждый из них 
имел право вписать в особую книгу вопрос, который 
он считает достойным обсуждения.

А чтобы удовлетворить естественные потребности 
учеников школы в движении на просторе, в развитии 
своих физических сил и в упражнениях состязательно-
го характера, великий английский педагог приложил 
много забот для приспособления к школе больших 
народных игр [2]. При этом, как отмечает Бутовский, 
сам Арнольд был любителем упражнений и в моло-
дых годах охотно принимал участие в играх и упраж-
нениях вместе с учениками. Он не только упорядочил 

в школе старинную игру в крикет, но и, заметив, что 
старшие школьники охотно играют в футбол – как 
простонародную игру, с которой они познакомились 
за несколько лет до того, – Арнольд способствовал та-
кой разработке этой игры, при которой футбол стал 
бы применимым как здоровая школьная игра, дающая 
человеку бодрость и силу. Так была создана известная 
ныне игра в футбол по правилам Регби – и тем самым 
было положено начало упорядочению атлетических 
игр в английских школах [2].

Порядки, установленные Томасом Арнольдом в 
Регби, стали применяться и в других английских шко-
лах, а также оказали влияние на жизнь и быт в универ-
ситетах Англии.

Одним из непременных типичных объектов англий-
ской общественной школы являются «playgrounds» – 
луга для игр. Они, как отмечает А.Д. Бутовский, под-
разделяются на два разряда: одни предназначаются 
для игры в крикет, другие – для игры в футбол.

Далее Алексей Дмитриевич называет причины, 
отличающие особую роль крикета и футбола в жизни 
английских школьников: «Во-первых, игра в англий-
ской школе есть чисто ученическое учреждение. Шко-
ла заботится о доставлении для этого всех удобств. 
Она покупает поля; дает время для игр; имеет в своих 
руках несколько призов. Но самая игра находится в 
руках учеников. Учителя могут принимать участие в 
игре, и принимают, но дальше этого они не имеют ни-
какого отношения к игре. Во время игры, хотя бы тут 
была в сборе вся школа, никакое должностное лицо не 
присутствует. Зрителем можно быть сколько угодно, 
но распоряжаться, вмешиваться – нельзя. Это не при-
нято, да этого и не нужно. Игра является таким об-
разом как бы противовесом учебному делу. Одно це-
ликом находится в руках старших, другое – целиком в 
руках учеников» [2].

Далее Бутовский продолжает: «Во-вторых, эти 
игры ведутся не для одного только препровождения 
времени. С ними связаны серьезные корпоративные и 
личные интересы учеников. Каждая школа ежегодно 
состязается и в крикет, и в футбол с другими школами. 
Так, Гарроу ежегодно состязается в крикет с Итоном, 
в свою очередь, Итон имеет состязание с Винчесте-
ром и пр. Состязаются на переходящие призы, и об-
ладание призом в течение года считается величайшим 
почетом. Кроме того, каждая школа имеет периоди-
ческие состязания с университетскими спортивными 
кружками и с представителями различных спортив-
ных кубов» [2].

А.Д. Бутовский объясняет, почему английские игры 
не прививаются в российских учебных заведениях: 
«Английские школьники играют при таких условиях, 
какие наша школа не может дать своим воспитанни-
кам. Эти условия совсем не отвечают нашим взглядам 
на воспитание… [2]. Затем Алексей Дмитриевич про-
должает: «Во Франции, где школьный спорт как будто 
начал прививаться, от директоров лицеев стали посту-
пать заявления, что эти игры нарушают нормальное 
течение школьной жизни, что спортивные ассоциации 
представляют нежелательный элемент, с точки зрения 
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школьной дисциплины, и мало-помалу спортивное 
увлечение улеглось. Надо сказать, что и сами ученики 
в континентальных школах не отдаются этим играм с 
такой страстью, как английские школьники. Для этого 
надо чувствовать себя полным хозяином своего дела 
и надо иметь тот спортивный огонь, который возбуж-
дается у английских школьников широкою системою 
призов во всех отраслях их школьной работы. Ничего 
этого континентальная школа дать не может, так как 
это прямо идет вразрез с установившимися в ней пе-
дагогическими принципами. Надо также прибавить, 
что наши континентальные школы нигде не распола-
гают такими обширными полями для игр, как англий-
ские общественные школы» [2].

Продолжая рассмотрение системы физического 
воспитания учащихся в английских школах, А.Д. Бу-
товский констатирует, что, помимо таких спортивных 
игр, как крикет, футбол, рэкетс и файвз, других школь-
ных атлетических игр в Англии нет. Лаун-теннис 
– игра в этой стране очень распространенная, но не 
в школах. А спортивными упражнениями индивиду-
ального характера – состязаниями в ходьбе и беге, в 
прыжках, в продолжительном беге с препятствиями и 
т.п. – ученики английских школ в учебное время не 
занимаются, поскольку их интересы слишком погло-
щены большими спортивными играми, в которых они 
должны отстаивать первенство своей школы.

А.Д. Бутовский отмечает и то, что в английских 
школах довольно большое место отведено строевым 
упражнениям и что во многих средних школах этой 
страны существуют военизированные отряды до-
бровольцев, ведущие свою историю ещё с сáмого 
начала XIX века, когда англичанам грозило фран-
цузское нашествие.

Констатировал Алексей Дмитриевич и то, что до 
второй половины XIX века в английских школах не 
было гимнастики как самостоятельной отрасли обу-
чения. Дело в том, что в Англии гимнастика – учреж-
дение чрезмерное, слишком методическое и слишком 
скучное, что совсем не отвечает нравам английских 
школьников; притом же гимнастику делают всегда в 
закрытых помещениях и, следовательно, гигиениче-
ское ее влияние сравнительно с играми, по мнению 
английских педагогов, невелико [2]. Однако со време-
нем гимнастика стала преподаваться в общественных 
школах Англии. Как отмечает А.Д. Бутовский, везде 
по английскому обычаю для этого выстроены особые 
здания; преподавателями состоят отставные военные 
инструкторы, по рекомендации из военной англий-
ской школы в Олдершоте, а в некоторых школах, как 
в Гарроу, общим заведующим этим делом (супер-
интендантом) состоит отставной офицер. Обязательно 
обучаются гимнастике младшие и средние ученики; из 
старших занимаются только желающие, но их всегда 
довольно много. Система упражнений такая же, как и 
для войск. В основании своем это система Клиаса, об-
работанная Мак-Лареном, учебник которого принят 
для руководства в войсках [2]. Как и по всем отраслям 
обучения, по гимнастике установлены также периоди-
ческие состязания между школами. Кроме того, поч-

ти во всех английских школах желающие из старших 
воспитанников упражняются в приемах бокса.

В Итоне преподается фехтование. Причем оно на-
чало популяризироваться там еще с XVIII века, когда 
учителем фехтования в Итоне был такой известный 
мастер, как Анжело Малевольти. А после смерти этого 
специалиста его сын – Анжело Малевольти-младший, 
который учился в Итоне, стал там учителем фехтова-
ния, заняв место отца и продолжив его дело.

В расположенном на Темзе Итоне старшие школь-
ники занимаются греблей. А в Гарроу и в Регби, ко-
торые находятся не на реках, такого вида спорта, как 
гребля, нет, но там, как и в большинстве других школ, 
обращено, как пишет Бутовский, «большое внимание 
на приучение воспитанников к купанию и на обуче-
ние плаванию».

Выводы.
В завершающем разделе рассматриваемого нами 

труда А.Д. Бутовский обобщает свои впечатления и 
сделанный им анализ [2]: «Телесные упражнения в ан-
глийских школах – большие и малые подвижные игры, 
военные упражнения, гимнастика, гребля, плавание 
– все поставлено на почву состязания и твердо приви-
ваются в школах только благодаря этому условию. По 
сравнению с нашей гимнастикой это не учебные пред-
меты, а разные виды школьного спорта. Мне кажется, 
что только с этой точки зрения их и можно рассматри-
вать… Английские школьники, играя в футбол и кри-
кет, занимаясь строевыми упражнениями, плаванием, 
стрельбой, малыми играми, проводят в движении, на 
свежем воздухе, при всякой температуре, два-три, даже 
четыре часа в день. Это, без сомнения, закаляет их фи-
зически, приучает их к работе и в холодное, и в жаркое 
время и тем самым укрепляет их здоровье. Упражне-
ний, равных по их гигиеническому значению, наши за-
крытые заведения не дают своим ученикам. Надо при-
бавить, что английские школьники играют в свои игры 
с неведомым у нас увлечением, и, хотя мы и считаем 
принцип состязания антипедагогическим, мы должны 
однако признать, что это увлечение является именно 
следствием серьезного состязательного характера ан-
глийских игр и упражнений. Вместе с тем, едва ли мож-
но серьезно отрицать, что всякая работа, поставленная 
в условия состязания, развивает очень ценные для жиз-
ни душевные качества: настойчивость, упорство в до-
стижении цели, мужество, находчивость, уверенность 
в своих силах и уменье ими пользоваться». 

В то же время А.Д. Бутовский указывает и на то, 
что «состязательные упражнения имеют и свою об-
ратную сторону. По большей части на таких состяза-
ниях оценивается не качественная, а количественная 
сторона работы, которую спортсмены и стараются до-
водить до крайних пределов».

Далее Алексей Дмитриевич обращает внимание на 
то, что английские школьные игры заключают в себе 
и слабые стороны упражнений спортивного харак-
тера. Ученик специализируется на приемах футбола 
или крикета и, конечно, нельзя утверждать, что этим 
успешно выполняется вся задача его физического вос-
питания.
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Бутовский приходит к выводу о том, что истина, 

по мнению французского специалиста Марея, лежит 
посредине: нужны игры, нужна и гимнастика, и это 
в одинаковой степени. «В английских школах есть 
гимнастика, но она занимает очень скромное место 
сравнительно с играми, которые находятся в полном 
распоряжении учеников. Перенести в наши школы 
английские спортивные игры на таких же началах, 
на каких они существуют там, мы не можем. Но мы 
сделали бы очень много, если бы по примеру англий-
ских школ дали нашим ученикам больше простора и 
возможно больше времени для телесных упражнений 
вообще; если бы мы отрешились от предубеждения 

против всякого рода состязательной работы и если 
бы рядом с подвижными играми, детскими и спор-
тивными, мы поставили правильно организованную 
систему гимнастических упражнений. Заботиться о 
перенесении к нам именно английских спортивных 
игр нам и не нужно; у нас найдутся и свои спортив-
ные игры и состязательные упражнения, надо только 
уметь, с одной стороны, несколько освободить их от 
учебных требований, с другой – органически связать 
их методическими телесными упражнениями (гимна-
стика, строевое обучение, плавание, танцевание, пе-
ние)», – заключает А.Д. Бутовский [2].
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Фізична реабілітація як базова складова лікування  
та реабілітації жінок, хворих на гонартроз  

III рентгенологічної стадії
Андрійчук О.Я.

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Анотації:
Наведено дані щодо програм ре-
абілітації жінок, хворих на гонар-
троз ІІІ рентгенологічної стадії. 
Проаналізовано зміни показників 
вираженості больового відчуття, 
ранкової скутості, больового індек-
су та амплітуди рухів в суглобах у 
пацієнток. У дослідженні брали 
участь 132 пацієнтки. Як показник 
амплітуди рухів в колінному су-
глобі використовували дані щодо 
активного розгинання. Тестування 
проводилось через три місяці та 
шість місяців. Досліджували та 
визначали больовий індекс при 
пасивних і активних рухах в коліні. 
Запропоновано комплексну про-
граму фізичної реабілітації. Про-
грама включала лікувальну фізич-
ну культуру, лікувальний масаж, 
механотерапію, фізіотерапію, діє-
тотерапію, психологічну підтримку 
та освітні програми. Реабілітація 
за авторською програмою встано-
вила позитивні зміни інтенсивнос-
ті больових відчуттів, вранішньої 
скутості, больового індексу та 
амплітуди рухів в коліні.

Андрийчук О.Я. Физическая реабилита-
ция как базовая составляющая лечения и 
реабилитации женщин больных гонартро-
зом ІІІ рентгенологической стадии. Приве-
дены данные относительно программ реаби-
литации женщин, больных, на гонартроз ІІІ 
рентгенологической стадии. Проанализиро-
ваны изменения показателей выраженности 
болевого ощущения, утренней скованности, 
болевого индекса и амплитуды движений 
в суставах у пациенток. В исследовании 
принимали участие 132 пациентки. Как по-
казатель амплитуды движений в коленном 
суставе использовались данные активно-
го разгибания. Тестирование проводилось 
через три месяца и шесть месяцев. Иссле-
довали и определяли болевой индекс при 
пассивных и активных движениях в колене. 
Предложена комплексная программа физи-
ческой реабилитации. Программа включала 
лечебную физическую культуру, лечебный 
массаж, механотерапию, физиотерапию, ди-
етотерапию, психологическую поддержку и 
образовательные программы. Реабилитация 
по авторской программе установила пози-
тивные изменения интенсивности болевых 
ощущений, утренней скованности, болевого 
индекса и амплитуды движений, в колене.

Andriychuk O.Y. Physical rehabilitation 
as the base component of treatment 
and rehabilitation women sick with 
gonarthrosis of the third radiological 
stages of disease. The rehabilitations of 
women, patients given in relation to the 
programs are resulted, on gonarthrosis to 
the roentgenologic stage. The changes 
of indexes expressed of the pain feeling 
are analysed, morning constraint, pain 
index and amplitude of motions in joints 
for patients. 132 patients took part in 
research. As an index of amplitude 
of motions information of the active 
unbending was utillized in a knee-joint. 
Testing was conducted in three months 
and six months. Probed and determined 
a pain index at passive and active 
motions in a knee. The complex program 
of physical rehabilitation is offered. The 
program included a medical physical 
culture, massotherapy, mechanotherapy, 
physiotherapy, dietotherapy, psychological 
support and educational programs. 
Rehabilitation on the author program set 
positive changes intensity of the pain 
feelings, morning constraint, pain index 
and amplitude of motions, in a knee.

Ключові слова:
гонартроз, фізична, реабіліта-
ція, біль, скутість.

гонартроз, физическая, реабилитация, 
боль, скованность.

gonarthrosis, physical, rehabilitation, 
pain, constraint.

Вступ. 1

Термін «артрит» (від грецького arthron – суглоб), 
який використовуєтьсяся для опису ураження сугло-
бів, зустрічався ще в працях Гіппократа. З часом, 
враховуючи накопичення даних і аналіз результатів 
клінічних спостережень, відбувається уточнення по-
няття «артрит». У 1886 році в Англії дослідник Джон 
Спендер вперше вжив термін «остеоартрит». Хроніч-
ні артрити, що протікають з помітними змінами фор-
ми суглобів, в середині ІХ ст. були виділені в окре-
му групу як спотворюючі захворювання і названі, за 
пропозицією Р. Вірхова, arthritis deformans (deformo–
перекручую, спотворюю). Деформуючий артроз як 
клінічна форма захворювання вперше була описана 
в 1887 році П. Д. Монастирським [13, с. 531–532]. У 
1907 році Архібальд Гарод запропонував диференці-
ювати остеоартроз з ревматоїдним артритом, визначив 
зв’язок остеоартриту з віком і відзначив домінування 
захворювання у жінок. В 1911 році Т. Мюллер запро-
понував виключити з групи деформуючих артритів 
запальні артрити, а дегенеративні захворювання су-
глобів об’єднати терміном arthrosis (osteoarthrosis), 
таким чином чітко розмежував і розділив одну від од-
ної ці дві форми [9, с. 3-4].

Залежно від локалізації виділяють дві клінічні 
форми захворювання – локальний остеоартроз (моно 
– і олігоартроз) та генералізований (поліотеоартроз) з 
ураженням трьох суглобів і більше. 
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Однією з найчастіших локальних форм остеартрозу 
є ураження колінних суглобів – гонартроз (від грец. 
genu – коліно). Частота ураження цих суглобів 
пов’язана з тим, що колінні суглоби мають велику кіль-
кість хрящових утворень. Крім того, вони знаходяться 
під постійним навантаженням ваги тіла, а також часто 
підпадають під дію травмуючих факторів. Майже 11% 
осіб віком понад 60 років мають симптоматичний (із 
клінічними проявами) остеоартроз колінних суглобів 
(В. В Поворознюк, 2005). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, 
що основну увагу науковці приділяють лікуванню 
та реабілітації хворих на ранній стадії захворюван-
ня ( І. П. Семенів [11], С.Р. Гусак [2]), дослідженню 
гендерних особливостей остеодефіциту у хворих на 
остеоартроз [3], вивченню клініко-патогенетичного 
значення змін вмісту металів в організмі хворих на 
остеоартроз [10], обґрунтуванню корекції порушення 
обміну кальцію [12], корекції порушень натрійуретич-
ної функції [5] в лікуванні таких хворих та клініко-
експериментальним дослідженням на тваринах нових 
методів лікування та зняття симптомів гонартрозу 
(В.О. Вишневський [1], О.Є. Пашков [7], Ю.М. Кули-
кович [6] , М.І. Загородний [4], О.П. Пірожок [8]).

На нашу думку, дослідження та практична пере-
вірка дієвості реабілітаційної програми жінок, хворих 
на гонартроз ІІІ рентгенологічної стадії є нагальною 
проблемою сучасності.

Робота виконана за планом НДР Волинського на-
ціонального університету ім. Лесі Українки.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: практично перевірити теоретич-

не обґрунтування комплексної програми реабілітації 
хворих на гонартроз ІІІ рентгенологічної стадії. 

Завдання дослідження: проаналізувати зміни по-
казників вираженості больового відчуття, ранкової 
скутості, больового індексу та амплітуди рухів в су-
глобах у хворих на гонартроз основної і контрольної 
груп в результаті реалізації запропонованої програми 
фізичної реабілітації. 

Матеріали і методи дослідження: для вирішення 
поставлених завдань було обстежено 132 пацієнтки 
Луцької міської клінічної лікарні та Луцької міської 
поліклініки № 3, хворих на остеоартроз колінних су-
глобів ІІІ рентгенологічної стадії. 

Під час дослідження ми використовували такі ме-
тоди: анкетування, опитування, аналіз, порівняння, 
систематизація отриманих даних, методи математич-
ної статистики.

Результати дослідження. 
Чоловіки до 50 років мають вищу розповсюдже-

ність і частоту остеоартрозу в порівнянні з жінками, 
після 50 років — навпаки. Ця різниця має тенденцію 
ставати менш вираженою після 80 років. У світовій 
науковій літературі ведеться дискусія про роль дефі-
циту статевих гормонів та менопаузи в розвитку ос-
теоартрозу. У 1940 році M. Silberberg та N. Silberberg 
експериментально довели, що введення піддослідним 
тваринам екстракту гіпофіза призводить до дистрофії 
суглобових хрящів, тоді як введення естрогенів пози-
тивно впливає на їх метаболізм. У 1966 році S. Seze і 
A. Ryskewaert припустили, що порушення в системі 
гіпоталамус–гіпофіз–яєчники, особливо в постменопа-
узальному періоді, можуть бути патогенетичною лан-
кою в розвитку остеоартрозу. У пізніших дослідженнях 
продемонстровано, що рецептори до естрогенів наявні 
в багатьох тканинах суглоба, а саме — в синовіоцитах, 
хондроцитах, фібробластах, синовіальному епітелії 
тощо. Проте існують суперечності щодо того, чи захи-
щають естрогени замісної гормональної терапії від роз-
витку остеоартрозу великих суглобів [Солдатенко И. 
В., Яблучанский Н. И. Социально-економическая зна-
чимость и факторы риска остеоартроза и артериальной 
гипертензии: общего гораздо больше, чем различий. 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/
vkhnu/Med/2008_831/22.pdf ]. 

У нашому дослідженні взяло участь 132 жінки. 
Методом вибіркового поділу та за добровільною зго-
дою хворих було сформовано дві групи: контрольна 
група (КГ) та основна група (ОГ) (табл. 1). 

Середній вік пацієнток КГ – 61,68 ±5,7; ОГ – 64,5 
±5,2. Тривалість захворювання від 5 до 15 років. 

Дані рентгенологічних досліджень виявили ха-
рактерні для гонартрозу зміни: звуження суглобової 
щілини аж до її відсутності, субхондральний остео-
склероз, крайові остеофіти. Хворі скаржились на дис-
комфорт та біль в суглобах, який не давав змоги довго 
перебувати на ногах, утруднював ходіння по сходах, 
на часте «заклинювання» суглобів, зменшення амплі-
туди рухів, підвищену стомлюваність та слабість ніг, 
крепітацію в суглобах. При обстеженні з’ясовано, що 

функціональна недостатність суглобів І–ІІ ступеня 
(працездатність тимчасово обмежена або втрачена). 
Хворі з ФНС-ІІІ до дослідження не включались. 

Обстеження хворих проводилось за загально-
прийнятою методикою лікуючими лікарями. За його 
результатами було призначене базове медикаментозне 
лікування. 

Хворі ОГ додатково були залучені до реалізації за-
пропонованої комплексної реабілітації, яка включала 
психологічну підтримку, освітні програми, дієтотера-
пію та лікувальну фізичну культуру, лікувальний ма-
саж, механотерапію, фізіотерапію як складові фізич-
ної реабілітації. Критеріями для включення хворих до 
основної групи були наявність вираженого больового 
синдрому по ВАШ не менше 25 мм, відсутність проти-
показань до ЛФК та фізіотерапії. До основної групи не 
увійшли хворі з важкими ураженнями інших органів і 
систем, наявністю в аналізі крові С-реактивного білка. 

Досліджуючи динаміку больових відчуттів у сугло-
бах, які турбували хворих, ми з’ясували, що при прак-
тично одноковому розподілу за ВАШ Хаскінсона (100 
мм) на початку дослідження: 52% жінок КГ та 57% жі-
нок ОГ свій показник болю відзначили в межах 51–75 
мм, вже наприкінці курсу лікування та реабілітації була 
суттєва різниця. Так, в КГ 30% хворих вказали на межу 
болю до 25 мм тоді як на такі ж позначки вказали 51% 
хворих в ОГ. Повторні дослідження больового відчуття 
виявили, що через три місяці 22%, а через шість місяців 
15% хворих, які були в КГ, відмічали незначний біль. В 
ОГ, серед хворих які продовжували займатись запропо-
нованою програмою фізичної реабілітації, 47% через три 
місяці і 40% через шість місяців вказували на незначний 
біль. Узагальнюючи відповіді жінок щодо інтенсивності 
болю в суглобах, ми вирахували, що середнє значення 
болю на початку дослідження було в КГ 71,2±1,65 мм, в 
ОГ 69,9 ±2,0 мм, а після лікування та реабілітації резуль-
тати покращились на 32% в КГ і на 50% в ОГ (середній 
показник становив 48,7±0,89 мм та 35,2±0,7 мм відпо-
відно). Через шість місяців динаміка змін дещо зменши-
лась, але різниця в КГ і ОГ залишалась суттєвою. Так, 
середній показник в КГ становив 54,1±1,9 мм, що на 
25% менше в порівнянні з показником на початку дослі-
дження, а в ОГ середній показник складав 42,4±0,85 мм, 
що на 39% менше відповідно з показником на початку 
дослідження. Дані подано в табл. 2. 

Ранкову скутість суглобів у хворих ми оцінювали 
за тяжкістю, оскільки тривалість у всіх опитаних була 
менше 30 хвилин. Оцінку тяжкості визначали за ВАШ 
Хаскінсона (100 мм). Первинне опитування виявило, що 
у переважної більшості жінок інтенсивність ранкової 
скутості в суглобах була більшою 50 мм. Найбільшу гру-
пу складали жінки (61% в КГ і 59% в ОГ), які тяжкість 
ранкової скутості відзначили в межах 51–75 мм. Жодна 
з опитаних не вказала на легку (до 25 мм) тяжкість ран-
кової скутості, що свідчить про значні дегенеративно-
дистрофічні процеси в колінному суглобі та їх вплив на 
клінічну картину захворювання. Середнє значення в КГ 
– 65,2±2,7 мм, в ОГ – 68,2±2,1 мм. 

Наприкінці курсу лікування та реабілітації середні 
показники у хворих КГ 47,7±2,0 мм, в ОГ – 40,6±2,1 
мм, що на 27% та 40% менше в порівнянні з початком 
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Таблиця 1
Розподіл хворих жіночої статі на гонартроз ІІІ рентгенологічної стадії за віком 

Вік КГ ОГ
20-29 - -
30-39 - -
40-49 3 3
50-59 34 32
60-69 16 18
70-79 10 9

80 і старше 3 3
Всього 67 65

Таблиця 2
Порівняльна динаміка зміни інтенсивності больових відчуттів хворих КГ і ОГ (ВАШ, мм) 

ВАШ,  
мм

Кількість  
хворих, (%)

0–25 26–50 51–75 76–100 середнє  
значення

КГ 
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

на початку 
дослідження - - 7 

(11%)
8 

(12%)
35 

(52%)
37 

(57%)
25 

(37%)
20 

(31%)
71,2 

±1,65
69,9 
±2,0

р >0,05
при 
виписуванні з 
лікарні

20 
(30%)

33 
(51%)

10 
(15%)

12 
(18%)

30 
(45%)

18 
(28%)

7 
(10%) 2 (3%) 48,7 

±0,89
35,2 
±0,7

р <0,05
через три 
місяці після 
виписування

15 
(22%)

31 
(47%)

17 
(25%)

16 
(25%)

27 
(41%)

16 
(25%)

8 
(12%) 2 (3%) 50,2 

±0,9
33,4 
±0,6

р <0,05
через шість 
місяців після 
виписування

10 
(15%)

26 
(40%)

18 
(27%)

18 
(28%)

26 
(39%)

13 
(20%)

13 
(19%)

8 
(12%)

54,1 
±1,9

42,4 
±0,85

р <0,05

Таблиця 3
Порівняльна динаміка зміни тяжкості ранкової скутості в суглобах у хворих КГ і ОГ (ВАШ, мм) 

ВАШ,  
мм

К-сть  
хворих, (%)

0–25 26–50 51–75 76–100 середнє  
значення

КГ 
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

КГ
n= 67

ОГ
n= 65

на початку 
дослідження - - 5

 (7%)
4 

(6%)
41 

(61%)
38 

(59%)
21 

(32%)
23 

(35%)
65,2 
±2,7

68,2 
±2,1

р >0,05
при 

виписуванні 
з лікарні 

15 
(23%)

27 
(42%)

20 
(30%)

18 
(28%)

23 
(34%)

14 
(21%)

9 
(13%)

6 
(9%)

47,7 
±2,0

40,6 
±2,1

р <0,05
через 3 міс. 
після випи-

сування

9 
(13%)

25 
(39%)

19 
(28%)

20 
(30%)

25 
(38%)

12 
(18%)

14 
(21%)

8 
(13%)

53,7 
±2,0

41,8 
±2,1

р <0,05
через 6 міс. 
після випи-

сування

2 
(3%)

15 
(23%)

19 
(28%)

27 
(42%)

27 
(40%)

13 
(20%)

19 
(29%)

10 
(15%)

59,2 
±2,0

48,8 
±1,8

р <0,05
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дослідження. 39% хворих в ОГ і лише 13% хворих в КГ 
відмітили вираженість вранішньої скутості до 25 мм. 

Через три місяці та шість місяців показники теж 
різнилися. В КГ середні показники були 53,7±2,0 мм 
та 59,3±2,0 мм,а в ОГ – 41,8±2,1 мм та 48,8±1,8 мм. 
Такі результати свідчать, що, незважаючи на однакові 
дані на початку дослідження, запропонована програма 
реабілітації є ефективною та суттєво покращує стан 
хворих, зменшуючи їх скарги, адже в КГ через шість 
місяців показник ранкової скутості практично «повер-
нувся» на початковий рівень, а в хворих ОГ тяжкість 
ранкової скутості зменшилась (табл. 3). 

Вивчаючи симптоми захворювання, ми досліджу-
вали та визначали больовий індекс при пасивних і 
активних рухах в коліні. Позитивні результати ліку-
вання визначаються зниженням індексу. На початку 
дослідження середній показник в КГ становив 2,2 
бала, в ОГ – 1,99 бала. Всі обстежені вказали на різну 
інтенсивність больових відчуттів. Найбільше хворих 

відмічало помірний біль та обмежену амплітуду рухів 
(2 бали), третина хворих вказувала на сильний біль та 
різко обмежені рухи в коліні (3 бали).

Після курсу лікування та реабілітації 9% обстеже-
них в КГ, 15–17% хворих в ОГ вказали на відсутність 
болю при рухах. Середній показник у хворих КГ ста-
новив 1,62 бала, через три місяці – 1,76 і через шість 
місяців – 2,04, що відповідно на 26%, 20% та 7% менше 
в порівнянні з даними на початку дослідження. У хво-
рих ОГ больовий індекс також зменшився в результаті 
лікування та реабілітації: при виписуванні з лікарні се-
редній показник становив 1,32 через три місяці – 1,43, 
через півроку 1,82, що на 34%, 28% і 9% менше в порів-
нянні з показниками при поступленні в стаціонар. Такі 
порівняльні дані свідчать про ефективність комплек-
сної програми реабілітації. Детальний аналіз показни-
ка больового індексу та його динаміка подані в табл. 4. 

Як показник амплітуди рухів в колінному суглобі 
ми використовували дані щодо активного розгинання. 

Таблиця 4
Динаміка больового індексу хворих на гонартроз КГ і ОГ при рухах в колінному суглобі

Бали

Кількість 
хворих, (%)

на початку 
дослідження

після курсу 
лікування та 
реабілітації

через три місяці 
після курсу 
лікування та 
реабілітації 

через шість 
місяців після 

курсу лікування та 
реабілітації 

КГ
n=67

ОГ
 n=65

КГ
n=67

ОГ
n=65

КГ
n=67

ОГ
n=65

КГ
n=67

ОГ
n=65

0
при активних 
рухах - - 6

 (9%)
11 

(17%)
3 

(4%)
8 

(12%) - 5
(8%)

при пасивних 
рухах - - 6 

(9%)
10 

(15%)
3 

(4%)
5

 (8%) - 1 
(2%)

1
при активних 
рухах

12 
(18%)

12 
(19%)

23 
(34%)

27 
(42%)

23 
(34%)

31 
(47%)

6
 (9%) 18 (28%)

при пасивних 
рухах

9 
(13%)

23 
(35%)

21 
(31%)

27 
(42%)

20 
(30%)

30 
(46%)

8 
(12%) 17 (26%)

2
при активних 
рухах

29 
(43%)

32 
(49%)

32 
(48%)

24 
(37%)

33 
(50%)

25 
(38%)

47 
(70%) 37 (56%)

при пасивних 
рухах

36 
(54%)

20 
(31%)

33 
(49%)

25 
(39%)

35 
(52%)

27 
(41%)

48 
(72%) 39 (60%)

3
при активних 
рухах

26 
(39%)

21 
(32%)

6
 (9%)

3 
(4%)

8
(12%)

1
 (3%)

14 
(21%)

5 
(8%)

при пасивних 
рухах

22 
(33%)

22 
(34%)

7 
(11%)

3
 (4%)

9 
(14%)

3
 (5%)

11 
(16%)

8 
(12%)

С
ер

ед
. з

на
ч при активних 

рухах 2,21 2,13 1,57 1,28 1,7 1,29 2,12 1,64
при пасивних 
рухах 2,2 1,99 1,62 1,32 1,76 1,43 2,04 1,82

р >0,05 р <0,05 р <0,05 р <0,05

 Таблиця 5
Показники зміни амплітуди рухів в суглобі у хворих КГ і ОГ до та після проведеного лікування та реабілітації 

Кількість хворих, % Амплітуда рухів, бали Сер. знач. 
Х±m4 3 2 1

Н
а 

по
ча

тк
у 

до
сл

ід
-

ж
ен

ня
 КГ

 n=67 7 (10%) 28 (42%) 25 (37%) 7 (11%) 2,5±0,08
ОГ 

n=65 4 (6%) 24 (37%) 29 (45%) 8 (12%) 2,4±0,08
р >0,05

П
іс

ля
 к

ур
су

 
лі

ку
ва

нн
я 

та
 

ре
аб

іл
іт

ац
ії КГ 

n=67 17 (25%) 20 (30%) 28 (42%) 2 (3%) 2,7±0,08

ОГ 
n=65 21 (32%) 31 (48%) 12 (18%) 1 (2%) 3,1±0,08

р <0,05
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Аналізуючи отримані дані на початку дослідження 
ми з’ясували, що в усіх обстежених були порушення 
рухливості в суглобах та зниження амплітуди рухів. 
У хворих КГ 4 бали зі збереженням амплітуди на 75% 
було у 10% хворих і 3 бали (50% амплітуда рухів) у 
42% пацієнток, 2 бали (на 25% збережена амплітуда) 
було у 37% і 1 бал і мінімальна амплітуда рухів була 
у 11% хворих. Щодо розподілу хворих, які входили 
до ОГ, то результат виявився таким: у 6% хворих – 
4 бали, у 37% – 3 бали, у 45% – 2 бала і у 12% – 1 
бал. Середній показник у хворих КГ 2,5±0,08 бала, у 
осіб ОГ – 2,4±0,08 бали (t=1,25; р >0,05 – різниця не 
суттєва). Обстеження, яке було проведено після курсу 
лікування та реабілітації виявило такі результати: се-

редній показник амплітуди рухів в осіб КГ – 2,7 ±0,08 
в пацієнтів ОГ = 3,1±0,08 що на 8% і 29% відповідно 
більше в порівнянні з початком дослідження (t=3,75; р 
<0,05 – різниця суттєва). Дані подано в табл. 5.

Висновки. 
В результаті практичної апробації комплексної про-

грами реабілітації хворих на гонартроз ІІІ рентгеноло-
гічної стадії було встановлено суттєву різницю в показ-
никах больового відчуття, тяжкості вранішньої скутості, 
больового індексу та амплітуди рухів у жінок КГ і ОГ. 

До подальших перспективних планів дослідження 
ми відносимо вивчення динаміки змін стану опорно-
рухового апарату та якості життя чоловіків та жінок 
хворих на гонартроз.
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Методика корекції рухової сфери у глухих школярів  

під час орієнтування на заняттях з оздоровчого туризму
Байкіна Н.Г., Пиптюк П.Ф.

Запорізький національний університет

Анотації:
Мета роботи полягає в розробці 
методики корекції рухової сфери 
й мовного розвитку бігом на швид-
кість і витривалість у глухих шко-
лярів, що займаються оздоровчим 
туризмом. В експерименті прийма-
ли участь глухі школярі 12-14 років. 
Встановлено величини латентного 
періоду реакції на світловий сигнал 
та зрушення в показниках нервово-
м'язового апарата. Рекомендова-
но основи підготовки школярів з 
тактики орієнтування на заняттях 
з оздоровчого туризму. Виділено 
особливості розвитку швидкості й 
витривалості в глухих і чуючих шко-
лярів на заняттях з орієнтування. 
Встановлено, що корекцію рухової 
сфери варто здійснювати на осно-
ві бігової підготовки – на швидкість і 
витривалість. При цьому необхідно 
розширювати й вибирати обсяг ви-
хідної словесної інформації – усної, 
письмової, тактильної, жестової. 
Зазначено про важливість введення 
спеціальної спортивної термінології 
в процесі виконання бігу, багаторазо-
во повторювати словесну інформа-
цію про логіку зворотнопов’язаних 
дій самого учня. Встановлено, що 
ігровий, повторний, змагальний і 
круговий методи потрібно поєдну-
вати зі словесними компонентами у 
всіх доступних для глухих формах 
у комбінації з показом і з оператив-
ною корекцією їх діяльності.

Байкина Н.Г., Пиптюк П.Ф. Методика кор-
рекции двигательной сферы у глухих 
школьников во время ориентирования 
на занятиях по оздоровительному туриз-
му. Цель работы заключается в разработке 
методики коррекции двигательной сферы 
и языкового развития бегом на скорость и 
выносливость у глухих школьников, кото-
рые занимаются оздоровительным туриз-
мом. В эксперименте принимали участие 
глухие школьники 12-14 лет. Установлены 
величины латентного периода реакции 
на световой сигнал и сдвиг в показателях 
нервно-мышечного аппарата. Рекомендо-
ваны основы подготовки школьников по 
тактике ориентирования на занятиях оздо-
ровительным туризмом. Выделены особен-
ности развития скорости и выносливости у 
глухих и слышащих школьников на занятиях 
по ориентированию. Установлено, что кор-
рекцию двигательной сферы необходимо 
осуществлять на основе беговой подготов-
ки – на скорость и выносливость. При этом 
необходимо расширять и выбирать объем 
исходной словесной информации – устной, 
письменной, тактильной, жестовой. Отмече-
но о важности введения специальной спор-
тивной терминологии в процессе выполне-
ния бега, многоразово повторять словесную 
информацию о логике обратносвязанных 
действий самого ученика. Установлено, что 
игровой, повторный, соревновательный и 
круговой методы необходимо совмещать 
со словесными компонентами во всех до-
ступных формах. Также, в комбинации с 
показом и оперативной коррекцией их дея-
тельности.

Baikina N.G., Pyptyuk P.F. Method of 
correction of motive sphere for deaf 
schoolboys during an orientation on 
employments on health tourism. The 
purpose of work consists in development 
of method of correction of motive sphere 
and linguistic development running on 
speed and endurance for deaf schoolboys 
which are engaged in health tourism. In 
an experiment deaf schoolboys took part 
12-14 years. The sizes of latent period 
of reaction are set on a light signal 
and change in the indexes of nervous 
muscle vehicle. Bases of preparation of 
schoolboys are recommended on tactic 
of orientation on employments by health 
tourism. The features of speeding up 
and endurance are selected for deaf and 
hearings schoolboys on employments on 
an orientation. It is set that the correction 
of motive sphere must be carried out 
on the basis of running preparation 
– on speed and endurance. It is thus 
necessary to extend and choose the 
volume of initial verbal information – 
verbal, writing, haptic, gesticulation. It is 
marked about importance of introduction 
of sporting technicals in the process of 
implementation at run, multiple to repeat 
verbal information about logic of inversely 
connect actions of student. It is set that 
playing, repeated, competition and 
circular methods must be combined with 
verbal components in all of accessible 
forms. Also, in combination with a show 
and operative correction of their activity.

Ключові слова:
глухі, діти, словниковий, запас, ко-
рекція, рухова, сфера, оздоровчий, 
туризм.

глухие, деть, словарный, запас, коррекция, 
двигательная, сфера, оздоровительный, 
туризм.

deaf, put, dictionary, stocked, correction, 
motive, sphere, health-improvement, 
tourism.

Вступ.1

Перехід системи спеціальної освіти до нових ета-
пів розвитку детермінується ставленням суспільства 
й держави до осіб з особливостями психофізичного 
розвитку та їхніх прав. Сучасні дослідження засвід-
чують, що кінець ХХ – початок ХХІ століття харак-
теризується еволюцією в системі спеціальної освіти 
– кроком до якісного витка розвитку відповідно до 
нового розуміння прав дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку.

Усі принципові положення, що лежать в основі 
освіти шкіл України, зберігають свою силу й стосовно 
спеціальних шкіл. Однак особливості контингенту, що 
навчається в кожному типі спеціальних шкіл, вносять 
свою специфіку в організаційні форми й постановку 
навчальної роботи.

Ураження слуху не являє собою ізольованого «ви-
падання аналізатора», а порушує весь хід розвитку 
дитини (Н. Г. Байкіна [2], Р. М. Боскіс [5], Л. С. Ви-
готський [7], О. П. Гозова [8], Я. В. Крет [10], І. М. Со-
ловйов [14], Ж. І. Шиф [17], Л. І. Фомічова [15], 
М. К. Шеремет [16]). При уражені слуху в першу чер-
гу й найбільшою мірою страждає мовлення. Недостат-

© Байкіна Н.Г., Пиптюк П.Ф., 2012

ність мовної діяльності, надзвичайне зменшення че-
рез ураження слуху обсягу інформації, що надходить 
глухим, позначаються на розвитку всієї пізнавальної 
діяльності глухих і тим самим впливають у першу 
чергу на процес оволодіння всіма видами рухових на-
вичок і рівень розвитку рухових якостей.

Своєрідність розвитку уваги, сприйняття дітей, 
що мають порушення слуху, помітно впливає на ді-
яльність пам'яті. У дітей домінує зорове сприйняття, 
тому весь процес запам'ятовування в основному буду-
ється на зорових образах.

Разом з тим, у дослідженнях Ф. Ф. Рау й В. І. Бель-
тюкова було виявлено, що бісенсорне (слухозорове) 
сприйняття усного мовлення ефективніше в порівнян-
ні з моносенсорним (зоровим). Це дозволяє вислови-
ти припущення про те, що поліпшення слухозорового 
сприйняття мовлення відбувається за рахунок збере-
жених аналізаторів.

Істотною якісною відмінністю в діях дітей з пору-
шенням слуху є те, що в них мова не бере участі в про-
цесі розв'язання наочних завдань, відсутня плануюча 
функція мовлення.

Варто відмітити, що рух загальної моторики, мото-
рики кисті пальців рук стимулює розвиток мовлення, 
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статичну координацію, переключання й диференціа-
цію рухів, ритмічність.

Виведення слуху із системи аналізаторів означає 
не просто ізольоване «випадання» однієї сенсорної 
системи, а порушення всього ходу розвитку даної 
категорії. Між порушенням слуху, мовної функції 
й руховою системою існує тісний функціональний 
взаємозв'язок.

Педагогічні спостереження й експериментальні 
дослідження, підтверджуючи це положення, дозволя-
ють виділити таку своєрідність рухової сфери глухих 
школярів:

недостатньо точна координація й непевність рухів, • 
що проявляється в основних рухових навичках;
відносна сповільненість оволодіння руховими нави-• 
чками;
труднощі збереження в глухих статичної й динаміч-• 
ної рівноваги;
відносно низький рівень розвитку просторового • 
орієнтування;
уповільнена реагуюча здатність, швидкість вико-• 
нання окремих рухів і темпу рухової діяльності в 
цілому;
відхилення в розвитку моторної сфери: дрібної • 
моторики кисті й пальців рук, узгодженості рухів 
окремих ланок тіла в часі й просторі, переключе-
ності рухів, диференціювання й ритмічності рухів, 
розслаблення, сукупність яких характеризує фізич-
ну підготовленість дітей і підлітків.

Усе це обумовлене загальними причинами, струк-
турою слухового дефекту, недостатністю мовної функ-
ції, скороченням обсягу інформації, яка надходить, 
станом рухового аналізатора, ступенем функціональ-
ної активності вестибулярного аналізатора (Б. Г. Ана-
ньєв [1], Н. Г. Байкіна [2], Н. А. Бернштейн [3], 
М. С. Бессарабов [4], Н. І. Букун [6], Р. М. Боскіс [5], 
О. П. Гозова [8], І. М. Ляхова [12], А. О. Костанян [9], 
Я. В. Крет [10], С. В. Кульбіда [11], Т. В. Розанова [13], 
Ж. І. Шиф [17], М. К. Шеремет [16]).

Разом з тим, проблема інтеграції глухих школярів 
у сучасне суспільство є актуальною. У цьому плані 
пріоритетне значення належить заняттям фізичними 
вправами й спортом, оскільки вони більшою мірою 
сприяють адаптації до навколишнього середовища, до 
їхніх однолітків, що чують. Крім того, спільні заняття 
з чуючими однолітками дозволяють глухим почувати 
себе такими ж членами суспільства, як і всі.

Відсутність наукового обґрунтування з питан-
ня доцільності й можливості корекції рухової сфери 
орієнтуванням у глухих школярів на заняттях оздо-
ровчим туризмом, зокрема розвиток швидкості й ви-
тривалості в процесі занять з тактики орієнтування, 
робота з картами й рельєфом, а також відсутність 
науково-методичних розробок із даної проблеми спо-
нукало авторів почати це дослідження.

Науково обґрунтовані педагогічні дослідження із 
проблеми методики корекції рухової сфери в глухих 
школярів бігом на швидкість і витривалість на занят-
тях з орієнтування дозволять значною мірою дати від-
повідь про ефективність цієї методики.

Робота виконана за планом НДР Запорізького  на-
ціонального  університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в дослідженні методики 

корекції рухової сфери й мовного розвитку бігом на 
швидкість і витривалість у глухих школярів, що за-
ймаються оздоровчим туризмом.

Завдання досліджень:
Виявити основи підготовки з тактики орієнтуван-1. 
ня із глухими школярами 12-14 років на заняттях з 
оздоровчого туризму.
Установити особливості розвитку швидкості й ви-2. 
тривалості в глухих і чуючих школярів на заняттях 
з орієнтування.
Показати ефективність мовленевого забезпечення 3. 
при оволодінні навчальним матеріалом з орієнту-
вання із глухими школярами 12-14 років.

Об'єктом досліджень на заняттях з орієнтування 
були глухі та чуючі школярі у віці 12-14 років.

Предмет дослідження – розвиток і вдосконалю-
вання якостей швидкості й витривалості в глухих 
школярів, що займаються орієнтуванням у процесі за-
нять оздоровчим туризмом.

Методи дослідження.
Для розв'язання поставлених завдань були запро-

поновані такі методи досліджень: теоретичного ана-
лізу літератури; вивчення шкільної документації; ви-
вчення теоретико-методичної літератури з питання 
орієнтування, архівних матеріалів реабілітаційних 
центрів з діагностики й корекції рухової сфери; спо-
стереження за станом глухих на уроках і позаклас-
них заняттях з орієнтування, за ходом їх адаптації на 
заняттях спільно з дітьми, що чують, анкетування, 
інтерв'ювання учнів, вихователів, учителів; хрономе-
тражу витрат часу на різні засоби фізичного вихован-
ня й оздоровчого туризму.

Організація дослідження.
Для порівняльної оцінки функціонального стану 

глухих і чуючи школярів використовувалися психо-
фізіологічні методи дослідження: латентний період 
реакції на світловий сигнал, зрушення в показниках 
нервово-м'язового апарата (м'язова сила, статична ви-
тривалість, зміни серцево-судинної системи (частота 
пульсу, величина артеріального тиску).

Рухові якості школярів оцінювалися за тестами, 
сукупність яких дозволила охарактеризувати їхні 
швидкісні якості, витривалість. Вони адекватно відо-
бражали рівень розвитку рухових якостей школярів.

Тести експериментально апробовані в ході дослі-
дження.

Для характеристики швидкості рухів проводився 
запис максимального темпу рухів, латентний період 
довільної рухової реакції, правої руки, ноги – елек-
троміографічним й хроноскопічним способами й біг 
на 30, 60, 100 метрів з низького старту. Після відпо-
відного ознайомлення із завданням і тренуванням їм 
пропонували виконати ці вправи.

Рівень розвитку загальної витривалості в глухих 
школярів при роботі динамічного характеру визначи-
ли за метражем подоланої дистанції в бігу із заданою 
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постійною швидкістю, рівною 5 м/с, а також за ме-
тражем подоланої дистанції в бігу з різним ступенем 
інтенсивності (90, 70, 60% максимальної швидкості 
школярів). Витривалість у зоні максимальної потуж-
ності визначали за часом бігу на місці з максималь-
ною частотою кроків. Дослідження змін витривалості 
до роботи субмаксимальної потужності проводилися 
із застосуванням тесту “Біг за 90 с ”, у роботі більшої 
потужності – за допомогою тесту “6-хвилинний біг”, 
у роботі помірної потужності – за відстанню, подола-
ною бігом з ходьбою за 35 хвилин.

У процесі занять визначили реакцію організму 
школярів на вправи різної спрямованості. Була за-
пропонована серія 5 разів по 50 метрів із граничною 
швидкістю й інтервалом відпочинку 3 хв, фіксуючи 
час і техніку бігу за п'ятибальною системою.

Дослідження проводилися на базі реабілітаційно-
го центру «Джерело» міста Запоріжжя.

Обстеженням було охоплено 60 глухих і 57 чую-
чих школярів, у віці 12-13, 14-15 років протягом 2009-
2011 рр.

Результати дослідження.
На першому етапі досліджень нами була складена 

програма з основ підготовки з тактики орієнтування 
із глухими школярами 12-15 років на заняттях з оздо-
ровчого туризму, яка складалася з таких пунктів:

Передстартова підготовка.1. 
Розподіл сил на трасі.2. 
Поведінка при зустрічі з суперниками.3. 
Раціональний вибір шляху.4. 
Зорові уявлення й логічне осмислення подолання 5. 
траси.

Мовленеве забезпечення при підготовці до занять 
з орієнтування (мовний запас слів, фразеології, спе-
ціальні спортивні терміни, спортивне обладнання, 
устаткування).

При підготовці до занять і змагань з орієнтування 
на місцевості виходили з тих вимог, які висуваються 
до глухих школярів: нові умови, різна місцевість, зна-
ння й незнання слів і фразеології по маршруту, знання 
карти на 4-х мовах. Крім того, глухим школярам, що 
брали участь у змаганнях, необхідно було сприймати 
інформацію начальника дистанції. У зв'язку із цим, на 
заняттях і змаганнях був присутній сурдоперекладач.

При складанні плану з тактики і подолання дис-
танції акцентували увагу на такі дані: рік видання кар-
ти і її корекція; формат карти; характер її виконання; 
специфічні позначення на карті; магнітне відхилення; 
масштаб; величина перетину рельєфа; довжина дис-
танції; кількість контрольних пунктів і їх устаткуван-
ня; маркування на картороздатці; порядок відмічан-
ня на КП; найменша та найбільша відстань між КП; 
перепад висот на одному схилі та загальний перепад 
висот; година старту як особистого, так і можливих 
суперників.

Варто зазначити, що при складанні тактичного 
плану проходження дистанції глухим школярам по-
відомляли інформацію й слова з основних технічних 
прийомів, які можна буде застосовувати на трасі (рух 
за орієнтирами або за азимутом тощо); темп долання 

дистанції (швидко з приблизним орієнтуванням між 
КП за уточненням свого місця знаходження в районі 
КП, або рівний біг з постійним порівнянням карти й 
місцевості), розподіл сил на трасі, передбачення своїх 
“традиційних” помилок і методи їх виправлення в разі 
необхідності.

Крім плану, особлива увага була спрямована на 
такі моменти:

перевірити особисте спорядження;• 
продумати, як швидше перенести КП на свою карту • 
з карти контрольної;
як зручніше відмітитись на КП;• 
як укласти карту в планшет;• 
де розмістити легенди КП;• 
куди покласти картку учасника.• 

Потрібно зазначити, що весь зміст цих дій пере-
давали спочатку тактильною, а потім усною й пись-
мовою із супроводом міміко-жестикулярної мовами. 
При цьому уточнювали в школярів зміст і значення 
інформації.

Розподіл сил на дистанції – складова частина так-
тичного плану. Підбігаючи до картороздатки, потріб-
но знизити темп, заспокоїти дихання, підготувати кар-
ту й олівець.

На перших етапах необхідно засвоїти карту й ха-
рактер місцевості. Після двох КП можна підвищити 
темп, вибрати складний варіант руху, намагатися до-
тримуватися постійного темпу. Шукаючи КП, змен-
шити швидкість. На дорозі, просіці, рідколіссі швид-
кість можна підвищувати.

На сильноперетинених ділянках варто ретельно 
виміряти відстань і визначити азимути. По дорозі або 
по рідколіссю можна розглядати карту. Під час руху 
на КП намітити шлях на подальший етап і напрямок 
залишення КП.

При втомі зменшується увага, важко визначити ко-
льори, погіршується пам'ять, зменшується кут зорової 
відбірності. Потрібно примусити себе ще раз подиви-
тися на карту, компас.

При зустрічі з суперниками на трасі не варто змі-
нювати рух під їх впливом. Можна втратити час на 
розробку нового тактичного варіанту руху, не знати 
точно свого місцезнаходження, немає гарантії в пра-
вильності вибору руху суперниками.

Основні правила вибору шляху: треба свідомо ви-
ходити трохи праворуч або ліворуч потрібної точки; 
рух по проміжних орієнтирах використовується на ве-
ликих відстанях між КП; хід «змійкою» з постійним 
читанням карти використовується на місцевості, ба-
гатій на орієнтири; рух за лінійними орієнтирами (до-
рогами, струмками, хребтами тощо).

Перед вибором шляху глухі школярі за допомо-
гою карти дають собі відповіді на такі запитання: чи 
є лінійні орієнтири, що ведуть до КП; чи є кордон-
ні орієнтири з обох боків руху; примітні орієнти-
ри, які зустрічатимуться на шляху; які з орієнтирів 
можна використати як проміжні; до якого орієнтиру 
прив'язаний КП; чи є гальмуючий орієнтир до КП або 
за ним; які з ділянок можна використати для швидкого 
пересування. 
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На вибір шляху впливали завдання, що стояли пе-
ред глухими школярами, також швидкість на попере-
дніх етапах, черговість проходження етапу.

Варто зазначити, що рельєф та рослинність місце-
вості впливають на вибір напрямку руху. У зв'язку із 
цим на заняттях розглядали техніку й методику вибо-
ру місця при невеликих пагорбах та ямах, на сильно 
пересіченій місцевості від 20 та більше метрів, ярах, 
гірській місцевості, а також на лощинах, хребтах.

Крім того, із глухими школярами використовували 
наочно-образне мислення при створенні уявлень про 
розподіл подумки траси.

Нами були виявлені особливості прояву швидкості 
в глухих і чуючих школярів (табл. 1).

На наступному етапі нами було проведене тесту-
вання із глухими і чуючими школярами. Перед про-
веденням тестування враховували специфіку орієнту-
вання, оскільки в цьому виді значну частину займає 
біг на швидкість і витривалість.

Глухі школярі відстають у частоті рухів від їхніх 
однолітків, що чують. Відмінності до 15-ти літнього 
віку збільшуються до 23-28%, що свідчить про єдність 
загальнобіологічних механізмів процесу формування 
швидкості школярів. Разом з тим, у рівні й темпах роз-
витку глухі відставали від своїх однолітків, що чують 
(табл. 2).

Середні показники швидкості рухової реакції з 12 
до 15 років знижуються (табл. 3): у глухих хлопчиків 
– 98,6 м/с, у дівчат 92 м/с; у хлопчиків, що чують, – 
97,8 м/с, у дівчат – 92 м/с.

Зниження показників коливалося в межах від 0,2 
до 30,9 м/с (табл.4). Темпи приросту швидкості ре-
акції в глухих школярів поступалися одноліткам, що 
чують.

Рівень розвитку швидкості реакції в глухих шко-
лярів значно відстає від тих, що чують. З віком ці від-
мінності збільшуються (табл. 3).

Дослідження дозволили встановити, що в бігу на 
30 метрів глухі значно поступалися своїм чуючим од-
ноліткам (табл. 5). Результати тестування переконливо 
показали, що відставання глухих у бігу на 30 метрів 
склало від 13 до 21,8% від їх чуючих однолітків.

У процесі педагогічних досліджень було відзна-
чено, що біг глухих школярів мав такі особливості: 
відсутність розслаблення, недостатня злагодженість 
координації руху рук і ніг, сповільненість темпу ру-
хів, непрямолінійність бігу. Втрата слуху призводить 
до істотних нейродинамічних і нейросенсорних пору-
шень. Ці зміни обумовлені перебудовою центральної 
нервової системи, а також значним підвищенням по-
рогів чутливості.

Виключення слуху зі складної сполученої діяль-
ності аналізаторів спричиняє зміну структури й скла-
ду компонентів швидкості.

Втрата слуху викликає нейродинамічні зміни, що 
мають характер функціональних перебудов. Ці зміни не 
є якісними новотворами нервової системи глухих, вони 
лише свідчать про перебудову нервових процесів.

Таким чином, найбільш енергійне вдосконалюван-
ня швидкості рухів у процесі розвитку школярів від-

бувається завдяки урівноважуванню збуджувально-
гальмівних процесів у корі великих півкуль головного 
мозку. Це знаходить підтвердження й у даних морфо-
логічних досліджень про зміну клітинної будови ру-
хової ділянки кори великих півкуль головного мозку. 
У них було доведено, що структура мозкового відді-
лу рухового аналізатора, а також його гістологічна 
структура формується протягом низки шкільних років 
і часткової зрілості у своїм розвитку досягає до 12-13 
літнього віку.

Витривалість у зоні максимальної потужності 
в глухих хлопчиків зменшується з 11 до 15 років на 
18%. Міжрокові відмінності середніх значень у цих 
групах недостовірні. У дівчат час бігу на місці з мак-
симальною частотою кроків з віком змінюється нерів-
номірно, але спостерігається тенденція до зниження 
показників.

При цьому найбільший темп приросту відзначено 
з 11 до 12 років. З 12 до 15 років показники зменшу-
ються, становлячи приблизно 15 кроків, і це зменшен-
ня статистично достовірне (P < 0,001).

Витривалість до роботи субмаксимальної потуж-
ності в хлопчиків і юнаків збільшується з 12 до 15 ро-
ків на 30%. Значне збільшення припадає на вік 12-15 
років. Показники витривалості до роботи субмакси-
мальної потужності збільшуються на 16%, найбільш 
інтенсивне збільшення відбувається з 12 до 13 років 
(P < 0,01).

У віці від 12 до 13 років спостерігалося найбіль-
ше збільшення розвитку витривалості – на 9,4% (P < 
0,01). Глухі школярі в 12-13 років пробігали по 

349 м, деякі 370 м. З 12 до 15 років витривалість 
у бігу субмаксимальної потужності трохи збільшуєть-
ся, але ця зміна недостовірна (P > 0,05). У середньому 
пробігають – 351 м, а в окремих випадках 377 м.

У глухих дівчат з 12 до 14 років відрізнялося деяке 
збільшення витривалості, але воно було недостовір-
ним (P < 0,05). Витривалість у бігу субмаксимальної 
потужності в глухих школярів з 12 до 13 років зросла 
на 13,9 м. Найбільшого рівня розвитку витривалості в 
бігу субмаксимальної потужності школярі досягають 
до 13 років (табл. 6).

У чуючих і глухих дівчат показники витривалості 
в бігу субмаксимальної потужності показують їхню 
достовірну відмінність (P < 0,050).

Ця якість у глухих дівчат удосконалюється до 13 
років.

У хлопчиків з 12 до 13 років витривалість у робо-
ті великої потужності в тесті ”6-ти хвилинний біг” – 
трохи збільшується, але з 13 до 15 років зменшується. 
У дівчат з 12 до 13 років вона збільшується (P < 0,01), 
з 13 до 14 років різниця показників статистично до-
стовірна, а в 14 і 15 років знижується.

Витривалість до роботи помірної потужності (ком-
бінація бігу з ходьбою протягом 35 хв) у хлопчиків 
збільшується нерівномірно.

Загальний приріст показників до 15 років стано-
вить 24%. Ходьба в дівчат під час бігу використана в 
30-ти випадках від кількості учнів у всіх вікових гру-
пах.
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Таблиця 1

Вікові особливості прояву швидкості в глухих і чуючи школярів й тих, що чують (в % частоти рухів)

Вік
Глухі Чуючі

Права
рука

Ліва
рука

Права
рука

Ліва
рука

Права
рука

Ліва
рука

Права
рука

Ліва
рука

хлопчики
12 144,3 148,1 156,0 165,5 142,4 155,5 175,5 166,6
13 152,8 149,6 164,8 152,5 152,5 164,6 181,0 172,7
14 154,5 152,5 165,9 162,8 157,1 167,7 182,5 171,6
15 154,8 154,6 164,8 164,2 163,7 164,0 180,0 165,5

дівчата
12 130,1 124,0 152,5 133,5 129,9 131,8 160,2 148,4
13 132,7 127,5 158,7 136,9 135,7 132,4 160,2 155,1
14 132,8 126,5 158,7 143,8 139,1 135,7 154,6 160,6
15 130,2 126,8 161,8 147,2 138,9 132,4 167,9 160,0

Таблиця 2
Порівняльні показники швидкості глухих і чуючих школярів (кількість раз)

Вік

Частота рухів правої руки (у кількості) Вірогідність
+Глухі Чуючі Відмінності

М±m М±m в абс. кількості в %
хлопчики

12 66,4±0,68 83,6±0,35 17,2 20,5 22,63
13 70,3±0,75 87,1±0,41 17,1 19,6 20,35
14 71,1±0,69 92,1±0,61 21,0 22,8 23,08
15 71,2±0,83 92,2±0,55 21,0 22,7 21,43

дівчата
12 60,0±0,75 77,8±0,42 17,8 22,8 20,94
13 61,2±0,70 80,0±0,48 18,8 23,4 22,38
14 61,0±0,20 80,5±0,60 19,5 24,2 18,57
15 60,1±0,83 80,9±0,55 20,8 25,7 21,22

Таблиця 3
Середні показники швидкості рухової реакції в глухих і чуючих школярів

Вік

Швидкість рухової реакції м/мс Вірогідність
+Глухі Чуючі Відмінності

М±m М±m в абс. кількості в %
хлопчики

12 184,4±7,13 153,6±4,00 31,2 20,3 3,82
13 180,3±6,00 149,1±3,10 31,8 20,9 4,62
14 180,2±6,32 149,4±3,15 30,8 20,6 4,36
15 171,3±5,18 140,8±2,75 30,5 21,6 5,20

дівчата
12 185,6±7,01 155,2±3,60 30,4 19,5 3,86
13 181,4±5,01 151,4±3,10 30,0 19,8 5,09
14 182,4±5,00 152,4±2,95 30,0 19,6 5,17
15 171,3±5,35 143,3±2,41 28,0 19,5 4,77

Таблиця 4
Відмінності в показниках прихованого періоду рухової реакції в глухих і чуючих,  

які займаються орієнтуванням 

Вік
Глухі Чуючі

М G ±m М G ±m
хлопчики

12 184,4 22,53 7,13 174,0 18,26 4,09
13 180,3 18,96 6,00 174,0 14,35 3,21
14 180,2 19,9 6,32 170,1 14,20 3,18
15 171,3 16,37 5,18 161,3 13,0 2,91

дівчата
12 185,6 22,15 7,01 175,1 17,75 3,97
13 181,4 15,83 5,01 171,0 14,35 3,21
14 182,4 15,80 5,00 173,1 11,98 2,68
15 171,3 16,91 5,35 161,0 12,07 2,70
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Таблиця 5
Порівняльні показники швидкості в бігу на 30 метрів глухих і чуючих школярів у віці 12-15 років

Вік

Швидкість пробігання дистанції 30 м/с Вірогідність
+Глухі Чуючі Відмінності

М±m М±m в абс. кількості в %
хлопчики

12 7,06±0,21 5,81±0,15 1,25 21,6 5,21
13 6,73±0,17 5,65±0,10 1,08 19,2 6,35
14 6,33±0,13 5,32±0,11 1,01 19,0 7,21
15 6,27±0,14 5,15±0,08 1,12 21,8 8,00

дівчата
12 7,30±0,1 6,24±0,16 1,06 17,0 5,30
13 7,29±0,21 6,09±0,17 0,20 19,7 5,00
14 7,18±0,20 6,00±0,12 1,18 19,7 5,36
15 7,14±0,15 5,903±0,09 1,24 21,0 8,85

Таблиця 6
Показники розвитку витривалості в глухих і чуючих дівчат %

Вік років
12 13 14 15

Чуючі
Біг за 20 с, м 377,5 387,2 391,3 395,2
Приріст % 13,9 16,0 18,0 25,1
30 м, с 5,4 5,1 4,8 4,5
Приріст % 0,4 0,7 0,7 0,8

Глухі
Біг за 90 с, м 331,6 343,2 357,1 361,2
Приріст % 21,7 13,0 11,8 12,2
30м, з 6,1 5,7 5,6 5,6
Приріст % 0,5 0,7 0,7 0,6

Таблиця 7
Динаміка витривалості в глухих школярів при виконанні роботи циклічного характеру різної інтенсивності

Вік
Метраж бігу Число 

школярів

Метраж бігу різної інтенсивності в % від 
максимальної швидкості школярів

М±m 90 70 60
М±m М±m М±m

12 206,0±6,90 20 177,4±6,50 347,2±13,20 438,0±16,2
13 257,0±9,07 15 177,5±5,40 351,0±9,30 425,4±12,2
14 289,0±9,80 10 179,5±8,13 353,2±9,13 434,0±17,0
15 330,0±8,90 13 200,0,4±3,90 372,0±8,60 473,0±13,0

Розвиток витривалості в глухих школярів має осо-
бливості. Вона проявляється у величині абсолютних 
показників і її темпах: відповідно 24,8 в 12 і 23,3% в 
15 років.

Найбільш інтенсивне зростання витривалості в 
глухих хлопчиків з 12 до 13 років становить 45,9%, у 
15 років – 42,5% (табл. 7).

Порушення слуху впливає на розвиток витрива-
лості. Витривалість проявляється в глухих у більш 
низькому її рівні. Відставання в темпах розвитку ви-
тривалості є вираженим вторинним відхиленням, яке 
в процесі занять нівелюється.

На заняттях з орієнтування до глухих школярів 
пред'являється високий рівень бігової підготовки. 
Дослідження показали, що глухі школярі значно від-
ставали за показниками швидкості й витривалості від 
їхніх чуючих однолітків.

У зв'язку із цим нами була запропонована експери-
ментальна методика занять з розвитку в глухих шко-
лярів швидкості й витривалості.

Різноманіття бігових засобів, застосовуваних у 
процесі занять із глухими школярами, створювали 

утруднення в обліку фізичного навантаження. Із цією 
метою були розроблені карти планування й обліку ви-
конаного навантаження на заняттях з орієнтування.

Дослідження показали, що в перший рік навчан-
ня із глухими та чуючими школярами було проведено 
146 занять, у другий рік – 198, у третій рік – 230. Кіль-
кість занять збільшували у зв'язку з поліпшенням в 
них функціонального стану організму, і підвищенням 
рівня бігової підготовки.

Варто зазначити, що в процесі занять бігом засоби 
змінювали залежно багатьох чинників: періодизації 
занять, рівня тренованості, кліматичних умов, і т.д.

Перший етап занять включав п'ять місяців з верес-
ня по лютий. На цей період обсяг бігового наванта-
ження в глухих школярів, що займаються орієнтуван-
ням, становив у бігу на короткі дистанції від 417 до 
430 км, на середні дистанції від 430 до 580 км.

Березень – квітень були контрольними місяцями, 
протягом яких обсяг та інтенсивність зростали. Най-
більший обсяг бігового навантаження виконували 
глухі школярі на середні дистанції від 180 до 210 км 
на місяць. Виконання значного обсягу бігу дозволило 
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глухим школярам показувати стабільні спортивно-
технічні результати з орієнтування протягом усього 
змагального періоду. 

Потрібно відзначити, що заняття біговою підго-
товкою вплинули й на рівень мовленнєвого розвитку. 
У квітні був знижений обсяг бігового навантаження, 
змінювали засоби тренування, але при цьому збіль-
шували інтенсивність навантаження. У бігу на короткі 
дистанції значний обсяг був виконаний на швидкість 
глухими школярами, а в бігу на середні дистанції на 
розвиток швидкісної й спеціальної витривалості. Таке 
варіювання бігових засобів дозволяло глухим школя-
рам показувати відносно високі спортивно-технічні 
результати в бігу й з орієнтування.

У весняні й літні місяці, коли глухі школярі відпо-
чивали від навчальних занять, нами було запропоно-
вано значне навантаження за обсягом та інтенсивніс-
тю в бігу на короткі дистанції від 64 км до 83 км, на 
середні дистанції від 100 до 120 км на місяць.

Разом з тим, у період відпочинку й літніх канікул 
обсяг бігу був знижений у порівнянні з осінніми й 
весняними місяцями. Треба відзначити, що найбіль-
ший обсяг бігу був виконаний чуючими школярами в 
бігу на середні дистанції.

Для виховання швидкості й витривалості пропо-
нували такі форми бігу: рівномірний біг у розминці й 
заключній частині занять. Ця форма бігу є економіч-
ною, тому що вона протікає при відносній рівновазі 
між поглинанням і використанням кисню.

Тривалий змінний біг на 100, 200, 300 метрів з від-
починком у повільному бігу на таку ж відстань.

Змінний біг на відрізках від 100 до 400 метрів. По-
вторним бігом виховували швидкісну витривалість. 
Довжина відрізків становила від 150 до 300 метрів. 
Відрізки виконували на підвищених швидкостях, при 
цьому інтервали відпочинку збільшували. У відпо-
чинку використовували активну ходьбу.

Для розвитку швидкості використовували повтор-
ний і змінний біг на коротких відрізках з навкологра-
ничною і граничною швидкістю. У біговій підготовці 
важливе місце займав інтервальний біг. Ця форма бігу 
дозволила точно варіювати біг із відпочинком протя-
гом усіх занять.

У зимові місяці заняття проходили 4 рази на тиж-
день. З лютого збільшували швидкість пробігання 
відрізків. На цьому етапі передбачали розвиток швид-
кості й швидкісної витривалості, а також розвиток 
загальної, спеціальної й швидкісної витривалості. 
Глухим школярам пропонували біг з різною інтенсив-
ністю. У глухих школярів розвиток швидкості здій-
снювали за такою спрямованістю:

Перший день – виховання сили.• 
Другий день – удосконалювання техніки й вихован-• 
ня швидкості.
Третій день – відпочинок.• 
Четвертий день – виховання швидкісної витрива-• 
лості.
П'ятий день – відпочинок.• 
Шостий день – виховання швидкісних якостей і сили.• 
Сьомий день – відпочинок.• 

У тижневому циклі так само розвивали витрива-
лість:

Перший день – розвиток швидкості.• 
Другий день – розвиток швидкісної витривалості.• 
Третій день – розвиток сили й загальної витрива-• 
лості.
Четвертий день – відпочинок.• 
П'ятий день – розвиток спеціальної витривалості.• 
Шостий день – розвиток загальної витривалості.• 
Сьомий день – відпочинок.• 

Таким чином, обсяг роботи на швидкість у тижне-
вому циклі становив 40-50%, на швидкісну витрива-
лість 30-40%.

На першому етапі розвитку швидкості й швидкіс-
ної витривалості виділяли 30-40% від усієї бігової 
роботи, потім збільшували до 50-60% від загального 
обсягу бігової роботи.

Співвідношення засобів бігової підготовки на 
швидкість у тижневому циклі було таке:

Перший день – повторний біг в гору 4х 50 метрів, • 
через 50 метрів кроком. Повторний біг 2х 100 ме-
трів.
Другий день – спеціальні вправи бігуна:• 

4х50 – біг з високим підніманням стегна;
4х50 – біг підтюпцем.
Повторний біг з низького старту:
6х30 метрів;
змінний біг 4х50, через 50 метрів повільного бігу.

Третій день – відпочинок.• 
Четвертий день – крос 20 хв у змінному темпі;• 

повторний біг 2х150 метрів, відпочинок 100 метрів 
кроком.

змінний біг 4х100 метрів, через 50 метрів повіль-
ного бігу.

П'ятий день – відпочинок.• 
Шостий день – повторний біг з низького старту:• 

4х60 метрів, біг з ходу 3х50 метрів;
біг під гору 4х40 метрів, стрибки в кроці 10х60 метрів.

Сьомий день – відпочинок.• 
Схема співвідношення засобів бігової підготовки 

за днями тижня в глухих школярів на розвиток витри-
валості виглядала таким чином:

Перший день – повторний біг 4х60 м, час відпочин-• 
ку між пробіжками 6-8 хв.
Другий день – змінний біг від 10 до 40 хв, величина • 
прискорень 150-250 метрів, спеціальні бігові вправи 
4х100, а із січня серіями. Загальний обсяг бігових 
вправ на занятті становив 1200 – 1300 метрів.
Третій день – повторно – змінний біг 10х200 або • 
6х500 метрів.
Четвертий день – відпочинок.• 
П'ятий день – рівномірний біг від 10 до 20 хв, по-• 
вторно – змінний біг 5х200 проводили серіями по 
3-4 рази кожної серії.
Шостий день – крос 45-90 хв, темп бігу рівномірний.• 
Сьомий день – відпочинок.• 

Для виховання спеціальної й загальної сили в за-
няттях з орієнтування застосовували такі засоби: 
гімнастику, акробатику, піднімання штанги, вправи з 
обтяженнями, у метаннях, стрибки з розбігу, стрибко-



22

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

ві вправи по доріжці, під гору, вистрибування вгору, 
стоячи однієї ногою на опорі, стрибки з місця, погой-
дування на стіні, вистрибування з різних положень.

Для розвитку швидкості й швидкісної витривалос-
ті пропонували такі засоби: бігові вправи від 40 до 100 
метрів; прискорення від 30 до 80 метрів; біг зі старту до 
40, 60, 100 метрів; біг під гору від 20 до 60 метрів; біг 
під кутом від 30 до 70 метрів; біг з ходу до 50 метрів, 100 
метрів; біг зі старту від 150 до 200, від 250 до 300 метрів; 
біг зі старту від 350 і далі, біг зі змінною швидкістю  
від 50 до 150 метрів.

Із глухими школярами на заняттях з орієнтування 
застосовували різні форми бігу: змінний біг проводи-
ли на тирсі, відрізки по 80 – 150 метрів, відпочинок 
між ним – повільний біг. Варто зазначити, що збіль-
шення інтенсивності бігового навантаження підви-
щували за рахунок виконання прискорень у складних 
умовах: біг під гору, біг по піщаному ґрунту. Швид-
кість прискорень у змінному темпі перевищувала се-
редню швидкість, необхідну для досягнення планова-
ного результату: 

100 м – 14 – 15', 200 м – 28 – 29', 300 м – 40 – 41', 
400 м – 64 – 65', 600м – 1,42 – 1,44'.

Повторний біг на відрізках від 600 до 1800 метрів з 
повтореннями й відпочинком пробіжками 6 – 10'.

Контрольний біг проводили на дистанції 200 – 300 
– 400 – 500 – 600 метрів.

На заняттях постійно використовували кроси. 
Кросовий біг проводили на пересіченій місцевості зі 
включенням прискорень.

Проведені дослідження показали, що система 
комплексного використання бігу зі спрямованістю на 
розвиток швидкості й витривалості – досить ефектив-
ний прийом у методиці занять із глухими школярами 
з орієнтування.

Різнобічні заняття сприяли збільшенню сили й 
витривалості, дозволили підвищити швидкість рухів 
більшою мірою, ніж заняття, спрямовані тільки на ви-
ховання однієї з рухових якостей.

Це дозволило глухим школярам поліпшити свої 
спортивно – технічні результати (табл. 8)

Результати бігу на 100, 200, 400 метрів дані в се-
кундах; на 800 м. – у хвилинах Цифри в кружках – різ-
ниця вихідних й останніх даних.

Нижні цифри – результати бігу І року навчання;
Середні цифри – результати бігу ІІ року навчання;
Верхні цифри – результати бігу ІІІ року навчання.
Особливості формування знань, умінь і навичок у 

процесі занять з орієнтування із глухими школярами 
значною мірою обумовлені недостатністю розвитку 
їх словесного мовлення. Мовна недостатність глухих 
школярів утрудняє сприйняття інформації, що містить 
опис техніки й методики орієнтування, необхідних 
для самостійної діяльності, практичне освоєння тех-
ніки виконання орієнтування, оскільки в цьому випад-
ку скорочуються можливості коригувального впливу 
педагога, отримання вихідних даних, що визначають 
завдання й порядок виконання роботи.

У всіх випадках наслідок мовної недостатності про-
являється в різних формах, обумовлених функціональ-
ним значенням повідомлень, що підлягають передачі, й 
особливості техніки виконання, значення навколишньо-
го середовища, спортивної термінології, обладнання.

Відсутність слуху викликає необхідність у знахо-
дженні спеціальних форм комбінації наочного й сло-
весного навчання.

Педагогічні спостереження показали, що сприй-
няття словесних компонентів навчальних повідомлень 
навіть при письмовій формі їх викладу супроводжу-
ється в глухих школярів утрудненнями й часто при-
зводить до неповного або неправильного розуміння 
суті інформації.

Можна стверджувати, що більшість специфічних 
особливостей пізнавальної й рухової діяльності глухих 
виникають внаслідок того, що в процесі формування 
знань, умінь і навичок до них не доходить значний об-
сяг інформації, суть якої не може бути презентована в 
іншій, крім як у вторинносигнальній формі. Ця інфор-
маційна недостатність виникає з двох причин: з одно-
го боку, через неготовність глухих школярів до сприй-
няття такого роду інформації й, з іншого боку, тому, що 
необхідна інформація або не передається, або переда-

Таблиця 8
Динаміка спортивно – технічних результатів у глухих школярів, які займаються орієнтуванням

Глухі Чуючі
Х
л
о
п
ч
и
к
и

100 200 400 800 100 200 400 800
11,7±0,2 24,8±0,8 54,3±0,7 2,00±3,0 11,6±0,2 23,9±0,1 54,2±0,5 1,59±2,0

11,8±0,3 25,4±0,3 55,2±1,2 2,06±4,0 11,7±0,2 25,0±0,3 55,4±0,6 2,04±2,0

12,0±0,4 26,0±0,5 56,0±2,0 2,08±6,0 12,0±0,5 26,2±0,2 55,9±0,7 2,07±5,0

0,3'' 1,2'' 1,7'' 0,8'' 0,4'' 2,3'' 1,7'' 9''

Д
і
в
ч
а
т
а

13,0±0,3 27,0±0,3 59,8±0,3 2,22±3,0 12,9±0,2 26,8±0,2 59,7±0,3 2,20±2,0

13,4±0,2 27,4±0,3 60,0±0,2 2,25±4,0 13,4±0,2 26,9±0,1 60,0±0,4 2,24±3,0

13,5±0,3 27,8±0,2 62,0±0,4 2,30±7,0 13,5±0,3 27,6±0,3 62,2±0,5 2,30±7,0

0,5'' 0,8'' 2,2'' 8'' 0,6'' 0,4'' 3,5'' 10''
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ється в нераціональній для них формі. Вони не готові 
сприймати інформацію через їх обмежений лексичний 
запас. У період навчання орієнтуванню глухі школярі 
виявили незнання більш 60% тих термінів, які їм необ-
хідні в навчальній і руховій діяльності.

Глухі школярі володіли недостатнім запасом необ-
хідної для занять з орієнтування лексики – позначення 
відносних, порівняльних і деяких інших понять.

Нагромадження термінів з оздоровчого туризму 
в словниковому запасі глухих відбувається значно 
повільніше, ніж у чуючих. Повільний темп нагрома-
дження необхідного запасу термінів у глухих визнача-
ється утрудненим процесом розкриття змісту понять, 
а також обмеженим у цілому словником глухих, що 
скорочують можливість установлення місця нового 
терміна в існуючій у них лексичній системі.

Глухі школярі найменші утруднення мають при 
сприйнятті словесної інформації, запропонованої в 
писемній формі.

Процес сприйняття усного мовлення має для глу-
хих деякою мірою імовірнісний характер. Використан-
ня наочних компонентів сприяє зниженню невизначе-
ності візуально сприйманих словесних повідомлень. 
Комбіновані словесно – наочні повідомлення можуть 
слугувати таким додатковим засобом освоєння необ-
хідних для занять з оздоровчого туризму понять. 

Разом з тим, специфіка контингенту глухих виявила-
ся, по-перше, у тому, що відсутність слуху призводить до 
порушення в проходженні потоків інформації. По-друге, 
система збережених аналізаторів у процесі становлення 
її динамічних параметрів набула характеристики, від-
мінні від характеристики, осіб, що не страждають зни-
женням функцій у всій системі аналізаторів. У глухих 
школярів зниження функцій слухового аналізатора при-
зводить до утворення вповільненої структури рухів, до 
отримання менш вичерпної інформації.

При цьому на осмислення інформації витрачається 
більша кількість часу. При корекції рухової сфери на 
заняттях з оздоровчого туризму глухим школярам про-
понували такі засоби: опис вправи й умов її виконання, 
показ техніки вправи, ілюстрація вправи за допомогою 
різноманітного наочного приладдя, апробування еле-
ментів або вправи в цілому в полегшених умовах.

Основна інформація про структуру рухів містила 
наочні компоненти – кінограму, кінокільцівку, відео-
магнітофонний запис, діафільми, слайди. Інформація 
складалася з рекомендацій для виправлення помилок 
при виконанні основних фаз рухів. У процесі повідо-
млення залучалися всі форми мови – усної, письмо-
вої, тактильної, міміко – жестикулярної.

Специфіка рухової сфери глухих створює гальму-
ючу дію на початковому етапі навчання. Вправи на 
швидкість значною мірою сприяють інтенсифікації 
навчального процесу й корекції рухового середовища 
глухих.

Корекцію рухової сфери бігом на витривалість 
здійснювали: інтенсивністю виконання вправи (швид-
кість пересування); тривалістю відпочинку, характе-
ром відпочинку (заповнення пауз іншими видами ді-
яльності); числом повторень.

Специфіка навчального процесу з оздоровчого ту-
ризму (орієнтування) обумовлювала необхідність за-
стосування спеціальних методів: формування словес-
ної мовлення глухих школярів як засобу спілкування 
в процесі занять, використання слухового сприйняття, 
навчання читанню губ і вимові. Для активізації мови 
глухих школярів залучалися методичні прийоми: ви-
користання ігрової й змагальної ситуації, проведення 
спеціальних дидактичних ігор, а також використання 
предметно – практичної діяльності.

Висновки
Основами підготовки з тактики орієнтування із 

глухими школярами на заняттях з оздоровчого туриз-
му є: передстартова підготовка, розподіл сил на трасі, 
поведінка при зустрічі з суперниками, раціональний 
вибір шляху, зорове уявлення й логічне осмислення 
подолання траси, мовне забезпечення при підготовці 
до занять (мовний запас слів, фразеології, спеціальні 
спортивні терміни, спортивне обладнання, устатку-
вання). Крім того, необхідною умовою підготовки є 
складання плану з тактики подолання дистанції.

Втрата слуху відображається на рівні розвитку осно-
вних рухових якостей: на швидкості різниця в частоті 
рухів у глухих школярів становила 23 – 28%, у швидко-
сті рухової реакції в хлопчиків до 98,6 м/с, у дівчат 92 
м/с, у бігу на 30 метрів склало від 13 до 21,8%.

Витривалість у зоні максимальної потужності 
в глухих хлопчиків зменшується з 11 до 15 років на 
18%, до роботи субмаксимальної потужності в них 
збільшується з 12 до 15 років на 30%. Глухі школярі 
в 12 – 13 років пробігали в середньому по 351 м, а в 
окремих випадках 377 м. У хлопчиків з 12 до 13 років 
витривалість до роботи великої потужності в тесті “ 
6-хвилинний біг” – трохи збільшується, але з 13 до 15 
років зменшується. Витривалість до роботи помірної 
потужності (комбінація бігу з ходьбою протягом 35 
хв), у хлопчиків збільшується нерівномірно. Розвиток 
витривалості в глухих школярів має особливості. Вона 
проявляється у величині абсолютних показників та її 
темпах. Порушення слуху впливає на розвиток витри-
валості. Це є вираженим вторинним відхиленням.

Корекцію рухової сфери варто здійснювати на осно-
ві бігової підготовки – на швидкість і витривалість.

При цьому необхідно розширювати й вибирати об-
сяг вихідної словесної інформації – усної, письмової, 
тактильної, жестової.

Дуже важливо вводити спеціальну спортивну 
термінологію в процесі виконання бігу, багатора-
зово повторювати словесну інформацію про логіку 
зворотнопов’язаних дій самого учня. Ігровий, повтор-
ний, змагальний і круговий методи потрібно поєдну-
вати зі словесними компонентами у всіх доступних 
для глухих формах у комбінації з показом і з опера-
тивною корекцією їх діяльності.

Розроблена й апробована програма з корекції ру-
хової сфери глухих школярів дозволила поліпшити їх-
ній функціональний стан організму, підвищити рівень 
розвитку рухових якостей, розширити обсяг словес-
ної інформації, скоротити строки навчання з тактики 
орієнтування, нівелювати відмінності між глухими і 
чуючими школярами.



24

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Література:
Ананьев Б. Г.1.  Сенсорно-перцептивные характеристики развития 
человека. Вопросы психологии. 1968. №1. С. 21-40.
Байкина Н. Г. Коррекционные основы физического воспитания 2. 
глухих школьников: автореф. дис... доктора пед. наук. М., 1992. 
23 с.
Бернштейн И. А.3.  Очерки по физиологии движений и физиоло-
гии активности. М.: Медицина, 1966. 350 с.
Бессарабов Н. С. Возрастная динамика двигательных способно-4. 
стей и их формирование на уроках физкультуры у глухих школь-
ников: автореф. дис… канд. пед. наук. М., 1979. 16 с.
Боскис P. M.5.  Глухие и слабослышащие дети. М: Педагогика. 
1963. 215 с.
Букун Н. И. Психофизиологические основы повышения тру-6. 
довой деятельности глухих и слабослышащих: автореф. дис… 
доктора психол. наук. М., 1985. 43 с.
Выготский Л. С. Проблемы дефектологии. М: Просвещение, 7. 
1983.  523 с.
Гозова А. П. Психология трудового обучения глухих. Автореф. 8. 
дис….доктора психол. наук.  М., 1977. 36 с.
Костанян А. О. Особенности проявления скоростных качеств у 9. 
глухих школьников. 4-я конференция по физическому воспита-
нию детей и подростков. М.: ФИС, 1968.  С. 220-221.
Крет Я. В. Корекція психофізичного розвитку глухих дітей стар-10. 
шого дошкольного віку: автореф. дис… канд. психол. наук.  К., 
2000.  20 с.
Кульбіда С. В. Теоретико-методичні засади використання 11. 
жестової мови у навчанні нечуючих: автореф. дис… доктора 
пед. наук.  К., 2010.  43 с.
Ляхова I. M. Корекційно-педагогічні основи фізичного вихован-12. 
ня дітей зі зниженим слухом (теоретико-методичний аспект): 
монографія.  Запоріжжя: ГУ»ЗІДМУ», 2005.  506 с.
Розанова Т.В. Развитие двигательной памяти у глухих и слыша-13. 
щих школьников. О психическом развитии глухих и нормально 
слышащих детей. М.: просвещение, 1962.  75 с.
Соловьёв И. М. Психология познавательной деятельности нор-14. 
мальных и аномальных детей.  М.: Просвещение, 1966.  С. 224-
265.
Фомічова Л. І. Розвиток інтелекту та проектування навчання 15. 
(чуючі, глухі та слабочуючі дошкільники).  К.: 1997. 234 с.
Шеремет М. К. Формирование готовности слабослышащих детей 16. 
к школьному обучению: автореф. дис… канд. психол. наук.  М., 
1979.  17 с.
Шиф Ж.И. Усвоение языка и развитие мышления у глухих детей.  17. 
М.: Просвещение, 1968.  169 с.

Информация об авторах:
Пиптюк Павел Федорович 

piptukpavel@mail.ru
Запорожский национальный университет

ул. Жуковского 66, г. Запорожье, 69600, Украина
Байкина Нина Григорьевна 

piptukpavel@mail.ru
Запорожский национальный университет

ул. Жуковского 66, г. Запорожье, 69600, Украина
Поступила в редакцию 12.04.2012г.

References:
Anan’ev B. G.1.  Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 1968, 
vol.1, pp. 21-40.
Bajkina N. G. 2. Korrekcionnye osnovy fizicheskogo vospitaniia 
glukhikh shkol’nikov [Correction bases of physical education of deaf 
schoolboys], Cand. Diss., Moscow, 1992, 23 p.
Bernshtejn I. A.3.  Ocherki po fiziologii dvizhenij i fiziologii aktivnosti 
[Essays on physiology of motions and physiology of activity], 
Moscow, Medicine, 1966, 350 p.
Bessarabov N. S. 4. Vozrastnaia dinamika dvigatel’nykh sposobnostej i 
ikh formirovanie na urokakh fizkul’tury u glukhikh shkol’nikov [Age-
dependent dynamics of motive capabilities and their forming on the 
lessons of physical education for deaf schoolboys], Cand. Diss., 
Moscow, 1979,  16 p.
Boskis P. M.5.  Glukhie i slaboslyshashchie deti [Deaf and poorly 
hearings children], Moscow, Pedagogy, 1963, 215 p.
Bukun N. I. 6. Psikhofiziologicheskie osnovy povysheniia trudovoj 
deiatel’nosti glukhikh i slaboslyshashchikh [Psychophysiological 
bases of increase of labour activity deaf and poorly hearings], Cand. 
Diss., Moscow, 1985, 43 p.
Vygotskij L. S. 7. Problemy defektologii [Problems of speech 
pathology], Moscow, Education, 1983, 523 p.
Gozova A. P. 8. Psikhologiia trudovogo obucheniia glukhikh 
[Psychology of the labour teaching of deaf], Cand. Diss., Moscow, 
1977, 36 p.
Kostanian A. O. 9. Osobennosti proiavleniia skorostnykh kachestv u 
glukhikh shkol’nikov [Features of display of speed qualities for deaf 
schoolboys], Moscow, Physical Culture and Sport, 1968, pp. 220-
221.

Kret Ia. V. 10. Korekciia psikhofizichnogo razvitku glukhikh ditej 
starshogo doshkol’nogo viku [Correction of psychophysical 
development of deaf children of senior preschool age], Cand. Diss., 
Kiev, 2000, 20 p.

Kul’bida S. V. 11. Teoretiko-metodichni zasadi vikoristannia zhestovoyi 
movi u navchanni nechuiuchikh [Theoretical methodical principles of 
the use of gesticulate language in the studies of deaf], Dokt. Diss., 
Kiev, 2010, 43 p.

Liakhova I. M. 12. Korekcijno-pedagogichni osnovi fizichnogo 
vikhovannia ditej zi znizhenim slukhom [Correctional pedagogical 
bases of physical education of children with a mionectic ear], 
Zaporizhzhya, ZISMU, 2005, 506 p.

Rozanova T.V13. . Razvitie dvigatel’noj pamiati u glukhikh i 
slyshashchikh shkol’nikov [Development of motive memory for deaf 
and hearings schoolboys], Moscow, Education, 1962, 75 p.

Solov’ev I. M. 14. Psikhologiia poznavatel’noj deiatel’nosti 
normal’nykh i anomal’nykh detej [Psychology of cognitive activity 
of normal and anomalous children], Moscow, Education, 1966, pp. 
224-265.

Fomichova L. I. 15. Rozvitok intelektu ta proektuvannia navchannia 
[Development of intellect and planning of studies], Kiev, 1997, 234 p.

Sheremet M. K. 16. Formirovanie gotovnosti slaboslyshashchikh detej k 
shkol’nomu obucheniiu [Forming of readiness of deaf children to the 
school teaching], Cand. Diss., Moscow, 1979,  17 p.

Shif Zh.I. 17. Usvoenie iazyka i razvitie myshleniia u glukhikh detej 
[Mastering of language and development of thought for deaf children], 
Moscow, Education, 1968, 169 p.

Information about the authors:
Piptyuk P.F.

piptukpavel@mail.ru
Zaporozhia National University

Zhukovskogo str. 66, Zaporozhia, 69000, Ukraine. 
Baykina N.G.

piptukpavel@mail.ru
Zaporozhia National University

Zhukovskogo str. 66, Zaporozhia, 69000, Ukraine
Came to edition 12.04.2012.



25

2012

07
Фізична підготовка науково-педагогічного складу ВНЗ МВС 

України та ставлення офіцерів-викладачів до її удосконалення 
Безпалий С. М.¹, Романчук В. М.², Ахрамович П. П.¹

Національна академія внутрішніх справ¹ 
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного університету²

Анотації:
Показано ставлення викладаць-
кого складу до сучасного стану 
організації та проведення фі-
зичної підготовки у ВНЗ МВС 
України та напрямків її удоскона-
лення. У дослідженні приймали 
участь 126 офіцерів-викладачів 
віком 30–50 років. Опитування 
проводилось за авторською ан-
кетою. Підтверджено недостат-
ню ефективність чинної системи 
фізичної підготовки викладаць-
кого складу ВНЗ та розкрито 
причини низького рівня фізичної 
підготовленості та здоров’я ви-
кладачів. Визначено, що близько 
50% офіцерів-викладачів систе-
матично пропускають заняття 
з фізичної підготовки. Встанов-
лено основні причини пропусків 
занять, серед яких: відсутність 
часу (70,7%), нечітке плануван-
ня занять (11,9%), великий обсяг 
завдань повсякденної діяльності 
(9,5%). З’ясовано, що офіцери-
викладачі бажають регулярно 
займатися фізичними вправами 
та спортом, при цьому перевага 
надається самостійним занят-
тям у режимі дня, спрямованим 
на удосконалення загальної фі-
зичної підготовленості. 

Безпалый С. Н., Романчук В. Н., Ахра-
мович П. П. Физическая подготовка 
научно-педагогического состава ВУЗ 
МВД Украины и отношение офицеров-
преподавателей к ее усовершенствова-
нию. Показано отношение преподаватель-
ского состава к современному состоянию 
организации и проведения физической 
подготовки в ВУЗах МВД Украины и направ-
лений ее усовершенствования. В исследо-
вании принимали участие 126 офицеров-
преподавателей в возрасте 30–50 лет. Опрос 
проводился по авторской анкете. Подтверж-
дена недостаточная эффективность дей-
ствующей системы физической подготовки 
преподавательского состава ВУЗов и рас-
крыты причины низкого уровня физической 
подготовленности и здоровья преподавате-
лей. Определено, что около 50% офицеров-
преподавателей систематически пропу-
скают занятия по физической подготовке. 
Установлены основные причины пропусков 
занятий, среди которых: отсутствие време-
ни (70,7%), нечеткое планирование занятий 
(11,9%), большой объем задач повседнев-
ной деятельности (9,5%). Выяснено, что 
офицеры-преподаватели желают регулярно 
заниматься физическими упражнениями и 
спортом, при этом преимущество отдается 
самостоятельным занятиям в режиме дня, 
направленным на усовершенствование об-
щей физической подготовленности. 

Bezpaliy S.M., Romanchuk V.M., 
Ahramovich P.P. Physical training of 
teaching staff at higher educational 
establishment of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine and attitude of officers-
instructors to its improvement. The 
attitude of teaching staff to the modern state 
of organizing and conducting physical training 
at higher educational establishment of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine and 
directions of its improvement is shown. 126 
officers-instructors took part іn an experiment 
in age 30-50 years old. The questioning was 
conducted after an author questionnaire. 
Тhe insufficient efficiency of the operating 
system of physical training of teaching staff 
at higher educational establishment has 
been confirmed and the reasons of low 
level of physical preparedness and health of 
officers-instructors have been exposed. It is 
definite, that about 50% officers-instructors 
are skipped the employments on physical 
training systematically. It is set, that principal 
reasons of admissions of employments are: 
absence of time (70,7%), unclear planning 
of employments (11,9%), large volume of 
tasks of everyday activity (9,5%). It is sat, 
that officers-instructors desire to be regularly 
engaged in physical exercises and sport, 
the advantage is given by independent 
employment in the mode of day, directed 
on the improvement of general physical 
preparedness. 

Ключові слова:
фізична підготовка, ставлення, 
офіцери-викладачі.

физическая подготовка, отношение, 
офицеры-преподаватели.

physical training, relation, officers-
instructors.

Вступ. 1

Фізична підготовка в органах внутрішніх справ 
спрямована на всебічний гармонійний розвиток 
працівників, збереження здоров`я, виховання високих 
морально-вольових якостей, формування спеціальних 
навичок, прищеплення особовому складу потреби у 
фізичному і моральному вдосконаленні, формування 
готовності до виконання службових обов’язків [4, 5]. 

Важлива роль у підготовці майбутніх висококва-
ліфікованих захисників громадського порядку нале-
жить викладацькому складу ВНЗ МВС України [2, 6]. 
Службова діяльність офіцера-викладача у ВНЗ МВС 
України відбувається в умовах постійного зростання 
обсягу навчальної інформації, високого рівня відпо-
відальності за результати навчання, перевантаження 
інтелектуальної сфери, високого нервово-емоційного 
напруження, тривалого обмеження рухової активності 
та збереження статичної пози (Бальсевич В.К., 2005; 
Піддубний О. Г., 2009; Алексеенко А. О., 2010 та ін.). 
Перераховані чинники призводять до зниження розу-
мової та фізичної працездатності, погіршення діяль-
ності основних систем організму, появи надлишкової 
ваги, погіршення стану здоров’я та виникнення різ-
них захворювань (Мунтян В. С., 2010; Бородин Ю. А., 
Арзютов Г. Н., 2010; Апанасенко Г. Л., 2011).

© Безпалий С. М., Романчук В. М., Ахрамович П. П., 2012

Дослідження провідних учених (Платонов В. М., 
2006, Круцевич Т. Ю., 2008; Магльований А. В., 2010 
та ін.) свідчать, що фізична підготовка має значні 
можливості у зміцненні здоров’я, підвищенні пра-
цездатності та успішності професійної діяльності 
працівників. Регулярні та правильно організовані за-
няття фізичними вправами стимулюють і регулюють 
обмін речовин та діяльність важливих функціональ-
них систем.

Однак аналіз нормативних документів з питань 
фізичної підготовки викладацького складу ВНЗ МВС 
України [2, 5] дозволив виявити низку причин зни-
ження позитивного впливу фізичної підготовки на 
фізичну підготовленість, працездатність та здоров’я 
офіцерів-викладачів, серед яких: недостатнє врахову-
вання у керівних документах особливостей службової 
діяльності науково-педагагогічного складу; недостат-
ньо чіткий порядок організації занять; неефективне 
використання часу, який відводиться на фізичну під-
готовку; значний відсоток пропусків занять з фізичної 
підготовки;  виконання завдань службової діяльності, 
наказів командирів у позанавчальний час, який відво-
диться для самостійних занять з фізичної підготовки; 
надання переваги на заняттях покращанню показни-
ків спеціальної фізичної підготовки і підготовці до 
перевірок та інші.
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Аналіз наукових праць Лущака А. (2000); Ен-
дальцева Б. В. (2003); Чуха А.М. (2003), Бабенка В.Г. 
(2005) дозволяє дійти висновку, що одним із напрям-
ків розв’язання вищезазначеної проблеми є вдоскона-
лення загальної фізичної підготовленості офіцерів-
викладачів ВНЗ МВС на основі застосування простих 
і доступних засобів фізичної підготовки з урахуван-
ням медико-вікової групи та часу проведення заняття 
у режимі дня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій (Глазу-
нов С., 2007; Жембровський С., 2008; Фіногенов Ю. 
С., 2010; Сергієнко Ю.П., 2011 та ін.) показав, що в 
останні роки спостерігається тенденція до зниження 
рівня фізичної підготовленості та здоров'я працівни-
ків правоохоронних органів. Особливо це стосується 
викладацького складу ВНЗ, професійна діяльність 
якого характеризується істотним зниженням обсягу 
фізичних навантажень.

Навчальне навантаження офіцера-викладача у су-
часному ВНЗ МВС України становить близько 900 
годин на рік, переважно це 20 годин на тиждень; від-
повідно щодня він проводить по 2-3 пари навчальних 
занять з курсантами та слухачами – щоденне наванта-
ження становить 4-6 годин занять. Решта службового 
часу офіцерів-викладачів присвячена: підготовці до 
занять; проведенню консультацій, роботі з курсови-
ми та дипломними роботами; веденню кураторської 
роботи; участі у навчально-методичній та науковій 
роботі кафедри; удосконаленню особистої професій-
ної підготовки та майстерності; виконанню наказів 
командирів та участі у інших заходах відповідно до 
функціональних та службово-посадових обов’язків. 

Таким чином більшість службового часу офіцери-
викладачі проводять у закритих приміщеннях у виму-
шеному положенні (сидячи або стоячи), що перекон-
ливо свідчить про дію значної кількості негативних 
чинників у процесі викладацької діяльності на систе-
ми організму викладачів, серед яких: гіподинамія та 
гіпокінезія, тривалість робочого дня і тижня, нервово-
емоційне напруження, розумові перевантаження і 
стреси та інші [1, 3, 7]. Крім того шкідливі звички та 
відсутність часу для занять фізичною підготовкою не 
дозволяють забезпечити необхідний рівень фізичної 
підготовленості та здоров’я офіцерів-викладачів.

Вчені [6, 7] підкреслюють, що така діяльність 
відбувається протягом багатьох років і з віком пере-
раховані чинники призводять до суттєвого зниження 
розумової та фізичної працездатності, погіршення ді-
яльності основних систем організму, а за систематич-
ної дії значно погіршують стан здоров’я та спричиня-
ють виникнення різних захворювань.

У структурі захворюваності переважають хроніч-
ні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворю-
вання, психічні та ендокринні розлади, алергічні ви-
яви), які характеризуються негативною динамікою. 
Збільшення зазначених захворювань викликане на-
самперед малорухливим способом життя [2, 3, 7]. Гі-
подинамічний режим діяльності викликає у людини 

комплекс функціональних розладів, які виходять за 
рамки локомоторного апарату. Вони поширюються на 
функції серцево-судинної системи, системи дихання, 
опорно-рухового апарату та змінюють деякі обмінні 
процеси.

Вчені зазначають, що під дією несприятливих чин-
ників показники ефективності службової діяльності 
знижуються у працівників, які мають високу фізичну 
підготовленість, на 20%, у офіцерів, які мають низьку 
фізичну підготовленість, на 40-50% [7].

Науковому обґрунтуванню фізичної підготовки 
працівників органів внутрішніх справ присвячено 
значну кількість робіт (Ануфрієв М.І., 2003; Пліско 
В.І., 2004; Савченко А.О., Камаєв О.І, 2003 та ін.). 
Разом з тим, питання удосконалення фізичної підго-
товки саме викладацького складу ВНЗ МВС України 
з метою підвищення рівня фізичної підготовленості 
офіцерів-викладачів, зміцнення їх здоров’я та покра-
щення працездатності у процесі службової діяльності 
є одним з найменш досліджених.

Робота виконується відповідно до Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної куль-
тури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту у межах теми 3.8 
«Теоретико-методологічні основи побудови системи 
масового контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної 
підготовленості різних груп населення» (номер дер-
жавної реєстрації 0111U000192).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити чинний стан та шля-

хи удосконалення фізичної підготовки науково-
педагогічного складу ВНЗ МВС України. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та уза-
гальнення літературних джерел, анкетування, методи 
математичної статистики. 

Організація дослідження. З метою аналізу став-
лення викладацького складу до сучасного стану ор-
ганізації та проведення фізичної підготовки, а також 
до напрямків її удосконалення, нами було проведено 
опитування офіцерів-викладачів Національної ака-
демії внутрішніх справ (НАВС) у 2008-2010 роках 
(n=126) різних вікових груп: до 30 років – 21 чол., до 
35 років – 27 чол., до 40 років –32 чол., до 45 років – 
27 чол., понад 45 років – 19 чол.

Опитування виконувалося методом анкетування. 
Розроблена нами анкета включала 15 запитань, які 
становили три блоки, призначені для: досліджен-
ня чинного стану організації та проведення фізич-
ної підготовки з викладацьким складом (перший 
блок); з’ясування питань дотримання офіцерами-
викладачами здорового способу життя та впливу не-
гативних чинників викладацької діяльності на стан 
їхнього здоров’я та самопочуття (другий блок); для 
вивчення шляхів удосконалення системи фізичної 
підготовки (третій блок). 

Результати дослідження. 
Заняття з фізичної підготовки з постійним скла-

дом НАВС проводяться у групах службової підготов-
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ки двічі на тиждень по дві години кожне у службовий 
час [5].

На питання «Скільки годин на тиждень Ви за-
ймаєтесь фізичною підготовкою?» 46,8% офіцерів-
викладачів відповіли, що не займаються зовсім 
(зазначаючи при цьому низку причин); 26,9% респон-
дентів – що займаються 1-2 години на тиждень; 17,5% 
офіцерів-викладачів займаються 4 години щотижня, 
як заплановано у системі службової підготовки; 6,4% 
викладацького складу окрім запланованих 4 годин до-
датково займаються в особистий (позаслужбовий) час; 
2,4% опитуваних офіцерів зазначили власну відповідь 
(рис. 1). Аналіз відповідей на це запитання офіцерів 
залежно від медико-вікової групи показав, що серед 
офіцерів-викладачів, які зазначили, що систематич-
но займаються 4 години та 1-2 години на тиждень, 
63,6% та 76,5% відповідно належать до вікових груп 
до 45 та понад 45 років. Як правило, це випускники 
радянських ВНЗ, у яких сформовано стійку потребу 
у регулярних заняттях фізичними вправами та спор-
том. Офіцери, які, окрім запланованих 4 годин, до-
датково займаються фізичними вправами (8 чоловік) 
відносяться до вікових груп до 30 (62,5%) та 35 років 
(37,5%) (переважно це члени збірних команд НАВС з 
різних видів спорту).

Варто відмітити, що найбільший відсоток офіцерів-
викладачів, які відповіли, що взагалі не займаються 
фізичною підготовкою відноситься до вікових груп до 
35 і до 40 років (33,9% і 44,1% відповідно). Це під-
тверджує висновки робіт низки вчених (Фіногенов 
Ю.С., 2010; Романчук С.В., 2008 та ін.) та наші по-
передні висновки [2] про те, що військовослужбовці 
та працівники віком 30-40 років мають недостатні по-
казники фізичної підготовленості та становлять «гру-
пу ризику» розвитку серцево-судинних захворювань 
та зниження адаптації до фізичних навантажень. На 
нашу думку, не всі офіцери дали відверту відповідь, 
оскільки аналіз журналів відвідування занять показав, 
що більше 70% офіцерів-викладачів регулярно про-
пускають заняття з фізичної підготовки.

Аналіз нормативних документів показав, що до са-
мостійної підготовки постійного складу обов’язково 
повинні бути включені заняття з фізичної підготов-
ки не менше чотирьох годин на тиждень у позана-
вчальний час [5]. Але службова діяльність офіцерів-
викладачів ВНЗ МВС України вимагає виконання 
великої кількості нагальних завдань у позанавчальний 
час: службові наряди, підготовка до наступних занять, 
проведення консультацій, виконання наказів коман-
дирів, залучення до суспільних заходів з підтриманя 
громадського порядку тощо, – які виконуються за ра-
хунок часу, відведеного на самостійну підготовку.

Аналіз відповідей на запитання «Скільки годин на 
тиждень Ви самостійно займаєтесь фізичною підготов-
кою у позанавчальний час?» показав, що 43,6% опита-
них офіцерів-викладачів займаються переважно одну-
дві години на тиждень і рідше; 41,3% – не займаються 
взагалі; 8,7% – 4 години щотижня; і лише 6,4% викла-

дачів самостійно займаються фізичною підготовкою 
систематично два-три рази на тиждень (члени збірних 
команд). Однак аналіз результатів контролю самостій-
ної підготовки з боку відділу професійної підготовки та 
кафедри спеціальної фізичної підготовки свідчить, що 
відсоток офіцерів-викладачів, які не займаються само-
стійно фізичною підготовкою, значно вищий, ніж ви-
значений за результатами анкетування.

Вивчення співвідношення відповідей офіцерів 
різних вікових груп дозволяє відмітити подібну до 
відповідей на попереднє питання тенденцію: більша 
частина офіцерів, які пропускають заняття або у їх 
заняттях спостерігається хаотичність, несистематич-
ність (займаються 1-2 години і рідше) (59,6 та 45,5%), 
належать до вікових груп до 35 і 40 років. 

На запитання «З якою метою Ви відвідуєте заняття 
з фізичної підготовки?», 50,9% науково-педагогічних 
працівників відповіли, що з метою підготовки до зда-
чі перевірки, 21,4% – для поліпшення зовнішнього 
вигляду, самопочуття, настрою; 17,4% – з метою під-
вищення рівня фізичної підготовленості, зміцнення 
здоров’я; 8,7% – для підвищення показників розумової 
працездатності та покращання службової діяльності; 
1,6% офіцерів мають іншу думку (рис. 2). Це свідчить, 
що не всі офіцери-викладачі розглядають фізичну під-
готовку, як засіб покращання фізичної підготовленості, 
здоров'я, розумової працездатності та підвищення по-
казників службової діяльності. При цьому більшість 
офіцерів, які віддають перевагу підготовці до переві-
рок під час занять з фізичної підготовки, належать до 
групи 30-40 років (79,7%). Аналіз відвідування занять 
офіцерами-викладачами, які вбачають у заняттях фізич-
ними вправами засіб підготовки до перевірок показав, 
що більшість з них за тиждень-два до перевірки почи-
нають інтенсивно займатись, застосовуючи здебільшо-
го засоби спеціальної фізичної підготовки, й тим самим 
можуть зашкодити власному здоров’ю. 

На питання «Зазначте причини, через які Ви 
пропускаєте заняття з фізичної підготовки» 70,7% 
офіцерів-викладачів відзначили брак вільного часу; 
11,9% опитуваних – нечітке планування занять (у 
години для занять фізичною підготовкою виклада-
чі проводять заняття з курсантами згідно розкладу); 
9,5% викладацького складу пропускає заняття через 
великий обсяг завдань службової діяльності; 7,9% 
– через втому після інтелектуальних навантажень. 
Необхідно підкреслити, що жоден з опитуваних 
офіцерів-викладачів не вказав, що не вважає за по-
трібне, не має бажання чи інтересу до занять фізич-
ною підготовкою.

Досліджуючи відповіді науково-педагогічних 
працівників на запитання «Як Ви оцінюєте своє 
здоров’я?», встановлено, що переважна більшість 
офіцерів (72,2%) оцінюють власне здоров’я як «за-
довільне»; 12,7% – як «середнє»; 8,7% опитуваних 
вважає своє здоров’я незадовільним; 6,4% – добрим. 
При цьому жоден викладач ВНЗ МВС України не 
оцінив своє здоров’я як «ідеальне». Переважна біль-
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фізичною підготовкою?» (n=126), (у %)

Рис. 2. Відповіді офіцерів-викладачів на питання «З якою метою Ви відвідуєте заняття з фізичної 
підготовки?» (n=126), (у %)

60  

50  

40  

30  

20  

10  

0  

17,4  

8,7  

21,4  

50,9  

1,6  

%
 в

ід
по

ві
де

й 
 

підвищення 
рівня  фізичної 
підготовленості 
та  зміцнення 

здоров ’я 

підвищення 
розумової 

працездатності 
та  покращання   

 показників 
службової 
діяльності

поліпшення 
зовнішнього 

вигляду, 
самопочуття 

настрою 

підготовка до 
здачі перевірки    

власна  
відповідь  

відповідь  на запитання 



29

2012

07

шість офіцерів-викладачів, які незадовільно оцінили 
своє здоров’я, належать до вікової групи до 40 років 
(54,5%). Серед офіцерів цієї групи (32 чол.) 78,1% 
вважають власне здоров’я задовільним; 18,8% – не-
задовільним і лише 3,1% – середнім. Проведене опи-
тування підтверджує попередні висновки авторів 
[2, 7], щодо недостатнього рівня здоров’я офіцерів-
викладачів, особливо до 40 років.

Відповідаючи на запитання «Чи задовольняє Вас 
рівень Вашої фізичної підготовленості на даний мо-
мент для ефективного виконання завдань службової 
(викладацької) діяльності?» 75,4% респондентів за-
значили, що «не задовольняє»; 22,2% опитуваних 
дали позитивну відповідь. Важливо відмітити, що 
серед офіцерів, яких не задовольняє особистий рі-
вень фізичної підготовленості, більшість складають 
представники вікових груп до 40 та 45 років (29,5 та 
22,1%, ). Аналіз відповідей на дане запитання дає пра-
во стверджувати про недостатній рівень розвитку фі-
зичних якостей офіцерів-викладачів для ефективного 
виконання завдань викладацької діяльності.

На питання «Чи задоволені Ви станом організа-
ції та проведення фізичної підготовки з викладаць-
ким складом у ВНЗ?» 67,5% офіцерів відповіли, що 
«ні», 27,7% – «так»; 4,8% зазначили власну відповідь. 
При цьому відсоток офіцерів-викладачів, які станов-
лять «групу ризику» (40 років), є найвищим серед 
тих, хто відповів, що задоволені станом організації 
та проведення фізичної підготовки (54,3%). Більшість 
офіцерів-викладачів, яких не задовольняє чинний 
стан фізичної підготовки, хотіли б займатись само-

стійно у вільний від занять та виконання обов’язків 
час, оскільки у переважній більшості вони змуше-
ні пропускати планові заняття з фізичної підготовки 
через проведення навчальних занять з курсантами і 
слухачами згідно розкладу. Аналіз відповідей на це 
запитання свідчить, що система організації фізичної 
підготовки саме з науково-педагогічним складом ВНЗ 
МВС України вимагає удосконалення.

У результаті аналізу відповідей на запитання дру-
гого блоку анкети, стосовно дотримання викладаць-
ким складом ВНЗ здорового способу життя, встанов-
лено, що лише 10,3% офіцерів-викладачів регулярно 
щодня виконують ранкову фізичну зарядку (23% – ін-
коли і 66,7% – ніколи); 85,7% науково-педагогічних 
працівників ВНЗ добирається до місця cлужби на 
громадському транспорті або на власному авто і лише 
14,3% ходять пішки (переважно це офіцери старших 
вікових груп (72,2%) чи ті, які мешкають у гуртожит-
ках на території ВНЗ). У вихідні та святкові дні пере-
вага надається пасивним видам рухової активності та 
відпочинку (перегляд телепередач, читання літерату-
ри, робота з комп’ютером, підвищення професійно-
го рівня тощо) – 41,3%; 37,3% офіцерів вільний час 
проводять з сім’єю та друзями і тільки 9,5% офіце-
рів займаються фізичними вправами та спортом, за-
стосовують засоби загартовування, надають перевагу 
пішим прогулянкам. Особливо гостро стоїть питання 
про шкідливі звички, зокрема тютюнопаління. Так, на 
питання щодо цієї звички з’ясовано, що більше 50% 
викладацького складу палять, при чому 20,6% опиту-
ваних офіцерів випалюють не більше півпачки цига-

Рис. 3. Відповіді на питання «За рахунок чого, на Вашу думку, можливо підвищити фізичну підготовленість, 
здоров’я та  розумову працездатність офіцерів-викладачів ВНЗ МВС України?» (n=126), (у %)
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рок в день, 30,9% – одну пачку і більше в день; 43,7% 
офіцерів-викладачів відповіли, що не палять. Аналіз 
відповідей на останні чотири запитання показав, що 
багато офіцерів-викладачів (67,1%) рідко або практич-
но ніколи не використовують чинників, які сприяють 
збереженню та зміцненню здоров’я. 

Дратівливість, пригнічений стан, підвищену втом-
люваність, головний біль та інші симптоми внаслідок 
негативного пливу чинників викладацької діяльності 
наприкінці робочого дня (тижня) відчувають 88,9% 
офіцерів-викладачів (22,2% – інколи, 51,6% – часто; 
15,1% – завжди) і тільки у 11,1% викладацького скла-
ду такі симптоми ніколи не спостерігались. Важливо 
зазначити, що більшість офіцерів-викладачів, у яких 
завжди відмічаються подібні симптоми та скарги, на-
лежать до старших вікових груп (40 – понад 45 ро-
ків, 94,7%), що свідчить, що з віком негативний вплив 
службової діяльності посилюється та збільшується 
ризик розвитку різних захворювань. 

Під час дослідження відповідей на запитаняня «Як, 
на Вашу думку, заняття фізичними вправами вплива-
ють на здоров’я, розумову працездатність та ефектив-
ність виконання завдань викладацької діяльності?» 
з’ясовано, що 94,4% офіцерів-викладачів зазначили, 
що позитивно; 3,9% опитуваних дали відповідь, що 
посередньо; 1,6% респондентів вважають, що заняття 
фізичними вправами ніяк не впливають на здоров’я 
та ефективність службової діяльності. Більшість 
офіцерів-викладачів впевнені у позитивному впливові 
занять фізичними вправами та спортом на зміцнення 
здоров’я та покращання працездатності.

Відповідаючи на запитання «Які фізичні якості, 
на Ваш погляд, найбільш ефективно впливають на 
здоров’я, розумову працездатність та викладацьку 
діяльність?» більшість офіцерів давали не одну, а де-
кілька відповідей. Так, 47,6% респондентів зазначили, 
що найбільш ефективними для викладацької діяль-
ності є силові якості та загальна витривалість; 22,2% 
офіцерів визначили три фізичні якості: силові якості, 
загальна витривалість та статична витривалість м’язів 
тулуба; 8,7% – силові якості, загальна витривалість та 
швидкість. Окремо загальній витривалості надали 
перевагу 8,7% викладачів, силовим якостям – 4,8%; 
статичній витривалості – 3,2%; швидкісним якостям 
– 1,6%; 3,2% респондентів дали свою відповідь. Ці-
кавим є те, що спритність, гнучкість та координаційні 
здібності, як фізичні якості, не були відмічені жодним 
викладачем. Відповіді більшості офіцерів співпада-
ють з висновками робіт низки провідних учених [2, 
6, 7], щодо першочергового розвитку у викладацько-

го складу загальної витривалості, силових якостей та 
статичної витривалості м’язів тулуба з метою зміц-
нення здоров’я, підвищення розумової працездатності 
та покращання викладацької діяльності.

На питання «За рахунок чого, на Вашу думку, мож-
ливо підвищити фізичну підготовленість, здоров’я та 
розумову працездатність офіцерів-викладачів ВНЗ 
МВС України?» респонденти відповіли наступним чи-
ном: «збільшення обсягів загальної фізичної підготов-
ки» – 49,2%; «систематичних самостійних занять фі-
зичними вправами та спортом у режимі дня» – 23,1%; 
«збільшення обсягів спеціальної фізичної підготовки» 
– 11,9%; «підвищення нормативів з фізичної підготов-
ки» – 7,1%; «підвищення вимог командирів» – 6,3 %; 
зазначили іншу відповідь 2,4% офіцерів (рис. 3). 

Таким чином, більшість опитуваних офіцерів-
викладачів вважають, що фізичну підготовленість, 
здоров’я та розумову працездатність науково-
педагогічного складу ВНЗ МВС України доцільно удо-
сконалювати, застосовуючи засоби загальної фізичної 
підготовки (з переважним використанням вправ для 
розвитку загальної витривалості та силових якостей) 
під час систематичних самостійних занять фізичними 
вправами у режимі дня.

Висновки. 
Проведення анкетування дозволило визначити, 

що більшість науково-педагогічних працівників ВНЗ 
МВС України бажають регулярно займатися фізични-
ми вправами та спортом, при цьому перевага надається 
самостійним заняттям у режимі дня, спрямованих на 
удосконалення загальної фізичної підготовленості на 
основі переважного застосування силових вправ та 
вправ для розвитку витривалості. Крім того, результати 
анкетування підтверджують недостатню ефективність 
чинної системи фізичної підготовки викладацького 
складу у ВНЗ та розкривають причини недостатньо-
го рівня фізичної підготовленості, здоров’я викла-
дачів та систематичних пропусків занять з фізичної 
підготовки. Це обумовлює доцільність застосування 
засобів загальної фізичної підготовки у процесі само-
стійних занять з урахуванням медико-вікової групи з 
метою удосконалення фізичної підготовленості, зміц-
нення здоров’я, покращання розумової працездатності 
офіцерів-викладачів ВНЗ МВС України та підвищення 
ефективності викладацької діяльності.

Перспективи подальших досліджень. Перед-
бачається дослідити рівень та динаміку показників 
психологічних якостей та розумової працездатності 
офіцерів-викладачів різних медико-вікових груп.
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Современные подходы к контролю пространственной 
организации тела школьников в процессе 

физического воспитания
Бондарь Е.М., Носова Н.Л.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

 

Анотації:
Разработана технология контро-
ля пространственной организации 
тела школьников, включающая диа-
гностический, информационный и 
практический этапы. Исследование 
ориентировано на школьников 7-16 
лет. Диагностический этап предпо-
лагает комплексное обследование и 
экспресс-контроль пространственной 
организации тела, информационный 
этап включает компьютерную об-
работку результатов исследования, 
а практический этап состоит в раз-
работке рекомендаций по коррекции 
показателей пространственной орга-
низации тела школьников. Аксеологи-
ческий компонент позволяет выявить 
уровень знания родителей и учите-
лей физической культуры о контроле 
пространственной организации тела 
школьников. Разработанная техно-
логия позволяет осуществлять сво-
евременную диагностику нарушений 
пространственной организации тела 
школьников и оценивать адекватность 
педагогических воздействий. 

Бондар О.М., Носова Н.Л. Сучасні 
підходи до формування просто-
рової організації тіла школярів в 
процесі фізичного виховання. Роз-
роблена технологія контролю просто-
рової організації тіла школярів, яка 
включає діагностичний, інформаційний 
та практичний етапи. Дослідження орі-
єнтоване на школярів 7-16 років. Діа-
гностичний етап передбачає комплек-
сне обстеження та експрес-контроль 
просторової організації тіла, інфор-
маційний етап – комп’ютерну обробку 
результатів дослідження, а практичний 
етап полягає у розробці рекомендацій 
по корекції показників просторової ор-
ганізації тіла школярів. Аксеологічний 
компонент дозволяє виявити рівень 
знання батьків і вчителів фізичної куль-
тури про контроль просторової органі-
зації тіла школярів. Розроблена техно-
логія дозволяє проводити своєчасну 
діагностику порушень просторової 
організації тіла школярів та оцінювати 
адекватність педагогічних впливів.

Bondar O.M., Nosova N.L. Modern 
approaches of control of spatial 
organization of schoolchildren body 
in the process of physical education. 
Technology of control of spatial organization 
of body of schoolboys is developed. 
Technology includes the diagnostic, 
informative and practical stages. Research 
is oriented to the schoolchildren 7-16 
years. The diagnostic stage is supposed 
by a complex inspection and express 
control of spatial organization of bodies. 
The informative stage includes computer 
treatment of research results. The 
practical stage consists of development 
of recommendations on the correction of 
indexes of spatial organization of body of 
schoolchildren. Logical component allows 
to expose the level of knowledge of parents 
and teachers of physical culture about 
control of spatial organization of body of 
schoolchildren. The developed technology 
allows to carry out timely diagnostics of 
violations of spatial organization of body of 
schoolchildren and estimate adequacy of 
pedagogical influences. 

Ключові слова:
технология, контроль, простран-
ственная, организация, физическое, 
воспитание.

технологія, контроль, просторова, 
організація, фізичне, виховання.

technology, control, spacious, body 
organization, physical, education.

Введение. 1

Тело человека формируется в процессе онтоге-
неза таким образом, что вся его масса в продольном 
направлении располагается параллельно вектору гра-
витации, а основные массы биозвеньев сконцентри-
рованы на относительно небольших расстояниях от 
нее. Симметричность биомеханической конструкции 
двигательной системы проявляется благодаря тому, 
что именно такое распределение масс в пространстве 
позволяет человеку более эффективно управлять гра-
витационными взаимодействиями при перемещениях 
своего тела [1, 4]. 

 Важнейшим понятием, связанным с ориентацией 
тела человека в пространстве и со всей совокупностью 
двигательных действий, является пространственная 
организация биозвеньев его тела. На современном 
уровне знаний пространственную организацию тела 
понимают как единство морфологической и функцио-
нальной организации человека, отражающееся в его 
внешней форме [5, 6]. Правильная пространственная 
организация тела имеет огромное значение в жизне-
деятельности человека, поскольку она способствует 
рациональному использованию биомеханических 
свойств опорно-двигательного аппарата и нормаль-
ному функционированию жизнеобеспечивающих си-
стем организма.

В настоящее время многие исследователи отмечают, 
что пространственная организация тела используется в 
качестве характеристики физического развития челове-
© Бондарь Е.М., Носова Н.Л., 2012

ка, его здоровья и играет заметную роль в формирова-
нии собственного имиджа в глазах окружающих [5, 6].

При формировании пространственной организа-
ции тела человека в сложных условиях его биологи-
ческого и социального взаимодействия с окружающей 
средой возникает необходимость постоянного контро-
ля за ее состоянием [6]. 

Сегодня разработаны разнообразные инструмен-
тальные и аналитические методы для изучения и 
оценки состояния биогеометрического профиля осан-
ки, формы телосложения, пропорций и типа консти-
туции человека [2, 3]. Начало XXI ст. знаменовалось 
активным внедрением в практику физического воспи-
тания оптико-электронных технологий, позволяющих 
измерять различные показатели пространственной 
организации тела человека [5, 6].

В последние десятилетия разрабатываются и усо-
вершенствуются методики определения соматотипов 
детского контингента, поскольку они позволяют свя-
зать внутренние особенности строения, функции, на-
следственные предрасположенности с внешними па-
раметрами человека в норме и при патологии [3]. 

Однако на фоне большого количества технологий 
контроля пространственной организации тела школь-
ников в настоящее время практически отсутствуют 
научно-обоснованные данные по использованию как 
комплексных технологий контроля, позволяющих все-
сторонне проанализировать пространственную органи-
зацию тела школьников, так и экспресс-методов, позво-
ляющих оперативно и без специального оборудования 
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проанализировать отдельные показатели простран-
ственной организации тела детей школьного возраста.

Принимая во внимание тот факт, что число уча-
щихся, имеющих различные нарушения функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата, в 
общеобразовательной школе неуклонно растет, стано-
вится очевидной актуальность разработки технологии 
контроля пространственной организации тела школь-
ников в процессе физического воспитания. 

Работа выполнена в соответствии со «Сводным 
планом НИР в области физической культуры и спор-
та на 2011–2015 гг.» по теме 3.7 «Совершенствование 
биомеханических технологий в физическом воспита-
нии и реабилитации с учетом индивидуальных осо-
бенностей моторики человека». 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашей работы является разработка техно-

логии контроля пространственной организации тела 
школьников в процессе физического воспитания.

Для решения поставленной цели нами использо-
вались следующие методы исследования: анализ спе-
циальной научно-методической литературы, педагоги-
ческие наблюдения и эксперименты с использованием 
комплекса методов: антропометрии, педагогического 
тестирования, биомеханического видеокомпьютерного 
анализа и методы математической статистики.

Результаты исследования и обсуждение. 
Контроль является одним из важных элементов в 

системе управления процессом физического воспита-
ния. Особенность контроля пространственной орга-
низации тела школьников заключается в том, что он, 
являясь частью мониторинга состояния соматического 
здоровья, представляет собой технологию, использова-
ние которой позволяет наблюдать, измерять, оценивать 
и прогнозировать показатели биогеометрического про-
филя осанки, опорно-рессорных свойств стопы, функ-
ционального состояния опорно-двигательного аппара-
та и особенности телосложения школьников.

Разработанная модульная технология контроля 
пространственной организации тела школьников пред-
полагает наличие методической основы, которая вклю-
чает детальное описание алгоритма его проведения.

По нашему мнению, для эффективного функцио-
нирования разработанного алгоритма должны соблю-
даться следующие условия: консолидация усилий всех 
участников педагогического процесса, диагностико-
прогностическая направленность, надежность по-
лучаемой информации, систематичность проведе-
ния мониторинговых обследований и оперативность 
представления информации, а также доступность и 
простота форм представления информации субъектам 
процесса физического воспитания.

Технология контроля пространственной организа-
ции тела школьников включает диагностический, ин-
формационный и практический этапы. 

Диагностический этап состоит из двух модулей:
комплексное обследование пространственной орга-• 
низации тела школьников;
экспресс-контроль пространственной организации • 
тела школьников.

Комплексное обследование пространственной ор-
ганизации тела школьников рекомендуется проводить 
в начале и в конце учебного года с целью углубленной 
оценки состояния пространственной организации тела 
школьников: определения угловых и линейных харак-
теристик биогеометрического профиля осанки, лока-
лизации общего центра масс тела у школьников 7—16 
лет по разработанным нами уравнениям регрессии, 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата, оценку опорно-рессорных свойств стопы. 

Пропорциональные особенности тела детей млад-
шего и среднего школьного возраста исследуются с 
использованием индексов телосложения («Форма ту-
ловища», «Форма грудной клетки» и др.). В старшем 
школьном возрасте соматотип учащихся определяется 
по методу Р.Н. Дорохова [4].

Экспресс-контроль пространственной организа-
ции тела школьников проводится в начале каждой 
учебной четверти. Он основан на получении срочной 
информации о состоянии биогеометрического профи-
ля осанки школьников и высоте сводов стопы. Оцен-
ка биогеометрического профиля осанки школьников 
осуществляется по разработанной карте экспресс-
контроля по трехбалльной системе с учетом 12 пока-
зателей. 

Аксеологический компонент разработанной техно-
логии позволяет выявить уровень знания родителей и 
учителей физической культуры о контроле простран-
ственной организации тела школьников.

Комплекс информационно-методических средств 
контроля пространственной организации тела школь-
ников включает в себя:

протоколы оценки пространственной организации • 
тела школьников;
информацию о ее состоянии, представленную в та-• 
блицах, схемах, диаграммах;
анкеты для проведения экспертных опросов препо-• 
давателей физической культуры, а также анкеты для 
опроса родителей учащихся;
методические указания по проведению измерений и • 
оценке показателей пространственной организации 
тела школьников.

Информационный этап включает компьютерную 
обработку результатов исследования с дальнейшим 
наглядным представлением информации в виде та-
блиц, графиков и диаграмм.

Практический этап заключается в интерпретации 
полученных результатов; выделении с учетом выяв-
ленных индивидуальных особенностей показателей 
биогеометрического профиля осанки школьников, от-
носящихся к зоне риска; разработке индивидуальных 
рекомендаций по совершенствованию или коррек-
ции показателей пространственной организации тела 
школьников.

Использование разработанной технологии кон-
троля позволяет регистрировать характеристики, 
которые несут всестороннюю информацию о про-
странственной организации тела школьников, по-
скольку характеризуют не только пространственное 
распределение биозвеньев тела, но и распределение 



34

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

массы тела, вертикальную устойчивость, особенно-
сти телосложения. 

Такой подход позволит педагогу не только объек-
тивно оценить эффективность своей педагогической 
деятельности, но и при необходимости изменить пути 
дальнейшей направленности всего физкультурно-
оздоровительного процесса.

Выводы
Обобщение, оценка и анализ специальной научно-

методической литературы свидетельствуют о том, что 
регуляция ортоградной позы человека относится к 
числу наиболее актуальных проблем. Правильная про-
странственная организация биозвеньев тела человека 
является одной из характеристик здоровья человека, 
имеет огромное значение в его жизнедеятельности, 
поскольку способствует рациональному использова-
нию биомеханических свойств опорно-двигательного 
аппарата и нормальному функционированию различ-
ных систем организма. 

Возрастающее из года в год количество детей с 
различными нарушениями опорно-двигательного 
аппарата свидетельствует о том, что в современных 
условиях эффективность процесса физического вос-
питания связана со внедрением современных техно-
логий, позволяющих адекватно измерять и оценивать 
влияние экзо- и эндогенных факторов на состояние 
здоровья подрастающего поколения. 

Разработанная технология контроля простран-
ственной организации тела школьников состоит из 

диагностического, информационного и практиче-
ского этапов, включает два модуля: комплексный и 
экспресс-контроль, а также содержит аксеологиче-
ский компонент.

Комплексный контроль направлен на углубленное 
исследование пространственной организации тела 
школьников с целью динамического наблюдения за 
ее состоянием в процессе физического. Экспресс-
контроль позволяет определить эффективность воз-
действий специально организованных занятий по 
физической культуре на формирование биогеометри-
ческого профиля осанки. Аксеологический компо-
нент позволяет выявить уровень знаний родителей и 
учителей физической культуры о контроле простран-
ственной организации тела школьников.

Разработанная технология контроля простран-
ственной организации тела школьников, содержащая 
методические и организационные подходы, позволяет 
осуществлять своевременную диагностику наруше-
ний пространственной организации тела школьников, 
выделять учащихся, которые требуют углубленного 
обследования; позволяет оценить адекватность пе-
дагогических воздействий и, на основе полученных 
количественных данных, внедрять в практику физи-
ческого воспитания технологии, корригирующие и 
сберегающие здоровье школьников. 

Перспективы дальнейших исследований состоят 
в разработке технологии коррекции нарушений про-
странственной организации тела школьников.
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Реабілітація підлітків хворих  

на церебральний параліч засобами фізичної культури
Віндюк П.А.

Класичний приватний університет 

Анотації:
Досліджено вплив фізичних вправ 
в поєднанні з рухливими іграми на 
енергозабезпечення організму під-
літків хворих на церебральний  пара-
ліч. У дослідженні приймали участь 
16 школярів підліткового віку зі спас-
тичними формами церебрального 
паралічу. Для визначення їхньої 
функціональної підготовленості ви-
користовувалась багатофакторна 
експрес-діагностика С.А. Душаніна. 
Рекомендовано до уроків фізичної 
культури включати спеціально орга-
нізовані рухливі ігри, елементи кро-
сової підготовки та заняття на вело-
тренажерах. Встановлено, що рання 
й послідовна реабілітація та фізич-
не виховання сприяють максималь-
но повному відновленню втрачених 
функцій. Зазначено, що показник 
максимального споживання кисню 
збільшився на 7,4%, аеробної еко-
номічності – на 3,1%. Встановлено, 
що уроки фізичної культури сприяли 
зростанню показників функціональ-
ної підготовки.

Виндюк П.А. Реабилитация подростков 
больных церебральным параличом 
средствами физической культуры. Ис-
следовано влияние физических упражнений 
в сочетании с подвижными играми на энер-
гообеспечение организма подростков боль-
ных церебральным  параличом. В исследо-
вании принимали участие 16 школьников 
подросткового возраста со спастическими 
формами церебрального паралича. Для 
определения их функциональной подготов-
ленности использовалась многофакторная 
экспресс-диагностика С.А. Душанина. Ре-
комендовано в уроки физической культуры 
включать специально организованные под-
вижные игры, элементы кроссовой подго-
товки и занятия на велотренажерах. Уста-
новлено, что ранняя и последовательная 
реабилитация и физическое воспитание 
способствуют максимально полному возоб-
новлению потерянных функций. Отмечено, 
что показатель максимального потребления 
кислорода увеличился на 7,4%, аэробной 
экономичности – на 3,1%. Установлено, что 
уроки физической культуры способствова-
ли росту показателей функциональной под-
готовки.

Vindiuk P.A. Rehabilitation of 
teenagers of patients by a cerebral 
paralysis by facilities of physical 
culture. Influence of physical exercises 
is investigated in combination with mobile 
games on power supply of organism 
of teenagers of patients by a cerebral  
paralysis. In research took part 16 
schoolchildren of teens with the spastic 
cerebral paralysis. For determination 
of their functional preparedness 
multivariable express diagnostics 
of S.A. Dushanin was utillized. It is 
recommended in the lessons of physical 
culture to include the specially organized 
mobile games, elements of cross-country 
race preparation and employment on 
exercise bicycle. It is set that an early and 
successive rehabilitation and physical 
education is instrumental in maximally 
complete renewal of the lost functions. 
It is marked that the index of maximal 
consumption of oxygen was increased 
on 7,4%, to the aerobic economy – on 
3,1%. It is set that the lessons of physical 
culture in growth of indexes of functional 
preparation were instrumental.

Ключові слова:
підлітки, церебральний, параліч, 
фізична, культура, реабілітація, 
діагностика.

подростки, церебральный, паралич, физи-
ческая, культура, реабилитация, диагнос-
тика.

teenagers, cerebral, paralysis, physical, 
culture, rehabilitation, diagnostics.

Вступ.1

В Україні проживає більш 30 тис. осіб, які стражда-
ють церебральним паралічем, з них 18 836 дітей у віці 
до 16 років [3]. Учені вважають, що церебральний па-
раліч (paralysis cerebralis infantilis) – є групою централь-
них рухових порушень (кірково-підкіркових синдромів), 
при яких в антенатальному, перинатальному і ранньому 
неонатальному періодах розвитку відбувається гостра і 
хронічна дія етіологічного чинника (чинників), що при-
зводить до пошкодження головного мозку і подальшого 
порушення розвитку переважно рухової сфери [5]. Згід-
но з  даними МOЗ України, перше місце серед дітей-
інвалідів посідають хворі з органічними ураженнями 
нервової системи (47,9%), а серед нозологічних форм 
переважає церебральний параліч (ЦП) [2].

Основним клінічним симптомом ЦП є рухові роз-
лади, пов’язані із затримкою розвитку або неправиль-
ним розвитком статокінетичних рефлексів, патологією 
м’язового тонусу, парезами, які можуть спостерігати-
ся в одній кінцівці (монопарез або моноплегія), обох 
верхніх або нижніх кінцівках (верхній\нижній парапа-
рез або параплегія), на одній половині тіла (геміпарез 
і геміплегія), у всіх 4-х кінцівках (тетрапарез або те-
траплегія) [4]. Складність загального розвитку дітей з 
ЦП полягає в наявності виражених порушень скоор-
динованої рухової роботи (асинергії).

Слід зазначити, що ЦП не є прогресуючим захво-
рюванням. З віком при правильному лікуванні, реабі-
літації і коректувально-педагогічній роботі стан дити-
ни, як правило, покращується. Важливою частиною 
© Віндюк П.А., 2012

загальної системи виховання, навчання дітей з цере-
бральним паралічем і адаптацією їх в сучасному сус-
пільстві є фізична реабілітація із застосуванням но-
вих методик оцінки функціонального стану організму, 
чим і пояснюється актуальність обраної теми.

Напрямок дослідження відповідає науковому пла-
ну Класичного приватного університету «Теоретико-
методичні основи фізичного виховання й фізичної 
реабілітації різних груп населення», номер держреє-
страції 0107U004193.

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи оцінити вплив занять фізичною 

культурою на енергозабезпечення організму підлітків 
з церебральним паралічем.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел; 
метод багатофакторної експрес-діагностики С.А. Ду-
шаніна [1], який є результатом практичної реалізації 
спроби непрямого визначення основних показників 
енергетики організму, що не вимагають виконання фі-
зичних навантажень максимального об'єму та інтен-
сивності, і являє собою один із модифікованих елек-
трокардіографічних методів, що дозволяють на основі 
реєстрації диференціальної ЕКГ одержати оператив-
ну інформацію одночасно про аеробну й анаеробну 
(лактатну й алактатну) продуктивність, а також інших 
параметрів системи енергозабезпечення. 

Результати дослідження.
Експериментальна частина дослідження проводи-

лася на базі інтернату №1 м.Запоріжжя. У досліджен-
ні брали участь 16 підлітків зі спастичними формами 
ЦП із різним ступенем важкості. 
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та медико-біологічні 
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виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Підлітки з контрольної групи займалися фізичної 
культури за розкладом та програмою інтернату. З під-
літками з основної групи заняття проводилися за роз-
робленою нами програмою, яка ґрунтувалася на ігро-
вій діяльності.

Основними засобами фізичної реабілітації дітей 
основної групи були: загальнорозвиваючі вправи, 
вправи на дихання, вправи на розслаблення, рухливі 
ігри, естафети та заняття на велотренажерах. Також 
на уроках фізичної культури були введені елементи 
кросової підготовки: пробігання декількох відрізків, 
через певний відрізок часу; біг з переходом на ходьбу 
у продовж 5-11 хвилин. При цьому діти як з основної 
так і контрольної групи отримували фізіопроцедури 
та масаж згідно з розкладом навчальної установи.

Заняття з дітьми основної групи проводилися за 
схемою: вступна частина 7-10 хв., основна частина 
20-25 хв, заключна частина 4-7 хв. 

Підготовча частина заняття включала в себе спо-
чатку стройові вправи (для уваги та координації) та 
комплекс вправ з невеликою амплітудою яка поступо-
во збільшується, наприкінці підготовчої частини  роз-
тягнення спастичних м’язів (задньої поверхні стегна, 
згиначів пальців і т.п.). 

Ходьба звичайна і із завданням: – ходьба, руки за 
голову; – високе піднімання стегна (пальці на себе); – 
махи, повільні та легкі з невеликою амплітудою (пальці 
на себе); – нахил уперед на ліву – на праву ногу, чергу-
вання; – напів присід (стопа повністю стоїть, п’яту не пі-
діймати) Всі вправи виконувались повільно, не прикла-
даючи сили, без різких рухів. Легкий біг з виконанням 
завдання, «Вирости великими»:  В.п. – о.с. піднімаю-
чись, підняти руки вгору і тягнуться – вдох. Опускатись 
– руки вниз (через сторони) з вимовою «У-х-х-х».

Далі виконувався комплекс вправ на місті. Напри-
клад:

Всі вправи виконуємо повільно, без різких рухів та 
сильного натужування.

Вправа №1 – В.п. – лежачи на маті, згинання-
розгинання ніг у колінному та кульшовому суглобах 
почергово, один раз пальці на себе інший від себе (10-
16р.) руки за голову, підборіддя до себе. Темп – по-
мірний.

Вправа №2 – В.п. – лежачи на маті, згинання-
розгинання ніг у кульшовому суглобі почергово, паль-
ці на себе (12р.) Темп – помірний.

Вправа №3 – В.п. – сидячи на маті, ноги у сторони, 
виконуємо нахили у ліво і тягнемося обома руками у 
той же бік, також вправо (10-12р.) дивимося уперед. 
Темп – повільний.

Вправа №4 – В.п. – сидячи на маті, ноги у сторони, 
виконуємо нахил уперед почергово до кожної ноги обо-
ма руками, пальці на себе (для більшого ефекту роз-
тягнення литкового м’язу) голова розслаблена, намага-
ємось не згинати колінного суглоба. Темп – повільний.

Вправа №5 – В.п. – о.с. руки на поясі перекати з 
п’ятки на пальці у не великому присіді (6-8р.), спину 
тримати рівно. Темп – помірний.

Вправа №6 – В.п. – о.с. виконуємо вдих та одночас-
но через сторони підіймаємо руки в гору та з'єднуємо 
в замок і тягнемося до гори 5сек, потім видих і так 

само повертаємося в В.п. (4-6р.) спину тримаємо рів-
но, дивимось уперед, п’ятки не відриваємо від підло-
ги. Темп – повільний.

Вправа №7 – В.п. – о.с. виконуємо випади у перед 
почергово на кожну з ніг, руки на поясі (6-8р.) спину 
тримаємо рівно, намагаємось поставити п’яту. Темп 
– помірний.

Вправа №8 – В.п. – Ноги на ширині плечей, руки 
перед грудьми, пальці переплетені. На рахунок 1 – по-
ворот тулуба вліво; на рахунок 2 – вихідне положення; 
на рахунок 3 – нахил уперед; на рахунок 4 – вихідне 
положення. Те ж саме праворуч.

Вправа №9 – В.п. – нахили голови у сторони (вліво-
вправо-вперед), повороти голови та невеликі оберти 
головою з маленькою амплітудою (3-4 рази на кожній 
бік) Темп – повільний.

Вправа №10 – спокійна ходьба на місці (30сек.).
У основній частині уроку використовувалися рух-

ливі ігри.
Ігри впроваджувалися за наступною схемою: на 

перших заняттях використовувалися 3-4, які вже були 
відомі, через 2-3 заняття підліткам давали іншу гру, 
при цьому вилучали з заняття одну з уже відомих, і 
так кожне наступне заняття. Через якийсь час деякі 
вже вивчені ігри могли бути знову введені до осно-
вної частини уроку. Середня тривалість гри станови-
ла – 2-4 хвилини, впродовж одного заняття гра могла 
повторюватись декілька разів. На протязі навчального 
року на уроках фізичної культури з підлітками хвори-
ми на ЦП використовувалися ігри: карусель, заборо-
нений рух, долання болота, будівничі, пересування, 
собачки, гонка м’ячів, м’яч сусіду, м’яч середньому, 
попади в ціль, хто далі кине в коло, білі ведмеді, хто 
більше збере, пройди вісімкою.

При проведенні рухливих ігор з підлітками екс-
периментальної групи головне завдання полягало в 
сприянні вертикалізації тіла дитини, його рухливос-
ті, удосконалюванню дрібної моторики рук. Важлива 
умова розв'язку цього завдання – розслаблення спас-
тично скорочених м'язів і зміцнення ослаблених, роз-
тягнутих м'язів. 

Істотним, а іноді й визначальним моментом ефек-
тивності проведення ігор був музичний супровід. Му-
зика, добре відповідна до темпу руху, є найсильнішою 
умовою стимуляції руху. 

Навантаження в іграх регулювали різними методами:
1) скорочення тривалості гри;
2) уведення перерв для відпочинку;
3) зменшення величини ігрового майданчика;
4) спрощення правил гри;

При організації занять із рухливими іграми вели-
ка увага приділялася дотриманню наступних правил: 
1. Враховувався темп, у якому ведеться рухлива гра. 
Багато рухів, які дитина не може зробити самостійно 
або робить їх неправильно при швидкому темпі ви-
конання вона виконує ці рухи при повільному темпі 
– точніше й досконаліше. Тому добір швидкості рухів 
(темп гри) для різних ігор є суттєво важливою умовою 
ефективності гри; 2. Поєднувалися в одному занятті 
ігри різної спрямованості (за фізичними якостями і 
видами рухів) і ступінь складності змісту гри й вико-
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нуваних елементів і рухів; 3. Чистий час заняття був 
від 20 до 25 хвилин; ігри заповнювалися паузами для 
відпочинку, дихальними вправами й на розслаблення; 
4. Вибір ігор, методика їх застосування диктувалася 
ступенем обмеження рухливості дитини з ЦП, станом 
його інтелекту; 5. Бралося до уваги зацікавленість, ба-
жання дітей грати в ту або іншу гру; 6. У грі не було 
надмірних м'язових напруг і тривалих затримок поди-
ху; 7. Ігри викликали тільки позитивні емоції й вияв-
ляли сприятливий вплив на нервову систему дитини 
шляхом оптимальних навантажень на пам'ять і увагу; 
8. Правила – обов'язкові для учасників гри. При про-
веденні ігор вчитель сам визначав й коректував прави-
ла тієї або іншої гри, іноді трохи спрощуючи правила 
гри; 9. При вираженій утомі учасник мав змогу вільно 
вийти із гри; 10. Уводилися поряд з рухливими іграми 
естафети, де є присутнім елемент змагання. 

Після проведення рухливих ігор, у заключній час-
тині уроку використовувалися вправи на розслаблен-
ня м'язів. Приклад такого комплексу:

В. п. — основна стійка. Підняти ліву руку, праву, 
сильно стиснути пальці в кулак, по тягнутись, подиви-
тись на руки, розслабити м'язи рук, опустити голову і 
руки вниз, згинаючись в суглобах.

В. п. – основна стійка, руки за спину. Крок ногою 
вправо, тулуб нахилити вперед. Розслабити м'язи, 
дати можливість рукам впасти вниз.

В. п. — стоячи боком до гімнастичної драбини, 
три матись рукою за рейку. Підняти вперед ліву ногу, 
від тягнути носок, розслабити м'язи, нога впаде вниз; 
те ж саме повторити правою ногою.

Стоячи боком біля опори, рукою триматись за неї. 
Під няти зігнуту в коліні ногу, випрямити, взяти носок 
«на себе» і розслабити м'язи (нога падає вниз).

В. п. — сидячи на гімнастичній лаві, ноги зігнуті 
під ку том 90 градусів. 1-2 — випрямити праву ногу 

і постави ти на підлогу, розслабити м'язи. 3-4 — теж 
лівою ногою.

В. п. — сидячи на лаві, ноги прямі. 1-2 під няти 
ліву ногу і «взяти носок на себе», щоб відчувалось 
напруження м'язів, розслабити м'язи. Те ж саме вико-
нати правою ногою.

З таблиці видно, що показник анаеробно-
креатинфосфатного механізму у підлітків основної 
групи зріс з 35,3 відн. од. до 37,5 відн. од.. Показник 
анаеробно-гліколітичного механізму змінився з 34,5 
відн. од. до 37,5 відн. од.. Показник максимального 
споживання кисню збільшився на 7,4%. Показник ае-
робної економічності у підлітків змінився в середньо-
му на 1 відн.од. у позитивному напряму. 

Висновки
Складні зміни в опорно-руховому апараті підліт-

ків, що страждають на церебральний параліч, при-
водять до інвалідності, тоді як рання й послідовна 
реабілітація й фізичне виховання можуть сприяти 
максимально повному відновленню втрачених функ-
цій. Уроки фізичної культури, які включали спеці-
ально організовані рухливі ігри, елементи кросової 
підготовки та заняття на велотренажерах сприяли 
зростанню показників функціональної підготовки та 
позитивно впливали на організм підлітків з цере-
бральним паралічем в цілому. Наприклад показник 
анаеробно-креатинфосфатного механізму збільшився 
на 6,2%, показник анаеробно-гліколітичного механіз-
му на 4,5%, показник максимального споживання кис-
ню на 7,4%, аеробної економічності зріс на 3,1%, а по-
казники ЧСС пано та загальної метаболічної ємності 
змінилися у позитивному напрямку на 3 – 5%.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на 
розробку методики удосконалення програм фізичного 
виховання підлітків з церебральним паралічем за ра-
хунок спеціально організованої фізичної культури.

Таблиця 1
Порівняння функціональної підготовленості підлітків основної та контрольної групи  
до та після проведення уроків  фізичної культури (за методом проф. С.А.Душаніна)

Показник
Група 

(основна/о; 
контрольна/к)

До початку 
досл., відн.

од. M±m

Після досл., 
відн. од.

M±m

Приріст 
показника, 

%
t

Анаеробно-Креатинфосфатний 
механізм («вибухова сила»)

О 35,3±8,2 37,5±10,4 6,2 0,43
К 34,7±5,3 34,65±3,7 -0,1 0,43

Анаеробно-Гликолітичний механізм 
(швидкість)

О 34,5±5,3 37±5,35 4,5 0,89
К 35,2±3,4 35,6±3,6 1,1 0,23

Аеробна потужність – МСК 
(витривалість)

О 63,1±11,1 65,6±10,1 7,4 0,4
К 63,1±11,1 65,6±10,1 3 0,4

Аеробна економічність (WПАНО), %
О 64,5±5,8 66,5±5,5 3,1 0,5
К 65,5±7,4 65,6±7,3 0,1 0,02

ЧСС ПАНО  (пульс ПАНО), уд/хв
О 166,3±15,8 171,1±16,76 2,9 0,55
К 167,1±11 167,6±11,5 0,3 0,09

ЗМЄ (здатність протистояти  
стомленню)

О 197,25±15,3 206,5±15,8 4,7 1,2
К 198±17,5 199±18 0,5 0,2
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Роль дозованої ходьби у фізичній реабілітації  

дітей з бронхіальною астмою
Гагара В.Ф., Ковтун О.С.

Класичний приватний університет

Анотації:
Представлені результати дослі-
дження впливу на дихальну сис-
тему дітей з бронхіальною астмою 
комплексу методів фізичної реабі-
літації. У дослідженні брали участь 
20 дітей 10–11 років. Діти отри-
мували комплекс реабілітаційних 
заходів, який включав лікувальну 
фізкультуру. Комплекс дихальної 
гімнастики був спрямований на по-
кращання функціонування дихаль-
ної системи, поліпшення функції 
зовнішнього дихання, збільшення 
екскурсії грудної клітки та укріплен-
ня дихальних м’язів. Вправи дано-
го комплексу виконувалися дітьми 
у повільному темпі, з акцентом на 
контроль дихання під час виконан-
ня вправ. Додатково проводились 
заняття дозованою  ходьбою та 
виконувались спеціальні динамічні 
дихальні вправи за методом Толка-
чова. Оцінено показники функціо-
нального стану дихальної системи 
дітей. Встановлено, що у пацієнтів 
збільшилися показники екскурсії 
грудної клітки, життєвої ємкості 
легень, форсованої життєвої єм-
кості легень, об’єму форсованого 
видиху за першу секунду, пікової 
об'ємної швидкості, індексу Тіфно. 

Гагара В.Ф., Ковтун О.С. Роль дозиро-
ванной ходьбы в физической реаби-
литации детей с бронхиальной астмой. 
Представлены результаты исследования 
влияния на дыхательную систему детей с 
бронхиальной астмой комплекса методов 
физической реабилитации. В исследова-
нии принимали участие 20 детей 10-11 лет. 
Деть получали комплекс реабилитацион-
ных мероприятий, который включал лечеб-
ную физкультуру. Комплекс дыхательной 
гимнастики был направлен на улучшение 
функционирования дыхательной системы, 
улучшения функции внешнего дыхания, 
увеличения экскурсии грудной клетки и 
укрепления дыхательных мышц. Упраж-
нения данного комплекса выполнялись 
детьми в медленном темпе с акцентом на 
контроль дыхания во время выполнения 
упражнений. Дополнительно проводились 
занятия дозированной  ходьбой и выпол-
нялись специальные динамические дыха-
тельные упражнения по методу Толкачева. 
Оценены показатели функционального 
состояния дыхательной системы детей. 
Установлено, что у пациентов увеличились 
показатели экскурсии грудной клетки, жиз-
ненной емкости легких, форсированной 
жизненной емкости легких, объема форси-
рованного выдоха за первую секунду, пико-
вой объемной скорости, индекса Тифно. 

Gagara V.F., Kovtun O.S. Role of 
the dosed walking in the physical 
rehabilitation of children with bronchial 
asthma. The results of research of 
influence on the respiratory system of 
children are presented with bronchial 
asthma of complex of methods of physical 
rehabilitation. In research 20 children took 
part 10-11 years. To put got the complex 
of rehabilitation measures, which included 
medical physical education. The complex 
of respiratory gymnastics was directed 
on the improvement of functioning of 
the respiratory system, improvement of 
function of the external breathing, increase 
of excursion of thorax and strengthening 
of respiratory muscles. Exercises of this 
complex were executed children in a slow 
rate with an accent on control of breathing 
during implementation of exercises. 
Additionally conducted engaged in the 
dosed  walking and the special dynamic 
respiratory exercises were executed on the 
method of Tolkachev. The indexes of the 
functional state of the respiratory system 
of children are appraised. It is set that for 
patients the indexes of excursion of thorax 
were increased, vital capacity of lights, 
forced vital capacity of lights, volume of the 
forced exhalation for the first second, by 
volume speed of spades, index of Tifno. 

Ключові слова:
бронхіальна, астма, фізична, ре-
абілітація, дозована, ходьба, ди-
хальні, вправи, санаторне, ліку-
вання.

бронхиальная, астма, физическая, ре-
абилитация, дозированная, ходьба, 
дыхательный, упражнения, санаторное, 
лечение.

bronchial, asthma, physical, rehabilitation, 
dosed, walking, respiratory, exercises, 
sanatorium, treatment.

Вступ.1

Бронхіальна астма – хронічне алергічне захво-
рювання, для якого характерні приступи задухи, які 
зумовлені спазмом гладких м’язів бронхів. Астмою 
частіше всього хворіють діти 3–5 років, які мають ге-
нетичну спадковість до цього захворювання і з ран-
нього віку страждають на ексудативний діатез [1].

В етіології бронхіальної астми розрізняють дві 
групи факторів: антигенні й неантигенні. До антиген-
них відносять широке коло екзогенних алергенів, се-
ред яких у дітей провідну роль грають неінфекційні:
1) «побутові» алергени (пилові, епідермальні, частки 

тіл комах – сухий корм акваріумних рибок, деякі ре-
човини побутової хімії, вдихання тютюнового диму 
тощо);

2) харчові алергени (солодощі, цитруси, деякі овочі та 
ін.);

3) пилкові алергени (пилок рослин та дерев);
4) лікарські, включаючи гамма-глобулін та інші білкові 

препарати.
Провокувати напад бронхіальної астми можуть ба-

гато фізичних факторів (охолодження, перегрівання, 
інсоляція й ін.), метеорологічні умови (вітер, пере-
пади атмосферного тиску й температури), психогенні 
фактори (хвилювання, переляк), фізичне навантажен-
ня [3].

© Гагара В.Ф., Ковтун О.С., 2012

Існує багато методів фізичної реабілітації при 
бронхіальній астмі, але вони найбільш ефективні при 
комплексному застосуванні, тому пошук нових комп-
лексних програм є актуальним завданням сучасної 
медицини.

Представлені в роботі матеріали з пошуку нових 
програм реабілітації дітей з бронхіальною астмою є 
плановими науковими дослідженнями кафедри фізич-
ної реабілітації Інституту здоров’я, спорту та туризму 
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні ефек-

тивності впливу дозованої ходьби у підібраному 
комплексі заходів фізичної реабілітації на покращен-
ня функціонального стану дихальної системи дітей 
10–11 років з бронхіальною астмою.

Для досягнення поставленої мети нами були ви-
значені наступні завдання:
1) Проаналізувати джерела літератури за даною темою.
2) Оцінити показники функціонального стану 

дихальної системи дітей 10–11 років з бронхіальною 
астмою.

3) Впровадити комплекс реабілітації дітей з 
бронхіальною астмою.

4) Визначити ефективність впливу підібраного ком-
плексу фізичної реабілітації на відновлення стану 
здоров'я дітей з бронхіальною астмою.
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Дослідження стану дихальної системи у дітей про-
водилося шляхом виміру наступних показників: екс-
курсії грудної клітки, життєвої ємкості легень (ЖЄЛ), 
форсованої життєвої ємкості легень (ФЖЄЛ), об’єму 
форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), піко-
вої об'ємної швидкості (ПОШ), індексу Тіфно.

Діти основної групи додатково до комплексу 
контрольної групи займалися по запропонованій нами 
програмі з використанням спеціального комплексу 
динамічних дихальних вправ за методом Толкачова. 
Під час виконання динамічних дихальних вправ ди-
хання здійснювалося за участю допоміжних дихаль-
них м'язів, при рухах кінцівок та тулуба, при цьому 
рух полегшував виконання окремих фаз дихального 
циклу або усього цілого циклу. До них відносилися 
вправи, які забезпечували вибіркове збільшення рух-
ливості та вентиляції однієї легені, обох легень або 
окремих частин легені, та сприяли відновленню рух-
ливості ребер і діафрагми, розтягненню спайок в плев-
ральній порожнині, формуючі навички раціонального 
поєднання дихання та рухів. Вдиху сприяли вправи, 
пов’язані з розпрямленням тулуба, розведенням рук в 
сторони та їх підйом до рівня плечей; видиху – впра-
ви у згинанні тулуба вперед, присідання, зведення та 
опускання рук [6].

Діти основної групи також щоденно займалися до-
зованою ходьбою під керівництвом інструктора ЛФК 
по розробленій схемі:

в перші 3 дні, в період адаптації до кліматичних • 
умов, у дітей була звичайна прогулянка без наван-
тажень;
з 4 до 10 дня дозована ходьба здійснювалася по • 
маршруту № 1, зі швидкістю 70 кроків за 1 хв (3 
км/год), тривалістю 25 хв з відпочинком по 1 – 3 хв 
через кожні 200 м;
з 11 по 17 день дозована ходьба по маршруту № 2, зі • 
швидкістю 90 кроків за 1 хв (4 км/год), тривалістю 
40 хв з відпочинком по 2 хв через кожні 400 м;
з 18 по 24 день дозована ходьба по маршруту № 3, • 
зі швидкістю 120 кроків за 1 хв (5,6 км/год), трива-
лістю 60 хв, з відпочинком по 2–3 хв через кожні 
600 м.

Ходьба здійснювалася вздовж берега моря, за 
сприятливих умов навколишнього середовища, з до-
тримуванням відпочинку до та після ходьби, та контр-
олем пульсу.

Діти контрольної групи отримували звичайний 
комплекс реабілітації при бронхіальній астмі до яко-
го входили: магнітотерапія, спелеотерапія, озокерит, 
грязелікування, водолікування, ароматерапія, масаж, 
інгаляції, лікувальна фізкультура, дихальна гімнасти-
ка по Лазарєву, трав’яний чай, кисневий коктейль та 
кліматолікування.

Комплекс дихальної гімнастики був спрямований 
на покращання функціонування дихальної системи, 
поліпшення функції зовнішнього дихання, збільшен-
ня екскурсії грудної клітки та укріплення дихальних 
м’язів. Вправи даного комплексу виконувалися дітьми 
у повільному темпі, з акцентом на контроль дихання 
під час виконання вправ. Заняття з ЛФК проводилися 

щоденно протягом усього терміну перебування дітей 
у санаторії [4].

Дітям обох груп на початку перебування в са-
наторії та після завершення курсу реабілітації було 
проведене медико-біологічне обстеження, до якого 
було включено вимірювання антропометричних по-
казників (вага тіла, зріст, артеріальний тиск); оцінку 
функціонального стану дихальної системи (екскурсія 
грудної клітки, спірографія). Показники були занесені 
кожній дитині в індивідуальну історію хвороби у від-
повідні таблиці.

Організація дослідження. Дане дослідження про-
водилося на базі дитячого спеціалізованого соматич-
ного санаторію «Бердянський» м. Бердянськ, Запо-
різької області терміном з 10 листопада 2011 р. до 20 
лютого 2012 р. В дослідженні брали участь 20 дітей 
10–11 років, які були поділені на дві групи: контроль-
ну та основну по 10 дітей у кожній. 

Результати дослідження та їх обговорення.
До та після закінчення курсу реабілітації було про-

ведене обстеження дітей контрольної та основної груп 
за показниками, які булі нами підібрані.

В табл. 1 представлені середні показники стану 
дихальної системи у дітей до реабілітації.

Після закінчення курсу реабілітації було проведе-
не повторне обстеження дітей результати яких пред-
ставлені в табл. 2.

Як видно із таблиць 1 та 2, середні показники екскур-
сії грудної клітки у дітей контрольної групи збільшилась 
на 37,42%, а у дітей основної групи – на 61,98 %.

Показники ЖЄЛ основній групі після проведеного 
курсу реабілітації збільшилися на 4,6%, а у пацієнтів 
контрольної групи на 2,84%. 

Показник ФЖЄЛ у дітей основної групи збільшив-
ся на 2,6%, а у дітей контрольної групи – на 0,94 %.

Показники збільшення ОФВ1 в основній групі піс-
ля курсу реабілітації дорівнюють 6,25%, а в контроль-
ній групі – 4,32%.

Після завершення курсу реабілітації в основній 
групі ПОШ збільшився на 4,85%, тоді як в контроль-
ній групі цей показник склав всього 1,12%. 

Після закінчення курсу реабілітації індекс Тіфно у 
пацієнтів основної групи зріс на 1,6%, а в контрольній 
групі цей показник склав 0,56%. 

Оскільки по абсолютним числам ми не отримали 
достовірної різниці, то зрівняли показники стану ди-
хальної системи дітей у відсотковому відношенні та 
обчислили за допомогою критерію Ст’юдента, що ві-
дображає таблиця 3.

Наведені у даній таблиці результати свідчать, що 
достовірними можна вважати показники екскурсії 
грудної клітки та ЖЄЛ. Інші показники, а саме ФЖЄЛ, 
ОФВ1, ПОШ знову виявилися недостовірними.

Отримані результати свідчать про ефективність 
впливу заходів фізичної реабілітації на стан дихаль-
ної системи у дітей обох груп. Той факт, що більш ви-
ражені та статистично підтверджені позитивні зміни 
спостерігалися у дітей основної групи, говорить, що 
підібраний нами комплекс методів фізичної реабіліта-
ції виявився більш ефективним у порівнянні зі стан-
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Таблиця 1

Середні показники стану дихальної системи у дітей основної та контрольної групи до реабілітації

Показники, одиниці 
виміру

М ± m t Pосновна група контрольна група
Екскурсія грудної 
клітки, см 3,63 ± 0,76 3,50 ± 0,76 0,016 > 0,05
ЖЄЛ, л 2,39 ± 0,48 2,05 ± 0,42 0,530 > 0,05
ФЖЄЛ, л 2,30 ± 0,47 2,11 ± 0,44 0,269 > 0,05
ОФВ1, л 1,76 ± 0,36 1,62 ± 0,33 0,285 > 0,05
ПОШ, л/с 3,71 ± 0,77 3,54 ± 0,75 0,712 > 0,05
Індекс Тіфно, % 71,55 ± 14,5 70,91 ± 14,5 0,031 > 0,05

Таблиця 2
Середні показники стану дихальної системи у дітей основної та контрольної групи після реабілітації

Показники, одиниці 
виміру

М ± m
t Pосновна група контрольна група

Екскурсія грудної 
клітки, см 5,88± 1,21 4,81 ± 1,03 0,628 > 0,05
ЖЄЛ, л 2,50 ± 0,51 2,17 ± 0,46 0,493 > 0,05
ФЖЄЛ, л 2,36 ± 0,48 2,13 ± 0,44 0,345 > 0,05
ОФВ1, л 1,87 ± 0,39 1,69 ± 0,35 0,349 > 0,05
ПОШ, л/с 3,89 ± 0,82 3,58 ± 0,79 0,534 > 0,05
Індекс Тіфно, % 72,70 ± 14,7 71,31 ± 14,5 0,067 > 0,05

Таблиця 3
Показники стану дихальної системи дітей обох груп після експерименту

Показники, %
М ± m

t Pосновна група контрольна група
Екскурсія грудної 
клітки 40,2± 3,19 31,8 ± 3,09 2,117 < 0,05
ЖЄЛ 4,58 ± 0,19 2,73 ± 0,15 6,563 < 0,05
ФЖЄЛ 3,47 ± 0,38 2,50 ± 0,31 1,939 > 0,05
ОФВ1 6,17 ± 0,76 4,42 ± 0,38 2,042 > 0,05
ПОШ 3,17 ± 0,58 2,68 ± 0,23 1,619 > 0,05
Індекс Тіфно 2,55 ± 0,46 1,64 ± 0,42 1,456 > 0,05

дартним комплексом, який був застосований у контр-
ольній групі.

Висновки.
1. Аналіз літературних джерел щодо лікування дітей 

з бронхіальною астмою показав що 10–15% дітей 
хворіють на бронхіальну астму, в Україні цей по-
казник склав до 8% всіх дітей. Засобами фізичної 
реабілітації вдається полегшати стан протікання за-
хворювання. Методи фізичної реабілітації найбільш 
ефективні при комплексному застосуванні, тому 
пошук нових комплексних програм є актуальним 
завданням сучасної медицини.

2. Дослідженням функціонального стану дихальної 
системи дітей хворих на бронхіальну астму до 
проведення реабілітації було встановлено, що 
в усіх пацієнтів контрольної та основної групи 
досліджувані показники були знижені: ЖЄЛ від 2,4 
л до 2,1 л, ФЖЄЛ від 2,3 л до 2,1 л, ОФВ1 від 1,8 
л до 1,6 л, ПОШ від 3,7 л до 3,5 л, індекс Тіфно від 
71,6% до 70,9%. Статистична обробка результатів 
достовірних відмінностей між групами не виявила, 
що свідчить про однорідність підібраних груп.

3. Підібраний комплекс фізичної реабілітації дітей хво-
рих на бронхіальну астму включав в себе: дозовану 
ходьбу та спеціальні динамічні дихальні вправи за ме-

тодом Толкачова, електропроцедури: (магнітотерапію, 
електрофорез, електросон, інфіта, ампліпульс), 
інгаляції, ароматерапію, аероіонотерапію, кисне-
вий коктейль, трав'яний чай, аплікації озокериту 
на область грудної клітки, лікувальні ванни і душі, 
лікувальну фізкультуру, лікувальний класичний та 
вакуумний масаж, спелеотерапію.

4. В результаті застосування підібраного комплек-
су засобів фізичної реабілітації при бронхіальній 
астмі у дітей основної групи ми спостерігали кращу 
тенденцію до відновлення досліджених показників 
дихальної системи. В основній групі спостерігається 
покращення показників функціонального стану 
дихальної системи після проведення комплексу 
фізичної реабілітації з включенням дозованої ходь-
би та динамічних дихальних вправ, в той час, коли 
дані контрольної групи суттєво нижчі, що свідчить 
про ефективність дії підібраного комплексу.
Проблему  пошуку нових комплексних програм 

фізичної реабілітації дітей хворих на бронхіальну 
астму ще не повністю вичерпано, тому подальші до-
слідження з цієї тематики мають певні перспективи 
і будуть продовжені на кафедрі фізичної реабілітації 
Класичного приватного університету.



42

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Література:
Алекса В.И. Практическая пульмонология, М., Триада, 2005, 1. 
280 с.
Аренков В.А. Клінічне дослідження дитини, К., Здоров’я, 1984, 2. 
336 с.
Аряєв Н. А. Дитяча пульмонологія, К., Здоров’я, 2005, 607 с.3. 
Белозерова Л. М. Лечебная физическая культура в педиатрии, 4. 
Ростов н/Д, Феникс, 2006, 222 с. 
Богомолов В. М. Техника и методика физиотерапевтических 5. 
процедур, М., Медицина, 1991, 272 с.
Гордон Н. М. Заболевания органов дыхания и двигательная ак-6. 
тивность, К., Олимпийская литература, 1999, 126 с.

Информация об авторах:
Гагара Владимир Федорович 

vfgag@yandex.ru
Классический приватный университет

ул. Жуковского 70б, г. Запорожье, 69002, Украина.
Ковтун Ольга Сергеевна

iriska1503@mail.ru
Классический приватный университет

ул. Жуковского 70б, г. Запорожье, 69002, Украина.
Поступила в редакцию 27.04.12 г.

References:
Aleksa V.I. 1. Prakticheskaia pul'monologiia [Practical pulmonology], 
Moscow, Triad, 2005, 280 p.
Arenkov V.A. 2. Klinichne doslidzhennia ditini [Clinical research of 
child], Kiev, Health, 1984, 336 p.
Ariaiev N. A. 3. Ditiacha pul’monologiia [Child’s pulmonology], Kiev, 
Health, 2005, 607 p.
Belozerova L. M. 4. Lechebnaia fizicheskaia kul’tura v pediatrii [A 
medical physical culture in paediatrics], Rostov on Don, Phoenix, 
2006, 222 p. 
Bogomolov V. M. 5. Tekhnika i metodika fizioterapevticheskikh procedur 
[Technique and method of physical therapy procedures], Moscow, 
Medicine, 1991, 272 p.
Gordon N. M. 6. Zabolevaniia organov dykhaniia i dvigatel’naia 
aktivnost’ [Diseases of breathing organs and motive activity], Kiev, 
Olympic Literature,  1999, 126 p.

Information about the authors:
Gagara V.F.

vfgag@yandex.ru
Classical Private University

Zhukovsky str. 70 b, Zaporozhye, 69002, Ukraine.
Kovtun O.S.

iriska1503@mail.ru
Classical Private University

Zhukovsky str. 70 b, Zaporozhye, 69002, Ukraine.
Came to edition 27.04.12.



43

2012

07
Методи корекції постави молодших школярів  

засобами фізичних вправ
Гагара В.Ф., Онищук І.В.

Класичний приватний університет

Анотації:
Наведено результати впливу ме-
тодів фізичної реабілітації на ор-
ганізм дітей. У дослідженні брали 
участь 16 учнів молодших класів 
зі сколеотичними змінами грудного 
відділу хребта. Комплекс методів 
фізичної реабілітації включав спе-
ціальні корегуючи та загальнозміц-
нюючі вправи, лікувальну гімнасти-
ку, корекцію положенням. Заняття з 
лікувальної гімнастики проводили-
ся протягом 30–45 хв 3–4 рази на 
тиждень. Відзначається покращен-
ня показників рухливості хребта і 
стану постави школярів. Абсолютні 
показники стану постави та гнуч-
кості хребта значно наблизилися 
до фізіологічних величин. Рекомен-
довано реабілітаційний комплекс, 
що включає елементи корегуючої 
гімнастики, лікувальної фізичної 
культури, корекцію положенням, 
масаж м’язів тулуба. Також необ-
хідно дотримуватись раціонально-
го режиму дня та харчування, за-
безпечувати нормативні параметри 
робочих меблів та самоконтроль за 
станом постави.

Гагара В.Ф., Онищук И.В. Методы кор-
рекции осанки младших школьников 
средствами физических упражнений. 
Приведены результаты влияния методов 
физической реабилитации на организм де-
тей. В исследовании принимали участие 16 
учеников младших классов со сколиоти-
ческими изменениями грудного отдела по-
звоночника. Комплекс методов физической 
реабилитации включал специальные кор-
ригирующие и общеукрепляющие упраж-
нения, лечебную гимнастику, коррекцию 
положением. Занятия по лечебной гимна-
стике проводились в течение 30-45 минут 
3-4 раза в неделю. Отмечается улучшение 
показателей подвижности позвоночника и 
состояния осанки школьников. Абсолютные 
показатели состояния осанки и гибкости 
позвоночника значительно приблизились к 
физиологичным величинам. Рекомендова-
но реабилитационный комплекс, который 
включает элементы корригирующей гим-
настики, лечебной физической культуры, 
коррекцию положением, массаж мышц ту-
ловища. Также необходимо придерживать-
ся рационального режима дня и питания, 
обеспечивать нормативные параметры ра-
бочей мебели и самоконтроль состояния 
осанки.

Gagara V.F., Onishchuk I.V. Methods 
of correction of carriage of junior 
schoolchildren by facilities of physical 
exercises. The results of influence of 
methods of physical rehabilitation on 
the organism of children are resulted. 
In research took part 16 children of 
lower school with the scoliotic changes 
of pectoral department of spine. 
The complex of methods of physical 
rehabilitation included special correction 
and general health-improving exercises, 
medical gymnastics, correction position. 
Employments on a medical gymnastics 
during 30-45 minutes 3-4 times per a 
week were conducted. The improvement 
of indexes of mobility of spine and state of 
carriage of schoolchildren is marked. The 
absolute indexes of the state of carriage 
and flexibility of spine considerably got 
around physiology sizes. A rehabilitation 
complex which includes the elements of 
correction gymnastics is recommended, 
medical physical culture, correction, 
massage of muscles of trunk, position. It 
is also necessary to adhere to the rational 
mode of day and feed, provide the 
normative parameters of working furniture 
and self-control of the state of carriage.

Ключові слова:
порушення, постава, молодші, 
школяр, фізична, реабілітація, 
комплекс.

нарушение, осанка, младшие, школьник, 
физическая, реабилитация, комплекс.

violation, carriage, junior, schoolboy, 
physical, rehabilitation, complex.

Вступ.1

Постава – важливий показник, який характеризує 
фізичний розвиток людини. З роками постава форму-
ється і якщо у дитини слабкий м’язовий корсет, вини-
кає і фіксується неправильна постава. При порушен-
нях постави скелет деформується, навантаження на 
суглоби, зв’язки, м’язи розподіляється нерівномірно, 
що негативно впливає на весь опорно-руховий апарат, 
погіршується пружна функція хребта [1, 5]. Збережен-
ня за певних умов правильної, добре збалансованої 
пози людини досягають за рахунок її постійної ко-
рекції точно дозованими напругами численних м’язів 
тіла. Тому успіху у формуванні правильної постави 
досягають, перш за все, шляхом зміцнення м’язової 
системи, її різностороннім фізичним і фізіологічним 
тренуванням [8].

У маленьких дітей постави як такої ще немає, фі-
зіологічні вигини хребта відсутні, вертикальна поза 
нестійка. В процесі зростання дитини формується 
руховий стереотип, і в молодшому шкільному віці 
з’являються перші елементи сегментального вирів-
нювання. Проте у дітей 6–9 років постава нестійка, 
має місце надмірне прогинання поперекового відділу 
хребта, виступаючий живіт, лопатки, що стирчать – це 
норма для дітей цього віку. Стійка постава формуєть-
ся в середньому і старшому шкільному віці. Остаточ-
но формування постави відбувається з припиненням 
зростання скелета. 
© Гагара В.Ф., Онищук І.В., 2012

За даними наукових досліджень встановлено, що 
в дитячих шкільних установах у 80% дітей виявлені 
різні порушення постави. Порушення постави відно-
сять до провідних етіологічних чинників шкільного 
сколіозу [7].

Виникненню неправильної постави сприяють ба-
гато факторів, пов’язаних з неправильним сидінням, 
порушенням норм підбору розмірів шкільної меблі за 
параметрами зросту дітей, відсутність контролю за 
положенням тіла учнів при сидінні та ін. Велике зна-
чення в корекції порушеної постави школярів має фі-
зична реабілітація з використанням вправ лікувальної 
фізичної культури [4].

З зазначених позицій фізична реабілітація при по-
рушеннях постави є актуальним завданням для сьо-
годнішнього суспільного устрою держави.

Представлені в роботі матеріали є плановими на-
уковими дослідженнями кафедри фізичної реабіліта-
ції Інституту здоров’я, спорту та туризму Класичного 
приватного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягала у визначенні ефек-

тивності дії підібраного комплексу методів фізичної 
реабілітації на корекцію порушеної постави дітей мо-
лодшого шкільного віку.

Для досягнення поставленої мети нами були ви-
значені наступні завдання:
1) Проаналізувати джерела літератури за даною те-

мою.
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2) Визначити стан постави у дітей 7–9 років до про-
ведення реабілітаційних заходів.

3) Підібрати комплекс методів фізичної реабілітації 
для корекції постави у школярів.

4) Визначити ефективність дії підібраного комплек-
су у порівнянні з традиційними заходами фізичної 
реабілітації.
Дослідження стану постави у дітей проводилося 

шляхом виміру наступних показників: амплітуду ру-
хів при згинанні та розгинанні шиї, повороти голови, 
бокові згинання голови та хребта, наявність скривлень 
хребта у горизонтальній та сагітальній площині.

Підібраний реабілітаційний комплекс заходів 
включав організацію раціонального режиму дня та 
харчування, виконання вправ лікувальної фізичної 
культури, лікувальний масаж.

Діти експериментальної групи займалися по запро-
понованій нами програмі з використанням підібраних 
корегуючих фізичних вправ, проводилися рухливі ігри 
та додатково отримували комплекс масажу м’язів спи-
ни. Підібраний комплекс включав спеціальні корегу-
ючи і оздоровчо-лікувальні вправи: загальнозміцню-
ючі вправи, вправи на корекцію постави, лікувальну 
гімнастику, корекцію положенням. В залежності від 
виду порушення постави кожній дитині був визначе-
ний індивідуальний комплекс вправ.

Діти контрольної групи відвідували уроки фізичної 
культури за державною програмою два рази на тиждень 
та додаткові заняття з ЛФК, на яких використовували-
ся стандартні комплекси вправ. Також були проведені 
батьківські збори, на яких кожній родині було роздано 
спеціальні комплекси лікувальної фізичної культури, за 
якими діти займалися самостійно кожен день вдома. 

Гімнастичні вправи діти виконували з вихідних 
положень стоячи, сидячи, в упорі стоячи на колінах, 
лежачі й у висі при різних положеннях голови, тулуба, 
рук та ніг. Вибір вихідного положення в кожному кон-
кретному випадку визначався характером порушення 
постави [6].

Заняття з лікувальної гімнастики проводилися про-
тягом 30–45 хв 3–4 рази на тиждень. Весь цикл занять 
був поділений на два періоди – підготовчий і основний. 
У підготовчий період створювалися уявлення про пра-
вильну поставу і утворювалися фізіологічні переду-
мови для її закріплення. В основний період ця робо-
та завершувалася. В заняття з лікувальної гімнастики 
включалися загально розвиваючі та спеціальні вправи. 

Для зміцнення природного м’язового корсета ви-
конувалися вправи з вихідного положення лежачи на 
спині та животі і, особливо, в упорі стоячи на колінах. 
Вправи виконувалися симетрично, чергувалися з роз-
слабленням м’язів і дихальними вправами.

При сутулості, збільшенні грудного кіфозу викону-
валися вправи для зміцнення довгих м’язів спини. За-
стосовували розгинання корпуса із вихідних положень 
лежачи на животі, в упорі стоячи на колінах (колінах і 
долонях, колінах і передпліччях, колінах і витягнутих 
руках). Розгинання тулуба діти виконували з різними 
положеннями рук, з предметами, з обтяженням [4]. 

При збільшенні поперекового лордозу виконува-
лися вправи для зміцнення м’язів живота, викорис-
товуючи рухи ногами лежачи на спині: «велосипед», 
піднімання прямих ніг, перехід в положення лежачи, в 
положення сидячи тощо.

Діти зі зменшенням фізіологічних викривлень 
хребта виконували вправи, які бути спрямовані на 
зміцнення м’язів спини та живота, виконували рухи з 
невеликим обтяженням.

Для усунення асиметричної постави використову-
валися симетричні вправи, що врівноважують м’язовий 
тонус на опуклому і ввігнутому боці хребта. При кри-
лоподібних лопатках виконувалися колові рухи руками 
назад, згинання рук до потилиці й плечей [3, 4].

У дітей також формували навички правильного 
утримання тіла. Для цього використовували: трену-
вання перед дзеркалом; взаємний контроль за поста-
вою; виконувалися вправи на виховання правильної 
постави. Навички правильної постави формувалися і 
закріплювалися під час виконання загальнорозвиваю-
чих вправ, вправ на рівновагу, вправ на координацію, 
під час ігор.

Три рази на тиждень проводився лікувальний ма-
саж м’язів спини з використанням прийомів: погла-
джування, розтирання, розминання, вібрації [2].

Організація дослідження. Дослідження проводи-
лося на базі загальноосвітньої школи с. Веселе Хер-
сонської області з листопада 2011 р. до березня 2012 
р. В дослідженні брали участь 16 учнів молодших 
класів віком 7–9 років. Учасники експерименту були 
поділені на дві групи по 8 учнів у кожній: експеримен-
тальну і контрольну. 

Результати дослідження.
До та після закінчення курсу реабілітації було про-

ведене обстеження дітей контрольної та експеримен-
тальної груп за показниками, які булі нами підібрані. 

В табл. 1 представлені результати досліджень ста-
ну постави та показники рухливості хребта у дітей до-
слідних груп до проведення фізичної реабілітації.

Як видно із наведеної табл. 1, у дітей обох груп 
відмічалися знижені показники рухливості хребет-
ного стовпа, що свідчить про наявність порушення 
у них постави. Наближені величини цих показників 
у школярів контрольної та експериментальної групи 
характеризують однорідність підібраного дослідного 
контингенту. 

Після закінчення курсу реабілітації було прове-
дене повторне обстеження дітей результати котрих 
представлені в табл. 2.

Аналізуючи показники рухливості хребта, які були 
отримані після проведення реабілітаційних заходів 
можна побачити їх наявні позитивні зміни у дослід-
них обох груп. Зіставивши результати до і після реа-
білітаційних заходів нам вдалося розрахувати приріст 
показників у дітей експериментальної групи, який 
склав: згинання голови – 0,69 см; розгинання голо-
ви – 1,3 см; поворот голови направо – 2,58 см, налі-
во – 2,1 см; нахил голови вправо – 2,4 см, вліво – 1,9 
см. Значний приріст результатів відбувся при бічному 
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Таблиця 1

Показники рухливості хребта у дітей експериментальної та контрольної групи до фізичної реабілітації

Показники Контрольна група Експериментальна група

Згинання голови, см 3,6±0,30 3,5±0,40

Розгинання голови, см 18,3±0,28 18,05±0,45

Поворот голови, см
Направо Наліво Направо Наліво

9,5±0,20 9,2±0,30 9,6±0,40 9,2±0,43

Нахил голови, см 10,4±0,46 10,5±0,21 10,3±0,62 10,18±0,22

Бічне згинання тулуба, см 38,9±2,20 40,2±2,26 39,3±1,80 40,5±2,01

Таблиця 2
Показники рухливості хребетного стовпа у експериментальної й контрольної групи  

після фізичної реабілітації

Показники Контрольна група Експериментальна група

Згинання голови, см 3,78±0,19 2,81±0,18*

Розгинання голови, см 17,35±0,24 19,35±0,20*

Поворот голови, см
Направо Наліво Направо Наліво

8,46±0,14 8,4±0,15 7,02±0,25* 7,1±0,26*

Нахил голови, см 8,51±,0,19 10,6±0,16 7,81±0,21* 8,16±,025*

Бічне згинання тулуба, см 38,62±0,66 38,87±0,64 35,26±1,28* 36,2±0,99*

Примітка:  * – Р < 0,05.

згинанні тулуба, особливо в праву сторону – 4,1 см; 
ліву сторону – 2,7 см. Приріст цих показників у дітей 
контрольної групи був менш виражений.

Отримані результати свідчать про ефективність 
впливу заходів фізичної реабілітації на корекцію 
порушеної постави у дітей обох груп. Той факт, що 
більш виражені та статистично підтверджені позитив-
ні зміни спостерігалися у дітей експериментальної 
групи, говорить, що підібраний нами комплекс мето-
дів фізичної реабілітації виявився більш ефективним 
у порівнянні зі стандартним комплексом, який був за-
стосований у контрольній групі.

У досліджуваних експериментальної групи абсо-
лютні показники навіть наблизилися до симетричної 
постави. 

Висновки.
1. Під час аналізу літературних джерел встановле-

но, що проблема виникнення неправильної постави се-
ред школярів на цей час є досить актуальною й поши-
реною. Як свідчать наукові дослідження, у 80% дітей 
виявлено різноманітні дефекти постави. Значну роль в 
корекції порушеної постави школярів відіграє фізична 
реабілітація з використанням вправ лікувальної фізич-
ної культури. Реабілітаційні заходи більш ефективні, 

коли вони застосовуються у комплексі. Тому пошук 
нових комплексних програм фізичної реабілітації є ак-
туальним напрямом наукових досліджень.

2. Для дослідження стану постави найбільш ін-
формативними показниками є: результати гнучкості 
окремих відділів хребта та дослідження його вигинів. 
Реабілітаційні комплекси повинні включать елементи 
корегуючої гімнастики, лікувальної фізичної культу-
ри, корекцію положенням, масаж м’язів тулуба, гід-
рокінезотерапію, а також раціональний режим дня та 
харчування, забезпечення нормативних параметрів 
робочих меблів та самоконтроль за станом постави.

3. Як свідчать результати дослідження, у дітей екс-
периментальної групи абсолютні показники стану по-
стави та гнучкості хребта значно наблизилися до фі-
зіологічних величин. Так, показник згинання голови 
збільшився на 0,69 см; розгинання голови – на 1,3 см; 
показник повороту голови направо збільшився на 2,6 
см, вліво – на 2,1 см; показник нахилу голови вправо 
збільшився на 2,4 см, вліво – на 1,9 см; показник біч-
ного згинання тулуба в праву сторону збільшився на 
4,1 см, в ліву – на 2,7 см. Отримані дані підтверджують 
більшу ефективність дії запропонованого комплексу 
фізичної реабілітації у порівнянні зі стандартним.
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Нормування фізичних навантажень шляхом самооцінки 

студентами рівня фізичного стану і працездатності
Грибан Г.П.

Житомирський національний агроекологічний університет

Анотації:
Розглянуто шляхи вивчення умов 
для створення індивідуалізації та 
диференціації фізичного виховання 
студентів. Мета роботи – вивчення 
можливостей використання само-
оцінки студентів власного фізично-
го стану для планування фізичних 
навантажень під час проведення 
навчальних занять з фізичного ви-
ховання. У експериментальних до-
слідженнях взяло участь 647 сту-
дентів, які методом анкетування 
визначили власну фізичну працез-
датність. Встановлено, що студенти 
добре орієнтуються і можуть визна-
чити свою працездатність, яка суттє-
во підтверджується їхньою фізичною 
підготовленістю і має кореляційний 
зв’язок з показниками, що отримані 
за допомогою інструментальних ме-
тодик. Доведено, що існує суттєва 
різниця в самооцінці працездатнос-
ті в різних навчальних відділеннях. 
Уміння студентів самостійно оцінити 
рівень своєї працездатності дозво-
ляє викладачу оперативно вносити 
корективи у навчальний процес, ви-
значати об’єм і інтенсивність фізич-
них навантажень, періоди відпочин-
ку та управляти процесом фізичного 
вдосконалення студентів.

Грибан Г.П. Нормирование физических 
нагрузок путем самооценки студентами 
уровня физического состояния и работо-
способности. Рассмотрены пути изучения 
условий для создания индивидуализации и 
дифференциации физического воспитания 
студентов. Цель работы – изучение возмож-
ностей использования самооценки студен-
тов собственного физического состояния 
для планирования физических нагрузок в 
занятиях по физическому воспитанию. В 
эксперименте приняло участие 647 сту-
дентов. Студенты методом анкетирования 
определили собственную физическую рабо-
тоспособность. Установлено, что студенты 
хорошо ориентируются и могут определить 
свою физическую работоспособность. От-
мечается корреляционная связь между по-
казателями физической подготовленности 
студентов по результатам анкетирования 
и результатам измерений. Отмечается, что 
существует существенная разница в са-
мооценке  работоспособности в различных 
учебных отделениях. Установлено, что уме-
ние студентов самостоятельно оценивать 
уровень своей работоспособности позволяет 
преподавателю оперативно вносить коррек-
тивы в учебный процесс. Также определять 
объем, интенсивность физических нагрузок, 
периоды отдыха, управлять процессом фи-
зического совершенствования студентов.

Griban G.P. Setting of norms of 
physical loadings by students’ self-
appraisal of level of bodily condition 
and capacity. The ways of study of 
terms for creation of individualization 
and differentiation of physical education 
of students are considered. A purpose 
of work is study of possibilities of the 
use of self-appraisal of students of 
physical eigenstate for planning of the 
physical loadings in employments on 
physical education. 647 students took 
part in experiment. Students defined 
an own physical capacity the method 
of questionnaire. It is set that students 
are well oriented and can define the 
physical capacity. Cross-correlation 
connection is marked between the 
indexes of physical preparedness of 
students on results a questionnaire and 
to the results of measuring. It is marked 
that exists substantial difference in the 
self-appraisal  of capacity in different 
educational separations. It is set that 
ability of students is independent 
allows to estimate the level of the 
capacity a teacher operatively to bring 
in correction in an educational process. 
Also to determine a volume, intensity 
of the physical loadings, periods of 
rest, manage the process of physical 
perfection of students.

Ключові слова:
самооцінка, фізичний, стан, актив-
ність, працездатність, розвиток, 
підготовленість.

самооценка, физический, состояние, ак-
тивность, работоспособность, развитие, 
подготовленность.

self-appraisal, physical, state, activity, 
capacity, development, preparedness.

Вступ. 1

Процес фізичного виховання у ВНЗ вимагає ство-
рення умов для індивідуального і диференційовано-
го фізичного навантаження студентів з урахуванням 
рівня їх фізичного розвитку, фізичної підготовленос-
ті, стану здоров’я, морфо-функціонального статусу 
тощо. Оперативному і доступному вирішенню цих за-
вдань у навчальному процесі з фізичного виховання  
може сприяти самооцінка студентами власної фізич-
ної працездатності та рівня фізичного стану. Визна-
чення об’єму і інтенсивності фізичних навантажень 
під час проведення навчальних занять у значній мірі 
залежить від того, наскільки професійно і вміло ви-
кладач володіє навичками оцінки рівня фізичного ста-
ну студентів і наскільки точна самооцінка студентів 
своєї працездатності. Адже ефективне використання 
фізичних вправ, не можливе без врахування відповід-
ності інтенсивності та об’єму фізичних навантажень 
функціональним можливостям організму студентів. 

Перш ніж призначити величину фізичних наванта-
жень для студентів, необхідно визначити об’єм функці-
ональних резервів даного контингенту студентів, рівень 
толерантності їх до запропонованих навантажень у про-
цесі навчальних та самостійних занять. Встановлен-
ня чітких критеріїв оцінки фізичного стану організму, 
об’єму його функціональних резервів дозволить перейти 
від емпіричного дозування навантажень до застосуван-
ня науково-обґрунтованих рухових режимів з найбільш 
© Грибан Г.П., 2012

об’єктивною енергетичною оцінкою [4]. Нехтування 
цим положенням (при виконанні наднормативних на-
вантажень) призводить до негативного впливу фізичних 
вправ на здоров’я студентів. З іншого боку, виконання 
недостатніх навантажень не сприяє росту функціональ-
них ефектів проведеного навчального заняття.

В.М. Заціорський [3] вказує на те, що фізичним 
станом студента можна управляти, змінюючи його 
в необхідному напрямку. Можливість цілеспрямо-
ваного керування фізичним станом реалізується при 
певних умовах і в певних межах у процесі фізичного 
виховання. З позицій кібернетики і теорії управління 
сутність цього процесу полягає в переводі фізичного 
стану студентів з низького на більш високий рівень і 
збереженні його протягом відповідного відрізку часу. 
Виходячи з цих позицій, фізична підготовка повинна 
бути оптимально регламентована і базуватись на ви-
значених методологічних постулатах і концепціях, 
що враховують закономірності управління фізіологіч-
ними системами. Знаючи і вміло використовуючи ці 
об’єктивні закономірності процес фізичного вихован-
ня можна спрямувати в оптимальному для особистос-
ті напрямку, забезпечити гармонійне вдосконалення 
функцій організму, підвищити працездатність та ско-
ротити біологічний вік студентів, тобто “віддалити” 
час природнього старіння.

Власні дослідження дають підстави стверджувати, 
що на фізичний стан студентів, з одного боку, діє до-
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сить багато факторів, а з іншого, фізичний стан суттє-
во впливає на цілий ряд показників життєдіяльності 
студентів [1, с. 59].

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
національного агроекологічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є вивчення можливості викорис-

тання самооцінки студентів власного фізичного стану 
для планування фізичних навантажень під час прове-
дення навчальних занять з фізичного виховання.  

Завдання роботи були спрямовані на оцінку фізич-
ної працездатності студентів та вивчення шляхів під-
вищення рівня фізичного стану студентів. 

Для досягнення мети дослідження проведений ана-
ліз та синтез літературних джерел, аналіз якості прове-
дення навчальних занять, бесіда, анкетування, педаго-
гічний експеримент, методи математичної статистики. 
В анкетуванні взяли участь студенти Житомирського 
національного агроекологічного університету. 

Результати дослідження. 
Рівень фізичного стану студентів залежить від 

багатьох факторів, основні із яких пов’язані зі спосо-
бом життя і рівнем рухової активності. Систематичні 
навчальні заняття фізичними вправами є важливою 
запорукою нормального фізичного розвитку особис-
тості студента, обов’язковою умовою виховання прі-
оритетних орієнтацій на зміцнення здоров’я і мотива-
ційним стимулом до регулярних самостійних занять 
фізичними вправами та спортом.

Фізичний стан студентів визначається сукупністю 
взаємопов’язаних ознак, серед яких можна виділити: 
здоров’я (відповідність показників життєдіяльності, 
стійкість організму до несприятливих зовнішніх чинни-
ків), будова тіла, фізична працездатність, функціональ-
ний стан органів і систем організму, фізичний розвиток, 
фізична підготовленість, технічна підготовленість тощо. 

Показниками фізичного стану є: рівень макси-
мального споживання кисню, рівень максималь-
ної фізичної працездатності, параметри діяльності 
функціональних систем організму, морфологічного 
і психічного статусу, фізична підготовленість, стан 
здоров’я. Виділяють 5 рівнів фізичного стану (низь-
кий, нижче середнього, середній, вище середнього, 
високий) у здорових людей [6].

Оцінка рівня фізичного стану студента  може  ви-
користовуватися  як критерій оздоровчої ефективнос-
ті занять фізичними вправами, а також як критерій го-
товності до навантажень різного характеру, а загалом 
може бути критерієм ефективності процесу фізичного 
виховання у ВНЗ [5]. Відсутність можливості вчасно-
го отримання інформації про стан студента знижує 
ефективність даного процесу, а інколи призводить і до 
негативних наслідків [2].

Існує досить велика кількість діагностичних сис-
тем та тестів оцінки  рівня фізичного стану [1, с. 60–
74], але всі вони мають ряд недоліків: 
• різноманітну інформативність, досить часто різні по-

казники характеризують одну функцію або декілька 
тестів характеризують однакові показники з одна-
ковою інформативністю;

• можуть бути одержані тільки в результаті погли-
блених методів функціональних досліджень за до-

помогою велоергометричних або степ-тестових 
навантажень з реєстрацією електрокардіограми і 
газоаналізу;

• вимагають для їх проведення певних умов і багато 
часу для оцінки фізичного стану студентів; 

• значна їх частина характеризує фізичний стан дорос-
лого населення або дітей, що є досить важким за-
вданням для практичного їх застосування в навчаль-
ному процесі з фізичного виховання студентів;

• є досить складними і потребують спеціальної 
підготовки від викладацького складу та забезпечен-
ня кафедр фізичного виховання спеціальним облад-
нанням.
Виходячи з вищесказаного, слід зазначити, що 

основними завданнями оцінки фізичного стану сту-
дентів в навчальному процесі з фізичного виховання 
повинні бути:
• оцінка умов і організації проведення навчальних занять;
• вивчення функціонального стану студента з метою 

оцінки його фізичної підготовленості;
• вивчення впливу фізичного навантаження на організм 

у процесі навчального заняття;
• оцінка відповідності фізичного навантаження та 

використовуваних засобів фізичного виховання 
можливостям організму студента для позитивного 
впливу на подальшу навчальну діяльність;

• визначення засобів фізичного виховання 
для відновлення і поліпшення розумової та 
інтелектуальної діяльності.
Тому для забезпечення оптимального оздоровчо-

го ефекту навчальних занять з фізичного виховання, 
корекції фізичних навантажень, відповідно до функ-
ціональних і фізичних можливостей організму сту-
дентів необхідний вихідний рівень їх працездатності. 
Найбільш оперативним показником може бути само-
оцінка студентів власної працездатності. Проведені 
дослідження підтвердили її неоднорідність і нео-
днозначність розвитку (табл. 1). Чим вища загальна 
фізична працездатність студента, тим більший обсяг 
роботи при певному зростанні ЧСС він може вико-
нати. Результати досліджень підтвердили, що сту-
денти добре орієнтуються і можуть визначити свою 
працездатність, яка суттєво підтверджується їхньою 
фізичною підготовленістю і має кореляційні зв’язки з 
реальними показниками, що отримані за допомогою 
інструментальних методик.

Суттєва різниця в самооцінці працездатності отри-
мана в різних навчальних відділеннях (табл. 2). Серед 
студентів спортивного відділення не виявлено жод-
ного студента з поганою працездатністю. Найнижчий 
рівень працездатності визначили студенти спеціаль-
ного навчального відділення. Характерною ознакою є 
також те, що серед студентів спеціального відділен-
ня 3,3 % вказали, що вони мають відмінну фізичну 
працездатність. Виявлено також, що деякі студенти 
не зовсім розуміють різницю між фізичною працез-
датністю і фізичною підготовленістю. Зустрічаються 
випадки, коли фізична якість – витривалість розгляда-
ється як працездатність людини.

Висновки. 
Результати досліджень підтвердили, що спеціаль-

но організований освітній процес під час навчальних 
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Таблиця 1

Самооцінка студентами власної фізичної працездатності (в %, n = 647)

Рік
навчання Стать

Фізична працездатність
відмінна добра посередня низька погана не

визначена

І
чол.
жін.

всього

6,7
3,7
5,3

50,5
39,0
45,6

32,3
47,6
39,0

4,8
6,1
5,3

–
2,4
1,1

5,7
1,2
3,7

ІІ
чол.
жін.

всього

14,1
4,7
7,1

65,5
45,0
50,1

14,1
37,7
31,8

6,3
9,4
8,6

–
1,6
1,2

–
1,6
1,2

ІІІ
чол.
жін.

всього

5,7
3,9
4,6

45,7
39,3
41,9

28,6
35,3
32,6

17,1
13,7
15,1

2,9
–

1,2

–
7,8
4,6

ІV
чол.
жін.

всього

8,8
3,5
5,0

47,1
45,8
46,2

26,4
34,1
31,9

11,8
11,8
11,8

5,9
2,4
3,4

–
2,4
1,7

Всього по 
ВНЗ

чол.
жін.

всього

8,8
4,2
5,9

53,3
43,3
47,0

26,1
38,6
34,0

8,0
9,8
9,1

1,3
1,7
1,5

2,5
2,4
2,5

Таблиця 2
Оцінка студентами різних навчальних відділень власної фізичної працездатності (в %, n = 647)

Навчальні 
відділення Стать

Фізична працездатність
відмінна добра посередня низька погана не

визначена

Спеціальне
чол.
жін.

всього

3,8
3,1
3,3

43,3
38,1
40,0

30,2
43,4
38,7

18,9
11,3
14,0

3,8
4,1
4,0

–
–
–

Основне
чол.
жін.

всього

9,5
2,8
5,1

54,7
41,3
45,9

27,0
40,6
35,9

5,6
10,9
9,1

0,8
1,2
1,1

2,4
3,2
2,9

Спортивне
чол.
жін.

всього

11,9
10,8
11,3

59,3
58,4
58,9

20,3
24,6
22,6

3,4
3,1
3,2

–
–
–

5,1
3,1
4,0

занять дозволяє студентам вільно орієнтуватися в 
оцінці своєї фізичної підготовленості, працездатнос-
ті, фізичного стану, зрозуміти суттєві відмінності між 
цими чинниками, що в подальшому надає можливість 
студенти підбирати засоби фізичного виховання і ре-
жими навантажень під час навчально-тренувальних 
занять. Такий підхід має велике практичне значення 
не тільки під час навчальних занять у ВНЗ, а в подаль-
шій життєдіяльності студента під час канікул, закін-
чення ВНЗ, в сім’ї тощо.

Уміння студентів самостійно оцінити рівень своєї 
працездатності дозволяє викладачу оперативно вноси-
ти корективи у навчальний процес, індивідуально ви-
значати об’єм і інтенсивність фізичних навантажень, 
періоди відпочинку, а у цілому управляти процесом 
фізичного вдосконалення студентів.

Подальші дослідження планується направити на 
наукове обґрунтування методики самооцінки фізич-
ного стану та працездатності студентів.
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Особливості фізичного виховання студентів  вищих навчальних 
закладів, які мають захворювання опорно-рухового апарату

Гуменний В.С.
Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто методики фізичного 
виховання студентів, які мають 
захворювання опорно-рухового 
апарату. У дослідженні прийняли 
участь 184 студенти. Оцінено рі-
вень розвитку окремих груп м’язів 
студентів та динаміку точності ру-
хів. Досліджено координаційні зді-
бності за допомогою комп’ютерної 
системи з відтворенням 
просторово-часових параметрів. 
Рекомендовано самостійні заняття 
з фізичного виховання проводити 
на основі індивідуальних завдань. 
Відзначається, що заняття за ін-
дивідуальними програмами дають 
можливість вирівнювати та підтя-
гувати найменш розвинені фізичні 
якості до статистично середнього 
рівня. Рекомендовано авторську 
програму з фізичного виховання. 
Програма сприяє підвищенню рів-
ня фізичної підготовленості, попе-
редженню професійних захворю-
вань і травматизму, досягненню 
високого професіоналізму.  

Гуменный В.С. Особенности физиче-
ского воспитания студентов высших 
учебных заведений, которые имеют за-
болевания опорно-двигательного аппа-
рата. Рассмотрены методики физического 
воспитания студентов, которые имеют за-
болевания опорно-двигательного аппарата. 
В исследовании приняли участие 184 сту-
дента. Оценен уровень развития отдельных 
групп мышц студентов и динамика точности 
движений. Исследованы координационные 
способности с помощью компьютерной си-
стемы с воссозданием пространственно-
временных параметров. Рекомендуется 
самостоятельные занятия по физическом 
воспитании проводить на основе индивиду-
альных заданий. Отмечается, что занятия по 
индивидуальным программам дают возмож-
ность выравнивать и подтягивать наименее 
развитые физические качества к статисти-
чески среднему уровню. Рекомендована 
авторская программа по физическому вос-
питанию. Программа способствует повыше-
нию уровня физической подготовленности, 
предупреждению профессиональных забо-
леваний и травматизма, достижению высо-
кого профессионализма.  

Humennyi V.S. Features of physical 
education of students of higher 
educational establishments which 
have diseases of locomotorium. The 
methods of physical education of students 
which have diseases of locomotorium 
are considered. 184 students took part 
in research. The level of development 
of separate groups of muscles of 
students and loud speaker of exactness 
of motions is appraised. Co-ordinating 
capabilities are investigated by the 
computer system with the recreation 
of spatio-temporal parameters. It is 
recommended independent employments 
after physical education to conduct on 
the basis of individual tasks. It is marked 
that employments on the individual 
programs enable to even and pull up 
the least developed physical qualities to 
the statistically middle level. The author 
program is recommended on physical 
education. The program is instrumental 
in the increase of level of physical 
preparedness, warning of professional 
diseases and traumatism, achievement of 
high professionalism.  

Ключові слова:
студенти, опора, професіона-
лізм, захворювання.

студенты, опора, профессионализм, забо-
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students, support, professionalism, 
disease.

Вступ. 1

Перші кроки до майбутнього професіоналізму 
працівника починаються з його навчання професії. 
Підкреслюючи зв’язок здоров’я і майбутньої профе-
сії, відзначається, що фізичне здоров’я відбиває такий 
ступінь фізичного розвитку студента, його рухових 
навичок й умінь, що дозволяє найбільше повно реалі-
зовувати свої творчі можливості [1]. Фізичне здоров’я 
є не просто бажаною якістю майбутнього фахівця, а 
необхідною умовою його особистісної структури, не-
обхідною умовою побудови і розвитку суспільних від-
носин. Класичне і досить ємне визначення здоров’я 
як фізичного, психічного і соціального благополуччя 
має потребу в корекції, коли мова заходить про про-
фесійне [4]. На перший план у трактуванні здоров’я 
в цьому випадку виходять показники психофізичного 
сполучення, що забезпечують взаємодію біологічної 
складової соціально-технічного середовища.

В усьому світі спостерігається тенденція до зрос-
тання кількості захворювань опорно-рухового апарату 
(ОРА).

Стан опорно-рухового апарату має великий вплив 
на здоров’я людини. Причинами деформації опорно-
рухового апарату є: відсутність навиків правильного 
стояння, невміння зберігати правильну позу під час 
сидіння за столом [5]. Умовно ці хвороби розділяють 
на три групи:

ревматизм та інфекційний ендокардит;• 
хвороби суглобів (ревматоїдний артрит, остеоар-• 
троз, псориартичний артрит та ін.);
дифузні хвороби з’єднувальної тканини (системна • 
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червона волчанка, системна склеродермія, дермато-
міозит та ін.). 

При ревматичному поліартриті з’являються силі 
больові відчуття в крупних суглобах, обмеження ру-
хів, припухлість в області враженого суглобу. 

Артрит – найбільш „демократичне” з усіх захво-
рювань. Цією хворобою страдають в США близько 37 
мільйонів, в усьому світі – майже 1 мільярд людей. 
Існує 127 видів артриту, одні з яких зустрічаються рід-
ко, інші досить часто [3].

Попередніми дослідженнями проведено класи-
фікацію професій, які зумовлюють захворювання 
опорно-рухового апарату; визначено функціональні 
порушення, що трапляються найчастіше; розроблено 
технологію корекції постави; визначено показники 
біогеометричного профілю постави.

До цього часу недостатньо дослідженими є систе-
ми, які моделюють опорно-руховий апарат людини, а 
також методика ФВ для студентів із захворюваннями 
ОРА. 

Роботу виконано згідно зведеного плану наукових 
досліджень кафедри фізичного виховання Кремен-
чуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є визначення ефективності мето-

дики фізичного виховання студентів, які мають захво-
рювання опорно-рухового.

Результати дослідження. 
У дослідженні брали участь 184 студенти Кремен-

чуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського (КрНУ) різних факультетів і спеці-
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альностей   спеціальної медичної групи, які мали за-
хворювання опорно-рухового апарату. 

У залежності від особливостей предмета праці, усі 
спеціальності КрНУ, за якими ведеться підготовка фа-
хівців, можна розділити на 3 групи:

1. Технономічні спеціальності (людина – техніка).
Це професії, що характеризуються постійною 

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

2. Сигномічні спеціальності (людина – знакова 
система).

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

3. Соціометричні спеціальності (людина – людина).
Це група професій, що відрізняється розумовою 

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

Для визначення розвитку  окремих груп м’язів за-
стосовувалися наступні фізичні вправи:

1. Розвиток сили м’язів плечового поясу –  підтя-
гування на низькій перекладині з вису лежачи (для 
дівчат) і підтягування на високій перекладині (для 
юнаків).

2. Розвиток сили м’язів черевного преса:
–  піднімання прямих ніг у висі на перекладині до 

дотику (для юнаків);
–  підйом тулуба з положення лежачи, ноги за-

кріплені, руки за головою, нахил уперед до торкання 
руками ніг, повернення у вихідне положення з торкан-
ням лопатками килима (для дівчат).

3. Вибухова сила визначалася за допомогою тесту 
Саржента і стрибка в довжину з місця.

4. Оцінка рівня розвитку фізичної якості – швидко-
сті – проводилася  за результатами виконання вправи 
біг на 100 метрів з високого старту, а також „човнико-
вого бігу” 4х9 м. 

5. Оцінка рівня розвитку фізичних якостей – сили 
і силової витривалості – проводилася за результатами 
виконання  комплексно-силової вправи (КСУ).

6. Оцінка рівня розвитку фізичної якості – загаль-
ної витривалості – проводилась на підставі результа-
тів виконання вправи біг на 2000 м у дівчат і 3000 м у 
юнаків по біговій доріжці стадіону.

Оцінка координаційних здібностей людини в умо-
вах стомлення є важливим показником спеціальної 
працездатності. При цьому просторово-тимчасова 
точність рухів багато в чому визначає ефективність 
роботи операторів, водіїв і т.д. З метою вивчення ди-
наміки точності рухів у різних умовах виробничої ді-
яльності нами була розроблена комп’ютерна система з 
ручним відтворенням просторово-часових параметрів 
[2].

Пристрій включає комп’ютер, ручний пристрій 
відтворення, блок реєстрації  ЧСС та АТ. При цьо-
му нами використовувалася комп’ютерна програ-
ма навчання друкуванню „Keystrokes ++ v.2.07”. 
З метою стандартизації умов експерименту для 
осіб з порушенням опорно-рухового апарату  ми 
використовували фіксований ручний пристрій 
відтворення просторово-часових параметрів рухів в 
одній площині, який не потребує зорового контролю.

На початку досліджуваний з відкритими очима 
відтворює кут в 60° на протязі 1 секунди тричі. 
Орієнтиром кінцевих положень просторових 
параметрів слугував звуковий сигнал. Потім 
досліджуваний із закритими очима відтворював  
задані параметри без зорового контролю також тричі. 
Автоматично комп’ютерна програма вираховувала 
середню помилку відтворення просторово-часових 
параметрів рухів у відсотках. Пристрій автоматично  
визначає середню помилку відтворення параметрів 
рухів і видає інформацію на монітор і принтер.

При проведенні досліджень з фізичної підготовле-
ності студентів на всіх етапах роботи були створені 
однакові умови, що дозволяють одержати об’єктивні 
результати. Студенти контрольної групи займалися 
за загальноприйнятою методикою. У ході досліджень 
студенти експериментальної групи виконували інди-
відуальні завдання на заняттях з фізичного виховання, 
а також самостійно займалися фізичними вправами.

Самостійні заняття з фізичного виховання про-
водилися на основі індивідуальних завдань, що вра-
ховують: рівень фізичної підготовленості (розвиток 
окремих груп м’язів та розвиток основних фізичних 
якостей); рівень фізичного стану (на основі вимі-
рів довжини та маси тіла, ЧСС, АТ);  захворювання 
опорно-рухового апарату студентів. Заняття за інди-
відуальними програмами фізичними вправами дають 
можливість вирівнювати та підтягувати найменш роз-
винені фізичні якості до статистично середнього рів-
ня. Під час нормування навантажень враховувалися 
час виконання вправ, характер відпочинку, кількість 
повторів виконання вправ, час інтервалів відпочинку 
між вправами, кількість повторів фізичних вправ та 
характер м’язових навантажень.

Для розробки індивідуальних занять з фізично-
го виховання враховувалися наступні дані: розклад 
навчальних занять з ФВ; нормативи з ФВ із ураху-
ванням захворювання опорно-рухового апарату; ан-
тропометричні дані; показники АТ, ЖЄЛ, ЧСС; дані 
результатів тестування розвитку окремих груп м’язів: 
плечового поясу, спини, ніг; результати поточних та 
підсумкових перевірок фізичної підготовленості сту-
дентів.

На основі результатів проміжних тестувань (по-
точного контролю), які проводилися один раз на мі-
сяць, студентам встановлювались індивідуальні за-
вдання. Такий підхід та аналіз отриманих результатів 
дав змогу: визначити напрям роботи з удосконалення 
„відстаючих” фізичних якостей студентів, які мають 
захворювання ОРА; розробити індивідуальні навчаль-
ні плани для занять з фізичного виховання студентів 
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протягом 1 місяця; надати можливість студентам са-
мостійно аналізувати індивідуальну фізичну підго-
товленість, фізичний розвиток, фізичний стан.

Показники фізичної підготовленості юнаків тех-
нономічних спеціальностей, які  мають захворювання 
опорно-рухового апарату контрольної та експеримен-
тальної груп після педагогічного експерименту пред-
ставлені в таблиці 1.

Порівняльний аналіз фізичної підготовленості юна-
ків технономічних, сигномічних, соціометричних спе-
ціальностей та дівчат соціометричних спеціальностей 
контрольної та експериментальної груп після педаго-
гічного експерименту, має достовірні відмінності. Ві-
рогідність відмінності за t – критерієм Ст’юдента май-
же за всіма показниками статистично значима (Р<0,05). 
Винятком є показники зі стрибків з місця у юнаків 
технономічних спеціальностей, підтягування на пере-
кладині та піднімання ніг у висі в юнаків сигномічних 
спеціальностей, підтягування на перекладині в юнаків 
соціометричних спеціальностей.

Характерною ознакою результатів тестування є 
відставання у виконанні вправи з підтягування на пе-
рекладині в юнаків усіх спеціальностей, що можна 
пояснити значною кількістю захворювань у студентів 
спеціальної медичної групи верхнього плечового по-
ясу (27 %).

Зазначимо, що найкращі результати фізичної під-
готовленості після педагогічного експерименту мають 
юнаки соціометричних спеціальностей. При цьому, 
кращі показники фізичної підготовленості дівчат у по-
рівняні з юнаками, можна пояснити тим, що зміни по-
казників у дівчат відбуваються швидше та надійніше.

Достовірно покращилися координаційні здібнос-
ті студентів, які були визначенні за допомогою при-
строю механічної пам’яті людини. 

Питання підготовки студентів з урахуванням спе-
цифіки професійної діяльності вирішувалися на осно-
ві застосування цілеспрямованих методів ФВ, що 
сприяє: успішному навчанню професії; оптимізації 
навчання шляхом концентрації основної уваги на фор-
мування професійно важливих якостей та навичок; 
розвиток та закріплення сформованих якостей і на-
вичок шляхом ППФП для досягнення психофізичної 
готовності до майбутньої професійної діяльності.

Висновки
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 1. 
навчання руховим діям є складним, динамічним 
процесом. 

Зазначимо також, що створена нами індивідуальна 2. 
програма ФВ сприяє: підвищенню рівня фізичної 
підготовленості, попередженню професійних за-
хворювань та травматизму, досягненню високого 
професіоналізму.

Для студентів, які мають захворювання опорно-3. 
рухового апарату необхідно використовувати ме-
тодику фізичного виховання, яка б враховувала  
специфіку захворювання та була спрямована на 
підвищення рівня здоров’я, а також спрямована 
на розвиток „значущих” фізичних якостей для 
майбутньої професійної діяльності.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у вивчені можливостей професійного розвитку май-
бутніх фахівців, які мають захворювання опорно-
рухового апарату.

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості юнаків технономічних спеціальностей, які  мають захворювання опорно-

рухового апарату контрольної  після педагогічного експерименту

По-
казни-

ки

Біг
100 м

Стри-
бок з 
місця 

Підтя-
гування на 

перекладині
КСВ

Човни-
ковий 

біг 
4х9 м

Біг 
3000 м

Підні-
мання ніг 

у висі 

Тест 
Сар-

жента

Кордина-
ційні 

здібності

Контрольна група (n=19)

х 14,9 190 8,6 34,2 11,8 921 6,4 24,6 8,9

σ 0,44 14,4 3,86 6,37 0,4 34,29 4,08 7,23 2,43

m 0,11 4,34 1,16 1,02 0,12 8,34 1,23 1,18 0,73

V 2,96 7,6 45,13 17,6 3,72 3,73 64,13 29,46 27,24

Експериментальна група (n=11)

х 14,6 191 9,8 39,0 10,9 899 9,6 27,7 5,6

σ 0,65 11,36 3,0 6,29 0,39 29,89 2,5 4,1 1,21

m 0,13 3,43 0,91 1,01 0,12 7,01 0,75 1,14 0,36

V 4,52 5,95 30,33 15,73 3,75 3,33 25,95 14,79 21,4

P p<0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 p <0,05 p<0,05 p <0,05 p <0,05 p <0,05
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Аналіз ціннісної орієнтації  
майбутніх вчителів фізичного виховання
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Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 
при Національному університеті фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проведено аналіз ціннісної орієн-
тації майбутніх вчителів фізичного 
виховання. Визначені ступінь зна-
чення для студентів таких ціннісних 
понять, як: дружба, любов, сім'я – 
взаємини з батьками, навчання, за-
хоплення, здоров'я. У експерименті 
брали участь 512 студентів 1 – 2 
курсів. Студентам було запропоно-
вано оцінити кожне поняття за 5-ти 
бальною шкалою. Встановлене 
наступне: 40,3 % студентів тих, 
що брали участь в експерименті, 
максимально високо (5 балів) оці-
нили значення для себе взаємовід-
носин з батьками; приблизно 40 % 
студентів максимально високо (5 
балів) оцінили значення для себе 
здоров'я. Найменше число студен-
тів високо оцінюють значення друж-
ба (9,85%) та навчання (5,36%). 
Така оцінка ціннісних понять вказує 
на необхідність внесення коректив 
в процес професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів фі-
зичного виховання.

Деминская Л.А. Анализ ценностной ори-
ентации будущих учителей физического 
воспитания. Проведен анализ ценностной 
ориентации будущих учителей физического 
воспитания. Определены степень значения 
для студентов таких ценностных понятий, 
как: дружба, любовь, семья – взаимоот-
ношения с родителями, учеба, увлечения, 
здоровье. В эксперименте приняли уча-
стие 512 студентов 1 и 2 курсов. Студентам 
было предложено оценить каждое понятие 
по 5-ти бальной шкале. Установлено сле-
дующее: 40,3 % студентов, участвующих 
в эксперименте, максимально высоко (5 
баллов) оценили степень значения для 
себя взаимоотношений с родителями; при-
близительно 40 % студентов максимально 
высоко (5 баллов) оценили степень значе-
ния для себя здоровья. Наименьшее чис-
ло студентов высоко оценивают значение 
дружбы (9,85%) и учебы (5,36%). Такая 
оценка ценностных понятий указывает на 
необходимость внесения корректив в про-
цесс профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей физического 
воспитания.

Deminskaya L.A. The analysis of 
the value orientation of the future 
teachers of physical education. The 
analysis of the value orientation of the 
future teachers of physical education was 
carried out. The degree of importance for 
students of such values as: friendship, 
love, family – relationships with parents, 
study, hobbies, health was determined In 
the survey took part 512 students of 1st 
and 2nd courses. Students were proposed 
to rate each concept on a 5-point 
scale. It was determined that 40,3 % of 
students who took part in the survey as 
high as possible (for 5 points) estimated 
for themselves the degree of value 
relationships with parents; approximately 
40 % of students as high as possible (for 
5 points) estimated for themselves 
the degree of value health. The smallest 
number of students appreciate such values 
as friendship (9,85%) and learning (5,36%). 
Such estimation of values indicates the 
necessity for adjustments in the process 
of professionally – pedagogical training of 
future teachers of physical education.

Ключові слова:
цінності, орієнтації, сім’я, 
здоров’я.

ценности, ориентации, семья, здоровье, 
дружба, учеба.

values, orientation, family, health, 
friendship, study.

Вступ.1

Формування аксіологічної компетентності май-
бутніх вчителів фізичного виховання передбачає 
вивчення та формування ціннісних орієнтацій. Без 
визначення самою людиною аксіологічної спрямо-
ваності своєї особистості неможливе подальше фор-
мування аксіологічної компетентності й підходу до 
своєї професійної діяльності. С.О.Сисоєва та І.В. 
Соколова щодо ціннісній орієнтаціях пишуть наступ-
не: «ціннісні орієнтації на індивідуальному рівні є 
соціально-психологічним феноменом особистості, що 
виражаються через надання переваги або відторгнен-
ня певних смислів і моделей поведінки, який прояв-
ляється у її спрямованості, установках, переконаннях. 
Вони містять в собі ідеали, уявлення про смисл життя 
і діяльність людини. Таким чином, ціннісна орієнта-
ція є ядром мотиваційно-цінісної сфери особистості, 
що характеризується єдністю процесів саморегуляції 
і усвідомленого саморозвитку [5].

Ціннісні орієнтації майбутніх вчителів фізичного 
виховання формуються не лише в процесі професійно-
педагогічної підготовки, але й в процесі формування 
особистості. Таким чином, процес формування аксіо-
логічної спрямованості особистості майбутнього вчи-
теля фізичного виховання буде заснований на тих цін-
нісних орієнтаціях, які вже були сформовані в процесі 
індивідуального та особистісного розвитку.

Отже, актуальним питанням є вивчення ціннісної 
орієнтації або ціннісного значення для майбутньо-
го вчителя фізичного виховання таких понять, як: 
© Демінська Л.О., 2012

«дружба», «кохання», «сім'я», «здоров'я», «навчання» 
та «захоплення».

Ціннісні орієнтації, на думку А.В. Популях, це мо-
ральний і культурний стрижень особистості. За ступе-
нем сформованості ціннісних орієнтацій можна суди-
ти про рівень сформованості особистості, її зрілість і 
соціальну позицію: Популях А.В., 2007.

Як цілісну систему установок розглядає І.С. Кон 
ціннісні орієнтації. Вчений підкреслює, що ціннісна 
орієнтація обумовлює думки людини, її цілі й праг-
нення, шляхи розв’язання життєво важливих завдань: 
Кон І.С., 1999.

Як вважає Л.В. Моїсеєва, ціннісні орієнтації діють 
як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомості, ви-
значаючи спрямованість вольових зусиль, уваги, інте-
лекту. Механізм дії та розвитку ціннісних орієнтацій 
пов'язаний з необхідністю вирішення протиріч і кон-
флікту в мотиваційній сфері, селекції прагнень осо-
бистості в найбільш загальній формі вираженою в бо-
ротьбі між обов’язком і бажанням, мотивами етичного 
утилітарного порядку. Ціннісні орієнтації є найбільш 
значимими й відносно незалежною одиницею в струк-
турі особистості. Це суб'єктивно обрані й прийняті до 
дії, значимі для особистості цінності, які пронизують 
всі останні структурні компоненти особистості й, зре-
штою формують той або інший її тип. У цьому і вияв-
ляється значення ціннісного орієнтування [3].

У нашому дослідженні під ціннісними орієнта-
ціями ми розуміємо ціннісне відношення та оцінку 
студентами як цінності наступних понять: «дружба», 
«кохання», «сім'я – взаємовідношення з батьками», 
«навчання», «захоплення» та «здоров'я».
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Поняття, що вивчаються нами, ученими й прак-

тиками належать до цінностей людини. Так, поняття 
«дружба», на думку Д.А.Леонтьева, відноситься до 
термінальних цінностей, а саме, як: конкретні життє-
ві цінності, цінності особистого життя, індивідуальні 
цінності та цінності міжособистісних стосунків [2].

«Термінальні цінності (цінності-цілі) служать 
умовою розвитку особистості й виконують доміную-
чу аксіологічну функцію у системі загальнолюдських 
цінностей» [4]. 

Як вказує Ю.А. Райсвих «кохання» – це також тер-
мінальні цінності, які вчена розглядає як основні жит-
тєві цінності, які відображають соціальну значущість 
людини [4].

«Сім`я – взіїмовідношення з батьками», Н.О. Ткачо-
ва відносить до групи сімейних цінностей (цінностей 
родинного життя), до якої також належать: любов, по-
вага, вірність, взаємодопомога, взаємопідтримка, вза-
ємопіклування, гармонія взаємостосунків, довіра, вза-
ємовідповідальність, шанування предків та інше [6].

«Навчання» як процес розглядається Н.А. Аста-
шовою як педагогічна цінність та показник динаміки 
розвитку ціннісної системи особистості. «Навчання», 
також, на думку Н.А. Асташової, це підсумок засвоєн-
ня ціннісних орієнтацій, що виражається в якісному та 
кількісному накопиченні цінностей як вагомого регуля-
тора діяльності особистості (освіта як результат) [1]. 

«Захоплення», як прояв творчої індивідуальності 
особистості пов’язано з таким понятим як «інтерес». 
Інтерес – спрямованість людини на певний об’єкт 
чи певну діяльність, зумовлена позитивним, заці-
кавленим ставлення до чогось, когось [7]. На думку 
Н.О.Ткачової «захоплення» є можливістю повноціної 
життєвої самореалізація як особистості, та відносить-
ся до особистих цінностей [6].

«Здоров’я», на думку А.Д.Леонт’єва та 
Н.О.Ткачової відноситься до цінностей-цілі та є осо-
бистісною цінністю людини [2,6].

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 ціннісної 

орієнтації майбутніх вчителів фізичного виховання.
Завдання дослідження:
Оцінити міру значення для студентів таких цінніс-

них понять, як: «дружба», «кохання», «сім`я – взаємо-
відношення з батьками».

Визначити міру значення для майбутніх вчителів 
фізичного виховання ціннісних понять: «навчання», 
«захоплення», «здоров'я». 

Результати дослідження.
Для вивчення ціннісних орієнтацій було проведено 

анкетування серед студентів I та II курсів – майбутніх 
вчителів фізичного виховання. У даному анкетуванні 
взяли участь 512 студентів. В процесі відповідей на 
питання анкети, студентам пропонувалося оцінити 

ступінь важливості, «цінності» по 5-ти бальній сис-
темі таких значень, як: «дружба», «кохання», «сім'я 
– взаємовідношення з батьками», «навчання», «захо-
плення», «здоров'я».

Дані 6 понять ми розділили на 2 групи. У першій 
групі ми розглядали поняття міжособистісних стосун-
ків, а саме: «дружба», «любов», «взаємовідношення з 
батьками». До другої групи ми віднесли особистісні 
цінності студентів, такі як: «навчання», «мої захо-
плення» та «здоров'я».

Результати оцінки понять міжособистісних сто-
сунків представлені на малюнку 1.

Аналіз анкетних даних встановив, що при цінніс-
ній оцінці студентами поняття «дружби», спостеріга-
ється наступний розподіл балів:

«5» балів – 9,85 %;
«4» бали – 15,91 %;
«3» бали – 34,09 %;
«2» бали – 21,97 %;
«1» бал – 16, 67 %.
Таким чином, поняттю «дружбі» більшість сту-

дентів віддали 3 бали (34,09%). Незначна кількість 
студентів високо оцінює «дружбу» (9,85%). Досить 
високий відсоток студентів (16,67%) низько цінують 
«дружбу», поставивши лише 1 бал. Такий розподіл 
балів вказує на середню значущість для студентів 
дружби з тенденцією до низької оцінки, рис.1.

Оцінка студентами такого поняття, як «кохання» 
розподіляється таким чином:

«5» балів – 17,95 %;
«4» бали – 17,95 %;
«3» бали – 23,08 %;
«2» бали – 22,22 %;
«1» бал – 17,95%.
Найбільша кількість студентів оцінила «кохання» 

в 3 і 2 бали. Рівномірно розподілилися думки студен-
тів про значення «кохання» між 5 і 4 балами. Таким 
чином, можна сказати, що в більшості випадків сту-
денти не високо цінують таке поняття як «кохання» 
(23,08 % – 22, 22%), рис.1.

«Взаємовідношення зі своїми батьками» студенти 
оцінили так:

«5» балів – 40,30%;
«4» бали – 35,07 %;
«3» бали – 10,45%;
«2» бали – 5,97 %;
«1» бал – 6,71 %.
Звертає на себе увагу те, що більшість студентів 

(40,30% і 35,07%) максимально високо (5 і 4 балів) 
оцінили значення для них свої взаємовідношення з 
батьками. Лише незначна кількість студентів 5,97 % 
– 6,71 % не вважають взаємовідношення з батьками 
для себе цінними.

Аналіз особистісних взаємостосунків студентів, 
яких можна виразити поняттями «дружба», «кохання» 
і «взаємини з батьками» вказують на високу цінність 
для студентів саме їх взаємовідношення з батьками, 
зі своєю сім'єю. Найменше значення для студентів, 
судячи по результатах тестування, має дружба. На ма-
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люнку 2 показано відсоток студентів, які максимально 
високо (5 балів) оцінили поняття, що вивчалися.

Результати оцінки понять особистісних цінностей 
(«навчання», «мої захоплення» та «здоров'я») пред-
ставлено на малюнку 3.

Аналізуючи значення для студентів «навчання» ми 
встановили наступний розподіл балів.

«5» балів – 5,36 %;
«4» бали – 16,07 %;
«3» бали – 25%;
«2» бали – 25 %;
«1» бал – 26,79 %.
Стає очевидним, що найвищий відсоток студентів 

(26,79%) оцінює важливість для себе «навчання» в 1 
бал. Оцінку 5 балів поставили лише 5,36 % студен-
тів – найменша кількість. Таким чином, спостеріга-
ється чітке збільшення кількості студентів (від 5,36% 
до 26,79%), які не вважають для себе цінним процес 
освіти.

Аналіз оцінок студентами значення «захоплень» 
дає нам наступну картину:

«5» балів – 7,52 %;
«4» бали – 9,75 %;
«3» бали» – 12,78 %;
«2» бали – 22,56 %;
«1» бал – 45,86 %.
Такий розподіл оцінок вказує на досить низьку 

оцінку значущості «захоплень» – більшість студентів 
оцінили це поняття в 1 бал. Лише самий незначний 
відсоток студентів (7,52%) високо, в 5 балів, оцінили 
значення для себе «захоплень».

Мал. 1. Оцінка ціннісного значення міжособистісних понять  «дружба», «кохання», «взаємини з 
батьками» 

Мал. 2. Процентне відношення 5-ти бальної 
оцінки між поняттями «дружба», «любов», 

«взаємовідношення з батьками»
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Оцінюючи значення «здоров'я» студенти розподі-
лили свої оцінки так:

«5» балів – 39,85 %;
«4» бали – 20,43%;
«3» бали – 13,23 %;
«2» бали – 12,51 %;
«1» бал – 13,95 %.
Таким чином, стає очевидним те, що більшість 

студентів (39,85 %) максимально високо (5 балів) оці-
нили для себе значення «здоров'я». Друга за значен-
ням оцінка (4 бали) віддана 20,43 % студентів. Такий 
розподіл балів вказує на високе значення для студен-
тів «здоров'я». 

На малюнку 4 показано відсоток студентів, які 
максимально високо (5 балів) оцінили поняття: «на-
вчання», «мої захоплення», «здоров’я».

Таким чином, серед таких понять як «дружба», 
«кохання», «взаємовідношення з батьками», «навчан-
ня», «захоплення» і «здоров'я» найвищі оцінки мають 
поняття «взаємовідношення з батьками» (40,30%) та 
«здоров'я» (39,85 %), малюнок 5.

Висновки:
Аналіз значення для студентів таких ціннісних по-

нять, як: «дружба», «кохання» та «взаємовідношення 
з батьками» дозволили встановити наступне: високу 
цінність для студентів має їх взаємовідношення з бать-
ками, зі своєю сім'єю. На 5 балів зацінили ці взаємовід-
ношення 40,3 % студентів. Найменше значення для сту-
дентів має «дружба», тількі 9,85 % студентів зацінили 
цінність дружніх взаємовідношень на 5 балів.

Визначення ступеня значення для майбутніх вчите-
лів фізичного виховання ціннісних понять: «здоров'я», 
«навчання», «захоплення» встановило, що більшість 

Мал. 3. Оцінка значення особистісних цінностей:«навчання», «мої захоплення» та «здоров'я»

Мал. 4. Процентне відношення 5-ти бальної 
оцінки між поняттями «дружба», «любов», 

«взаємовідношення з батьками»
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студентів (39,85 %) максимально високо (5 балів) оці-
нили для себе значення «здоров'я». Найменше значен-
ня для студентів має «навчання», тількі 5,36 % студен-
тів зацінили цінність дане поняття на 5 балів.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
вивченні професійних цінностей майбутніх вчителів 
фізичного виховання.
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Оцінювання та аналіз складових здорового способу життя 

студентської молоді 
Кашуба В.О., Футорний C.М., Андрєєва О.В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проведено оцінювання складових 
здорового способу життя студентської 
молоді. Проаналізовано зовнішні та 
внутрішні фактори, що впливають на 
якість життя студентів. У досліджен-
ні взяли участь більше 200 студентів 
нефізкультурних вишів України. Вста-
новлено, що студенти представляють 
собою категорію населення з підви-
щеними факторами ризику, до яких 
відносяться нервове і розумове пере-
напруження, постійні порушення ре-
жиму харчування, праці та відпочин-
ку, в їх способі життя спостерігається 
відсутність турботи про своє здоров’я. 
Відзначено, що існуючі підходи до 
формування здорового способу жит-
тя студентів є неефективними і вима-
гають розробки і впровадження якісно 
нових сучасних теоретичних основ 
і практичних підходів до проблеми 
підвищення активності студентської 
молоді. Доведено, що реалізуємі сьо-
годні в практиці вищої школи форми, 
методи, засоби навчання не дозво-
ляють в повній мірі забезпечити здій-
снення підходів до формування здо-
рового способу життя студентів, не 
відповідають вимогам до підготовки 
сучасного здорового фахівця.

Кашуба В.А., Футорный С.М., Андреева 
Е.В.  Оценка и анализ составляющих здо-
рового образа жизни студенческой мо-
лодежи. Проведена оценка составляющих 
здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи. Проанализированы внешние и вну-
тренние факторы, влияющие на качество 
жизни студентов. В исследовании приняли 
участие более 200 студентов нефизкультур-
ных вузов Украины. Установлено, что сту-
денты представляют собой категорию на-
селения с повышенными факторами риска, 
к которым относятся нервное и умственное 
перенапряжение, постоянные нарушения 
режима питания, труда и отдыха, в их обра-
зе жизни наблюдается отсутствие заботы о 
своем здоровье. Отмечено, что существую-
щие подходы к формированию здорового 
образа жизни студентов являются неэффек-
тивными и требуют разработки и внедрения 
качественно новых современных теоре-
тических основ и практических подходов к 
проблеме повышения активности студенче-
ской молодежи. Доказано, что реализуемые 
сегодня в практике высшей школы формы, 
методы, средства обучения не позволяют 
в полной мере обеспечить осуществление 
подходов к формированию здорового об-
раза жизни студентов, не отвечают требова-
ниям к подготовке современного здорового 
специалиста.

Kashuba V.A., Futornyі S.М., 
Andreeva E.V. Assessment and 
analysis components of physical 
fitness of students. It is assessed 
components of a physical fitness of 
students. It is analyzed the internal 
and external factors affecting the 
quality of life for students. The study 
involved more than 200 students. 
Found that students represent a 
category of people with elevated risk 
factors, which include the nervous and 
mental tension, constant violations of 
the food, work and leisure, in their 
way of life there is a lack of care about 
their health. It is noted that the existing 
approaches to promoting physical 
fitness of students are inefficient 
and require the development and 
implementation of brand new 
contemporary theoretical foundations 
and practical approaches to the 
problem of increasing the activity of 
students. It is proved that sold today in 
the practice of higher education forms, 
methods, learning tools do not allow 
to fully ensure the implementation of 
approaches to promoting physical 
fitness of students do not meet the 
requirements for the preparation of the 
modern health professional.

Ключові слова:
здоров’я, спосіб, життя, фізичне, ви-
ховання, студенти.

здоровье, образ, жизни, физическое, воспи-
тание, студенты.

health, fitness, physical, education, 
students.

Вступ. 1

Формування в суспільстві потреби в здоровому 
фізично активному способі життя є об’єктивним 
наслідком історичного розвитку фізичної культури. 
Якщо минуле століття з повним правом можна назвати 
століттям фізики, біології, то нинішнє, на думку Є.Г. 
Булич [2], В.А. Сутули [9] отримає назву століття 
здоров’я. Тому не дивно, що в сучасних дослідженнях 
вивченню даної проблеми приділяється значна увага. 
За даними М.В. Дутчака [4] суспільний ефект від 
оздоровчої діяльності може бути досягнутий лише 
за умови, коли більше третини населення держави 
на достатньому рівні займаються різними видами 
рухової активності оздоровчої спрямованості. 
Формування в суспільстві потреби в здоровому 
фізично активному способі життя, а також створення 
умов для її практичної реалізації – один з головних 
напрямків вирішення завдання підвищення рівня 
здоров’я населення України [9].

Однією з найважливіших проблем людського 
суспільства була і залишається проблема збереження 
і зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 
На сьогоднішній день тільки звучать заклики бути 
здоровим, а соціальна середа і реальна практика свідчать 
про погіршення здоров’я молоді, сучасний рівень 
урбанізації, науково-технічного прогресу, комфорту є 
причиною хронічного «рухового голоду» [6].

Всю безліч факторів, що негативно впливають на 
здоров'я студентів, умовно можна розділити на дві групи:
© Кашуба В.О., Футорний C.М., Андрєєва О.В., 2012

1. Об'єктивні, пов'язані з організацією умов життя 
(тривалість навчального дня; щільність навантажен-
ня, обумовлена розкладом занять; харчування і його 
регулярність; сон і його достатня величина; організо-
вана рухова активність тощо);

2. Суб'єктивні, особистісні характеристики (ор-
ганізованість і дисциплінованість; вмотивованість 
здорового способу життя; дотримання оптимального 
режиму дня; наявність шкідливих звичок; сформова-
ність фізичної культури особистості і реалізація її ді-
яльного компоненту) [8].

На сучасному етапі розвитку суспільства активі-
зовано увагу до здорового способу життя студентів, 
що пов'язано із занепокоєнням суспільства з приводу 
здоров'я фахівців, що випускаються вищою школою і 
зростанням захворюваності в процесі їх професійної 
підготовки з наступним зниженням працездатності. 
Стан здоров'я молоді є найважливішою складовою 
здорового потенціалу нації, тому збереження і розви-
ток здоров'я студентів і формування у них здорового 
способу життя сьогодні має пріоритетне значення 
[Державна цільова соціальна програма «Молодь Укра-
їни» на 2009-2015 роки. Кабінет Міністрів України. 
Постанова від 28 січня 2009 р. N 41.]. Невипадково 
педагоги останнім часом виявляють глибокий інтерес 
до проблеми здоров'я студентів, виховання у них від-
повідального ставлення до свого здоров'я, до здоров'я 
оточуючих і здоров'ю майбутніх поколінь. До причин, 
що викликають погіршення здоров'я студентів, відно-
сяться високі розумові навантаження, інтенсифікація 
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навчального процесу й існуюча його орієнтація, за-
снована на домінуванні статичних навантажень, що 
сприяє штучному скороченню обсягу довільної рухо-
вої активності студентів, поширеність серед молоді 
куріння, вживання алкогольних напоїв [Національна 
доктрина розвитку фізичної культури і спорту Украї-
ни. К., 2004. 9 с.].

Як свідчать статистичні матеріали Міністерства 
охорони здоров'я України, спостерігається тенден-
ція до зростання загальної захворюваності студент-
ської молоді, збільшення поширеності неінфекційних 
хронічних захворювань. За даними вибіркових до-
сліджень 70% студентів мають низький і нижче се-
реднього рівні фізичного здоров'я, більше половини 
(52,6%) з них мають морфофункціональні відхилення 
різного характеру, а у 36-40% відзначаються хронічні 
неінфекційні захворювання [5]. Стабільно збільшуєть-
ся кількість студентів, які відносяться до спеціальної 
медичної групи. У зв'язку з цим, виникає необхідність 
впровадження системи заходів щодо підвищення рів-
ня здоров'я студентів та організації їх належного від-
починку протягом навчального року з урахуванням 
ризиків для здоров'я молоді, характерних для Україні.

Даними питаннями займалися велика кількість 
дослідників. Так, О.А. Захаріною [5] розглянуті комп-
лексні підходи до формування мотивації до рухової 
активності студентів вищих навчальних закладів, 
Г.М. Бевз, О.П. Главник [1] запропонована технологія 
проведення тренінгів з формування здорового спосо-
бу життя молоді; Я.М. Герчаком [3] вивчалося фор-
мування готовності до здоров'язбереження студентів 
вищої професійної освіти; Н.А. Рибачук [8] запро-
поновані теорія та технологія формування культури 
здоров'я студентів; Г.П. Мещеряковою [7] проаналі-
зовано організаційно-педагогічне забезпечення реа-
лізації здоров'язберігаючих технологій в освітньому 
процесі вишу. Однак, використання даних численних 
досліджень студентів досить важке через відмінності 
в умовах навчання і побутових умов студентів, в ха-
рактері організації фізичного виховання тощо. Крім 
того, проведені дослідження характеризуються від-
носно невеликою кількістю охоплених опитуванням 
студентів, що не дає підстав для широких узагальнень 
і перенесення отриманих результатів на інший кон-
тингент студентів.

В процесі вивчення наукової літератури, яка роз-
криває різні підходи до формування здорового спосо-
бу життя, і досвіду роботи вищих навчальних закладів 
у цьому напрямку ми виявили протиріччя між науково 
обґрунтованою необхідністю забезпечення процесу 
формування культури здоров'я студентів в ході занять 
з фізичного виховання, з одного боку, і недостатньою 
розробленістю цього питання – з іншого. Наявність 
даного протиріччя обумовила необхідність вирішення 
наукової задачі щодо формування здорового способу 
життя студентів у процесі фізичного виховання.

Дослідження виконано згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011-2015 р.р. 3.7 «Удосконалення біо-
механічних технологій у фізичному вихованні та ре-
абілітації з урахуванням індивідуальних особливос-

тей моторики людини», номер державної реєстрації 
0111U001734. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – оцінити та проаналізувати 

складові здорового способу життя студентської моло-
ді та на цій основі визначити підходи до формування 
здорового способу життя студентів

Методи і організація дослідження. Аналіз на-
укової літератури та документальних матеріалів, со-
ціологічні методи дослідження, метод порівняння і 
зіставлення, методи статистичної обробки даних. У 
дослідженні взяли участь більше 200 студентів нефіз-
культурних вишів Україні.

Результати дослідження. 
З метою розгляду зовнішніх і внутрішніх факторів, 

що впливають на якість життя студентів нами були ви-
вчені складові способу життя студентів.

В результаті дослідження встановлено особли-
вості студентської праці (діагр. 1). Відзначено, що у 
більшості респондентів робоче навантаження в осно-
вному не перевищує фізичні можливості (чоловіки 
– 65,38%, жінки – 49,43%), при цьому зайнятість в 
навчальному закладі та виконання домашніх завдань, 
самостійна підготовка до занять у більшості респон-
дентів становить більше 8 годин на день, що свідчить 
часто про ненормований робочий день і в значному 
часу перебування в статичному положенні, що, згідно 
з рекомендаціями, не є гігієнічно виправданим.

Профілактикою втоми і щоденним післяробочим 
відновленням (діагр. 2) займається тільки незначна 
частина опитуваних студентів (чоловіки – 26,92%, 
жінки – 13,07%), хоча значення рекреаційних заходів 
у відновленні після навчальних занять доведена ба-
гатьма дослідниками.

 Також респондентами відзначається прихильність 
до пасивного відпочинку в кінці робочого тижня і 
в канікулярний період (чоловіки – 42,31%, жінки – 
30,01%), що свідчить про неналежну організацію їх 
відпочинку протягом навчального року та в період ка-
нікул (діагр. 3).

Оцінюючи особливості харчування студентів (діагр. 
4) слід зупиниться на декількох аспектах. Так, регулярне, 
повноцінне в якісному відношенні харчування отриму-
ють лише 26,92% чоловіків і 29,55% жінок. Харчуються 
3-4 рази на день не більше третини опитуваних студен-
тів (чоловіки – 34,62%, жінки – 28,98%). У більшості ж 
випадків кратність харчування не перевищувала 2 разів 
на день, при цьому сніданки пропускалися.

Корекція харчування з урахуванням занять фізич-
ними вправами і спортом (діагр. 5) проводиться тіль-
ки у 11,93% жінок і 23,08% чоловіків. 

При цьому калорійність денного раціону харчу-
вання (діагр. 6) не відповідає енергетичним витратам 
у 69,23% чоловіків і 63,07% жінок. Більшість респон-
дентів не представляють необхідних норм калорійнос-
ті харчування. Їх раціон одноманітний. Недотримання 
режиму харчування може привести до серйозних по-
рушень в діяльності травної системи, а також негатив-
но позначитися на стані здоров'я в цілому.

Дослідження добового режиму дня студентів 
(діагр. 7) свідчить про правильну його організація 
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лише у незначної кількості опитаних. Так, повноцін-
ний сон не менше 7-8 годин на добу мають 30,11% 
жінок і 15,38% чоловіків, що може призводити до 
зниження адаптації і навіть її зриву в процесі на-
вчальної діяльності. Найбільш доцільний розподіл 
по часу сну, харчування, праці, відпочинку, особистої 
гігієни, які є основою високої працездатності люди-
ни, мають тільки 17,05% жінок і 30,77% чоловіків. 
Аналізуючи дані, що характеризують особливості 
особистої гігієни студентів приходиться констатува-
ти, що не завжди є можливість прийняти душ після 
тренування, занять з фізичного виховання більш ніж у 
половини опитаних респондентів.

Раціональна рухова активність, згідно з даними 
Всесвітньої організації охорони здоров'я є одним з 
провідних факторів, що визначають здоров'я людини. 
Оцінюючи рухову активність респондентів (діагр. 8), в 
першу чергу, зверталася увага на обсяг рухової актив-
ності. В результаті опитування встановлено, що тиж-
невий мінімально необхідний обсяг спеціально орга-
нізованої рухової активності (8-10 годин на тиждень) 
дотримується тільки 32,39% жінок і 38,46% чоловіків. 
Тільки 4,55% жінок і 19,23% чоловіків декларують, що 
регулярно виконують ранкову гігієнічну гімнастику, 
23,30% жінок і 38,43% чоловіків регулярно відвідують 
організовані заняття з фізичного виховання в режимі 
навчального часу, 2,84% жінок і 11,54% чоловіків засто-
совують фізкультурні паузи в період навчання і роботи. 
Аналіз рухової активності досліджуваного континген-
ту свідчить загалом про низький її рівень. Результати 
анкетного опитування свідчать, що лише третина рес-
пондентів застосовують загартувальні процедури і, в 
основному, нерегулярно. Ще більш низький відсоток 
студентів застосовує прийоми, що сприяють запобі-
ганню і зняттю психічних напружень, що виникають в 
процесі життєдіяльності (18,75% – жінки і 15,38% чо-
ловіки), до допомоги фахівців зверталися (сеанси пси-
хотерапії) тільки 7,69% чоловіків і 1,70% жінок.

Особлива увага приділялася питанням, що ха-
рактеризують ставлення респондентів до шкідливих 
звичок (діагр. 9). Згідно з результатами анкетування 
тільки відносно невеликий відсоток опитаних палить 
(9,09% – жінки і 30,77% – чоловіки), але при цьому 
своє різко негативне ставлення до паління оточуючих, 
друзів, однокурсників виявили не більше 10 відсотків 
респондентів, що побічно свідчить щодо заниженого 
відсотку курців серед опитуваних студентів. Своє по-
зитивне ставлення до епізодичного вживання спирт-
них напоїв висловили більше 50% респондентів обох 
статей, більш того більшість з них помірно спожива-
ють слабоалкогольні напої кілька разів на тиждень.

Оцінюючи стан здоров'я респондентів, методом 
самооцінки (діагр. 10), встановлено, що 69,23% чо-
ловіків і 53,41% жінок оцінюють його позитивно. У 
свідомості студентів такі поняття, як «молодість» і 
«здоров'я» нероздільні.

Очевидно, тому студентської молоді притаманний 
досить оптимістичний погляд на стан свого здоров'я, 
рівень особистісної фізичної культури. Однак не мож-
на не бачити протиріччя між уявним станом здоров'я 
і фізичною підготовленістю та їх реальними показни-

ками. Так, аналізуючи дані опитування щодо перене-
сених і наявних у студентів хронічних захворювань 
встановлено, що серед опитаних переважають захво-
рювання серцево-судинної, дихальної системи, за-
хворювання шлунково-кишкового тракту, а також за-
хворювання нервової системи. Відзначається високий 
відсоток гострої захворюваності студентів.

Результати соціологічного дослідження свідчать 
про актуальність даної проблеми – оцінювання став-
лення студентів вищих навчальних закладів до чин-
ників здорового способу життя. Доводиться констату-
вати, що реалізуємі сьогодні в практиці вищої школи 
форми, методи, засоби навчання не дозволяють в по-
вній мірі забезпечити здійснення підходів до форму-
вання здорового способу життя студентів, не відпо-
відають вимогам до підготовки сучасного здорового 
фахівця. Причиною такого становища, на нашу дум-
ку, є, з одного боку, недостатня пропаганда здорово-
го способу життя, з іншого боку, в системі фізичного 
виховання студентів не реалізується індивідуально-
диференційований підхід, незадовільно поставлена   
фізкультурно-оздоровча робота в аудиторний та поза-
аудиторний час, низька організація самостійної робо-
ти студентів з формування здорового способу життя; в 
незначній кількості є навчальні посібники та науково-
методичні розробки щодо вирішення цієї проблеми. 
Висування проблеми здоров'я в число пріоритетних 
завдань суспільного розвитку особистості обумовлює 
актуальність теоретичної розробки даної проблеми, 
визначаючи необхідність розгортання відповідних 
наукових досліджень і розробки методичних та орга-
нізаційних підходів до виховно-освітнього процесу 
вишу по збереженню і розвитку здоров'я студентів, 
формуванню у них здорового способу життя.

Висновки. 
Студенти представляють категорію населення з 

підвищеними факторами ризику, до яких відносять-
ся нервове і розумове перенапруження, постійні по-
рушення режиму харчування, праці та відпочинку. В 
образі життя студентів часто спостерігається відсут-
ність турботи про здоров'я: невпорядкованість, хао-
тичність, що виражаються в несвоєчасному прийомі 
їжі, систематичному недосипанні, малому перебуван-
ня на свіжому повітрі, недостатньому обсязі рухової 
активності, відсутності загартувальних процедур; ви-
конанні самостійної навчальної роботи у призначений 
для сну час, наявності шкідливих звичок. Накопичу-
ючись протягом навчального року і всього навчання 
у виші, негативні наслідки істотно впливають на стан 
здоров'я студентів.

Сформована система освіти не сприяє формуван-
ню здорового способу життя, тому знання про здоро-
вий спосіб життя не стали їх переконаннями. Сучасні 
дослідники, які вивчають особливості життєдіяльнос-
ті студентів, прийшли до висновку, що більшість слу-
хачів вищої школи не займаються формуванням свого 
здоров'я, так як це вимагає вольових зусиль, їх увага 
спрямована в основному на попередження порушень 
здоров'я і реабілітації втраченого. Це є результатом 
низької активності особистості, поведінкової пасив-
ності та валеологічної безграмотності. 
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Діаграма 4. Півноцінність харчування студентів

Діаграма 5. Корекція харчування з урахуванням занять фізичними вправами і спортом

Діаграма 6. Відповідність калорійності денного раціону харчування енергетичним тратам  
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Таким чином, існуючі підходи до формування здо-
рового способу життя студентів є неефективними і 
в подальших дослідженнях вимагають необхідності 
розробки та впровадження якісно нових сучасних те-
оретичних основ і практичних підходів до проблеми 

підвищення активності студентської молоді. Саме не-
вирішеністю головних проблем визначається поява 
всіх складових – недосконалість та неефективність 
організації, перевага застарілих і неприйняття нових 
форм і методів роботи.
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Діаграма 7. Добовий режим дня студентів

Діаграма 8. Рухова активність студентів

Діаграма 9. Відношення до шкідливих звичок

40  

30  

20  

10  

30,77  

15,33  

30,11  

17,05  

студенти    студентки  

повноцінний  сон  З 
чи

сл
а 

оп
ит

ув
ан

их
, %

  

38,46  

32,39  

19,23  

4,55  

33,43  

23,3  

11,54  

2,84  

40  

30  

20  

10  

0  

З 
чи

сл
а 

оп
ит

ув
ан

их
, %

  
заняття з ФВ фізкультурні  

паузи  ст
уд

ен
ти

  

ст
уд

ен
тк

и 
 

тижневий 
мінімально 
необхідний 
обсяг рухів    

утрішня  
гігієнічна 
гімнастика  

40  

30  

20  

10  

0  

50  

30,77  

>50  

9,09  

студенти           студентки  

       алкоголь 

куріння   

З 
чи

сл
а 

оп
ит

ув
ан

их
, %

  



65

2012

07

Література:
Бевз Г.М., Главник О.П.  Технологія проведення тренінгів з фор-1. 
мування здорового способу життя молоді. К.: Держ. ін-т про-
блем сім’ї та молоді, 2005. 172 с.
Булич Э.Г. Современные достижения науки о здоровье. Теория и 2. 
практика физической культуры.2004. №1, С. 62-63.
Герчак Я. М. Формирование готовности к здоровьесбережению 3. 
студентов высшего профессионального образования: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.08. Новокузнецк, 2007. 225 с.
Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті.  К.: Олимп. 4. 
л-ра, 2007. 112 с.
Захарина Е.А. Формирование мотивации к двигательной актив-5. 
ности в процессе физического воспитания студентов высших 
учебных заведений. НУФВСУ. К., 2008. 23 с.
Лотоненко А.В. Педагогическая система формирования у сту-6. 
денческой молодежи потребностей в физической культуре: ав-
тореф. дис. ... д-ра пед. наук. Краснодар, 1998. 39 с.
Мещерякова Г. П. Организационно-педагогическое обеспечение 7. 
реализации здоровьесберегающих технологий в образователь-
ном процессе вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ставрополь, 
2006. 190 с.
Рыбачук Н. А. Теория и технология формирования культуры 8. 
здоровья студентов: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08. Краснодар, 
2003. 519 c.
 Сутула В.А. Предпосылки формирования в обществе потребно-9. 
сти в здоровом образе жизни. Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. 
пр.[за ред. проф. С.С. Єрмакова] Харків: ХДАДМ, 2011.№6. С. 
92-95.

Информация об авторах:
Кашуба Виталий Александрович

д.н. ФВиС, проф.
rectorat@uni-sport.edu.ua

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
ул. Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина. 

Футорный Сергей Михайлович
sergfut@ya.ru

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
ул. Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина. 

Андреева Елена Валериевна
rectorat@uni-sport.edu.ua

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
ул. Физкультуры 1, г.Киев, 03680, Украина. 

Поступила в редакцию 12.04.2012г.

References:
Bevz G.M., Glavnik O.P.  1. Tekhnologiia provedennia treningiv z 
formuvannia zdorovogo sposobu zhittia molodi [Technology of 
leadthrough of trainings from forming of healthy way of life of young 
people], Kiev, SIPFYP, 2005, 172 p.
Bulich E.G. 2. Teoriia i praktika fizicheskoj kul’tury [Theory and practice 
of physical culture], 2004, vol. 1, pp. 62-63.
Gerchak IA. M. 3. Formirovanie gotovnosti k zdorov’esberezheniiu 
studentov vysshego professional’nogo obrazovaniia [Forming 
of readiness to health economy students of higher professional 
education], Cand. Diss., Novokuznetsk, 2007, 225 p.
Dutchak M.V. 4. Sport dlia vsikh u svitovomu konteksti [Sport for all in 
a world context], Kiev, Olympic Literature, 2007, 112 p.
Zakharina E.A. 5. Formirovanie motivacii k dvigatel’noj aktivnosti 
v processe fizicheskogo vospitaniia studentov vysshikh uchebnykh 
zavedenij [Forming of motivation to motive activity in the process of 
physical education of students of higher educational establishments], 
Kiev, NUPES, 2008,  23 p.
Lotonenko A.V. 6. Pedagogicheskaia sistema formirovaniia u 
studencheskoj molodezhi potrebnostej v fizicheskoj kul’ture [The 
pedagogical system of forming for the student young people of 
requirements in a physical culture], Cand. Diss., Krasnodar, 1998, 
39 p.
Meshcheriakova G. P. 7. Organizacionno-pedagogicheskoe obespechenie 
realizacii zdorov’esberegaiushchikh tekhnologij v obrazovatel’nom 
processe vuza [Organizationally-pedagogical providing of realization 
of health economy technologies in the educational process of higher 
institute], Cand. Diss., Stavropol’, 2006, 190 p.
Rybachuk N. A. 8. Teoriia i tekhnologiia formirovaniia kul’tury 
zdorov’ia studentov [Theory and technology of forming of culture of 
health of students], Dokt. Diss., Krasnodar, 2003, 519 p.
Sutula V.A.9. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi 
fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports], 2011, vol.6, pp. 
92-95.

Information about the authors:
Kashuba V.A.

rectorat@uni-sport.edu.ua
National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine. 
Futornyі S.М.
sergfut@ya.ru

National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine. 

Andreeva E.V.
rectorat@uni-sport.edu.ua

National University of Physical Education and Sport of Ukraine
Fizkultury str. 1, Kiev, 03680, Ukraine. 

Came to edition 12.04.2012.

80  

60  

40  

69,23  

53,41  

студенти     студентки  

З 
чи

сл
а 

оп
ит

ув
ан

их
, %

  

Діаграма 10. Самооцінка  здоров `я самими  студентами 



66

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Комплексна фізична реабілітація після травм кисті
Коваленко М.І., Попадюха Ю.А.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Розглянуто вплив засобів фізичної 
реабілітація на ефективність віднов-
лення пацієнтів після травми кисті. У 
дослідженні приймали участь 36 па-
цієнтів після пошкодження кисті, яким 
було виконано оперативне втручання. 
Серед хворих переважали жінки 66% 
та чоловіки 34% віком від 25 до 50 
років. Для оцінки ефективності реабі-
літаційної програми використовували 
кутомір Ріхтера, сантиметрову стріч-
ку, ручний динамометр, опитувальник 
MHQ та систему інтегральної оцінки 
функції кисті. Обстеження пацієнтів 
проводили на клінічному етапі реабі-
літації протягом двох тижнів та перед 
оперативним втручанням. Доведено 
ефективність впливу пасивної ліку-
вальної гімнастики, лімфодренажного 
масажу і розробки оперованої кисті на 
апараті ARTROMOT-F. Відзначається, 
що фізична реабілітація на протязі 
двох тижнів сприяє значному покра-
щенню функції кисті. Встановлено по-
кращення результатів основної групи 
від контрольної на 21,8%, незадовіль-
ні показники контрольної групи вищі 
на 10,1% від основної про, що свідчить 
ефективність розробленої програми.

Коваленко М.И., Попадюха Ю. А. Комплекс-
ная физическая реабилитация после травм 
кисти. Рассмотрено влияние средств физиче-
ской реабилитация на эффективность восста-
новления пациентов после травмы кисти. В 
исследовании принимали участие 36 пациен-
тов после повреждения кисти, которым было 
выполнено оперативное вмешательство. 
Среди больных преобладали женщины 66% 
и мужчины 34% от 25 до 50 лет. Для оценки 
эффективности реабилитационной програм-
мы использовали угломер Рихтера, сантиме-
тровую ленту, ручной динамометр, вопросник 
MHQ и систему интегральной оценки функции 
кисти. Обследование пациентов проводили 
на клиническом этапе реабилитации течение 
двух недель и перед оперативным вмешатель-
ством. Доказана эффективность влияния пас-
сивной лечебной гимнастики, лимфодренаж-
ного массажа и разработки оперированной 
кисти на аппарате ARTROMOT-F. Отмечается, 
что физическая реабилитация в течение двух 
недель способствует значительному улучше-
нию функции кисти. Установлено улучшение 
результатов основной группы от контрольной 
на 21,8%, неудовлетворительные показатели 
контрольной группы выше на 10,1% от основ-
ной, о чем свидетельствует эффективность 
разработанной программы.

Kovalenko M.I., Popadyuha 
Y.A. Comprehensive physical 
rehabilitation after injury brush. 
The influence of physical rehabilitation 
for patients after recovery efficiency 
injured hand. The study enrolled 36 
patients after a hand injury, which was 
carried out surgery. Among patients 
were dominated women 66% and men 
34% aged 25 to 50 years. To evaluate 
the effectiveness of rehabilitation 
programs used protractor Richter, 
centimeter tape, hand dynamometer, 
MHQ questionnaire and system of 
integral evaluation function brush. 
Survey of patients conducted at 
the clinical stage of rehabilitation 
for two weeks and before surgery. 
The efficiency effects of passive 
therapeutic exercises, massage and 
lymph drainage design for a hand 
operated device ARTROMOT-F. It 
is noted that physical rehabilitation 
for two weeks has greatly improved 
hand functions. Established to 
improve results core group of control 
by 21.8%, poor performance of the 
control group higher by 10.1% of the 
principal of, indicating the efficacy of 
the program.

Ключові слова:
пошкодження, кисть, реабілітація, 
механотерапія, лікувальна, гімнас-
тика.

повреждение, кисть, реабилитация, механо-
терапия, лечебная, гимнастика.

hand, injury, rehabilitation, mechanic 
therapy, medical, gymnastics.

Вступ. 1

Патологія кисті займає особливе місце серед 
інших травм опорно-рухового апарату у зв’язку 
з найважливішою роллю руки у побутовій та 
виробничій діяльності людини. За даними різних 
авторів, пошкодження кисті становлять 25 – 60% 
від всіх травм опорно-рухового апарату і до 40-43% 
усіх звернень до поліклініки. Аналізуючи частоту 
різних травм кисті [1,3]., відзначають, що в кожному 
п’ятому – шостому випадку травма кисті і пальців 
ускладнена порушенням цілості функціонально 
значимих структур – сухожиль, нервів, кісток, 
суглобів. До цих пір залишається високим (до 30%) 
кількість незадовільних результатів лікування таких 
хворих, а первинна інвалідність після травм кисті 
досягає 11,1-13%. Поширеність цієї патології, тривалі 
терміни тимчасової непрацездатності, високий рівень 
інвалідизації призводять до величезних економічних 
втрат, які несе суспільство. Тому реабілітація хворих 
з патологією кисті є серйозною медико-соціальною 
проблемою, від успішного вирішення якої залежать 
такі важливі економічні показники, як збереження 
трудового потенціалу країни, скорочення витрат на 
пенсійне забезпечення по інвалідності [2,5]. 

Такі травми складають 92,2% в структурі травм 
сухожилків іншої локалізації. З них більше половини 
припадає на ушкодження згиначів пальців кисті. 
Незважаючи на значні успіхи хірургії сухожилків в 
цілому, незадовільні результати після відновлення 
згиначів відмічаються при 3-18% ізольованих 
ушкоджень сухожилків та від 38-62% випадків 
© Коваленко М.І., Попадюха Ю.А., 2012

при поєднанні травмі кисті, що зумовлено стійкою 
тенденцією до підвищення тяжкості травми кисті, 
недостатнім та неякісним лікуванням. Результати 
лікування після відновлення сухожилків згиначів 
пальців кисті не задовольняють. На сьогоднішній день 
розроблено багато програм відновлення пацієнтів після 
пошкоджень кисті, які включають передопераційну 
підготовку та післяопераційну реабілітацію, але кожна 
з них не вирішує цілого ряду проблем, які існують до 
та залишаються після травми, такі як гіпотрофія м’язів 
ураженої кінцівки, контрактури, біль,  рубці [4]. А оцінка 
ефективності амбулаторно проведеного ЛФК, особливо 
за умов недостатньої ефективності, не може слугувати 
абсолютним показанням до хірургічної мобілізації через 
те, що часто не відображає реальний ступінь рубцевих 
змін. Треба враховувати, що результат лікування 
великою мірою також залежить і від самого пацієнта. 
І у випадках недостатньої мотивації останнього, навіть 
при правильно проведеному хірургічному лікуванні, 
можна отримати незадовільний функціональний 
результат [4, 6]. У літературі останні роки досить актив-
но обговорюється питання комплексного застосування 
реабілітаційних заходів для відновлення після травм 
кисті. Разом з тим, аналіз виявив, що методики фізич-
ної реабілітації хворих після пошкодження сухожилків 
розроблені недостатньо, а інформація про ці методи 
не має системного характеру. При цьому більше уваги 
приділяється методам і засобам реабілітації оскільки 
це є однією з основних тем відновлення людини після 
операції, що менш висвітлені в літературі.

Робота виконана відповідно до теми: «Розробка 
технологій забезпечення психофізіологічної реабілі-
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тації та оздоровлення людини» (номер держреєстрації  
0111U003540).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити програму фізичної реа-

білітації пацієнтів після травм кисті та Оцінити ефек-
тивність відновлення пацієнтів після травми кисті.

Об’єкт дослідження: фізична реабілітація пацієн-
тів після травми кисті.

Предмет дослідження: покращення ефективності 
відновлення пацієнтів після травми кисті з допомогою 
методів і засобів фізичної реабілітації. 

Результати дослідження. 
Було обрано 36 хворих (66% жінок і 34% чолові-

ків), віком від 25 до 50 років, яким було проведено 
оперативне втручання після травми на кисті. Дослі-
дження проводились  на базі ДЗ «Дорожньої клініч-
ної лікарні №1 м. Києва. Пацієнтів було розділено 
на дві групи: контрольну та основну по 13 хворих в 
кожній. Хворі контрольної групи отримували тради-
ційні методи та засоби фізичної реабілітації. Основна 
група проходила додаткові процедури, а саме ручний 
лімфодренажний масаж, електрофорез з карипаїном 
та процедури на апараті ARTROMOT-F для пасивної 
розробки кисті. 

Обстеження проводились в період до 14±7 днів в 
стаціонарі та після 3 місяців після оперативного втру-
чання на кисті. Оцінку ефективності реабілітаційної 
програми проводили за допомогою кутоміра Ріхтера, 
сантиметрової стрічки, динамометра ручного та систе-
ми інтегральної оцінки функції кисті та верхньої кін-
цівки розробленої Американською асоціацією хірургів 
кисті (AAHS) в модифікації І.М. Курінного [4]. Для 
оптимізації оцінки функціональної здатності та якості 
життя пацієнтів після важкої травми кисті проводили 
оцінку за допомогою адаптованого опитувальника 
MHQ (Michigan Hand Outcomes Questionnaire) [4]. 
Шкала MHQ містить шість блоків питань: I блок 
містить загальні питання, які стосуються функції 
кисті (наприклад, як добре протягом останнього 
тижня рухалися пальці кисті); II блок містить 
питання, які охоплюють основні функції кисті 
(щипок, гачкоподібний захват, складні координовані 
рухи кистями та інше); III блок містить питання, які 
дозволяють оцінити ступінь впливу функціональної 
недостатності кисті на виконання роботи; IV блок 
містить питання, які стосуються наявності больового 
синдрому; V блок містить питання про зовнішній 
вигляд кистей; VI блок містить питання, які стосуються 
задоволеності пацієнта функціональною спроможністю 
кисті. Даний опитувальник MHQ дозволяє, на основі 
суб’єктивної думки самого пацієнта, дати оцінку всім 
аспектам функціонування кисті.

При проведенні відновного лікування хворих з 
травмами кисті ми дотримуватися основних принципів 
реабілітації: ранній початок, індивідуальний підхід, 
безперервність, послідовність, комплексність. 
Відновлення ми починали в максимально ранні 
терміни – на 3-5-й день після травми або оперативного 
втручання, тобто ще в період іммобілізації. Це дозволило 
істотно поліпшити клініко-функціональні результати 
і знизити терміни тимчасової непрацездатності. 
Розробляючи реабілітаційні програму, віддавали 

перевагу тим методам, за допомогою яких пацієнт мав 
змогу відновити свою працездатність з найменшим 
ризиком, в найкоротший час і з найкращим анатомічним 
і функціональним результатом.

Програма фізичної реабілітації пацієнтів осно-
вної групи після операції кисті вклю чала лікувальну 
гімнастику, механотерапію на апараті ARTROMOT-F 
для пасивної розробки кисті, ручний лімфодренажний 
масаж, для зменшення набряку, а також електрофорез 
з каріпаїном. Контрольна група займалась за тради-
ційною програмою, яка включала лікувальну фізичну 
культуру, масаж, фізіотерапію.

На період постійної іммобілізації кінцівки осно-
вними завданнями були: усу нення больового синдро-
му, покращення трофіки тканин, покращення лімфо– і 
кровообігу, ліквідація післяопераційного набряку, 
попере дження атрофії м’язів, профілактика прогресу-
вання малорухомості та розвитку деформацій у сугло-
бах які не були оперовані[6].

Іммобілізацію здійснювалася за допомогою орте-
зу. На другу добу після операції призначали активне 
згинання й розгинання в ліктьовому та плечовому 
суглобах, відведення та приведення. Вправи для нео-
перованої верхньої кінцівки, м’язів тулуба й нижніх 
кінцівок, дихальну гімнастику. При наявності на-
бряку застосовували спеціальні укладки, проводили 
ручний лімфодренажний масаж. На 5-7 день набряк 
значно зменшувався і суттєво не впливав на подаль-
ший процес реабілітації. Після зникнення больового 
синдрому знімали ортез та призначали на 15-30 хви-
лин заняття на апаратах пасивної розробки рухів. З 
моменту зняття гіпсової іммобілізації починається 
постім-мобілізаційний період. Це самий відповідаль-
ний період після операцій. Основне його завдання – 
максимальне відновлення амплітуди рухів в суглобі, 
що оперований. В цьому періоді особливу увагу при-
діляли механотерапії, а саме апарату для пасивної 
розробки кисті (рис.1.) та електрофорезу з карапаїном 
для попередженню рубців. 

В перші дні після припинення іммобілізації вправи 
виконували обережно і повільно, без зусиль. Кінцівку 
укладали на поверхню та навчали активному згинан-
ню пальців. Розгинання відбувалось пасивно, причому 
хворий повинен навчитися максимально розслабляти 
оперовану кінцівку. Через декілька днів хворого вчать 
активно не тільки згинати, але й розгинати пальці кис-
ті, потім вправи на дотик пальців починаючи зі здо-
рової кінцівки, оперована повторює по можливості всі 
руки здорової кінцівки.

За нашими спостереженнями максимально ефек-
тивне відновлення рухів спостерігали при застосу-
ванні апарату для пасивної розробки кисті. Поряд з 
активними самостійними вправами хворий щодня за-
ймається з методистом, який максимально відновлює 
рухливість пальців та веде контроль за правильним 
виконанням індивідуальних занять. При виконанні 
рухів стежили щоб скорочувалися групи м'язів, що 
здійснює той або інший руховий акт; антагоністи при 
цьому повинні зберігати розслаблений стан. Заняття 
на апаратах пасивної розробки рухів при відсутності 
набряку доводять до 1 години на день. У період іммо-
білізації фізіотерапевтичне лікування спрямоване на 
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ліквідацію больового синдрому, усунення трофічних 
порушень (зняття посттравматичного набряку), поліп-
шення місцевого кровообігу. Для відновлення сили та 
працездатності м’язів призначали електро стимуляцію 
в поєднанні з масажем. Електростимуляція була на-
правлена в першу чергу на віднов лення м’язів, що 
сприяло покращенню функції всієї верхньої кінцівки. 

Пізній постіммобілізаційний період триває до стій-
кого відновлення максимально можливої функції опе-
рованої кінцівки. Окрім ЛФК і фізіотерапевтичних 
методів важливе місце займає механо– і трудотерапія, 
ускла днюються вправи з предметами домашнього 
вжитку, закріплюються навички самообслуговування. 
Проведення міостимуляції в русі, або під час механоте-
рапії та працетерапії значно підвищує ефективність цих 
заходів, сприяє відновленню м’язової пропріорецепції, 
допомагає відновленню керованості оперованої кінців-
ки [7]. Важлива послідовність виконання вправ та сила 
яку надає хворий має бути помірною, щоб уникнути 
ускладнень, які можуть виникнути після занять.

Ми отримали наступні результати комплексної ре-
абілітації пацієнтів основної групи після оперативно-
го лікування кисті: добрі – 78,5%, задовільні – 14,6%, 
незадовільні –6,9% та в контрольній групі добрі -56,7, 
задовільні -19,1, незадовільні -17%. 

Висновки.
Результати дослідження довели необхідність за-

стосування комплексну програму фізичної реабіліта-
ції пацієнтів після оперативного втручання на кисті. 
Комплексна програма дала можливість підвищити 
ефективність відновлення кисті з допомогою вико-
ристання сучасних технічних засобів. З отриманих ре-
зультатів можна зробити висновок,  що застосування 
методів та засобів значно покращило стан пацієнтів 
основної групи і особливо біомеханічні показники. В 
другій групі були відмічені значно гірші показники. 

В подальшому планується дослідити вплив гідро-
кінезітерапії на відновлення після оперативного втру-
чання на кисті.
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Спроба аналізу функціонального стану сучасних студентів 

технічного вищого навчального закладу
Копа В.М.

Одеська національна академія харчових технологій

Анотації:
Розглянуто функціональний стан 
студентів вищого навчального за-
кладу – загального і спеціального 
медичного відділення на заняттях 
з фізичного виховання. В експери-
менті прийняли участь 31 студентка 
загального відділення і 56 студентів 
спеціального медичного відділення 
(вік – 17-20 років). Досліджені такі 
показники серцево-судинної систе-
ми, як коефіцієнт економізації кро-
вообігу, вегетативний індекс Кердо, 
хвилинний об’єм крові. Встанов-
лено, що адаптація ваготоників до 
дозованого фізичного навантажен-
ня вища, ніж у соматотоників. За 
абсолютним значенням порушення 
економізації кровообігу у ваготоніків 
менші ніж у симпатотоніків. За ана-
лізом коефіцієнту економізації кро-
вообігу біля 87% студентів медич-
ного відділення і 67% загального 
відділення мають порушення еконо-
мізації кровообігу серцево-судинної 
системи. Запропонована формула 
індексу адаптації щодо фізичного 
навантаження. Встановлено,  що 
серед студентів спеціальної медич-
ної групи порушення економізації 
кровообігу серед ваготоників мають 
100% протестованих осіб, серед 
симпатотоників – 86% осіб (із них 
2% хлопців і 98% дівчат). Серед 
нормотоників – 85% осіб.

Копа В.М. Попытка анализа функцио-
нального состояния современных сту-
дентов технического высшего учебного 
заведения. Рассмотрено функциональ-
ное состояние студентов высшего учеб-
ного заведения – общего и специального 
медицинского отделения на занятиях по 
физическому воспитанию. В эксперимен-
те приняли участие 31 студентка общего 
отделения и 56 студентов специального 
медицинского отделения (возраст  17-
20 лет). Исследованы такие показатели 
сердечно-сосудистой системы, как коэф-
фициент экономизации кровообращения, 
вегетативный индекс Кердо, минутный 
объем крови. Установлено, что адаптация 
ваготоников к дозированной физической 
нагрузке более высокая, чем у соматото-
ников. По абсолютным значениям наруше-
ния экономизации кровообращения у ва-
готоников меньше, чем в симпатотоников. 
По анализу коэффициента экономизации 
кровообращения около 87% студентов 
медицинского отделения и 67% общего 
отделения имеют нарушение экономиза-
ции кровообращения сердечно-сосудистой 
системы. Предложена формула индекса 
адаптации относительно физической на-
грузки. Установлено,  что среди студентов 
специальной медицинской группы наруше-
ния экономизации кровообращения среди 
ваготоников имеют 100% протестирован-
ных лиц, среди соматотоников – 86% лиц 
(из них 2% юноши и 98% девушки). Среди 
нормотоников – 85% студентов.

Kopa V.M. Attempt of analysis of the 
functional state of modern students 
of technical higher educational 
establishment. The functional state 
of students of higher educational 
establishment – general and special 
medical separation on employments on 
physical education is considered. 31 
student of general separation and 56 
students of the special medical separation 
took part in an experiment (age 17-20 
years). Such indexes of the cardiovascular 
system, as coefficient of economized 
of circulation of blood, vegetative index 
of Kerdo, minute volume of blood, are 
investigational. It is set that adaptation of 
vagetonic to the dosed physical loading is 
more high, than at symbatotonic. On the 
absolute values of violation of economized 
of circulation of blood at vagetonic less 
than, than in symbatotonic. On the analysis 
of coefficient of economized of circulation 
of blood about 87% students of medical 
separation and 67% general separation 
have violation of economized of circulation 
of blood of the cardiovascular system. The 
formula of index of adaptation is offered in 
relation to the physical loading. It is set  that 
among the students of task medical force 
of violation of economized of circulation 
of blood among vagetonic have 100% 
tested persons, among symbatotonic are 
86% persons (from them 2% youths and 
98% girls). Among normatonic are 85% 
students.

Ключові слова:
функціональний, стан, серцева, 
система, ваготоніки, симпатото-
ніки, нормотоніки, студенти, фі-
зичне, виховання, навантаження.
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воспитание, нагрузка.
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Вступ. 1

З огляду на те, що фізичний стан сучасної молоді 
неухильно погіршується, цей факт обумовив актуаль-
ність дослідження. За останні кілька років на уроках 
фізичної культури в школах України трапилось біля 
15 прикрих випадків з летальним кінцем. Ці випадки 
так, чи інакше, були пов’язані з порушенням серцево-
судинної системи школярів. Тобто, загальний медич-
ний огляд не виявив порушень в роботі цієї системи. 
Тому, особливої уваги потребує розгляд питання ав-
тономної регуляції серцевої діяльності, як школярів 
так і студентів, як загального так і медичного спеці-
ального відділення.[2] Аналіз останніх досліджень 
з цього питання доводить, що в працях А.Л. Реше-
тюк (1998), Г.В. Коробейникова (1998), А.Г. Козлова 
(2003), Г.В. Книшова (2003), Т.І. Лошицької (2007), 
Т.Ю. Круцевич (2010), Г.В. Безверхньої (2010), І.І. 
Земцової (2010) проаналізована низка питань щодо 
фізичного стану і фізичного здоров’я різних верств 
населення України. Основним інформативним по-
казником функціонального стану (ФС) на заняттях з 
фізичного виховання остається середня кількість сер-
цевих скорочень за 1 хвилину (Рs). Останні випадки 
на уроках з фізичного виховання підкреслюють тезу 
© Копа В.М., 2012

Данилової Н.Н. [4] і других провідних фахівців про 
багатофакторність природи Рs. З одного боку Рs жор-
стко залежить від центральної гемодинаміки, з друго-
го – від подвійного контролю з боку симпатичної та 
парасимпатичної нервової системи. За результатами 
багатьох попередніх досліджень (Г.І. Сидоренко, Р.М. 
Баєвський, Є.Н. Соколов, А.І. Станкус) реакція Рs на 
інформаційне навантаження з боку зовнішнього се-
редовища, в основному, діє за перевагою симпатичної 
нервової системи. Ця перевага отримала назву сим-
патотонії. Пошуки вегетативного балансу серцевого 
ритму (СР) призвели до поняття ваготонії (вище ак-
тивність автономного контуру), тобто, до переваги па-
расимпатичної (блукаючого нерва) нервової системи 
в балансі СР. Третім типом реакції СР є нормотонія. 
Такою є реакція Рs здорових осіб в стані спокою. До-
дамо, що інтенсивна м’язова діяльність супроводжу-
ється збільшенням СР і зміненням судинного тонусу, 
тобто, процес йде за перевагою симпатичної нервової 
системи.[8,9] Після довгих досліджень для сучасних 
учених остається завдання пошуку інтегральних по-
казників функціонального стану, за якими можна було 
б відслідковувати його порушення за єдиною шкалою 
активації.[4] Тому, при досліджені ФС студентів на 
заняттях з фізичного виховання, маємо виходити із 
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загального положення про індивідуальну гемодина-
мічну і вегетативну реакцію СР і Рs на фізичне наван-
таження, а також, про багатофакторність особистості 
досліджуємих. Виходячи з цього, гіпотезою дослі-
дження є припущення того, що вегетативна складова 
ФС є домінуючою і є доступною для викладачів щодо 
контролю за ФС студентів на заняттях з фізичного ви-
ховання.

Тому, доречно на прикладі, розглянути і особис-
то проаналізувати функціональний стан студентів 
1-2 курсів Одеської національної академії харчових 
технологій. Цей контингент студентів обов’язково 
відвідує заняття з фізичного виховання протягом 1-4 
семестру. Для порівняння, для тестування були взяти 
студенти загального і спеціального медичного від-
ділення (СМГ). Виходячи з того, що основна частка 
(від 40 до 50 відсотків) студентів СМГ мають захво-
рювання серцево-судинної системи, за основу дослі-
дження взяти студенти за діагнозами: вегето-судинна 
дистонія (всіх типів), нейро-циркуляторна дистонія, 
гіпертонія, морфологічні порушення серцевої систе-
ми (пролапс мінтрального клапану і т. ін.). Матеріал 
дослідження – це 31 студентка загального відділення 
і 56 студентів спеціального медичного відділення 1-2 
курсів всіх спеціальностей (технологічних і еконо-
мічних). З них, за статевими ознаками – 82 (із них – 
51 особа належить до СМГ) дівчини і 5 (всі належать 
до СМГ) юнаків від 17 до 20 років. За інструменти 
дослідження були взяти такі статистичні показники 
серцевого ритму, як коефіцієнт економізації кровоо-
бігу (КЕК), вегетативний індекс Кердо (ВІК), хвилин-
ний об’єм крові (ХОК). А також, показник адаптації 
серцево-судинної системи до фізичного навантажен-
ня – індекс Руф'є.[3, 5, 6, 7] 

1. ВІК – вегетативний індекс Кердо: 
ВІК = 1 – АТдіаст / Ps,

визначається, як регулюючий вплив симпатичної 
чи парасимпатичної нервової системи. Позитивні зна-
чення ВІК показують перевагу у дії симпатичної нер-
вової системи. Негативні – парасимпатичної нервової 
системи.[1]

2. КЕК – коефіцієнт економізації кровообігу відо-
бражає викид крові за 1 хв: 

КЕК = (АТmax – АТmin) х Ps.
Для здорової особи цей показник складає 2600. 

Збільшення цього показника вказує на труднощі в 
роботі серцево-судинної системи.

3. ХОК – хвилинний об’єм крові розраховується за 
формулою:

ХОК = УВ х Рs, 
 де УВ, це ударний викид крові за одне скорочення 

в мл, а В – вік в роках. Будемо використовувати для 
17-20 – річних студентів формулу Романцевої [6]:

УВ = 80 + 0,5 х (АТсіст – АТдіаст) – 
- 0,6 х АТдіаст – 2 х В.

Примітка: показник КЕК є спрощеною формулою 
від показника ХОК. В нашому досліджені ми будемо 
використовувати обидва показники.

 4. ІР – індекс Руф'є: 
IP = [4(Р1 + Р2 + Р3) – 200] : 10,

визначає стан тренованості серця, регуляцію робо-
ти серця, впливу фізичних вправ на функціональний 
стан особи. Оцінка ІР: 3 і менше – відмінний стан сер-
ця, 4 – 6 – добрий, 7 – 10 – посередній, 11 – 15 – слаб-
кий, 15 – незадовільний.

Робота виконана згідно плану наукової роботи 
ОНАХТ та кафедри фізичного виховання за темою 
«Валеометричні методи оцінки здоров’я студентів 
ОНАХТ» прот. № 2 від 09.09.2011 р. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є – пошук інформативних ме-

тодів контролю щодо функціонального стану сучас-
них студентів. 

Завданням дослідження є аналіз роботи серцево-
судинної системи студентів технічного вищого на-
вчального закладу (вишу). Протягом 2011-2012 
навчального року студенти були протестовані на за-
няттях з фізичного виховання за допомогою таких 
лікувальних методів контролю, як: вимірювання ар-
теріального тиску, кількості серцевих скорочень та 
методами педагогічного контролю: візуальним нагля-
дом, опитуванням і т. ін. 

Результати дослідження.
За результатами дослідження маємо: позитивні 

значення ВІК, тобто перевагу у дії симпатичної нер-
вової системи мають серед студентів СМГ – 4 юнака 
і 46 дівчат, а серед студентів загальної групи – 26 ді-
вчат. Їх називають симпатотоніками. Негативні зна-
чення ВІК, тобто перевагу у дії парасимпатичної 
нервової системи мають серед студентів спеціальної 
медичної групи 1 хлопець і 5 дівчат, а серед студентів 
загальної групи – 5 дівчат. Їх називають ваготоніками. 
Нормотонічну реакцію СР мають 7 осіб СМГ і 9 осіб 
загальної медичної групи (дивись діаг.1). З цього, має-
мо переважну кількість студентів-симпатотоніків – 60 
осіб. Ваготоніків – 11 осіб. Нормотоніків – 16 осіб. За 
результатами тестування за коефіцієнтом економізації 
кровообігу маємо 49 осіб (87%) спеціальної медичної 
групи, які мають труднощі в роботі серцево-судинної 
системи. Серед студентів загальної медичної групи 
аналогічні порушення мають 21 особа (67%). Тобто, 
ці особи мають КЕК за значенням більші ніж 2600. 
Щодо спеціальної медичної групи, то це – всі ваго-
тоніки – 6 осіб (хлопців – 1, дівчат – 5) і 37 осіб сим-
патотоніків (хлопців – 4, дівчат – 39). 6 осіб нормото-
ників, також мали порушення КЕК. В загальній групі 
порушення КЕК мали 14 симпатоників, 1 – ваготонік і 
6 нормотоників. До вашої уваги пропонується діагра-
ма 2. Діаграма відображає кількісне співвідношення 
студентів, маючих порушення кровообігу серед ваго-
тоників, симпатотоників і нормотоників.

 За вибірковим аналізом гемодінамічної картини 
проаналізовано такий основний показник, як ХОК і 
показник адаптації СР до фізичного навантаження – 
ІР, який визначає стан тренованості серця, регуляцію 
роботи серця, впливу фізичних вправ на функціональ-
ний стан особи. За умови, що вони пов’язані між со-
бою за визначенням, доречно зробити це у формі від-
ношення ХОК/ІР. Гадаємо, що таке відношення буде 
інформативним, виходячи з логіки самих показників. 
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Рис. 1. Співвідношення кількості студентів ОНАХТ за регулюючим впливом нервової системи: 1 – 
загальна медична група, 2 – спеціальна медична група

Рис. 2. Співвідношення кількості   студентів   ОНАХТ   з   порушеннями економізації 
кровообігу: 1 – загальна медична група, 2 – спеціальна медична група.
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Рис. 3. Відсоткове співвідношення кількості  студентів ОНАХТ за індексом 
адаптації: 1 – загальна медична група, 2 – спеціальна медична група.
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З цього, маємо пропозицію назвати це відношення ін-
дексом адаптації до фізичного навантаження (ІА).

ІА = ХОК/ІР/10.
Виходячи з самих нормативних значень ХОК і ІР 

визначимо, що граничними значеннями норми ІА для 
студентів будуть числа від 300 до 5000 (від гіршого до 
ліпшого стану ФС). Інші значення ІА будуть вказува-
ти на низку гемодинамічних проблем з адаптацією СР 
до фізичного навантаження.

 Примітка: певна похибка формули буде пов’язана 
з не врахуванням конституції піддослідних. 

За результатами дослідження нормальні значен-
ня ІА маємо серед студентів, віднесених за станом 
здоров’я до СМГ – 12,5%, із них: симпатотоніки – 
16,2%, ваготоніки – 43,3%, нормотоніки – 14%. Серед 
студентів загальної групи нормальні значення ІА ма-
ють тільки 6,5%, із них: симпатотоники – 11%, вагото-
ніки – 0%, нормотоніки – 0% (дивись діаг. 3). 

Висновки. 
Серед студентів, віднесених за станом здоров’я 

до СМГ порушення економізації кровообігу серед 
ваготоників мають 100% протестованих осіб, серед 
симпатотоників – 86% осіб (із них 2% хлопців і 98% 
дівчат). Серед нормотоників – це 85% осіб. І це не є 
новино, так як всі студенти належать до спеціальної 
медичної групи. Серед студентів, віднесених за ста-
ном здоров’я до загальної медичної групи порушення 
економізації кровообігу серед ваготоніків мають 20% 

протестованих осіб, серед симпатотоніків – 82% осіб. 
Серед нормотоників – це 25% осіб. 

Говорячи про якісну складову дослідження, заува-
жимо, що серед студентів СМГ для ваготоніків серед-
нє значення КЕК склало – 3292. Серед симпатоніків, 
маючих порушення економізації кровообігу середнє 
значення КЕК склало – 3950, тобто, за абсолютним 
значенням порушення економізації кровообігу у ва-
готоніків менше ніж у симпатотоніків. Такий же ана-
ліз за КЕК серед студентів загальної групи дав зна-
чення для симпатотоників – 3510, а для ваготоників 
– 2997. З цього, можна зробити висновок про деяку 
ліпшу адаптацію студентів з перевагою дії парасимпа-
тичної нервової системи до фізичних вправ на занят-
тях з фізичного виховання в спеціальних і загальних 
медичних групах. Додамо, що біля 14% студентів-
симпатотоніків СМГ не мали порушень кровообігу на 
заняттях з фізичного виховання. Хоча, всі ваготоніки 
ці порушення мали.

 Виходячи з цього, до перспективи подальших 
досліджень пропонується провести аналіз функціо-
нальних станів серцево-судинної системи студентів-
спортсменів різних видів спорту Одеської націо-
нальної академії харчових технологій. Теоретично 
обґрунтувати індекс адаптації до фізичного наван-
таження з метою подальшого використання вале-
ометричної системи нагляду i контролю за станом 
здоров’ям студентів (ВСНКСЗС). 
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Работа рук и ног в процессе движения по вертикальной 

лестнице инвалидов в протезе нижних конечностей
Ли Юйгань, Ма Хаоцзэ, Чен Ден, Ща Юи 

Уханьский институт физического воспитания, г. Ухань, Китай

Аннотации:
Показано влияние условий подъема и 
спуска на лестнице инвалидов. В иссле-
довании приняли участие 12 инвалидов с 
протезами нижних конечностей правой или 
левой ноги. Целью работы являлось опре-
делить особые условия работы инвали-
дов в процессе адаптации к усложненным  
условиям их жизнедеятельности. В основе 
такого подхода лежит изучение биомеха-
нических характеристик движений инва-
лидов в специальных условиях. Для этого 
в стандартных условиях на специальной 
лестнице определили особенности работы 
нижних и верхних конечностей. Показано, 
что здоровые люди и инвалиды в специ-
альных протезах взбираются на лестницу 
под разными углами. Исследованы фак-
торы, которые влияют на эффективность 
движения инвалидов по лестнице. К ним 
относят угол наклона, компенсаторное уси-
лие рук и способность поддерживать рав-
новесие во время движения. Приведенные 
исследования являются содержательной 
основой для решения проблемы улучше-
ния движения инвалидов в усложненных 
условиях.

Ли Юйгань, Ма Хаоцзэ, Чен Ден, Ща 
Юи. Робота рук і ніг в процесі руху 
по вертикальних сходах інвалідів 
у протезі нижніх кінцівок. Показано 
вплив умов підйому і спуску на сходах 
інвалідів. У дослідженні взяли участь 
12 інвалідів з протезами нижніх кінцівок 
правої чи лівої ноги. Метою роботи 
було визначити особливі умови ро-
боти інвалідів в процесі адаптації до 
ускладнених умов їх життєдіяльності. 
В основі такого підходу лежить вив-
чення біомеханічних характеристик 
рухів інвалідів у спеціальних умо-
вах. Для цього в стандартних умовах 
на спеціальній драбині визначили 
особливості роботи нижніх і верхніх 
кінцівок. Досліджено чинники, які впли-
вають на ефективність руху інвалідів 
по сходах. До них відносять кут нахилу, 
компенсаторне зусилля рук і здатність 
підтримувати рівновагу під час руху. 
Наведені дослідження є змістовною 
основою для рішення проблеми 
поліпшення руху інвалідів в ускладне-
них умовах.

Li Yugang, Ma Haozhe, Chen Jian, 
Xia Yu. Work hands and feet in 
motion on the vertical ladder into 
the prosthesis disabled lower 
limb. The influence of the conditions 
of ascent and descent on the stairs 
with disabilities is shown. The study 
involved 12 persons with lower 
limb prosthetic right or left foot. 
The purpose was to determine the 
specific conditions of disabled people 
in the process of adaptation to the 
complicated conditions of their life. 
Underlying this approach is the study 
of the biomechanical characteristics 
the movements of disabled people 
in special terms. The factors that 
influence the effectiveness of the 
disability movement on the stairs is 
shown. These include slope angle, 
a compensatory effort of the hands 
and the ability to maintain balance 
while moving. These studies are the 
basis for a meaningful solution to 
improve the disability movement in 
the complicated conditions.

Ключевые слова:
протез, стопа, подъем, лестница, биоме-
ханика, функциональный, тренинг.

протез, стопа, підйом, сходи, біомеха-
ніка, функціональний, тренінг.

prosthetic, feet, climbing, stairs, 
biomechanics, functional, training.

Введение.1

Инвалидами называют группу людей, чьи физио-
логические функции, анатомическое строение, пси-
хологическое и духовное состояние не находятся в 
норме. Эти люди теряют способность нормальной де-
ятельности в обычном режиме и не могут играть роль 
в определенной области жизни общества. Особенно 
это проявляется в усложненных условиях, в боль-
шей степени связанных с повышенной сложностью 
выполнения движений, в том числе при комбинации 
верхних и нижних конечностей.

Есть мнение, что протезы в определенной степени 
могут компенсировать различные физические недо-
статки человека [1]. В процессе анализа было уста-
новлено, что самый лучший протез не гарантирует 
восстановление рационального движения. Различия 
между биомеханическими параметрами здорового че-
ловека и инвалидов возрастает при увеличении слож-
ности движения, при выполнении элементов бега, 
прыжков, преодолении различных видов подъемов: 
скалолазание, по лестнице и т.п. [5].  

По мнению авторов, определение качественных и 
количественных характеристик движения в процессе 
моделирования движения инвалидов в усложненных 
условиях, позволит обосновать подход к решению 
проблемы подготовки людей с ограниченными воз-
можностями [3].

Направлением специального анализа был выбран 
процесс подъема человека по лестнице.  Это свя-
зано с возможностью стандартизации измерений, 
а также с тем, что подъем по лестнице является со-
© Ли Юйгань, Ма Хаоцзэ, Чен Ден, Ща Юи , 2012

циально значимым фактором обеспечения само-
стоятельности движения человека, во многом вли-
яет на карьерный рост инвалидов [4].  Кроме этого 
учитывали, что восхождение по лестнице составляет 
1-2% зарегистрированных несчастных случаев в по-
вседневной жизни [2]. 

В статье проанализированы различия здоровых лю-
дей и инвалидов, которые носят протез ниже колен при 
подъеме по лестнице. Оценивались биомеханические 
параметры движения по лестнице при вытягивании 
ноги и усилии на перекладине лестницы. На осно-
вании анализа будут представлены рекомендации по 
коррекции движения и снижению качественных раз-
личий здоровых людей и инвалидов. Все это делает 
данное исследование актуальным.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы являлось определить особые 

условия работы инвалидов в процессе адаптации к 
усложненным  условиям их жизнедеятельности. 

Методы и организация исследований. В исследо-
вании приняли участие шесть здоровых людей (контр-
ольная группа) и шесть инвалидов (экспериментальная 
группа) в возрасте от 20 до 44 лет. Инвалиды носили 
протезы ниже колен правой или левой ноги. Они име-
ли возможность сгибать ногу в колене. Параметры 
испытуемых представлены в табл. 1.

В самом начале испытуемые выполнили несколько 
контрольных подъемов и спусков по лестнице. 

Весь процесс работы на лестнице состоял из трех 
частей. Первая часть – передвижение по лестнице 
вверх, нахождение на вершине, спуск. Исходное поло-
жение, при котором испытуемые начинают движение: 
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тело статично, одна из ног находится на первой пе-
рекладине, одна рука держит четвертую перекладину, 
вторая пятую. Подъем выполняется на комфортной 
скорости, шаг за шагом. В конце подъема испытуемые 
фиксируют восьмую перекладину двумя руками, ноги 
находятся на четвертой и остаются в таком статичес-
ком положении одну секунду. После этого начинается 
спуск в обратном порядке. В экспериментальной час-
ти исследований испытуемые поднимались два раза. 
Первый раз подъем проводился на лестнице с углом 
между двумя сегментами 15°. Второй раз с углом 30°.

Это было делано с целью определения различий 
усилий на стопу при различных углах приложения 
силы. Выбор оптимального усилия позволит выбрать 
оптимальный угол наклона при движении инвалида 
вверх по лестнице. В процессе эксперимента исполь-
зовались лестницы, в соответствии с национальным 
стандартом Китая  (GB / T 17889.1-1999). Лест-
ница представляет собой два сегмента, которые в 
раскрытом виде представляют собой угол величиной 
15° или 30°. Высота лестницы составляла 4 м, длинна 
перекладины 30 см. Тензометрические датчики были 
установлены на 6 и 7 перекладине, где проводились 
измерения, и осуществлялась телеметрическая пере-
дача сигнала. 

В процессе измерений использовалась следующая 
аппаратура: RSscan footscan insol (Бельгия) для изме-
рения давления стопы. China HZ – 3 для измерения 
приложения силы рук. Оба прибора работали с часто-
той дискретизации 300 Гц/с

Результаты исследований.  
При восхождении на лестницу, в которой угол меж-

ду двумя сегментами составлял 15 ° – сила рук давления 
составляла 29,8±1,2 N у здоровых людей и 36,12±1,1 N  
у группы инвалидов (р<0,05). Давление стопы на пере-
кладину в группе здоровых людей составляла 561,0±4,1 
N, в группе инвалидов – 557,0± N (р<0,05). 

При восхождении на лестницу, которой угол меж-
ду  двумя сегментами составил 30 ° – сила рук состав-
ляла 25,41±1,1 N у здоровых людей и 28,72±1,1 N у 

инвалидов (р<0,05). Давление ног на перекладину в 
группе здоровых людей было 586,0±3,9 N, инвалидов 
574,0±4,0 N (р<0,1).

В статическом вертикальном положении (течение 
1 секунды) различия показателей давления стопы 
были не достоверны. На лестнице, в которой угол 
между двумя сегментами составлял 15° – сила рук у 
здоровых людей составляла 15,6±1,4 N, 12,9±1,3 N – 
инвалидов (р<0,1). Сила давления стопы  – 278,3± N у 
здоровых людей; и 278,0± N  у группы инвалидов. 

В статическом положении на лестнице, в которой 
угол между двумя сегментами составлял 30° различия 
показателей были также статистически не достоверны: 
сила рук составляла 22,3±1,5 N у здоровых людей, 
19,8±1,5 N у инвалидов. Сила давления стопы – 
293,1±6,1 N у здоровых людей; 287,4±5,1 N  у группы 
инвалидов. В группе инвалидов в статическом верти-
кальном положении отмечено концентрация напряже-
ния в центре стопы.

В процессе движения по лестнице вниз сила рук 
и давление стопы возрастает в тот момент, когда 
испытуемые стояли на одной ноге. На лестнице, в ко-
торой угол между двумя сегментами составлял 15° – 
сила рук составляла 24,15±2,0 N у здоровых людей, 
32,0±1,9 N – инвалидов (р<0,05). Сила давления – 
611,0 N у здоровых людей, у инвалидов – 599,5±11,4 
N (различия не достоверны). На лестнице, в которой 
угол между двумя сегментами составлял 30° – сила рук 
составляла 20,27±1,1 N у здоровых людей, 26,2±1,1 
N (р<0,05). Сила давления стопы – 593,0±11,2 N у 
здоровых людей, 523,0±12,5 N (р<0,01).

Полученные различия показателей группы инвали-
дов и здоровых людей можно обобщить и интерпрети-
ровать на основании соотношения показателей силы 
рук и давления стопы относительно средних показате-
лей зарегистрированных в статическом положении и 
при подъеме, в процессе наиболее сложного процесса 
для инвалидов. Эти данные приведены в таблице 2.

В таблице видно, что при увеличении угла меж-
ду сегментами лестницы возрастает давление на 

Таблица 1
Параметры испытуемых, принимавших участие в исследовании, n=12

Возраст 
(количество лет) Длинна тела (см) Масса тела (кг)

32,06±1,29 171,75±5.5 462,66±8,21

Таблица 2 
Показатели силы ног и рук при восхождении на лестницу (%)

Группа здоро-
вых людей Угол между сегментами лестницы Группа инвали-

дов
Угол между сегментами лест-

ницы
15° 30° 15° 30°

сила рук 22,9+1,7* 14,7+1.1* сила рук 46,2+0,9 29,5+1,3

сила давления 
ступни 116,0+4,1** 136,1+2,0** сила ступни 109,2+3.3 131,1+2,5

Примечание. * – различия показателей давления при углах 15° и 30° статистически достоверны при  P<0,05; ** – P<0,1
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стопы. При этом различия показателей здоровых 
людей и инвалидов при разных углах наклона 
лестницы существенных различий не имеют (P<0,1). 
Достоверные различия показателей отмечены  при 
оценке пиковых значений силы рук. В группе инвали-
дов они достоверно выше, чем у здоровых людей. Чем 
угол наклона меньше, тем усилие руками становится 
значительно больше.  В наибольшей степени это про-
является при подъеме под углом наклона лестницы 
15°.В этот период компенсаторная функция рук про-
является в полной степени.

Значение компенсаторного значения работы рук 
отчетливо просматривается при сравнении пока-
зателей подъема под углом 15° и 30°. На рисунке 1 
приведены различия показателей давления на стопу 
инвалидов и здоровых людей. При различии показате-
лей давления на стопу между инвалидами и здоровыми 
людьми при ранних углах наклона, достоверных раз-
личий показателей при одинаковых углах наклона 
не зарегистрировано. При этом зарегистрированы 
достоверные различия (р<0,05) зарегистрированы при 
сравнении различий усилия рук. Наиболее высокие 
различия (22,9+1,7 у здоровых людей и 46,2 у инвали-
дов)отмечены при подъеме на лестницу с углом 15°).

Приведенные данные свидетельствуют о том, на-
иболее сложным движением для инвалидов является 
подъем по лестнице с углов 15°. Это связано с воз-
можностью передачи большего усилия от верхних 
конечностей у здоровых людей и отсутствием полно-
го чувства передачи усилия у инвалидов. Одновре-
менно отмечена тенденция, при которой у инвалидов 
отмечена некоторая компенсаторная способность, 

выполнять движение за счет использования большего 
усилия выполненного руками в процессе подъема по 
лестнице.

Далее проведен анализ, который показал, что ком-
пенсаторная работа руками связана с различиями цен-
тра приложения усилия во время движения по лест-
нице, и как следствие с сохранением равновесия. Об 
этом свидетельствуют данные анализа схемы давления 
стопы на перекладину лестницы во время подъема.

Центр тяжести ноги во время передвижения с рав-
новесием проецируется на плоскость стопы. Область 
давления на стопу у здоровых людей акцентирована 
на наружную боковую поверхность, сзади и частично 
спереди. Отмечается отчетливая тенденция, при кото-
рой отсутствуют различия зоны плоскости давления 
стопы между правой и левой ногой, т.е. нагрузка ра-
спределяется равномерно на правую и левую ногу. 

У инвалидов плоскость давления на стопе распре-
делена равномерно по всей плоскости стопы за исклю-
чением пальцев. Это свидетельствует, что давление 
стопы у здоровых людей распределяется оптимально, 
с учетом возможности оптимизации равновесия при 
движении по лестнице.

У больных людей отмечены отчетливые различия 
плоскости давления на стопу со здоровыми людьми и 
между правой и левой ногой. На правую ногу усилие 
приходится на всю стопу, когда как на левой ноге ра-
спределяется по ее центральной части. Естественным 
образом различия приложения усилия и как следствие 
равновесия требуют компенсации работы рук.

Приведенные данные свидетельствуют, что раз-
личия эффективности передвижения инвалидов и 

Рис. 1. Различия усилия на стопу инвалидов и здоровых людей:

- здоровые люди;

- инвалиды
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здоровых людей связаны с различием угла наклона 
плоскости движения и равновесием тела.

Можно говорить, что если угол наклона больше, 
то чувство стабильности выше. Гарантией такой ста-
бильности и завершения движения у инвалидов явля-
ется сила мышц и сохранение равновесия. 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что протезы не могут в полной мере обеспечить ком-
пенсацию количественных и качественных харак-
теристик движения. Вместе с тем представленные 
данные указывают на некоторые причины понижен-
ной эффективности движения и позволяют сформиро-
вать направление специального анализа, направлен-
ного на поиск дополнительных резервов человека для 
обеспечения его жизнедеятельности в усложненных 
условиях. В их основу могут быть положены 
высокоспециализированные комбинированные 
упражнения силового и координационного характера 
при условии вариации угла наклона лестницы.

Выводы
1. Протезированные конечности обеспечивают воз-

можность движения инвалидов по лестнице. Ли-

митируют движения по лестнице угол наклона, 
компенсаторное усилие рук и способность поддер-
живать равновесие во время движения.

2. Наиболее сложным движением для инвалидов явля-
ется подъем по лестнице с углов 15°. При снижении 
угла наклона между двумя сегментами лестницы от 
30° до 15° возрастает усилие, которое необходимо 
выполнять руками. Это связано с компенсаторной 
функцией рук при сохранении баланса.

3. Даны основания для проведения исследований на-
правленных на обоснование подготовки инвалидов 
с протезированными нижними конечностями. По-
казано, что они могут быть основаны на комбина-
ции упражнений, стимулирующих комплексные 
специфические силовые и координационные про-
явлений в процессе работы в вариативных условиях 
движения по лестницы. Вариативные условия дви-
жения по лестнице могут быть связаны с постепен-
ным уменьшением угла между двумя сегментами 
лестницы от 30° до 15°.
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Базові поняття системи професійного розвитку фахівців 

дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності

Маковецька Н.В.
Запорізький національний університет

Анотації:
З’ясовано підходи до тлумачен-
ня базових понять дослідження 
системи професійного розви-
тку фахівців дошкільної галузі 
освіти, що зумовлює ефектив-
ну організацію ними освітньо-
оздоровлювальної діяльності. 
Сформульовано авторські ви-
значення понять професійний 
розвиток, фахівець дошкільного 
навчального закладу, освітньо-
оздоровлювальна діяльність. 
Доведено що професійний роз-
виток – це безперервний про-
цес, що передбачає професійне 
навчання фахівців. Визначено, 
що до цієї категорії належать ви-
хователі й інструктори з фізичної 
культури. Встановлено, що їхня 
професійна діяльність має бути 
спрямована на формування у 
дошкільників уявлень про здоро-
вий спосіб життя. З’ясовано, що 
стимулювально-мотиваційний 
компонент передбачає стимулю-
вання педагогами пізнавальних 
інтересів дітей, їхнього прагнен-
ня до здорового образу життя. 

Маковецкая Н.В. Базовые понятия системы 
профессионального развития специали-
стов дошкольных учебных учреждения в 
сфере образовательно-оздоровительной 
деятельности.  Выяснены подходы к толкова-
нию базовых понятий исследования системы 
профессионального развития специалистов 
дошкольной отрасли образования. Подходы 
предопределяет эффективную организацию 
ими образовательной и оздоровительной 
деятельности. Сформулированы авторские 
определения понятий профессиональное 
развитие, специалист дошкольного учебного 
заведения, образовательная и оздоровитель-
ная. Доказано что профессиональное раз-
витие – это непрерывный процесс, который 
предусматривает профессиональную учебу 
специалистов. Определено, что к этой катего-
рии принадлежат воспитатели и инструкторы 
по физической культуре. Установлено, что 
их профессиональная деятельность долж-
на быть направлена на формирование у до-
школьников представлений о здоровом об-
разе жизни. Выяснено, что стимулирующий и 
мотивационный компонент предусматривает 
стимулирование педагогами познавательных 
интересов детей, их стремления к здоровому 
образу жизни. 

Makovetskaya N.V. Base concepts of 
problem of professional development 
of specialists preschool educational 
establishments in the field of 
educationally-health activity. It is found 
out approaches interpretation of base 
concepts of research of the system of 
professional development of specialists 
of preschool industry of education. 
Predetermines approaches effective 
organization by them to educational and 
health activity. It is  formulated author’s 
determinations of concepts professional 
development, specialist of preschool 
educational establishment, education 
and health. It is proved that professional 
development is a continuous process 
which foresees the professional studies 
of specialists. It is certain that to this 
category educators and instructors 
belong on a physical culture. It is set that 
their professional activity must be directed 
on forming for the under-fives of pictures 
of healthy way of life. It is found out that 
stimulant and a motivational component 
is foreseen by stimulation, their aspiring, 
teachers of cognitive interests of children 
to the healthy way of life. 

Ключові слова:
професійний, розвиток,  фахівець, 
дошкільний, заклад, здоров’я.

профессиональный, развитие, специалист, 
дошкольный, заведение, здоровье.

professional, development, specialist, 
preschool, establishment, health.

Вступ.1

Однією з найбільш актуальних і складних проблем 
розвитку освіти є цілеспрямоване підвищення її вне-
ску в забезпечення благополуччя підростаючих поко-
лінь. Без сумніву, його головною умовою  є  здоров’я.

Отже, турбота про здоров’я дітей є сьогодні прі-
оритетним напрямком розвитку освіти,невід’ємною  
складовою діяльності освітніх закладів України. Од-
нак реальний стан справ такий, що система освіти і 
суспільство в цілому все ще не готові до комплексного 
й ефективного вирішення проблем цілеспрямованого 
формування, зміцнення і збереження здоров’я підрос-
таючого покоління. Однією з причин цього є неготов-
ність педагогів до ретельної роботи у цьому напрямку, 
відсутність комплексного підходу до процесів освіти 
й оздоровлення. У зв’язку з цим, розпочате нами до-
слідження спрямоване на професійний розвиток фа-
хівців дошкільних навчальних закладів саме у сфері 
освітньо-оздоровлювальної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Запорізького на-
ціонального університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення базових понять до-

слідження проблеми професійного розвитку фахівців 
дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності. Це зумовило такі за-
вдання роботи: з’ясування підходів до тлумачення ба-
зових понять; на їх підставі формулювання авторських 

© Маковецька Н.В., 2012

визначень. Було застосовано такі методи теоретичних 
досліджень: систематизація і класифікація матеріалу, 
порівняння. 

Результати дослідження.
Серед базових понять дослідження насампе-

ред розглянемо “професійний розвиток”,  “фахі-
вець дошкільного навчального закладу”, “освітньо-
оздоровлювальна діяльність”.

Зупинимося на  різних аспектах розуміння сутнос-
ті поняття “розвиток”.

Згідно з Тлумачним словником української мови 
[10, с.1123], розвиток – це розгорнутий у часі процес 
кількісних та якісних змін в організмі та психіці люди-
ни, її мисленні, почуттях і поведінці, що є результатом 
біологічних процесів в організмі та впливів навколиш-
нього середовища. У словнику розвиток розглядається 
як спрямована, закономірна зміна матеріальних і іде-
альних об’єктів. Окрім цього, тут визначаються влас-
тивості, що виокремлюють процеси розвитку серед 
інших змін, а саме: оборотність змін характеризує про-
цеси функціонування (циклічне відтворення постійної 
системи функцій); відсутність закономірності є ха-
рактерною для випадкових процесів катастрофічного 
типу; при відсутності спрямованості зміни не можуть 
накопичуватися, і тому процес втрачає характерні для 
розвитку єдині, внутрішньо взаємозалежні лінії.

Отже, згідно з зазначеним тлумаченням, у резуль-
таті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта, що 
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виступає як зміна його складу або структури (тобто 
виникнення, трансформація або зникнення його еле-
ментів або зв’язків) . 

Розглядаючи філософський аспект поняття “розви-
ток”, насамперед слід звернутися до філософських по-
глядів Г. Гегеля, діалектика якого, за своєю сутністю, 
є вчення про розвиток, але виражене в ідеалістичній 
формі. Спираючись на діалектичний метод, Г. Гегель 
довів не тільки універсальність принципу розвитку, 
але й висвітлив його загальний механізм і джерело – 
виникнення і подолання протилежностей. Абсолютну 
ідею Г. Гегель розглядав у русі, у розвитку. Особливе 
значення у діалектичному методі філософа мали три 
принципи розвитку, що розумілися ним як перехід 
кількості в якість, протиріччя як джерело розвитку і 
заперечення. В цих трьох принципах Г. Гегель, хоча і 
в ідеалістичній формі, висвітлив загальні закони роз-
витку [4].

З точки зору психології, розвиток – це посилення, 
зміцнення; доведення до певного ступеня духовної, 
розумової зрілості тощо; розгортання чого-небудь 
у широких межах, з повною енергією; розширення, 
розповсюдження, поглиблення змісту або застосуван-
ня будь-чого; процес і результат переходу до нового, 
більш досконалого якісного стану, від простого до 
складного, від нижчого до вищого [5].

Отже, в залежності від площини, в якій розглядаєть-
ся поняття розвиток, подаються різні його визначення.

Перш, ніж висвітлити погляди науковців на тлума-
чення поняття “професійний розвиток”, з’ясуємо зна-
чення слів “професія”, “професійний”. 

Поняття “професія” у Тлумачному словнику укра-
їнської мови визначається як виокремлений (“окрес-
лений”) у рамках суспільного поділу праці комплекс 
дій та відповідних знань, що вимагає відповідної осві-
ти чи кваліфікації, які особа може виконувати віднос-
но постійно, та які становлять засоби утримання для 
неї, а також певний вид трудової діяльності, який по-
требує спеціальних теоретичних знань і практичних 
навичок [10, с.1015]. 

З огляду на зазначене, під професійним розвитком 
будемо розуміти набуття працівником нових компе-
тенцій, знань, умінь і навичок, які він використовує чи 
буде використовувати у своїй професійній діяльності. 
Це процес підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників з метою виконання нових 
виробничих функцій, завдань і обов’язків нових по-
сад. Професійний розвиток – це безперервний комп-
лексний процес, який включає професійне навчання, 
розвиток кар’єри та підвищення кваліфікації. 

Отже, в межах нашого дослідження,  професійний 
розвиток фахівців дошкільних навчальних закладів 
– це безперервний комплексний процес, що охоплює 
професійне навчання (оволодіння професійними зна-
ннями, уміннями і навичками, набуття професійного 
досвіду) з метою досягнення педагогічної майстер-
ності у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності.   

Сформульоване визначення потребує уточнення 

поняття “фахівець дошкільного навчального закла-
ду”, тому насамперед з’ясуємо його тлумачення.

За Тлумачним словником української мови фахі-
вець – це людина, що володіє спеціальними знаннями 
й навичками в будь-якій галузі, що має спеціальність; 
людина, що добре знає будь – що, майстер своєї спра-
ви [10].

У нашому дослідженні, згідно із Законом Укра-
їни “Про дошкільну освіту” (2010), фахівцями до-
шкільних навчальних закладів у сфері освітньо-
оздоровлювальної діяльності будемо називати, 
насамперед, вихователів, а також інструкторів з фіз-
культури.

Підставою для цього послугувало, зокрема, По-
ложення про дошкільний навчальний заклад, де на-
голошується, що як вихователі, так і інструктори з 
фізкультури мають спрямовувати свою професійну 
діяльність на ефективне вирішення, серед інших,  та-
ких завдань:

засвоєння вихованцями програми розвитку, навчан-• 
ня і виховання;
зміцнення і збереження їхнього фізичного, психіч-• 
ного, психологічного і соціального здоров’я; 
додержання вимог медичного персоналу щодо охо-• 
рони здоров’я вихованців згідно з Інструкцією про 
охорону життя і здоров’я дітей; 
організація загартувальних заходів;• 
виконання режиму дня.• 

Отже, в організації освітньо-оздоровлювальної ді-
яльності означені категорії фахівців беруть найбільш 
активну участь.

Відтепер більш докладно з’ясуємо наукові підходи 
до тлумачення поняття “освітньо-оздоровлювальна 
діяльність”. З цією метою спочатку висвітлимо кон-
цептуальні підходи до таких понять, як “діяльність”, 
“освіта”, “освітній”, “здоров’я”, “оздоровлення”, 
“оздоровлювальний”.

Найчастіше діяльність визначається як специфіч-
ний людський спосіб ставлення до світу. 

С.У. Гончаренко визначав діяльність як спосіб 
буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність 
зміни. На думку науковця, основними компонентами 
діяльності є суб’єкт з його потребами; мета, відповід-
но до якої перетворюється предмет в об’єкт, на який 
спрямовано діяльність; засіб реалізації мети; резуль-
тат діяльності [6] .

Вивчення філософського аспекту тлумачення цьо-
го поняття надало змогу з’ясувати, що діяльність – 
це процес, під час якого людина відтворює і творчо 
перетворює природу, роблячи тим самим себе діяль-
ним суб’єктом, а явища природи, що засвоюються, – 
об’єктом своєї діяльності. При цьому людина не про-
сто взаємодіє з природою, а поступово включає її до 
складу своєї матеріальної і духовної культури. Окрім 
цього, до складу діяльності, як цілісного процесу, вхо-
дить також  і спілкування. Отже, за своєю сутністю, 
діяльність – це  соціально важливе буття, що адресує 
себе іншим людям і поколінням [11, с.91-92].
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У Великому психологічному словнику зазнача-

ється, що діяльність – це активна взаємодія з навко-
лишнім середовищем, під час якої істота виступає 
як суб’єкт, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і 
задовольняє таким чином свої потреби. Аналіз струк-
тури діяльності дає змогу виокремити такі її основні 
елементи: мотиви, що спонукають суб’єкт до діяль-
ності; цілі – образи результатів, на досягнення яких 
спрямована діяльність; засоби, за допомогою яких ді-
яльність здійснюється [2,с.122]. 

Отже, результати наукових досліджень засвідчу-
ють, що поняття діяльності поліфункціонально. В 
них виокремлюється п’ять його функцій, а саме: ді-
яльність як пояснювальний принцип, універсальне 
підґрунтя  людського світу; діяльність як предмет 
об’єктивного наукового дослідження; діяльність як 
предмет управління – те, що належить організації в 
систему функціонування і розвитку на засадах фік-
сованих принципів; діяльність як предмет проекту-
вання, тобто з’ясування способів і умов реалізації 
здебільшого нових видів; діяльність як цінність у 
різних системах культури. Загальна структура діяль-
ності охоплює мету, засіб і власне процес діяльності. 
Цілеспрямований характер діяльності приводить до 
того, що одним із найголовніших її умов і підстав є 
свідомість, що розуміється у широкому смислі слова 
– не тільки як сукупність різних форм свідомості, але 
і як безліч її внутрішніх регуляторів (потреб, мотивів, 
цінностей тощо).

З огляду на зазначене, освітню діяльність можна 
розглядати як педагогічну взаємодію суб’єктів, що 
здійснюється в цілісному поєднанні процесів вихо-
вання, навчання і розвитку. З позиції суб’єкту їх мож-
на визначити так:

виховання – спеціально організований процес • 
управління суб’єктом власними потребами;
навчання – спеціально організований процес засво-• 
єння суб’єктом нових норм, нової інформації, яку 
він вважає корисною;
розвиток – спеціально організований процес виро-• 
щування суб’єктом власних здібностей, оволодіння 
способами цивілізованої взаємодії з навколишнім 
світом шляхом удосконалення дій.

Кожний із цих процесів забезпечує два інших, в 
цьому їх єдність і цілісність.

Отже, освітня діяльність передбачає усвідомлен-
ня суб’єктом навколишнього світу і взаємодію з ним, 
усвідомлення власних дій у результаті чого в його сві-
домості відбуваються зміни потреб, норм, здібностей, 
в цілісності та єдності відбуваються процеси вихован-
ня, навчання і розвитку.

З точки зору закладу освіти, освітня діяльність – 
це цілеспрямована нормативно-правова активність, 
пов’язана з наданням освітніх  послуг [8, с.223].

Поняття “освітній” визначається як такий, що 
сприяє освіті, під якою розуміється навчання, а також 
сукупність знань, отриманих під час спеціального на-
вчання  [7, с.423]. 

З’ясуємо погляди науковців на тлумачення поняття 
“освіта”. 

За Н.П. Волковою [2], освіта – це процес засвоєн-
ня систематизованих знань і формування на їх осно-
ві світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, 
уяви, пам’яті тощо) та результат цього процесу – до-
сягнення певного рівня освіченості.

Близьким за змістом до зазначеного є інше тлума-
чення освіти, згідно з яким це – і процес, і результат 
взаємодії між педагогом і дітьми, під час якого остан-
ні оволодівають усіма компонентами змісту навчання, 
розвиваються і виховуються [8, с.217].

На думку  В.В. Ягупова [12], в теорії навчання по-
няття “освіта” має вживатися в таких трьох значеннях: 
1) як процес інтелектуальної підготовки особистості 

дитини до умов життя в суспільстві шляхом 
засвоєння систематизованих знань і формування на 
їх основі навичок, вмінь і світогляду; 

2) як результат процесу навчання та рівень досягнен-
ня освіченості, сформованості навичок і вмінь; 

3) як сукупність навчально-виховних настанов. 
Зазначене  надало В.В. Ягупову  змогу дійти ви-

сновку, що освіта – це водночас і процес, і результат 
засвоєння  певних систематизованих знань, навичок 
і вмінь, формування наукового світогляду, моральних 
та інших якостей, розвитку творчих сил і здібностей. 

Неабиякого значення при цьому набувають норми 
духовної культури і цінності суспільства [12, с.217].

Отже, освіта на сучасному етапі розвитку суспіль-
ства є багатоаспектним поняттям, що водночас висту-
пає і як процес, і як результат засвоєння підростаю-
чим поколінням необхідного, суспільно зумовленого 
обсягу знань, умінь і навичок у певній галузі. Згідно із 
законами розвитку суспільства, освіта також має тен-
денції розвитку. 

Наступним поняттям, що ми розглядатимемо у 
контексті нашого дослідження є “здоров’я”.

Спочатку здоров’я визначалось як нормальний 
стан організму, при якому правильно діють усі його 
органи. З розвитком суспільства й особистості це по-
няття поступово наповнювалося новим змістом. 

Так, поняття здоров’я розглядалось в динаміці 
змін зовнішнього середовища й онтогенезі. У цьо-
му відношенні заслуговує на увагу висловлення, що 
здоров’я визначає процес адаптації. Це не результат 
інстинкту, а автономна реакція на соціально створену 
реальність. Здоров’я створює можливість адаптува-
тися до зовнішнього середовища, що змінюється, до 
зростання і старіння, до лікування при порушеннях, 
до страждань. Здоров’я – необхідна передумова по-
вноцінної життєдіяльності людини.

Отже, здоров’я – це багатоаспектне інтегральне 
поняття, істотними характеристиками якого є фізич-
не, психічне, соціальне і духовне благополуччя люди-
ни. З’ясуємо ці характеристики.

Під фізичним здоров’ям розуміється  динамічний 
стан організму, що визначається резервами енерге-
тичного, пластичного і регуляторного забезпечення 
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функцій, характеризується стійкістю до впливу пато-
генних факторів і здатністю компенсувати патологіч-
ний процес, а також є основою здійснення соціальних 
і біологічних функцій [9]. 

Психічне здоров’я – це фундаментальна здатність 
людини адекватно засвоювати, переробляти і генеру-
вати нову інформацію, що дозволяє гнучко і мобільно 
вибудовувати конструктивні життєві сценарії й успіш-
но реалізовувати їх у динамічному середовищі, у той 
час, як психічне здоров’я визначається науковцями 
як сукупність  установок, якостей і функціональних 
здібностей, які дозволяють індивіду адаптуватися до 
середовища [9]. 

За В.Г. Алямовською, перехід від психічного до 
соціального рівня здоров’я певною мірою є умовним 
[1]. Соціальне здоров’я визначається  як кількість і 
якість міжособистісних зв’язків індивіда у ступінь 
його участі в житті суспільства. Серед факторів, що 
впливають на стан соціального здоров’я дитини, го-
ловним є характер стосунків батьків, який визначає 
психологічний клімат сім’ї.

Проблема духовного здоров’я має особливе зна-
чення. Багато спеціалістів у  галузі медицини вважа-
ють, що саме його слід зберігати у першу чергу.

Глобальність тлумачення поняття “здоров’я” зна-
йшла своє відображення у визначенні близького до 
нього поняття “оздоровлення”, що у Законі України 
“Про здоров’я та відпочинок дітей” (2008) трактується 
як комплекс спеціальних заходів соціального, вихов-
ного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, 
що надаються дитячим закладом оздоровлення та від-
починку і спрямовані на відновлення та поліпшення 
фізичного і психічного стану здоров'я дитини.

Відповідно, поняття “оздоровлювальний“ тракту-
ється як такий, що сприяє оздоровленню [7, с.436]. 

Отже, під освітньо-оздоровлювальною діяльніс-
тю дошкільного навчального закладу будемо розу-
міти спеціально організований, нормований процес 
(і його результат) взаємодії фахівців,  вихованців та 
їхніх батьків, спрямований на реалізацію комплексу 
педагогічних заходів щодо засвоєння дошкільника-
ми, згідно з нормами духовної культури і цінностями 
суспільства, систематизованих знань, умінь і навичок 
здорового способу життя. 

З огляду на зазначене, з’ясуємо структуру освітньо-
оздоровлювальної діяльності. Її складають такі, 
пов’язані між собою, компоненти: 

1) цільовий компонент, який передбачає створення 
педагогом і прийняття вихованцями цілей і завдань 
пізнавальної й оздоровлювальної діяльності. 

2) стимулювально-мотиваційний компонент передба-
чає стимулювання педагогами пізнавальних інтер-
есів дітей, їхнього прагнення до здорового образу 
життя. 

3) змістовий компонент передбачає відбиття змісту, 
який закладається в загальну мету і кожне конкрет-
не завдання освітньо-оздоровлювального процесу 
дошкільного навчального закладу.

4) операційно-діяльнісний компонент охоплює поєд-
нання різноманітних засобів і методів, прийомів, 
форм взаємодії педагогів і дітей. 

5) контрольно-регулювальний компонент ви-
значає ефективність організації освітньо-
оздоровлювальної діяльності, характеризує до-
сягнуті результати у відповідності з цілями і 
завданнями. 

6) рефлексивний компонент передбачає самоаналіз, 
самооцінку з урахуванням оцінки інших і визначен-
ня цілей подальшої педагогічної діяльності педаго-
гів і пізнавальної діяльності дітей. 
Висновки.
Отже, базовими поняттями дослідження пробле-

ми професійного розвитку фахівців дошкільних на-
вчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної 
діяльності є такі: “професійний розвиток”, “фахі-
вець дошкільного навчального закладу”. “освітньо-
оздоровлювальна діяльність”. З’ясування філологіч-
ного, філософського, педагогічного і психологічного 
підходів до тлумачення цих понять дали змогу фор-
мулювання таких авторських визначень:професійний 
розвиток у сфері освітньо-оздоровлювальної діяль-
ності в дошкільному навчальному закладі це – без-
перервний комплексний процес, що охоплює про-
фесійне навчання фахівців, а саме: оволодіння ними 
професійними знаннями, уміннями і навичками, на-
буття професійного досвіду з метою досягнення пе-
дагогічної майстерності; фахівці дошкільних навчаль-
них закладів – вихователі й інструктори з фізкультури, 
освітньо-оздоровлювальна діяльність у дошкільному 
навчальному закладі – спеціально організований, нор-
мований процес взаємодії фахівців,  вихованців та 
їхніх батьків, спрямований на реалізацію комплексу 
педагогічних заходів, спрямованих на засвоєння до-
шкільниками,  систематизованих знань, умінь і нави-
чок здорового способу життя. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методологічні основи сучасної теорії фізичної 
підготовки спортсменів високого класу

Осіпов В.М., Орловська В.В.
Бердянський державний педагогічний університет

Анотації:
Розглянуто сучасні уявлення та 
критичний аналіз теорії  фізичної 
підготовки спортсменів високого 
класу. Доведено, що емпіричний 
шлях розвитку теорії спортивно-
го тренування вже давно втра-
тив свою теоретичну й практичну 
значимість. Виділено досягнення 
радянської та російської науко-
вої школи. Виявлено протиріччя  
в поглядах сучасних фахівців на 
проблему методики спортивно-
го тренування. Встановлено, що 
розвиток сучасної теорії фізич-
ної підготовки необхідно тісно 
пов'язувати з моделюванням сис-
тем організму. Зазначається на 
необхідності створення єдиної мо-
делі на основі поєднання знань з 
біохімії, фізики, біомеханіки, фізіо-
логії, психології, теорії спорту. Ре-
комендовано напрямки розробки 
інноваційних технології контролю 
фізичної підготовленості, засобів 
і методів фізичного розвитку та 
планів фізичної підготовки спортс-
менів високого класу.

Осипов В.М., Орловская В.В. Методоло-
гические основы современной теории 
физической подготовки спортсменов 
высокого класса. Рассмотрены совре-
менные представления и критический ана-
лиз теории  физической подготовки спор-
тсменов высокого класса. Доказано, что 
эмпирический путь развития теории спор-
тивной тренировки уже давно потерял 
свою теоретическую и практическую зна-
чимость. Выделено достижения советской 
и русской научной школы. Обнаружено 
противоречие  во взглядах современных 
специалистов на проблему методики спор-
тивной тренировки. Установлено, что раз-
витие современной теории физической 
подготовки необходимо тесно связывать с 
моделированием систем организма. Отме-
чается на необходимости создания общей 
модели на основе сочетания знаний  био-
химии, физики, биомеханики, физиология, 
психология, теории спорта. Рекомендо-
ваны направления разработки инноваци-
онных технологий контроля физической 
подготовленности, средств и методов фи-
зического развития, планов физической 
подготовки спортсменов высокого класса.

Osipov V.M., Orlovskaya V.V. 
Methodological bases of modern theory 
of physical preparation of sportsmen 
of high class. Modern presentations 
and walkthrough of theory  of physical 
preparation of sportsmen of high class 
are considered. It is well-proven that the 
empiric way of development of theory of 
the sporting training lost the theoretical and 
practical meaningfulness already a long 
ago. Achievements of soviet and Russian 
scientific school are selected. Found 
out contradiction  in the looks of modern 
specialists to the problem of method of the 
sporting training. It is set that development of 
modern theory of physical preparation must 
be interlinked with the design of the systems 
of organism. Marked on the necessity of 
creation of general model on the basis of 
combination of knowledges  of biochemistry, 
physicists, biomechanics, physiology, 
psychology, sport theories. Directions of 
development of innovative technologies of 
control of physical preparedness, facilities 
and methods of physical development, 
plans of physical preparation of sportsmen 
of high class are recommended.

Ключові слова:
теорія, фізична, підготовка, 
спорт,  тренування, моделюван-
ня, планування, методологія.

теория, физическая, подготовка, спорт,  
тренировка, моделирование, планирова-
ние, методология.

theory, physical, preparation, sport,  training, 
design, planning, methodology.

Вступ.1

Необхідність вдосконалення системи підготовки 
спортсменів визначається низкою обставин і умов, 
що істотно впливають на структурно-функціональну 
організацію тренувального процесу. Основним фак-
тором, що зумовлює вдосконалення системи багато-
річного тренування спортсменів, є постійно зрос-
таюча конкуренція на міжнародній арені, а також 
наближення психологічних, фізичних і функціональ-
них навантажень спортсменів до граничних меж 
людських можливостей. Тому постійно зростаючі 
вимоги до рівня підготовленості та функціональним 
можливостям спортсменів, передбачає вдосконален-
ня всієї системи підготовки висококваліфікованих 
спортсменів.

Емпіричний етап розвитку теорії фізичної підго-
товки завершив свій розвиток після виходу в світ мо-
нографії  В.М. Заціорського «Физические качества 
спортсмена» (1966). В.М. Заціорський підвів підсу-
мок розвитку цього напрямку теорії фізичного ви-
ховання. В результаті були визначені п'ять фізичних 
якостей: сила, швидкість, витривалість, гнучкість 
і спритність, а також шляхи їх біологічного розви-
тку та методи їх виховання. Методологічний підхід 
був запозичений з області емпіричного узагальнення 
експериментального матеріалу. Емпіричний спосіб 
узагальнення матеріалу передбачає відсутність розу-
міння сенсу явищ, порівняння і систематизацію, кла-
сифікація проводиться на підставі формальних кри-
теріїв. В. М. Заціорський це прекрасно розумів, тому 
© Осіпов В.М., Орловська В.В., 2012

в розділах для кожної фізичної якості привів тексти з 
дрібним шрифтом, в яких за допомогою відомостей з 
біологічних наук намагався пояснити природу явищ 
фізичних якостей [7].

Подальший розвиток теорії фізичної підготовки 
йшов по шляху посилення вкладу біологічних наук 
в пояснення явищ різних сторін фізичних якостей.  
М.І. Волков написав наприкінці 60-х років кілька ста-
тей з інформацією про хід біоенергетичних процесів 
в організмі людини. Ця інформація дозволила істот-
но поглибити уявлення про витривалість спортсме-
нів [5].

В.М. Платонов написав у 80-ті роки монографію 
«Адаптация в спорте». Це послужило поштовхом 
для посилення активності досліджень в області біо-
логії спорту [11]. Ю.В. Верхошанський в подальшо-
му (1988, 1998) посприяв впровадженню біологічних 
знань в теорію спорту. Став приділяти увагу локальній 
м'язовій витривалості, як лімітуючому фактору в бага-
тьох видах спорту. При побудові мікро-, мезо-, макро-
циклів він рекомендував враховувати закони адаптації 
м'язового апарату [3, 4]. Однак, біологічних законів 
адаптації він не знав, тому орієнтував на ті законо-
мірності зміни властивостей м'язового апарату, які 
виявив експериментально на стрибунах-легкоатлетах. 
Очевидно, що такий підхід чисто емпіричний, він не 
дозволяє зрозуміти суть адаптаційних процесів, та й 
не можна переносити емпіричні закономірності з од-
ного виду спорту на інший. 

Монографія Л.П. Матвєєва «Периодизация спор-
тивной тренировки» (1964) лягла в основу теорії 
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планування навантажень [8]. Основною ідеєю пері-
одизації стала модель маятника, запропонована Д. 
Аросьевим. Відповідно до цієї формальної моделі об-
сяг навантаження повинен зростати, а інтенсивність 
знижуватися і навпаки [1]. Така формальна схема до-
бре узгоджувалася з реальним плануванням наванта-
жень у циклічних видах спорту. У швидкісно-силових 
видах спорту, метаннях, важкій атлетиці ця модель не 
підходила. Тому з'явилися противники такого підходу 
А.Н. Воробйов і А.П. Бондарчук.

А.Н. Воробйов (1989) не міг погодитися з підхо-
дом, коли штангіст повинен із загальної теорії пері-
одизації піднімати спочатку маленьку вагу, а потім 
велику. Штангістам добре відомо, що піднімати вагу 
менше 70% від максимальної сили безглуздо. Звідси 
виникли сумніви щодо правомірності застосування 
принципу маятника у важкій атлетиці [6].

А.П. Бондарчук (2005) на досвіді підготовки ме-
тальників прийшов до висновку, що в основі плану-
вання повинна лежати зміна засобів і методів підго-
товки [2].

В.М. Платонов продовжив свої розробки, істотно 
їх доопрацював в монографіях і підручниках («Систе-
ма подготовки спортсменов в олимпийском спорте», 
2004). Біологічна інформація тут наводиться у вели-
кому обсязі, але для побудови тренувального процесу 
ніяка інформація біологічного характеру не викорис-
товується. Все обмежується суб'єктивними уявлення-
ми про зміну якоїсь невимірної працездатності, як це 
було в Л.П. Матвєєва і Ю.В. Верхошанського та бага-
тьох інших [12].

На жаль, всі автори теорії фізичної підготовки за-
лишаються в рамках традиційних філософських уяв-
лень 60-80-х років. Для філософії науки того часу була 
відсутня ясність у поділі емпіричного і теоретичного 
напрямів пізнання. Теоретичні дослідження в рамках 
емпіричного підходу їм видаються як істинно теоре-
тичні дослідження.

Дослідження виконується за планом науково-
дослідної роботи факультету фізичного виховання 
Бердянського державного педагогічного університету 
за темою “Удосконалення системи фізичної і технічної 
підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних 
профілів їх фізичної підготовленості” зведеного плану 
НДР  у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 р.р.  
(№ держреєстрації 011U006472).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати та 

систематизувати сучасні уявлення про теорію фізичної 
підготовки спортсменів високого класу.

Об’єкт дослідження – процес фізичної підготовки 
спортсменів високого класу.  Предмет дослідження 
– теорія й методика фізичної підготовки спортсменів 
високого класу. Методи дослідження: аналітичний 
огляд літератури. Завдання дослідження – узагальнити 
та систематизувати досвід провідних вчених щодо 
методології побудови теорії фізичної підготовки та 
спортивного тренування.

Результати дослідження. 
У відповідності до філософії науки 90-х років 

(В.С. Стьопін, 2006) теоретичний напрям досліджень 
будується на основі побудови моделі об’єкта, потім 
модель вивчається, виявляються нові особливості 
моделі (об’єкта), що й  дає підстави до проведення 
експериментів на реальному об’єкті [18]. Очевидно, 
що об’єктом в теорії фізичної підготовки є людина. 
Отже, треба будувати концептуальну й математичну 
моделі організму людини.

Л. П. Матвєєв в «Общей теории спорта» (2001) 
пише, що логіка побудови теоретичного дослідження 
передбачає послідовне виконання ряду етапів: 
виявлення проблемної ситуації, формулювання робочої 
гіпотези, перевірка гіпотези на фактологічній основі, 
розробка концептуальних положень [10]. Видно, 
що ці уявлення відповідають логіці емпіричного 
дослідження.

 В.М. Платонов в «Системе подготовки спортсменов 
в олимпийском спорте» вважає, що існує два рівні в 
структурі теорії: перший рівень становить емпіричну 
й логічну основу теорії (факти, поняття й пропозиції 
для опису фактів); другий рівень, власне теоретичний 
рівень – інтерпретація фактів, висування ідей, гіпотез, 
припущень і т.д. [12].

Все, що тут написано в точності відповідає 
емпіричному напрямку дослідження. Відсутність 
ясності в загальних підходах до побудови теорії 
призводить до грубих методологічних помилок. 
Наприклад, наведемо цитату стор. 27 «В настоящее 
время хорошо осознана ограниченность возможнос-
тей математики для развития знаний в области спор-
та … при изучении структуры подготовленности … 
многие специалисты использовали различные виды 
факторного анализа». З цієї цитати випливає, що В.М. 
Платонов приймає математичну статистику як інстру-
мент теоретичного дослідження [12].

В.М. Селуянов пропонує розглядати теорію фізич-
ної підготовки як наукову дисципліну, яка включає 
два рівні: перший рівень – фундаментальний – «спор-
тивна адаптологія»; другий рівень – методичний – 
«спортивно-педагогічна адаптологія».

В рамках «Спортивної адаптології» В.М. Селуя-
нов виявляє закони планування навантажень за допо-
могою імітаційного моделювання. Модель працює за 
біологічними законами, тому принципи планування 
тренувального процесу випливають із законів адапта-
ції (зміни будови м'язів і інших органів) [13, 14].

Метод тренування є описом послідовності дій 
спортсмена (під керівництвом тренера). Послідовність 
дій передбачає дотримання декількох параметрів, по-
шук раціональних варіантів вибору цих параметрів є 
предметом дослідження теорії фізичної підготовки, а 
за В.М. Селуяновим – спортивно-педагогічної адап-
тології.

В основі планування фізичної підготовки ле-
жать уявлення Г. В. Фольборта (1949-1952) [19] 
про те, що кожне наступне тренувальне наван-
таження повинне виконуватися при досягнен-
ні повного відновлення (сверхвосстановления по  
Н.Н. Яковлеву, 1955) [20]. Це уявлення було запози-
чене з даних про хід процесів відновлення глікогену 
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в печінці та м'язах у щурів. Щури плавали 5-6 годин, 
а потім їх забивали через певні тимчасові інтервали. 
Виявилося, що після повного вичерпання глікогену 
відновлення відбувалося через добу, а «сверхвосста-
новление» через 2-3 доби. На жаль, надалі конкретні 
дані про зміну вмісту глікогену були довільно заміне-
ні поняттям працездатність або функціональні мож-
ливості. Це призвело до потоку помилкових уявлень 
про планування навантажень. Зокрема про можли-
вість підсумовування ефектів декількох тренуваль-
них занять. У монографії «Проблема периодизации 
спортивной тренировки» Л.П. Матвєєв (1964) інтен-
сивно розвивав це положення.  Він писав: «...законы 
развития спортивной формы можно вскрыть лишь во 
взаимосвязи педагогических и биологических явле-
ний спортивной тренировки, ибо по сути своей это 
есть, прежде всего, законы, выражающие связи меж-
ду педагогически организованными воздействиями, с 
одной стороны, и тем, как они отражаются на функ-
циональном и морфологическом совершенствовании 
организма спортсмена – с другой» [8]. Очевидно, це 
вірні уявлення, але за п'ятдесят років розвитку теорії 
та методики фізичного виховання (ТМФВ)  цього не 
було досягнуто, від біології відвернулися, ніби її в 
природі не існує.

Спроба залучити біологіч-
ну інформацію до ТМФВ була зроблена  
Ю.В. Верхошанським і В.М. Платоновим.

 Ю.В. Верхошанський в монографії «Основы 
специальной физической подготовки спортсменов» 
(1988) [3], на додаток до поглядів Л.П. Матвєєва, 
запропонував розглядати процеси адаптації в ре-
зультаті застосування різних за змістом засобів: тех-
нічної та швидкісної підготовки; спеціальної і зма-
гальної. Однак, ніякої біологічної інформації знову 
не наведено.

В.М. Платонов в монографії «Система подготов-
ки спортсменов в олимпийском спорте» (2004) [12], 
викладає уявлення про побудову мікроциклів. Від-
разу звертає на себе увагу – відсутність посилань на 
літературні джерела, а також біологічної інформації. 
Отже, методика планування навантажень залишаєть-
ся в полоні емпіризму й суб'єктивних уявлень.

Щоб поєднати педагогіку й біологію треба знати: 
які структури знаходяться в клітинах м'язів, кардіомі-
оцитах та ін. органів; основні фактори, що стимулю-
ють процеси синтезу органел у клітинах; швидкість 
розвитку адаптаційних процесів.

 У публікаціях В.М. Селуянова (1990–2004) [13–
17], описуються методи гіперплазії міофібрил і мі-
тохондрій, ця інформація представлена, тому тільки 

залишається задатися метою і почати розробляти мі-
кроцикли. Нагадаємо, що міофібрили будуються 10-
15 днів; мітохондрії  – 10-20 днів; глікоген накопичу-
ється 2-3 дні.

В.М. Селуянов побудував дві моделі, які імітува-
ли термінові й довгострокові адаптаційні процеси в 
організмі спортсменів. Модель, що імітує термінові 
адаптаційні процеси, включала м'яз, що складається з 
м'язових волокон різного типу (окислювальні м’язові 
волокна, гліколітичні м’язові волокна), серцево-
судинну й дихальну системи, центральну нервову 
систему. Модель дозволила пояснити особливості 
біохімічних і фізіологічних процесів при виконанні 
вправ різної інтенсивності. Модель, що імітує довго-
тривалі адаптаційні процеси, включала м'яз, імунну, 
ендокринну та ЦНС. Вона дозволила вивчити довго-
тривалі адаптаційні процеси зміни маси міофібрил, 
мітохондрій в м'язових волокнах і кардіоміоцитах, 
маси залоз ендокринної системи. Математичне мо-
делювання дозволило розробити принципово нові 
підходи в побудові тренувального процесу в спорті. 
Отже, для побудови теорії фізичної підготовки необ-
хідно побудувати модель ідеальної клітини, м'язового 
волокна, м'яза, нервово-м'язового апарату, серцево-
судинної системи, дихальної системи, ендокринної та 
імунної, травної системи.

Висновки.  
Розвиток наук про спорт досяг такого рівня, коли 

потрібен перехід від емпіричної стадії до теоретич-
ної. Аналіз методологічних основ показав, що в на-
уках про спорт має бути присутня як наукова, так і 
методична сторона. Методологія розробки інновацій-
них спортивно-педагогічних технологій вимагає ство-
рення умовних (концептуальних) та комп'ютерних 
математичних моделей організму людини (наукові 
розробки), на основі яких будуть проектуватися осно-
вні положення спортивного тренування. Розробка 
принципів теорії спортивного тренування повинна 
спиратися на теорію адаптації організму до фізичних 
навантажень, що сформувалася в сучасній фізіоло-
гії. А підвищення ефективності планування фізичної 
підготовки спортсменів високої кваліфікації можли-
во лише на основі моделювання організму людини, 
що дозволить змістовно пояснювати й конструювати 
методи контролю, тренування і плани фізичної під-
готовки.

Перспективи подальших пошуків у даному напрям-
ку дослідження  будуть спрямовані на вивчення біоло-
гічних основ спорту та оздоровчої фізичної культури 
й розробку інноваційних оздоровчих та спортивно-
педагогічних технологій.
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Оцінка фізичного і розумового розвитку  
дітей старшого дошкільного віку

Пасічник В. М., Сосновський Д. Д.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Проведена оцінка фізичного і розу-
мового розвитку дітей старшого до-
шкільного віку. В дослідженні взяли 
участь 90 дітей 5-ого року життя, 
серед них 55 хлопчиків і 35 дівчат. 
Встановлено, що у обстежуваних 
дітей показник індексу фізичного 
розвитку відповідає рівню – вище 
середнього. Зазначено, що показ-
ники функціонального стану дітей 
старшого дошкільного віку відпо-
відають віковій нормі. Виявлено, 
що при визначенні фізичної пра-
цездатності у хлопчиків встанов-
лено добрий рівень, і задовільний 
у дівчат. Показано, що результати 
фізичної підготовленості хлопчиків 
є дещо вищими за результати ді-
вчат. З’ясовано, що при діагностиці 
рівня розумового розвитку дітей 
5-ого року життя середній показник 
продуктивності і стійкості уваги, 
зорової і слухової пам’яті, наочно-
образного і наочно-дійового мис-
лення, мовлення і сприйняття 
відповідають середньому рівню, 
а таких пізнавальних процесів як 
переключення і розподілу уваги, 
уяви – низькому рівню.

Пасичник В. М., Сосновский Д. Д. Оцен-
ка физического и умственного развития 
детей старшего дошкольного возраста. 
Проведена оценка физического и умствен-
ного развития детей старшего дошкольного 
возраста. В эксперименте приняли участие 
90 детей 5-ого года жизни, среди которых 
55 мальчиков и 35 девочек. Отмечено, что 
у обследованных детей показатель индекса 
физического развития соответствует уровню 
– выше среднего. Определено, что показате-
ли функционального состояния детей стар-
шего дошкольного возраста соответствуют 
возрастной норме. Выявлено, что при опре-
делении физической работоспособности у 
мальчиков установлен хороший уровень, 
и удовлетворительный у девочек. Установ-
лено, что результаты физической подготов-
ленности мальчиков несколько выше, чем 
у девочек. Выяснено, что при диагностике 
уровня умственного развития детей 5-ого 
года жизни средний показатель продуктив-
ности и устойчивости внимания, зрительной 
и слуховой памяти, наглядно-образного и 
наглядно-действенного мышления, речи и 
восприятия соответствуют среднему уровню, 
а таких познавательных процессов как пере-
ключения и распределения внимания, вооб-
ражения – низкому уровню. 

Pasichnyk V.M., Sosnovskij D.D. 
Estimation of physical and mental 
development of children of the senior 
pre-school age. In this work is conducted 
physical and mental development of 
children of the senior preschool age. 
In the experiment, 90 children took part 
in the fifth year of life, among which 
55 boys and 35 girls. It is noted that 
the children surveyed rate the physical 
development of the index corresponds 
to level – above the average. It was 
determined that the parameters of the 
functional state of preschool age children 
meet the age norm. It is revealed that 
in determining physical performance 
among boys set a good level, and 
satisfactory in girls. It is established that 
the results of physical fitness of boys is 
slightly higher than in girls. It was found 
that the diagnosis of the level of mental 
development in children fifth year of life, 
the average productivity and stability of 
attention, visual and auditory memory, 
visual-imagery and visual-thinking, and 
perception of speech correspond to the 
average level, and cognitive processes 
such as switching and distribution 
attention, imagination – a low level.

Ключові слова:
старший, дошкільний, вік, фізич-
ний, розвиток, розумовий, розви-
ток.

старший, дошкольный, возраст, физичес-
кое, развитие, умственное, развитие. 

senior, pre-school, age, physical, 
development, mental, development.

Вступ. 1

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні 
посилюється увага суспільства до вирішення 
проблем формування особистості, її своєчасного 
фізичного і психічного розвитку, стимулювання 
творчої активності. Особливого значення ці проблеми 
набувають у системі навчання і виховання дітей 
дошкільного віку, що є одним із найважливіших 
держаних завдань.

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти 
передбачають орієнтацію на особистість дитини, 
створення сприятливих умов для формування у неї 
незалежної спрямованості, самосвідомості, позитивної 
самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до 
тих, хто її оточує, конструктивних мотивів поведінки, 
нахилів, потреб, характеру, пізнавальних, психічних 
процесів [9].

Дошкільний вік – це період, коли відбуваються 
найбільш інтенсивні процеси росту і розвитку 
організму, формування особистості дитини. Саме 
в цьому віці закладаються основи майбутнього 
стану здоров’я, фізичної підготовленості, розумової 
діяльності, які так необхідні для всебічного 
гармонійного розвитку дитини [2].

Для підвищення ефективності й якості навчання 
дітей старшого дошкільного віку, найголовніше 
місце посідає забезпечення фізичної і психологічної 
готовності дітей до школи, як необхідної передумови 
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задовільного рівня навчання – одне з основних завдань 
дитячого дошкільного закладу.

Обов’язковою умовою забезпечення здоров’я 
дитини є її фізичний і розумовий розвиток. Серед 
важливих складових у забезпеченні гармонійного 
фізичного і розумового розвитку дітей особливе місце 
посідає рухова активність [7].

Відомий вчений П. Ф. Лесгафт стверджував, що 
між розумовим та фізичним розвитком існує тісний 
зв’язок – розумовий зріст та розвиток вимагають від-
повідно фізичного розвитку.

І. М. Сєчєнов довів, що в цілісній структурі розви-
тку та пізнавальній діяльності людини провідну роль 
відіграє руховий аналізатор. Він показав взаємозв’язок 
моторних функцій із вищими відділами центральної 
нервової системи. Таким чином, можна говорити про 
зворотній зв’язок – рухи людини впливають на її пси-
хічний розвиток, а відтак й на пізнавальну діяльність.

М’язові зусилля під час рухів впливають на фізі-
ологічну основу психіки – вищу нервову діяльність. 
Встановлено, що фізичні навантаження під час вико-
нання рухів впливають на оперативність мислення і 
швидкість засвоєння інформації. Науковці Є. Аркін, 
Ю. Змановський доводять, що під впливом фізичних 
навантажень змінюється на позитивне динаміка розу-
мових процесів. Специфіка рухів, їх різноманітність 
поліпшує когнітивні процеси.

Однією із проблем вітчизняних традиційних і ав-
торських систем освіти є розрив між фізичним ви-
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хованням і іншими сторонами виховання дітей до-
шкільного віку, відсутність реальних механізмів, які 
обумовлюють взаємозв’язок пізнавальної та рухової 
діяльності у процесі навчання [4,7].

 Останні роки все більше уваги приділяється нетра-
диційним формам проведення занять. Ведеться пошук 
нових шляхів удосконалення навчально-виховного 
процесу, які б допомогли підвищити інтерес дітей до 
занять, активізувати їх діяльність, покращити фізич-
ний розвиток. Одним із таких шляхів є проведення 
занять на основі інтеграції навчального матеріалу, ві-
дібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо 
однієї мети [4].

У зв’язку з цим, багато досліджень спрямовано на 
розробку і впровадження в практику фізичного вихо-
вання дітей різноманітних методів і методик інтегро-
ваного підходу, спрямованого на розвиток фізичних і 
розумових здібностей . 

Проблемі поєднаного фізичного і розумового роз-
витку дітей старшого дошкільного віку присвячені 
дослідження (Н. Ю. Міщенко, 2003; І. В. Стародубце-
ва, 2004; Н. О. Фоміна, 2004; А. А. Пивовар, 2005; В. 
В. Поліщук, 2008; О. Ф. Жданкіна, 2009; О. С. Трофі-
мова, 2010)

Але для того щоб визначитись у плануванні пе-
дагогічний дій, засобів і методів, які спрямовані на 
всебічний гармонійний розвиток дитини в процесі 
фізичного виховання необхідно вивчити і оцінити по-
казники, які забезпечують реалізацію рухової і розу-
мової діяльності дітей старшого дошкільного віку.

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: полягала у визначенні показників 

фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функ-
ціонального стану та розумового розвитку дітей стар-
шого дошкільного віку.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення наукової та методичної літератури, пе-
дагогічне спостереження, педагогічне тестування, 
антропометричні методи, фізіологічні методи, психо-
діагностичні методи (за Р. С. Нємовим ), методи мате-
матичної статистики.

Організація дослідження: дослідження були про-
ведені на базі дошкільного навчального закладу освіти 
м. Львова № 165. У дослідженні взяли участь 90 дітей 
5-ого року життя, серед них 35 дівчат і 55 хлопчиків.

Результати дослідження. 
Головними показниками, за якими оцінюють фі-

зичний розвиток, на думку багатьох науковців і прак-
тиків (Б. Ашмарін, О. Безкопильний, М. Віленський, 
Е. Вільчковський, Л. Волков, Д. Хухлаєва, Б. Шиян), 
є кількісні показники розмірів тіла, рівень функціо-
нальних можливостей організму, рівень розвитку ру-
хових якостей.

Для оцінювання рівня фізичного розвитку нами 
був розрахований індекс фізичного розвитку за О. 
Д. Дубогай: ІФР=Р-(МТ+ПКГ), де Р – зріст стоячи, 
см; ВТ – вага тіла, кг; ПГК – периметр грудної клі-
тини, см. Оцінювання фізичного розвитку тіла дітей 

старшого дошкільного віку (за О. Д. Дубогай) пока-
зало, що у хлопців цей показник становив, відповід-
но 38,39+0,40 у.о., у дівчат 39,55+0,52 у.о. (табл.1). 
Порівняльний аналіз показників фізичного розвитку 
обстежуваних дітей старшого дошкільного віку з віко-
вими стандартами (О. Д. Дубогай, 2003) показав, що у 
хлопців і у дівчат цей показник відповідає рівню вище 
середнього.

Функціональний стан дітей 5-ого року життя ви-
значався за допомогою вимірювання пульсу у спокої, 
життєвої ємності легень і проби Руф’є. Так середні 
показники пульсу у спокої становили у дівчат 97,3 
ударів за хвилину, а у хлопців – 91,8 уд. / хв, що за 
даними Е. С. Вільчковського відповідає належним і 
підтверджує той факт, що у дівчат пульс більший, ніж 
у хлопчиків [1].

Середні показники ЖЄЛ дітей старшого дошкіль-
ного віку становили – 905,7 мл у дівчат, і – 966,3 мл у 
хлопців, що відповідає віковій нормі.

Для визначення фізичної працездатності серцево-
судинної системи ми ви використовували функціо-
нальну пробу Руф’є. Результати нашого дослідження 
свідчать про задовільний рівень фізичної працездат-
ності у дівчат, де середній показник становив – 9,97 
у.о., і про добрий рівень фізичної працездатності у 
хлопців – 9,09 у.о. (табл.1).

З метою визначення фізичної підготовленості ді-
тей старшого дошкільного віку ми провели такі тести: 
швидкісні здібності визначалися за результатами бігу 
на 30 м (с) і швидкості рухів кистю за 5 с (кількість) 
[1] ; швидкісно-силові здібності дитини оцінювались 
за допомогою двох тестів – стрибок у довжину з місця 
(см) і метання тенісного м’яча (м); координаційні зді-
бності оцінювались за допомогою наступних тестів: 
човниковий біг 3х10 м; підкидання та ловіння м’яча 
(кількість); відбивання м’яча від підлоги (кількість); 
гнучкість визначалась за допомогою тесту нахил ту-
луба вперед стоячи на гімнастичній лаві (см); сила 
м’язів рук вимірювалась за допомогою кистьового ди-
намометра (кг); силова витривалість досліджувалась 
на основі показника піднімання тулуба в сід з поло-
ження лежачи (кількість) [8].

Аналіз результатів дослідження швидкості в тес-
ті біг на 30 м з високого старту в дітей старшого до-
шкільного віку засвідчив такі результати: у хлопців 
8,47+0,06 с, у дівчат: 8,71+0,08 с. 

Максимальна частота рухів кистю відображає не 
стільки швидкісні якості даної м’язової групи, скіль-
ки подібні якості властиві даному індивідууму. Та-
ким чином, на основі максимальної швидкості рухів 
в одній з ланок рухового апарату можна міркувати 
про швидкість рухів в інших його ланках [2]. За ре-
зультатами швидкості рухів кистю за 5 с ми виявили 
такі показники: у хлопців – 20,05+0,51, а в дівчат – 
21,34+0,56. Треба думати, що в даному віці можна 
судити про прояв здібності дітей виконувати рухи за 
короткий час у досить високому темпі. Дані вчених 
(Е. С. Вільчковський, 1998; М. О. Рунова, 2007) дово-
дять, що дошкільний вік є сенситивним для розвитку 
швидкості.
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 Таблиця 1
Показники фізичного розвитку і функціонального стану дітей старшого дошкільного віку

№ 
 п/п  Показники Стать  Х  m  X max  X min

1. Індекс фізичного роз-
витку (за О. Д. Дубо-
гай), у.о.

х 38,39 0,4 45,2 30,5

д 39,55 0,52 45,5 31,5

2. ЧСС у спокої, к-ть уд./
хв

х 91,8 1,3 110 72
д 97,3 1,49 112 78

3. ЖЄЛ, мл
х 966,3 18,1 1200 700
д 905,7 19,3 1100 650

4. Проба Руф’є, у.о.
х 9,09 0,27 14 5
д 9,97 0,34 14 6

 Таблиця 2
Рівень розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку 

№ 
 п/п Показники Стать Х m X max X min Рівень розвитку

1. Сприйняття
х 4,67 0,19 8 2 середній

д 4,77 0,19 7 2 середній

2. Продуктивність і 
стійкість уваги

х 4,64 0,14 7 3 середній

д 4,6 0,2 7 3 середній

3. Переключення і 
розподіл уваги

х 3,9 0,16 7,5 2 низький

д 3,77 0,17 6 2 низький

4. Уява
х 5,16 0,12 8 4 низький

д 4,91 0,18 7 3 низький

5. Пам’ять зорова
х 4,5 0,15 7 2 середній

д 4,02 0,19 6 2 середній

6. Пам’ять слухова
 х 4,45 0,11 6,5 3 середній

д 4,6 0,14 7 3 середній

7. Наочно-образне 
мислення

х 4,32 0,14 7 3 середній

д 4,15 0,16 6 2,5 середній

8. Наочно-дійове мис-
лення

х 4,72 0,13 7 3 середній

 д 4,68 0,19 8 3 середній

9. Мовлення
х 3,72 0,14 6,5 1 середній

д 3,88 0,19 7 1 середній
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Оптимальний розвиток сили в дошкільному віці 

сприяє гармонійності ростучого організму. За резуль-
татами вимірювання м’язової сили кистей рук нами 
були отримані наступні результати: у хлопчиків се-
редній показник сили правої руки становив 6,60+0,19 
кг, лівої – 5,66+0,16 кг. У дівчат середній показник 
сили правої і лівої руки суттєво не відрізнявся від по-
казників хлопчиків і становив відповідно 6,28+0,19 кг 
(права) і 5,26+0,16 кг (ліва).

При аналізі тесту «стрибок в довжину з місця», 
який відображає розвиток швидкісно-силових якос-
тей, вибухову силу м’язів ніг та швидкість реагування 
ми отримали наступні показники: у хлопців середній 
показник: 75,52+1,54см (max= 104см, min= 55см) , 
у дівчат середній показник становив 72,4+1,99 см 
(max= 98 см, min=52 см). З тесту «метання тенісного 
м’яча» отримали наступні результати, у хлопців цей 
показник становив 6,53+0,24 м (min= 3,5 м; max= 11 
м) , у дівчат 5,58+0,28м (max= 9 м, min= 2,5 м). 

За даними тесту «човниковий біг 3х10м» ми 
виявили такі результати: у хлопчиків середній показник 
становить 12,39+0,08 с, у дівчаток 12,74+0,10 с. Біль-
шість авторів ставлять швидкість формування рухо-
вих навичок у пряму залежність від рівня розвитку 
спритності [2]. Таким чином, чим більше дитина роз-
вине координаційних здібностей, тим швидше вона 
засвоює будь-який рух.

При оцінюванні координації рухів за даними тесту 
«підкидання і ловіння м’яча» ми отримали наступні 
результати: у хлопчиків середній показник становив 
18,90+0,76 , у дівчаток – 15,74+0,94. Необхідно зазна-
чити, що дії з м’ячем розвивають не тільки великі, а й 
дрібні м’язи обох рук, збільшується рухливість сугло-
бів пальців і кистей, що особливо важливо для дітей 
старшого дошкільного віку, які готуються до навчання 
у школі [3].

При аналізі тесту «відбивання м’яча від підло-
ги», який характеризує спритність, швидкість реакції 
і стійкість пози ми отримали наступні результати: в 
хлопчиків цей показник становив 5,23+0,26, у дівча-
ток – 4,82+0,36.

Однією з необхідних рухових якостей людини є 
гнучкість. Вона характеризує ступінь рухливості в 
суглобах і стан м’язової системи. Оптимальний роз-
виток гнучкості забезпечує необхідну свободу рухів 
дитини у повсякденному житті [8]. При оцінці тесту 
«нахил тулуба вперед стоячи на лаві», який характе-
ризує рухливість усіх ланок опорно-рухового апара-
ту, еластичність м’язів та зв’язок нами було виявлено 
наступні результати: у хлопчиків середній показник 
склав 3,54+0,55 см, а в дівчат 5,13+0,46 см. При чому 
були зафіксовані істотні коливання в кількісних по-
казниках як у дівчаток (max= 10см, min= -2 см), так і у 
хлопчиків (max=10см, min= -6 см). 

 Не менш важливою руховою здібністю, яка 
потребує вдосконалення в дітей дошкільного віку є 
силова витривалість. При оцінюванні даної якості 
ми використовували тест «піднімання тулуба в сід 
з положення лежачи на землі», який відображає 

готовність м’язів спини і живота до тривалих 
статичних навантажень під час сидіння за партою. 
В результаті аналізу нами були отримані наступні 
показники: у хлопчиків середній показник 20,01+0,97, 
де розкид між максимальним і мінімальним показни-
ком склав 34 рази, в дівчаток 16,42+0,93, де розкид 
між максимальним показником і мінімальним склав 
26 разів.

Для дослідження рівня розумового розвитку дітей 
старшого дошкільного віку нами були використані 
стандартизовані, адаптовані психологічні тести, які є 
адекватними і інформативними для даного віку. Комп-
лексна методика включала в себе дослідження пізна-
вальних процесів (сприйняття, уяви, уваги, пам’яті, 
мислення, мовлення) і рівня розвитку дрібної мотори-
ки (за Р. С. Нємовим) [6].

Всі методики дозволяють отримати показники пси-
хологічного розвитку, які виражаються в стандартизо-
ваній десятибальній шкалі. При цьому показники, які 
знаходяться в межах від 8 до 10 балів, в більшості ви-
падків свідчить про наявність в дитини здібностей до 
її розвитку. Показники від 0 до 3, говорять про те, що 
в дитини є відставання в розвитку від більшості дітей. 
Показники в межах 4-7 балів свідчать, що дитина по 
рівню розвитку знаходиться в межах норми [6].

Як відзначає Т. І. Поніманська розумовий розвиток 
– це ступінь розвитку у дитини пізнавальних проце-
сів, сформованість у неї вміння міркувати, обґрунто-
вувати свої думки, діяти адекватно до вимог старших, 
виявляти інтерес до пізнання навколишнього серед-
овища, здатність швидко і правильно розуміти те, що 
їй говорять, будувати власні судження, користуватися 
поняттями та узагальненнями. 

Для оцінки рівня розвитку сприйняття була вико-
ристана методика «Чим залатати коврик». Мета даної 
методики – визначити, наскільки дитина в стані, збе-
рігаючи в короткочасній і оперативній пам’яті образи 
баченого, практично їх використати, вирішуючи на-
очні завдання. В результаті ми отримали наступні ре-
зультати: дівчата – середній показник склав 4,77 бали, 
хлопці – 4,67 бали, що відповідає середньому рівню 
розвитку (табл. 2).

На п’ятому році життя відбувається інтенсивний 
розвиток сприймання, яке набуває стійкого цілеспря-
мованого та довільного характеру, спостерігається 
розвиток аналітичного сприйняття: вміння орієнту-
ватися в поєднанні кольорів, розчленовувати форму 
предметів, виділяти окремі виміри величини [9].

Для визначення рівня розвитку уваги, ми засто-
сували дві методики, одна з яких призначена для ви-
значення продуктивності і стійкості уваги – «Знайди 
і викресли», а друга для визначення переключення і 
розподілу уваги «Простав значки». За отриманими 
нами результатами, середній показник продуктивнос-
ті і стійкості уваги у дівчат і хлопців склав – 4,6 бали, 
що відповідає середньому рівню розвитку, а середній 
показник переключення і розподілу уваги становив у 
дівчат – 3,77 бали, і у хлопців – 3,9 бали, що свідчить 
про низький рівень розвитку. Можливо це зумовлю-
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ється недостатньою зрілістю їх нервової системи: у 
дітей ще спостерігається перевага процесів збуджен-
ня над гальмуванням.

Слід зазначити, що уважність дошкільників роз-
вивається в процесі ігрової діяльності. Увага в стар-
шому дошкільному віці набуває довільного характеру, 
завдяки чому дитина може зосереджуватися, керувати 
своєю психічною діяльністю.

При діагностиці рівня розвитку уяви дітей стар-
шого дошкільного віку ми використали методику 
«Придумай гру», в результаті якої були отримані на-
ступні результати: дівчатка – середній бал склав 4,91; 
хлопчики – 5,16 бали, що засвідчило низький рівень 
розвитку. Старші дошкільники здатні вже керувати 
процесом фантазування для досягнення певної мети. 
Тому в процесі рухливих ігор сюжетного характеру 
можна говорити про зародження творчих форм уяви. 
Діти, які здатні до гри – уяви, мають вищий показник 
інтелекту, легше долають труднощі. 

При визначенні рівня розвитку пам’яті нами було 
застосовано дві методики, одна з яких розрахована на 
визначення рівня слухової пам’яті «Запам’ятай циф-
ри», а друга – зорової пам’яті «Запам’ятай малюнки», 
оскільки зір і слух – основні органи чуття людини. В 
результаті діагностики отримали наступні результати: 
середній показник розвитку слухової пам’яті у дівчат 
склав – 4,6 бали, хлопці – 4,45 бали, і середній по-
казник розвитку зорової пам’яті склав – 4,02 бали у 
дівчат, і 4,5 бали у хлопців, що відповідає середньому 
рівню розвитку.

З трьох видів мислення: словесно-логічного, 
наочно-образного і наочно-дійового в дітей дошкіль-
ного віку достатньо розвинуті і переважають два 
останніх види.

Методика «Розділи на групи» передбачала оцінку 
наочно-образного мислення, в ході якої ми отрима-
ли такі результати: дівчата – 4,15 бали, хлопці – 4,32 
бали, що свідчить про середній рівень розвитку. В 
дітей старшого дошкільного віку вдосконалюється 
наочно-образне мислення, це виявляється не тільки в 
умінні оперувати уявленнями, а й у збагаченні змісту 
цих уявлень.

При оцінці наочно-дійового мислення була вико-
ристана методика «Обведи контур». Слід зазначити, 
що за допомогою даної методики оцінюється рівень 
розвитку дрібної моторики дитини. В результаті нами 
були виявлені наступні середні показники: дівчата – 
4,68 бали, хлопці – 4,72 бали, що свідчить про серед-
ній рівень розвитку. Добре розвинута моторика руки 

є запорукою успішного оволодіння письма, а для цьо-
го необхідний достатній рівень сили та витривалості 
дрібних м’язів кисті руки. Рухи пальців і кистей ма-
ють особливе значення для розвитку функцій мозку 
дитини, і чим вони різноманітніші, тим більше «ру-
хових сигналів» поступає в мозок, тим інтенсивніше 
проходить накопичення інформації, а відповідно інте-
лектуальний розвиток дітей [3, 5].

Методика «Назви слова» передбачала оцінку роз-
витку мовлення. Мова – основа людського мислен-
ня. В ході діагностики нами були отримані наступні 
результати: середній показник у дівчат склав – 3,88 
бали, в хлопців – 3,72 бали і відповідає середньому 
рівню розвитку. Найбільш вагомим досягненням до-
шкільного дитинства є оволодіння мовою як засобом 
пізнання й способом людського спілкування. М. М. 
Кольцова доводить, що рухи рук сприяють розвитку 
мовлення дитини, оскільки ділянки кори головного 
мозку, які відповідають за артикуляцію органів мов-
лення і моторику пальців рук розташовані в одному 
іннерваційному полі [5]. Тому слід використовувати 
в процесі фізкультурних занять якомога більше різ-
номанітних рухових дій з предметами, а особливо з 
м’ячами.

Висновки. 
В науково-методичній літературі присутні дані до-

сліджень, які торкаються взаємозв’язку фізичного і ро-
зумового розвитку в процесі онтогенезу і доцільності 
педагогічних дій, спрямованих на інтегрований роз-
виток рухової і розумової сфери дитини. Результати 
нашого дослідження засвідчили, що показник індексу 
фізичного розвитку обстежуваних дітей відповідає 
рівню вище середнього. Показники функціонального 
стану (ЧСС у спокої, ЖЄЛ) відповідають віковій нор-
мі. Оцінка фізичної працездатності серцево-судинної 
системи у дітей старшого дошкільного віку засвідчи-
ла задовільний рівень у дівчаток, і добрий у хлопчи-
ків. Результати фізичної підготовленості хлопчиків є 
дещо вищими за результати дівчат, окрім результатів 
у випробуванні на гнучкість. Слід зазначити, що за 
деякими тестами діти потребують своєчасної корек-
ції за допомогою засобів фізичної культури. При до-
слідженні рівня розвитку пізнавальних процесів дітей 
старшого дошкільного віку ми з’ясували, що в пере-
важній більшості методик середній показник відпові-
дав середньому рівню.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на вивчення взаємозв’язків компонентів ру-
хової і розумової сфери дітей старшого дошкільного 
віку. 
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Особенности психофизиологического статуса мальчиков 9-10 лет
Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., Крайняя Н.В., Соколова В.Ю.

Донецкий национальный университет 
Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Аннотации:
Рассматриваются проблемы диагно-
стики психофизиологического статуса 
мальчиков на препубертатном этапе 
их развития. В исследовании приняли 
участие 94 мальчика в возрасте 9-10 
лет. У них, оценивали параметры фи-
зического развития, функционального 
состояния нервной, кардиореспиратор-
ной, мышечной и сенсорных систем, а 
также двигательной подготовленности, 
энергетики и свойств психодинамики. 
Показана, несостоятельность подхода 
к оценке соматического здоровья детей 
по признакам физического развития. 
Для детей этого возраста характерно 
некоторое отставание в показателях 
статических легочных объемов, и нао-
борот, – опережение возрастных норм 
в развитии вентиляционной функции 
легких и устойчивости организма к 
гипоксии. Параметры центральной 
гемодинамики варьируют в пределах 
возрастных норм. Со стороны меха-
низмов нейродинамики отмечено до-
минирование процессов возбуждения. 
Установленные особенности психо-
физиологического статуса, могут быть 
использованы в качестве прогностиче-
ских показателей при ориентации де-
тей к спортивной деятельности.

Романенко В.О., Хор’яков В.А., Мосенз 
В.О., Іванова С.Д., Крайня Н.В., Соко-
лова В.Ю. Особливості психофізіоло-
гічного статусу хлопчиків 9-10 років. 
Розглядаються проблеми діагностики 
психофізіологічного статусу хлопчиків 
на препубертатному етапі їх розвитку. У 
дослідженні взяли участь 94 хлопчика у 
віці 9-10 років. У них, оцінювали параме-
три фізичного розвитку, функціонально-
го стану нервової, кардіо-респіраторної, 
м'язової і сенсорних систем, а також 
рухової підготовленості, енергетики і 
властивостей психодинамики. Показа-
на, неспроможність підходу до оцінки 
соматичного здоров'я дітей за ознаками 
їх фізичного розвитку. Для дітей цього 
віку характерно деяке відставання в по-
казниках статичних легеневих об'ємів, і 
навпаки, – випередження вікових норм 
у розвитку вентиляційної функції легень 
і стійкості організму до гіпоксії. Параме-
три центральної гемодинаміки варіюють 
в межах вікових норм. З боку механізмів 
нейродинаміки відзначено домінування 
процесів збудження. Встановлені осо-
бливості психофізіологічного статусу, 
можуть бути використані в якості про-
гностичних показників при орієнтації ді-
тей до спортивної діяльності.

Romanenko V.A., Horyakov V.A., 
Mosenz V.A., Ivanova S.D., Krainyaya 
N.V., Sokolova V.Y. Features of the 
psycho-physiological status of boys 
in 9-10 years. The problems of diagnosis 
of psycho-physiological status of boys in 
the prepubertal stage of their biological 
development is considered. The study 
involved 94 boys aged 9-10 years. They 
were assessed by parameters of physical 
development, the functional state of the 
nervous, cardio-respiratory, muscular and 
sensory systems and motor fitness, energy 
and properties of psychodynamics. It is 
shown that the failure of the approach to 
assess children’s physical health on the 
grounds of their physical development. 
Children of this age are characterized 
by a lag in terms of static lung volume, 
and vice versa – ahead of age norms in 
the development of pulmonary ventilation 
function and resistance to hypoxia. 
Central hemodynamic parameters vary 
within age norms. From the observed 
dominance of neurodynamic mechanisms 
of excitation and response of advanced 
type. The established features of the 
psycho-physiological status, can be 
used as prognostic indicators in guiding 
children to sports activities.

Ключевые слова:
мальчики, физическое, развитие, кар-
диореспираторная, система, психо-
динамика.

хлопчики, фізичний, розвиток, кардіо-
респіраторна, система, психодинамі-
ка.

boys, physical, development, cardio-
respiratory, system, psychodynamic.

Введение. 1

Разработка методологии профессиональной ориен-
тации детей к занятиям различными спортивными дис-
циплинами предполагает изучение широкого спектра 
показателей их антропометрического статуса, функ-
ционального состояния кислородно-транспортной, 
мышечной, сенсорной и нервной систем, механизмов 
энергетики и психодинамики, а также свойств темпе-
рамента [5-7].

Вместе с тем анализ последних публикаций [5, 8] 
свидетельствует о том, что проблема оценки пригод-
ности детей к достижению определенных результа-
тов в спорте решается исключительно из спортивно-
педагогических воззрений. При этом генетическая 
детерминированность и значимость рекомендуемых 
для прогноза функций остается вне рамок исследова-
ний. Спектр этих функций достаточно узок и, как пра-
вило, ограничивается двигательными способностями 
[8, 10]. Такой подход не является оптимальным, так 
как не учитывает степень изменчивости (тренируемо-
сти) многих функций организма в процессе многолет-
ней спортивной подготовки.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Донецкого национального университета «Индивиду-
альные особенности адаптации жителей техногенно-
го региона к профессиональной и учебной деятельно-
сти» № госрегистрации 0110U007605.

© Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Иванова С.Д., 
 Крайняя Н.В., Соколова В.Ю., 2012

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследований заключалась в определении 

особенностей психофизиологического статуса у маль-
чиков 9-10 лет. 

Для достижения цели последовательно решали 
следующие задачи: 
1. Определяли антропометрический профиль детей. 
2. Оценивали функциональное состояние механизмов 

нейро- и психодинамики.
Для решения поставленных задач у 94 мальчиков 

в возрасте 9-10 лет регистрировали показатели ан-
тропометрического статуса, двигательной подготов-
ленности, функционального состояния кислородно-
транспортной, двигательной, нервной и сенсорных 
систем, а также свойств психодинамики. На основа-
нии эмпирических данных рассчитывали соответ-
ствующие индексы и интегральные показатели. Об-
работку фактического материала осуществляли по 
стандартной программе «Excell”.

Результаты исследований. 
Оценка психофизиологического статуса невоз-

можна без определения особенностей физического 
развития индивида, которое в обобщенном виде от-
ражает темпы морфофункциональных преобразова-
ний организма [2, 6, 14]. В связи с этим были изучены 
массо-длиннотные и обхватные размеры тела детей, 
дополненные некоторыми физиометрическими харак-
теристиками (табл. 1). 

Оценка этого статуса с использованием метода ин-
дексов, показала, что для детей характерно существен-
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ное отставание в массе тела (по Кетле), очень слабое его 
строение (по Пинье) и недостаточное развитие грудной 
клетки (по Эрисману).  По соматотипу эта возрастная 
группа варьирует между брахи-мезоморфными типами. 
Вместе с тем, исходя из современных представлений, 
надежность организма определяется его резервными 
мощностями, в основе которой лежит «структурно-
функциональная избыточность», характеризующаяся 
соотношением «мера функции/мера субстрата». С уве-
личением этого соотношения надежность организма 
как биосистемы возрастает. Исходя из классификации 
Г.Л. Апанасенко [2], у всех обследованных  мальчиков 
масса тела соответствует его длине, а функциональное 
состояние мышечной и кислородно-транспортной си-
стемы свидетельствует о высоком уровне их соматиче-
ского здоровья (табл. 1).  

Выносливость мышц кисти к удержанию усилия, 
равного 75% Fmax составляет 7,0 ± 0,60 с, а спины 
– 19,4 ± 1,02 с. Значения приведенных показателей от-
ражают уровень изучаемых функций на данном этапе 
онтогенеза [15]. Со стороны респираторной функции 
наблюдается некоторое отставание в легочных объе-
мах  и преимущество в показателях легочной вентиля-
ции, резерва дыхания и устойчивости к гипоксии [2]. 
Параметры центральной гемодинамики колеблются в 
пределах возрастных норм [2] (табл. 3).

Анализ показателей функционального состояния 
нервной системы свидетельсвует о том, что скорость 
переработки слуховых стимулов у детей 9-10 лет су-
щественно (на 17%) выше в сравнении со зрительным 
анализатором. В слуховой сенсорной системе время 
проведения импульса по нервным путям короче, что 
объясняется морфологическим строением этого кана-
ла [3, 4]. Существенная (р < 0,001) разница в скорости 
простых реакций (ЛП ЗМР, ЛП АМР) и реакций выбо-
ра (ЛП ЗМР1-2) детерминированы различиями в нейро-
физиологических механизмах. У простых реакций это 
возбуждающие супраспинальные влияния на системы 
стволового уровня, а у реакций выбора – активация 
фронтально-лимбического комплекса [9]. По суще-
ству реакции выбора представляют собой ориентиро-
вочный рефлекс, реализуемый в стохастической среде 
с широким подключением эндокринных механизмов, 
активацией ретикулярной и лимбической систем моз-
га, снижением сенсорных порогов и активацией веге-
тативных функций (табл. 4). 

Лабильность нервных процессов, о которой су-
дили по значениям КЧССМ и КЧРСМ (табл. 4), со-
ответствует средневозрастным значениям. У детей 
доминируют процессы возбуждения и двигательные 
реакции опережающего типа, что, естественно, нега-
тивно отражается на их способности дифференциро-

Таблица 1
Антропофизиометрический статус мальчиков 9-10 лет (X +m )

Показатели n=94
Масса тела, кг 30,0±0,80
Длина тела, см 138,0±1,37
Окружность грудной клетки, см 65,8±0,43

И
нд

ек
сы

Эрисмана, см 2,65±0,13
Кетле, гр/см 217,0±4,51
Пинье, ед. 42,2±1,70
Развития грудной клетки % 47,7±0,49
Стении, ед. 68,1±1,03

Ф
из

ио
ме

тр
и-

че
ск

ие
 х

ар
ак

те
-

ри
ст

ик
и

Сила спины, кг 52,0±3,60
Сила спины/ масса тела, % 173,0±4,27
Сила кисти, кг 18,2±0,53
Сила кисти/ масса тела, % 61,0±1,56
Жизненный показатель, мл/кг 62,0±2,03
ЧСС ·АД сист/ 100, ед. 77,0±1,44
Соответствие массы  длине, баллы 0
Индекс Руфье, отн. ед. 5,3±0,21

∑ , баллы 15

Таблица 2
Функциональное состояние дыхательного аппарата у мальчиков 9-10 лет лет  

в состоянии относительного покоя

Показатели X +m

Легочные объемы

Жизненная емкость легких, л 1,86±0,05
ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % 63,7±2,25
Резервный объем выдоха, л 0,82±0,08
Резервный объем вдоха, л 0,54±0,02

Показатели венти-
ляции

Дыхательный объем, л 0,50±0,02
Частота дыхания, цикл/мин 16,0±0,43
Минутный объем дыхания, л 8,0±0,19
Максимальная вентиляция легких за 20 с, л 18,5±0,84
Резерв дыхания, ед 2,3±0,26

Устойчивость к 
гипоксии

Задержка дыхания на вдохе, с 55,7±1,16
Задержка дыхания на выдохе, с 28,8±0,64
Задержка дыхания на вдохе/выдохе, % 193,0±8,03
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вать стимулы различной модальности и поддерживать 
максимальный темп движений в течение 90 с. Недо-
статочная выносливость их нервной системы под-
тверждается и низкими значениями показателей ФУС, 
УФВ и УР, рассчитанных по результатам переработки 
100 зрительных стимулов.

Очевидно, на этом этапе онтогенеза, способность де-
тей 9-10 лет длительное время реализовывать простые 
двигательные задания с участием нейронов зрительной 
и моторной коры остается низкой [9, 15]. Особенности 
функционального состояния мозговых структур опреде-
ляют и психодинамические процессы. Значения пока-
зателей умственной работоспособности (табл. 5) детей 
тесно связаны (0,71 < r < 0,85) с функциональным со-
стоянием различных нейродинамических структур. 

По-видимому, совершенствование свойств психо-
динамики зависит от морфофункциональных пере-
строек определенных мозговых структур [13] на 
каждом из этапов возрастного развития детей. Эти 
перестройки генетически детерминированы, но под-
вержены влиянию фенотипических факторов, что и 
определяет уровни внимания, памяти и скорость пе-
реработки информации у детей (табл 5).

Выводы:
1. Оценка соматического здоровья детей 9-10 лет по 

индексам физического разивития не является опти-
мальной, так как надежность организма определя-

ется его резервными мощностями, в основе которых 
лежит соотношение «мера функции / мера субстра-
та». Исходя из этого постулата, функциональное со-
стояние двигательной и кислородно-транспортной 
системы детей свидетельствует о высоком уровне 
их соматического здоровья.

2. Со стороны респираторной функции детей наблю-
дается некоторое отставание в показателях статиче-
ских легочных объемов, и наоборот, опережение в 
развитии механизмов вентиляции, резерва дыхания 
и устойчивости к гипоксии. Параметры централь-
ной гемодинамики у них варьируют в пределах воз-
растных норм.

3. У мальчиков 9-10 лет доминируют процессы воз-
буждения. Лабильность их нервных процессов не 
выходит за пределы возрастной нормы. Эти ней-
родинамические процессы определяют скорость 
переработки информации, внимание и кратковре-
менную память.

4. Установленные особенности психофизиологическо-
го статуса могут быть использованы в качестве про-
гностических показателей при ориентации детей 
9-10 лет к занятиям различными видами спорта.
Перспективы дальнейших исследований сопряже-

ны с изучением антропоморфофункционального ста-
туса детей и подростков в зависимости от их консти-
туциональных особенностей и видов спорта.

Таблица 3
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у мальчиков 9-10 лет

Показатели X +m Показатели X +m
ЧСС, уд./мин. 81,0 ± 1,48 УОС, мл. 48,8 ± 1,88
АДс, мм рт.ст. 90,0 ± 2,27 МОК, л 3,95 ± 0,11
АДд, мм рт.ст. 62,0 ± 1,02 КЭК, ед. 2268 ±370,3
АД пульсовое, мм рт.ст. 28,0 ± 1,85 ДП, ед. 72,9 ± 2,45
АДср., мм рт.ст. 76,0 ± 1,08 ВИК, ед. 23,4 ± 1,80

Таблица 4
Особенности функционального состояния ЦНС у мальчиков 9-10 лет

Показатели X +m Показатели X +m
ФУС, ед 4,3±0,08 Кол-во ошибочных реакций выбора, ед 10,0±0,44
УФВ, ед 2,8±0,11 Оптимальный теппинг за 10с, ед. 43,0±0,8
УР, ед 1,2±0,14 Максимальный теппинг за 10с, ед. 58,0±2,3
ЛП ЗМР, мс 272±8,6 Разница max и opt теппинга, ед 15,0±1,4
ЛП АМР, мc 226±6,1 Снижение max теппинга за 90 с., % 29,0±3,1
ЛП ЗМР1-2, мс 370±8,4 КЧССМ, Гц 34,4±1,52

КЧРСМ, Гц 37,4±1,35

Таблица 5
Показатели умственной работоспособности у мальчиков 9-16 лет

Показатели X +m
Объем кратковременной зрительной памяти, ед. 3,3±0,24
Скорость переработки информации,  бит/с 0,7±0,04
Объем переработанной информации за 2 мин., бит 84,0±5,60
Устойчивость внимания, ед. 14,1±0,94
Концентрация и переключение внимания, с 287,0±6,18
Объем внимания, ед 14,0±0,28
Эффективность умственной работы, ед. 56,0±2,01
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методологічні і психологічні аспекти формування  
особистості фахівця з фізичного виховання

Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотації:
Показано проблему взаємозв’язку 
професійної підготовки особистос-
ті фахівця, різних видів фізичної 
культури та спорту в умовах сис-
теми освітньої роботи у вищих на-
вчальних закладах. Було опитано 
80 студентів 19-20 років, які ста-
нуть викладачами фізичної куль-
тури. Виявлено чотири групи сту-
дентів за характером професійно 
– педагогічної спрямованості. Від-
значається, що важливою умовою 
формування особистості майбут-
нього викладача є правильна орга-
нізація навчальних та навчально-
тренувальних занять, чітка 
система виховної роботи. Вста-
новлено, що призначенням вихо-
вання як соціально-особистісного 
феномену є забезпечення взаємо-
дії між поколіннями, сприяння ста-
новленню індивідуума суб’єктом 
конкретно-історичного процесу, що 
передбачає безболісне входження 
та адаптацію підростаючих поко-
лінь до життя в певних умовах. 

Стасюк Р.М., Востоцкая И.Ф., Осипова 
И.Л. Методологические и психологические 
аспекты формирование личности спе-
циалиста по физическому воспитанию. 
Показана проблема взаимосвязи профессио-
нальной подготовки личности специалиста, 
разных видов физической культуры и спорта 
в условиях системы образовательной работы 
в высших учебных заведениях. Было опро-
шено 80 студентов 19-20 лет, которые ста-
нут преподавателями физической культуры. 
Обнаружено четыре группы студентов по ха-
рактеру профессионально – педагогической 
направленности. Отмечается, что важным 
условием формирования личности будущего 
преподавателя является правильная органи-
зация учебных и учебно-тренировочных заня-
тий, четкая система воспитательной работы. 
Установлено, что назначением воспитания как 
социально личностного феномена является 
обеспечение взаимодействия между поколе-
ниями, содействие становлению индивидуума 
субъектом конкретно исторического процессу, 
который предусматривает безболезненное 
вхождение и адаптацию подрастающих поко-
лений к жизни в определенных условиях. 

Stasyuk R.M., Vostotska I.F., Osipova 
I.L. Methodological and psychological 
aspects of forming personality of 
specialist on physical education. It 
is shown problem relationship training 
specialist personality, different types of 
physical culture and sport in educational 
systems work in higher education. 80 
students 19 – 20 years of age who will be 
teachers of physical education took part 
in experiment. It is reveled four groups 
of students on the nature of professional 
– pedagogical orientation. An important 
condition for the formation of future 
teachers is the correct organization is not 
only educational and training session, 
but also a clear system of educational 
work. It is established that the purpose 
of education as a social phenomenon is 
to provide personal interaction between 
the generations, to facilitate the 
development of the individual subject 
of the specific historical process that 
involves a painless entry and adaptation 
of young generations to live under 
certain conditions.  

Ключові слова:
освітній, процес, якості, профе-
сійні, умова, психологічний, педа-
гогічний, аспект.

образовательный, процесс, качества, 
профессиональные, условие, психологичес-
кий, педагогический, аспект.

educational, process, quality, 
professional, condition, psychological, 
pedagogical, aspect.

Вступ. 1

Розбудова незалежної України, відродження 
української нації спонукали до нового бачення 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту, спрямування її на потреби 
людини й держави. Глибокі соціально-економічні 
трансформації суспільства, розвиток економіки на 
ринкових засадах, поява ринку праці і зростання сектора 
освітніх послуг вимагає якісних змін у концептуальних 
засадах професійної підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання 
та спорту. Реалізація завдань до професійної підготовки 
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 
потребує плекання особистості, здатної до плідної 
професійної праці у сучасних умовах, готової до 
професійної діяльності, яка володіє не тільки системою 
спеціальних знань, професійних дій і соціальних 
відносин, а й сформованістю і зрілістю професійно 
значущих якостей, відповідною кваліфікацією. Все 
це вимагає нових підходів до розробки змісту, форм 
і методів професійної підготовки фахівців нової 
формації, впровадження у навчально-виховний процес 
вищих навчальних закладів сучасних інформаційних 
технологій. Серед основних пріоритетів розвитку 
оновленого українського суспільства на перший план 
сьогодні висувається інноваційна тріада: наука, освіта 
і виробництво [6; 2]. За таких умов центром життєді-
яльності виступає людина, як особистість. І головним 
завданням сучасної освіти є «виховати людину, дати 
їй професію, озброїти знаннями, аби вона була конку-

© Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л., 2012

рентоспроможною» [1]. Центром реалізації даної мети, 
поруч з іншими чинниками, є особистість педагога – 
організатора процесу формування людини-фахівця.

Немаловажним складником, якщо і не одним із 
основних, в цьому суспільному процесі слід вважати 
здоров’я людини, як фізичне, так і духовне. Важливу 
роль тут відіграє вчитель, людина яка організовує та 
забезпечує формування особистостей, що складають 
основу суспільства.

В зв’язку з переорієнтацією життєвих цінностей, 
постійним пошуком шляхів удосконалення процесу 
управління розвитком людини суттєво змінюються й 
пріоритети фізкультурно-спортивної діяльності, які 
складають основу не лише соціальної сфери, але роз-
глядаються і в економічній площині [3].

Фізкультурно-спортивна діяльність припускає ін-
теграцію якостей особи, яка містить в собі внутріш-
ню свободу, гідність, любов до Батьківщини, повагу 
до влади, дисциплінованість, прояв патріотичних по-
чуттів, культури міжнародного співробітництва. За 
сучасних умов фізкультурно-спортивна діяльність по-
винна передбачати не тільки розкриття особистісного 
фізичного потенціалу людини, але і його розвиток в 
інтелектуальній, творчій та соціальній сферах, оскіль-
ки суспільство потребує людей освічених, з високим 
рівнем інтелектуальних здібностей, з творчими задат-
ками до діяльності. Досягнення саме такої мети не-
можливе в межах тільки навчального процесу [4; 7].

Важливе місце тут належить правильно організо-
ваному процесові виховання, який не може бути віді-
рваний від освітнього процесу, рівно як і не може бути 
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замінений ним. Якщо «освіта спрямована на примно-
ження людських знань і, отже, на збільшення еруди-
ції, то виховання розвиває розум людини. Привчає її 
до синтезу і аналізу, воно слугує облагородженню ду-
шевних почуттів і зміцненню її волі» [5].

Призначенням виховання як соціально-
особистісного феномену є забезпечення взаємодії між 
поколіннями, сприяння становленню індивідууму 
суб’єктом конкретно-історичного процесу, що перед-
бачає безболісне входження та адаптацію підростаю-
чих поколінь до життя в певних умовах.

Центральною ланкою у системі такого станов-
лення є педагог, який своєю особистістю і діяльніс-
тю завжди впливав на хід історичного процесу, долю 
суспільства. «Виховна діяльність найбільшою мірою 
виконує інтегральну функцію, бо педагог одночасно 
виступає фахівцем зі свого предмету, вихователем, 
практичним психологом, консультантом, наставником 
і навіть психотерапевтом. [7].

Важливою умовою формування особистості май-
бутнього викладача-організатора масових видів фі-
зичної культури і спорту (саме таких фахівців готують 
у вищих навчальних закладах фізкультурного профі-
лю) є правильна організація не лише навчальних та 
навчально-тренувальних занять, а й чітка система ви-
ховної роботи закладу освіти.

Дослідження виконано згідно плану наукових ро-
біт Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – є дослідження та аналіз психолого-

педагогічних умов формування особистості фахівця з 
фізичної культури і спорту в системі виховної роботи 
вищого навчального закладу.

Методи та організація дослідження. Для досягнен-
ня мети були використані такі методи дослідження: ана-
ліз даних науково-методичної літератури, нормативно-
правових документів, програм з фізичної культури для 
загальноосвітніх навчальних закладів, узагальнення 
досвіду передової педагогічної практики.

Результати дослідження. 
Виховання у вищому навчальному закладі – 

це цілеспрямований процес діалектичної єдності 
об’єктивних умов і суб’єктивних факторів виховного 
впливу і взаємодії суб’єктів виховання. Специфіка да-
ного процесу у ВНЗ фізкультурного профілю полягає 
в тому, що він включає в себе формування педагогіч-
ної спрямованості майбутнього вчителя фізкультури, 
породженої специфічними особливостями власне 
процесу фізичного виховання. Адже діяльність будь-
якого вчителя – предметника, як правило, спрямована 
на розвиток, формування та вдосконалення інтелекту-
альної сфери особистості. Вчитель фізкультури при 
цьому ще й обов’язково впливає на вдосконалення і 
розвиток біологічної сфери особистості, зміцнення 
здоров’я, організацію здорового способу життя.

Студент вищого навчального закладу фізкультур-
ного профілю готує себе не лише до розвитку і навчан-
ня рухових здібностей дитини у майбутній професій-
ній діяльності, а й до виховання здорового, активного, 

повноцінного члена суспільства. Тому перш, ніж вчи-
ти дітей самоствердженню у суспільстві, він має сам 
навчитися цьому, сам ствердитися як майбутній фахі-
вець, людина суспільна і впевнена в собі.

В зв’язку з цим, формуючи систему виховної робо-
ти у вищому навчальному закладі, неодмінно слід пе-
редбачити заходи спрямовані на досконале і всебічне 
вивчення особистості студента:

психологічну діагностику, регуляцію та корекцію • 
особистості студента;
вивчення мотивів обрання професії викладача-• 
організатора масових видів фізичної культури і 
спорту;
привчання студентів до самостійності, раціонально-• 
го використання часу;
залучення студентів до діяльності, що сприяє удо-• 
сконаленню організаторських та комунікативних 
здібностей.

Вузівський період підготовки студентів до майбут-
ньої професійної діяльності складний входженням, 
пристосуванням їх до перелічених вище умов. Адже 
це – нові протиріччя, нові переорієнтації звичних 
життєвих уявлень. Змінюється коло інтересів: з одно-
го боку вони звужуються, а з іншого – розширюються. 
Останнє відбувається власне у зв’язку з усвідомлен-
ням професійної спрямованості подальшого життя, 
що є ще однією важливою умовою формування май-
бутнього педагога з фізичного виховання.

Оскільки для організації процесу виховання сту-
дентів важливо знати, як вони ставляться до обраної 
ними педагогічної професії, ми простежили, застосо-
вуючи методи анкетування, інтерв’ю, педагогічного 
спостереження, аналізу відношення до фахових дис-
циплін, за динамікою розвитку професійної спрямо-
ваності студентів з метою її корекції.

Було опитано 80 студентів 19 – 20 років та виділе-
но наступні групи студентів за характером професій-
но – педагогічної спрямованості:

Студенти з чітко вираженим позитивним став-
ленням до майбутньої професії педагога, організатора 
фізкультурно-спортивних заходів. Провідними мотива-
ми вибору ними даної професії є інтерес до спортивної 
діяльності, захоплення роботою з дітьми, спілкування з 
приводу спортивних подій в державі та світі. Їх ставлен-
ня до майбутньої професії ґрунтовно аргументоване. Та-
ких студентів трохи більше, ніж третина (біля 35%).

Друга група – це студенти з позитивним ставлен-
ням до майбутньої професії або вчителя, або тренера, 
або просто організатора спортивно-масових заходів. 
При цьому вони висувають на перший план лише 
один аспект майбутньої професійної діяльності. Ін-
терес до викладацької, тренерської роботи ґрунтуєть-
ся на любові до дітей або самого процесу спортивно-
педагогічної діяльності (25%).

Третя група (30%) – студенти з позитивним став-
ленням до одного з профілюючих предметів. Як пра-
вило, вони вибирають тут не професію а вид спорту, 
яким хочуть займатися. Провідним мотивом навчання 
у вищому навчальному закладі є прагнення підвищен-
ня своєї спортивної майстерності, участь у змаганнях 
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в ролі діючого спортсмена, а не практична фахова ді-
яльність (таких приблизно чверть від опитаних).

Студенти четвертої групи (трохи більше 10%) не 
виявляють якоюсь мірою професійно-педагогічної 
спрямованості. У навчальному закладі їх захоплює 
або життя в студентському середовищі, або просто 
неможливість реалізувати себе в будь-якому іншому 
виді діяльності.

Кожна з описаних груп вимагає відповідної про-
фесійно орієнтованої виховної роботи зі студентами, 
щоб спонукати майбутніх фахівців до більш глибо-
кого та різностороннього вивчення своєї професії, 
розвитку мотивів професійного самовдосконалення, 
розробки програм самовиховання, озброєння їх спе-
ціальними прийомами оволодіння професією, що і є 
метою наших подальших наукових досліджень.

Висновки.
Важливий вплив на формування викладача-організатора 1. 
з масових видів фізичної культури та спорту має не 
лише навчальний, а й виховний процес.

Організація виховного процесу у вищому навчаль-2. 
ному закладі повинна мати професійно орієнтоване 
спрямування, що сприятиме усвідомленому 
відношенню студентів до оволодіння професією.

Здійснення якісної професійної підготовки май-3. 
бутнього викладача-організатора з масових видів 
фізичної культури та спорту неможливе без ура-
хування та забезпечення необхідних психолого-
педагогічних умов. 

Однією з важливих умов професійно-педагогічної 4. 
підготовки майбутнього фахівця галузі є вивчення, 
урахування та корекція професійної спрямованості 
студентів правильною організацією виховного 
процесу у ВУЗі.

Перспективи подальшого розвитку з даного на-
прямку націлені на розробку критеріїв і визначення 
рівня сформованості особистості як фахівця з фізич-
ного виховання в умовах системи освітньої роботи у 
вищих навчальних закладах.
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Вирішення учбово-педагогічних задач як умова формування 
педагогічної позиції у студентів внз фізкультурного профілю

Степанченко Н.І., Матвійчук Т.Ф.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
В статті розглядається одна з 
умов формування педагогічної 
позиції у студентів фізкультур-
них вузів – розв’язання ними 
учбово-педагогічних ситуацій 
(УПС). Проведений моніторинг 
успішності з педагогічних дис-
циплін співставлений з резуль-
татами експерименту по визна-
ченню рівнів вирішення УПС 
студентами. Більшість студен-
тів продемонстрували серед-
ній і низький рівні сформова-
ності вмінь вирішувати УПС. 
Встановлено, що традиційна 
модель навчання забезпечує 
високий рівень оволодіння 
студентами теоретичними зна-
ннями, але суттєво не впливає 
на формування їх педагогіч-
ної позиції. Виявлені основні 
труднощі при розв’язанні сту-
дентами УПС, що дозволяють 
окреслити основні підходи до 
розробки методичного супро-
воду УПС, який повинен вклю-
чати: навчальний матеріал, що 
ґрунтується на інтеграції пе-
дагогічної та спортивної підго-
товки з опорою на контекстний 
підхід; алгоритм вирішення за-
вдань; запитання пізнавально-
го характеру.

Степанченко Н.І., Матвийчук Т.Ф. Решение 
учебно-педагогических задач как условие 
формирования педагогической позиции у 
студентов ВУЗов физкультурного профи-
ля.  В статье рассматривается одно из усло-
вий формирования педагогической позиции 
у студентов физкультурных вузов – решения 
ними учебно-педагогических ситуаций (УПС). 
Проведенный мониторинг успеваемости по 
педагогическим дисциплинам сопоставлен-
ный с результатами эксперимента по опреде-
лению уровней решения УПС студентами. 
Установлено, что традиционная модель обу-
чения обеспечивает высокий уровень овла-
дения студентами теоретическими знаниями, 
но существенно не влияет на формирование 
их педагогической позиции. Большинство 
студентов продемонстрировали средний и 
низкий уровни сформированности умений 
решать УПС. Установлено, что традицион-
ная модель обучения обеспечивает высокий 
уровень овладения студентами теоретиче-
скими знаниями, но существенно не влияет 
на формирование их педагогической позиции. 
Определены основные трудности при ре-
шении студентами УПС, которые позволяют 
определить основные подходы к разработке 
методического сопровождения УПС, которое 
должно включать: учебный материал, который 
основывается на интеграции педагогической и 
спортивной подготовки с опорой на контекст-
ный подход; алгоритм решения заданий; во-
просы познавательного характера.

Stepanchenko N.I., Matvijchuk T.F.  
Decision of pedagogical tasks as mean 
of forming of pedagogical position of 
students of higher education physical 
establishments. In the article one of terms 
of forming of pedagogical position for the 
students of higher education physical 
establishments – decision of educational-
pedagogical situations (EPS) is examined. 
Monitoring of progress from pedagogical 
disciplines confronted with the results of 
experiment on determination of levels of 
decision of EPS by students is conducted. 
It is set that the traditional model of studies 
provides the high level of capture students 
theoretical knowledge, but does not 
influence on forming of them pedagogical 
position. Most students were shown by 
the medium-and-low levels of formed of 
abilities to decide EPS. It is set that the 
traditional model of teaching provides the 
high level of capture students theoretical 
knowledge’s, but substantially does not 
influence on forming of their pedagogical 
position. Basic difficulties are certain at a 
decision the students of EPS, which allow to 
define the basic going near development of 
methodical accompaniment of EPS, which 
must include: educational material which 
is based on integration of pedagogical 
and sporting preparation with support on 
context approach; algorithm of decision of 
tasks; questions of cognitive character.

Ключові слова:
педагогічна, позиція, форму-
вання, студент, дисципліни, 
задача, ситуація, рівень. 

педагогическая, позиция, формирование, 
студент, дисциплины, задача, ситуация, 
уровень. 

pedagogical, position, forming, student, 
disciplines, task, situation, level.

Вступ. 1

Підвищення ефективності підготовки спеціалістів 
з вищою освітою, котрі володіють високим рівнем 
професійної кваліфікації та здатні займати активну 
позицію у своїй професійній діяльності – є осно-
вним завданням фізкультурних вузів. Модернізація 
професійної підготовки педагогів з фізичної культу-
ри на сучасному етапі є однією з загальних страте-
гій освітньої політики України, важливим завданням 
котрої є досягнення високої якості освіти. Важливе 
місце в системі підготовки спеціалістів цього напря-
му посідають психолого-педагогічні дисципліни, які 
є базовими у забезпеченні професійно-педагогічної 
підготовленості студентів. Саме при вивченні 
психолого-педагогічних дисциплін відбувається фор-
мування педагогічної позиції, від якої залежить готов-
ність випускників здійснювати майбутню професійну 
діяльність. Однією з умов формування педагогічної 
позиції, як підкреслюють дослідники цієї проблеми, 
є використання в навчальному процесі інтерактивних 
методів навчання [7, 10, 11].

Разом з тим, як доводить аналіз наукової літера-
тури, формування професійної позиції майбутнього 
спортивного педагога за допомогою методів актив-
ного навчання досі не стало предметом спеціального 
вивчення. Процес професійної підготовки студента 
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ВНЗ фізкультурного профілю не повинен здійснюва-
тись без виконання студентами практичних завдань з 
проектуванням дій на основі педагогічної теорії, са-
мостійного вирішення педагогічних задач та ситуацій. 
Розв’язання педагогічних задач, аналіз педагогічних 
ситуацій описані в працях В.П. Беспалько, Л.С. Нече-
поренко, Ф.М. Рахматулліної, В.Н. Фролова.

Досвід вирішення професійно-педагогічних задач 
в процесі вивчення педагогічних дисциплін, на нашу 
думку, допоможе збагатити сучасного студента нави-
ками професійної діяльності ще на етапі вузівської 
підготовки, сформувати стійку педагогічну позицію, 
як основу професіоналізму вчителя.

Концепції та теорії активних методів навчання 
апробовані педагогічним досвідом, але в освітній прак-
тиці підготовки педагогів з фізичної культури їх засто-
сування є доволі обмеженим. В контексті формування 
педагогічної позиції майбутнього спортивного педаго-
га педагогічні ситуації та особливості їх застосування в 
навчальному процесі вивчено недостатньо. Це в свою 
чергу призвело до виникнення ряду протиріч між:

значущими можливостями активних методів на-• 
вчання та неадекватними підходами до їх викорис-
тання в процесі професійної підготовки майбутньо-
го спортивного педагога;
необхідністю освітньої практики по використан-• 
ню активних методів навчання, а саме вирішення 
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учбово-професійних ситуацій, та недостатньо роз-
робленим застосуванням їх у фізкультурний освіті, 
як умови формування педагогічної позиції у май-
бутніх спортивних педагогів .

Необхідність вирішення вищевказаних протиріч 
визначає актуальність проблеми дослідження – за-
безпечення формування педагогічної позиції майбут-
нього спортивного педагога шляхом використання в 
навчальному процесі при вивченні педагогічних дис-
циплін учбово-педагогічних ситуацій і задач.

В процесі формування педагогічної позиції май-
бутнього спеціаліста в галузі фізичного виховання 
та спорту пріоритетну роль відіграють педагогічні 
технології такі як інтерактивне, евристичне, контек-
стне, активне навчання. Серед них особливої уваги 
заслуговують ті технології, що стимулюють активну 
пізнавальну діяльність студентів, їх творче мислення. 
Такими, на думку багатьох дослідників, є професійно-
педагогічні задачі та ситуації [1, 2, 4]. Творча діяль-
ність спортивного педагога неможлива без гнучкості 
мислення, можливості прогнозування, генерування 
ідей, рефлексії, прагнення до вдосконалення.

Практична діяльність викладача кожного дня 
пов’язана з вирішенням педагогічних задач та 
розв’язанням ситуацій. Професійно-педагогічна зада-
ча має містити в собі інформацію, яка наповнена пе-
дагогічним змістом. Рядом досліджень доведено, що 
педагогічна позиція формується ефективно лише при 
умові, коли зміст і проблема педагогічних ситуацій 
та задач доповнюються алгоритмами їх вирішення, а 
сам процес вирішення вимагає від студента інтелекту-
ального напруження [2, 8]. Специфікою професійно-
педагогічних задач є їх спрямованість на відображення 
педагогічної реальності, що може бути представлена 
в змісті задачі як проблемна ситуація, вирішення якої 
створює “умови для становлення професіоналізму і 
індивідуальності майбутнього фахівця» [6,8].

Під педагогічною позицією ми розуміємо ставлен-
ня педагога до наступних складових: ставлення до 
сенсу, цінностей і цілей навчання, педагогічної науки; 
ставлення до викладання і змісту процесу навчання; 
ставлення до учня як суб'єкта його власного життя, як 
мети і цінності освіти; ставлення до себе як до творчої 
індивідуальності, здатної до діалогу в педагогічному 
колективі [9, 11]. Головними джерелами формування 
професійної позиції в психолого-педагогічній літера-
турі є: світогляд особистості, професійна мотивація, 
система життєвих цінностей, життєвий і професійний 
досвід, набуті знання, уміння і навички [1, 12]. 

Формування професійно-педагогічної позиції це 
процес, в ході якого відбувається поступове нако-
пичення і перебудова її змістовних характеристик. 
Характеристикою сформованої педагогічної позиції 
фахівця в галузі фізичного виховання та спорту, на 
наш погляд, буде поєднання соціокультурних форм 
спортивно-педагогічної діяльності та індивідуальних 
механізмів входження особистості в професію, що ві-
дображає взаємозв’язок індивідуально значущого із 
соціально значущим.

Ряд дослідників в своїх роботах доводять, що сту-
денти недостатньо підготовлені до вирішення про-

фесійних задач [5]. Це має прояв в тому, що вони не 
уявляють свою майбутню педагогічну діяльність як 
безперервний процес вирішення професійних задач, 
здійснюють аналіз ситуацій в більшості випадків на 
емпіричному рівні, не вміють логічно обґрунтовано 
визначити педагогічну задачу та проводити вибір ме-
тодів та засобів її вирішення, що в свою чергу, при-
водить до помилок. Тому застосування педагогічних 
задач як умови формування у студентів педагогічної 
позиції в процесі підготовки спеціалістів для сфери 
«Фізична культура і спорт» є актуальною проблемою.

Робота виконується згідно теми 1.5. – «Методо-
логічні та нормативно-правові засади організації фіз-
культурної освіти та кадрового забезпечення у сфері 
фізичної культури і спорту» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011 – 2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи є визначення рівнів вирішення 

учбово-педагогічних ситуацій (УПС) студентами ВНЗ 
фізкультурного профілю як умови формування в них 
педагогічної позиції та визначення основних трудно-
щів, з якими стикаються студенти при вирішенні УПС 
в процесі вивчення педагогічних дисциплін.

Для досягнення мети дослідження нами були ви-
користані наступні методи: теоретичний аналіз на-
укової літератури; методика ціннісних орієнтацій М. 
Рокіча; запитальник для визначення труднощів в про-
цесі вирішення УПС студентами; констатуючий педа-
гогічний експеримент; моніторинг успішності студен-
тів з психолого-педагогічних дисциплін.

Дослідження проводилося на базі Львівського 
державного університету фізичної культури протягом 
2009-2011 навчальних років. В ньому взяли участь 
262 студенти ІІ і ІІІ курсів (134 і 128 студентів відпо-
відно) факультету фізичного виховання та факультету 
спорту. 

На час проведення дослідження студенти ІІ курсу 
обох факультетів згідно навчального плану пройшли 
навчання з дисциплін «Педагогіка» (144 год.) та «Пси-
хологія» (144 год.). Студенти ІІІ курсу після вивчення 
професійно-орієнтованої дисципліни «Основи педаго-
гічної майстерності» (в обсязі 72 год.) та педагогічної 
практики в школі (обсягом для студентів ФФВ- 378 год., 
і для ФС – 270 год.) Моніторинг успішності студентів 
здійснювався за допомогою контрольних зрізів (КЗ).

Результати дослідження.
З метою актуалізації теоретичних знань майбут-

нього спортивного педагога в процесі вирішення 
учбово-педагогічних задач, ми запропонували сту-
дентам II і ІІІ курсу опис учбово-педагогічної ситу-
ації (УПС), яку вони повинні були проаналізувати, 
виявити і вирішити поставлену педагогічну задачу на 
основі запропонованих даних без опори на схему або 
алгоритм дій.

Аналіз отриманих результатів показав, що біль-
шість студентів весь аналіз УПС зводить до можли-
вих способів виходу із запропонованих обставин. Не 
здійснюючи співвідношення всіх умов УПС, студен-
ти акцентували свою увагу тільки на окремих фразах 
тексту, пропонували варіанти зміни ситуації, в процесі 
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визначення основної суперечності закладеної в ситуа-
ції, більшою мірою спиралися не на логіку виведення 
основних положень, а на власні емоції та почуття. По-
становка ними педагогічних задач зводилась до пере-
ліку дій вчителя. А це свідчить про те, що студенти не 
розділяють саму задачу та її вирішення.

Студенти II і III курсів показали, що вони мо-
жуть визначити основні компоненти УПС, показати 
взаємозв'язок між ними, але чітко виділити суть про-
блеми, а саме предмет вивчення, який повинен лягти 
в основу постановки педагогічної задачі, здатні тільки 
студенти ІІІ курсу. В процесі оцінювання робіт нами 
враховувалося не стільки уміння формулювати педаго-
гічні задачі, але й уміння вирішувати їх в конкретних 
умовах, спираючись на домінуючі у студентів цінніс-
ні орієнтації педагогічної діяльності, а саме ієрархію 
мотивів студентів ІІ курсу (134 особи), які були ви-
значені нами за допомогою модифікованої методики 
М. Рокіча [3]. Ієрархія цінностей розташувалася в 
наступному порядку: 1. пріоритет професії обрали 32 
студента – 23,90 % від загальної кількості; 2. сімей-
не життя обрали 25 студентів – 18,65 %; 3. інші пріо-
ритети – 27 студентів – 20,15 %; 4. освіта як життєва 
цінність -22 студенти – 16,42%; 5. фізичне і духовне 
вдосконалення – 18 студентів – 13,43%; 6. пріоритет 
творчої діяльності – 10 студентів – 7,46%. 

Як вказано в організації дослідження загальна ви-
бірка обстежуваних складала 262 особи. Отримані 
результати та їх аналіз дозволили нам визначити ви-
сокий, середній і низький рівні вирішення студентами 
учбово-педагогічних ситуацій:

Високий рівень•  характеризується правильним, повним 
та логічним розв’язанням УПС з баченням зв’язків 
між знаннями педагогіки та практичною діяльністю, 
демонстрацією узагальнень і розумінь основ теорій 
навчання і виховання, самостійністю і творчим вирі-
шенням завдань з обґрунтованим наведенням прикла-
дів. Даного рівня досягли 17,56 % студентів;
Середній рівень характеризується самостійністю у ви-• 
рішенні завдань, але без визначення загальних прин-
ципів і способів дії, що розповсюджуються на певну 
групу явищ, вмінням вирішувати УПС в контексті 
проведення тренувань з виду спорту з опорою на влас-
ний емпіричний досвід. Цього рівня досягли 33,96% 
обстежуваних, які взяли участь в експерименті;
Низький рівень, якого досягли 48,48 % студентів, • 
характеризується розумінням сутності завдання, 
але без теоретичного його обґрунтування, нама-
ганням адаптувати програмний матеріал до си-
туативних завдань, вмінням вирішувати педаго-
гічні задачі в процесі моделювання фрагментів 
спортивно-педагогічної діяльності. 

Проведений моніторинг успішності студентів з пе-
дагогічних дисциплін, який визначався за допомогою 
контрольних зрізів показав, що студенти ІІ і ІІІ курсів 
продемонстрували достатньо високий середній бал 
успішності з педагогічних дисциплін (від 3,8 до 4,0), 
що свідчить про високий рівень оволодіння ними тео-
ретичними знаннями. 

Разом з тим, не зважаючи на високий рівень ово-
лодіння теоретичними знаннями, більшість студен-

тів – 82,83 % продемонстрували середній і низький 
рівні сформованості вмінь вирішувати УПС. В ці-
лому, кращі результати у вирішенні ситуативних за-
вдань продемонстрували студенти ІІІ курсу. Даний 
факт ми пояснюємо тим, що вивчення дисципліни 
«Основи педагогічної майстерності», а також прохо-
дження педагогічної практики в школі, носять більш 
професійно-орієнтований характер, при оволодіння 
якими студентам доводиться стикатися з такими по-
няттями, як мета, завдання, об'єкт, суб'єкт, спосіб, але 
їх значення і сенс в процесі аналізу педагогічних ситу-
ацій і вирішення професійних задач, під час навчання 
не розглядаються.

З метою виявлення основних труднощів, з якими 
довелося зустрітися студентам в процесі вирішення 
УПС ми запропонували їм відповісти на питання роз-
робленого нами запитальника та отримали наступні 
результати.

На питання «Ваша думка про те, що собою являє 
педагогічна діяльність вчителя?» тільки 14,92 % сту-
дентів ІІ курсу з загальної кількості 134 особи і 16,4 
% студентів III курсу з загальної кількості 128 осіб 
погодилися з тим, що це – безперервний процес ви-
явлення і вирішення вчителем педагогічних задач в 
конкретних умовах діяльності. Решта – 84,35 % – 221 
опитаний – обрали інші варіанти відповіді, а саме:

70,14% студентів ІІ курсу та 67,96 % студентів ІІІ • 
курсу вважали, що «педагогічна діяльність вчителя 
– це процес спілкування вчителя з учнями, в ході 
якого реалізуються задачі навчання і виховання»;
12,68 % студентів ІІ та 11,74% опитаних ІІІ курсу • 
вказали, що «педагогічна діяльність вчителя – це 
взаємопов'язані між собою процеси навчання і ви-
ховання учнів»;
2,23 % опитаних студентів ІІ курсу та 3,9% студен-• 
тів ІІІ курсу зазначили, що «педагогічна діяльність 
вчителя – це вплив вчителя на учнів в процесі їх 
спільної діяльності і спілкування».

Отримані нами результати опитування свідчать, 
що повнота сформованості уявлень про педагогічну 
діяльність у студентів від ІІ до ІІІ курсу практично не 
змінюється. Цей факт можна пояснити обмеженістю 
бачення студентами своєї майбутньої професійної ді-
яльності, спрямованої не тільки на виявлення, але й 
на вирішення педагогічних задач в процесі спілкуван-
ня педагога з учнями; недостатньою сформованістю 
системно-діяльнісного підходу в освітньому процесі, 
що і створює одну з найголовніших проблем ефектив-
ного оволодіння студентами логікою виявлення і ви-
рішення професійних задач в процесі вивчення педа-
гогічних дисциплін. 

У запитанні «Чим необхідно керуватися спортив-
ному педагогу при вирішенні педагогічних задач?» 
одним з варіантів відповідей була – «власною логікою 
мислення з орієнтацією на конкретні цілі навчання і 
виховання». Таку відповідь обрали на II курсі – 29,1 % 
студентів і на III курсі – 53,12 % студентів. 

Викликає занепокоєння той факт, що 10,93 % об-
стежуваних студентів ІІІ курсу стверджують, що їм 
важко застосовувати психолого-педагогічні знання, а 
31,25 % студентів не завжди можуть співставити між 
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собою мету, об’єкт, предмет, умови і способи педаго-
гічної діяльності у вирішенні професійних задач.

Відповіді студентів ІІ та ІІІ курсів на запитання: «Чи 
можете Ви у запропонованій Вам УПС чітко визначити 
всі елементи діяльності?» розподілились у такому по-
рядку: «так, завжди» – 4,47 % студентів ІІ курсу, і 9,38 % 
студентів ІІІ курсу; «не завжди» – 62,7 % опитаних сту-
дентів ІІ курсу, і 60,93 % студентів ІІІ курсу; «лише деякі 
з них» – 26,12 % студентів на ІІ курсі, і 21,09 % студен-
тів на ІІІ курсі; «майже ніколи» – 1,49 % студентів на ІІ 
курсі, і 5,47 % студентів на ІІІ курсі; «не знаю» – 5,22 % 
студентів ІІ курсу, і 3,13 % студентів ІІІ курсу.

Висновки.
Аналіз педагогічних досліджень в галузі профе-

сійної та професійно-педагогічної освіти показав, що 
з проблеми формування педагогічної позиції за допо-
могою методів активного навчання накопичений ба-
гатий досвід, але питання формування педагогічної 
позиції у студентів ВНЗ фізкультурного профілю за-
лишається досі недостатньо розробленим. 

Формування педагогічної позиції залежить від на-
пряму вирішення студентами учбово-педагогічних 
ситуацій. На основі аналізу результатів констатуючо-
го експерименту визначено високий, середній та низь-
кий рівні вирішення студентами учбово-педагогічних 

ситуацій. Більшість студентів (82,83%) продемонстру-
вали середній і низький рівні сформованості вмінь 
вирішувати УПС. Проте моніторинг успішності сту-
дентів свідчить про високий рівень оволодіння ними 
теоретичними знаннями з педагогічних дисциплін. 
Ці факти дозволяють стверджувати, що традиційна 
модель навчання в основному відображає установку 
фізкультурної освіти на формування у студентів тео-
ретичної компетентності.

Виявлені основні труднощі, з якими стикають-
ся студенти при вирішенні УПС в процесі вивчення 
педагогічних дисциплін, дозволяють нам окреслити 
основні підходи до розробки методичного супроводу 
учбово-педагогічних ситуацій, який повинен в себе 
включати: навчальний матеріал, що сприяє формуван-
ню у студентів спрямованості на оволодіння професі-
єю спортивного педагога, що ґрунтується на інтегра-
ції педагогічної і спортивної складових підготовки з 
опорою на контекстний підхід; алгоритм вирішення 
завдань; запитання пізнавального характеру, які тісно 
пов’язані з основними формами мислення.

Подальші дослідження у даному напрямку поля-
гатимуть в розробці методичного супроводу учбово-
педагогічних ситуацій на інтеграції педагогічної та 
спортивної складових змісту підготовки.
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Кожный кровоток у женщин, тренирующихся в беге  

на средние и длинные дистанции 
Сышко Д.В., Савина К.Д., Кровяков В.Ф. 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

 

Аннотации:
Проведен сравнительный анализ 
функционального состояния регуля-
торных систем микроциркуляции в 
коже у спортсменок до и после вести-
булярных раздражений. Исследовано 
10 высококвалифицированных легко-
атлеток в возрасте 18-23 года. Пока-
зано, что вестибулярное раздраже-
ние достоверно вызывает процессы 
модуляции микроциркуляции в коже. 
Процессы проявляются в изменении 
величины перфузии и спектра компо-
нентов механизмов регуляции. Отме-
чается, что срочная адаптация микро-
циркуляции крови в коже происходит 
за счёт венулярного звена регуляции. 
Определено, что для спортсменок ха-
рактерен апериодический тип ЛДФ-
граммы кожного кровотока. Для него 
характерно преобладание вазодила-
торного звена регуляции. Выявлены 
особенности механизмов регуляции 
кожного кровотока у спортсменок, за-
ключающиеся в более значительном 
вкладе пульсового и венулярного 
звена.

Сишко Д.В., Савіна К.Д., Кров'яков 
В.Ф. Шкірний кровоток у жінок, що 
тренуються в бігу на середні і до-
вгі дистанції. Проведено порівняльний 
аналіз функціонального стану регуля-
торних систем мікроциркуляції в шкірі у 
спортсменок до і після вестибулярних 
роздратувань. Досліджено 10 високок-
валіфікованих легкоатлеток у віці 18-23 
роки. Показано, що вестибулярне роз-
дратування достовірно викликає про-
цеси модуляції мікроциркуляції в шкірі. 
Процеси виявляються в зміні величини 
перфузії і спектру компонентів механіз-
мів регуляції. Наголошується, що термі-
нова адаптація мікроциркуляції крові в 
шкірі відбувається за рахунок венуляр-
ної ланки регуляції. Визначено, що для 
спортсменок характерний аперіодичний 
тип ЛДФ-грами шкірного кровотоку. Для 
нього характерне переважання вазоди-
латорної ланки регуляції. Виявлені осо-
бливості механізмів регуляції шкірного 
кровотоку у спортсменок, що полягають 
в значнішому вкладі пульсової і венуляр-
ної ланки.

Syshko D.V., Savina K.D., Krovykov 
V.F. The skin blood stream of women 
training in at run on middle and long 
distances. The comparative analysis 
of the functional state of the regulator 
systems of microcirculation in a skin 
for sportswomen to and after vestibular 
irritations is conducted. Investigational 
10 highly skilled athletes in age 18-
23 years. It is shown that a vestibular 
irritation for certain causes the processes 
of modulation of microcirculation in a skin. 
Processes appear in the change of size of 
perphuzion and spectrum of components 
of adjusting mechanisms. It is marked that 
urgent adaptation of microcirculation of 
blood in a skin takes a place due to the 
venulyaris link of adjusting. Certainly, that 
for sportswomen characteristic aperiodic 
type LDF-grams of a skin blood stream. 
For him characteristic predominance of 
vasodilators link of adjusting. Sportswomen 
which consist in more considerable deposit 
of pulse venulyaris links have found out 
the features of mechanisms of adjusting 
of a skin blood stream.

Ключевые слова:
спортсмены, микроциркуляция, 
кожа, ЛДФ-метрия, вестибулярное, 
раздражение, спектр, механизм, ре-
гуляция.

спортсмени, мікроциркуляція, шкіра, 
ЛДФ-метрія, вестибулярне, роздрату-
вання, спектр, механізм, регуляція.

sportsmen, microcirculation, skin, LDF-
grams, vestibular, irritation, spectrum, 
mechanism, adjusting.

Введение.1

Одной из актуальных проблем современной спор-
тивной физиологии является проблема исследования 
микроциркуляции крови, так как состояние микро-
циркуляции определяет адекватность трофического 
обеспечения тканей и органов, что важно в обеспе-
чении эффективности двигательной деятельности. 
Изменение в системе микроциркуляции крови кор-
релирует со сдвигами в центральной гемодинамики 
и в конечном итоге показывает эффективность всей 
сердечно-сосудистой системы, что позволяет исполь-
зовать параметры микроциркуляции в качестве крите-
риев в оценке общего функционального состояния [6]. 
Функциональную неоднозначность капилляров, спо-
собность их учувствовать в гематотканевом обмене и 
выполнять гемодинамическую роль особенно важна 
для тренирующихся на выносливость. Современные 
данные указывают на то, что выделено три типа ми-
кроциркуляции: нормоемический, гиперемический и 
гипоемический или спастический [7,8]. 

Однако неизвестна типологическая особенность 
микроциркуляции в коже у спортсменов, тренирую-
щихся на выносливость. Среди методов исследования 
тканевого кровотока приобретает популярность метод 
лазерной доплеровской флуометрии, который позво-
ляет не только определить основные величины крово-
тока, но и механизмы его регуляции. 

Исследование проводилось в соответствии с пла-
нами научно-исследовательской работы кафедры тео-
рии и методики физического воспитания Таврическо-
го национального университета им. В.И. Вернадского 
© Сышко Д.В., Савина К.Д., Кровяков В.Ф. , 2012

номер гос.регистрации 0111U000919 «Педагогическое 
и физиологическое обоснование системы физическо-
го воспитания и спорта учащихся и студентов» 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования являлось выявление особен-

ностей микроциркуляции в коже у спортсменок, тре-
нирующихся в беге на средние и длинные дистанции. 

Для достижения данной цели были поставлены 
следующие задачи:
1. Определить величины показателей характеризую-

щих состояние микроциркуляторного русла крови 
в коже у спортсменок, специализирующихся в беге 
на средние и длинные дистанции.

2. Выявить типологический статус кожной гемодина-
мики тренирующихся в беге на средние и длинные 
дистанции.

3. Изучить особенности механизмов регуляции ми-
кроциркуляции крови в коже у спортсменок, спе-
циализирующихся в беге на средние и длинные 
дистанции.
В исследовании принимали участие 10 высококва-

лифицированных спортсменов женского пола занима-
ющихся легкой атлетикой (бег на средние и длинные 
дистанции). Возраст спортсменок составлял 18-23 
года. Квалификация спортсменок от 1 разряда до ма-
стера спорта международного класса. Фаза месячного 
цикла не учитывалась. Для регистрации показателей 
микроциркуляции в коже, до и после вестибулярных 
раздражений, использовали метод лазерной доплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ), основанный на оптическом 
зондировании тканей монохроматическим излуче-
нием и анализе частотного спектра, отраженного от 
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движущихся эритроцитов сигнала. ЛДФ осуществля-
ли лазерным анализатором кровотока «ЛАКК-02» во 
втором исполнении (НПП «Лазма», Россия). Головка 
оптического зонда (датчика) фиксировалась на на-
ружной поверхности левого предплечья на 4 см выше 
шиловидных отростков. По мнению некоторых авто-
ров [7], указанная зона является зоной Захарьина-Геда 
сердца, бедна артерио-венулярными анастомозами, 
поэтому в большей степени отражает кровоток в ну-
тритивном русле и в меньшей степени подвержена 
влияниям внешней среды, и в связи с этим применяет-
ся для исследований микроциркуляции. Расчёт пока-
зателей базального кровотока проводился в два этапа. 

На первом этапе вычисляли средние значения по-
казателей:

перфузии М (перф.ед.) – показатель микроцирку-• 
ляции, характеризующий общую (капиллярную и 
внекапиллярную) усредненную стационарную пер-
фузию микрососудов за время исследования;
СКО (σ, перф.ед.) – среднее квадратичное отклоне-• 
ние амплитуды колебаний кровотока во всех частот-
ных диапазонах от среднего М, отражающее вариа-
бельность тканевого кровотока;
К• V (%) – коэффициент вариации, который вычисля-
ли по формуле: Кв=СКО/М∙100%.

Расчет показателей М; СКО и КV даёт общую оцен-
ку процессам микроциркуляции крови. 

На втором этапе проводился анализ функциони-
рования механизмов микроциркуляции, который был 
получен при обработке ЛДФ – грамм кровотока при 
исследовании ритмических компонентов колебаний 
перфузии крови. Анализ амплитудно-частотного спек-
тра отраженного сигнала проводили с использованием 
математического аппарата вейвлет-преобразования, 
который в настоящее время находит широкое приме-
нение для анализа сигналов физиологической приро-
ды, позволяет оценивать изолированно вклад каждого 
звена механизмов, принимающих участие в модуля-
ции микрокровотока. Среди звеньев регуляции выде-
ляют «пассивные» и «активные» механизмы, которые 
в полосе частот от 0,005 до 3 Гц формируют пять не 
перекрывающихся частотных диапазона: 0,007–0,017 
Гц – диапазон эндотелиальной активности (VLF), 
0,023–0,046 Гц – диапазон нейрогенной (симпатиче-
ской адренергической) активности (LFн), 0,06–0,15 Гц 
– диапазон миогенной (гладкомышечной) активности 
(LFм), 0,21–0,6 Гц – диапазон респираторного ритма 
(HF), 0,7–1,6 Гц диапазон кардиального ритма (CF). 
Регистрируемый в ЛДФ-грамме колебательный про-
цесс является результатом наложения колебаний, обу-
словленных одновременным функционированием «ак-
тивных» и «пассивных» механизмов [8]. Определялся 
вклад каждой компоненты амплитудно-частотных ха-
рактеристик колебаний кожного кровотока.

Результаты исследований.
Проведённые исследования показали, что пока-

затель перфузии М колебался в пределах от 2,61 до 
5,23 перф.ед и составил в среднем 3,53±0,61 перф.
ед.(табл.1). В современной научной литературе ука-
зывается, что величина параметра перфузии М за-
висит от концентрации эритроцитов и скорости их 

движения, а также от индивидуально-типологических 
особенностей состояния микроциркуляции. Суще-
ствуют данные, свидетельствующие что, при изме-
рении уровня перфузии у женщин, не занимающихся 
спортом, получены три типа микроциркуляции в коже 
[6]. Полученные типы зависели от величин перфузии, 
флакса и коэффициента вариации (рис.1,2). Необходи-
мо отметить, что приоритетными в определении типа 
микроциркуляции были величины флакса и особенно 
коэффициента вариации. Это дало нам возможность 
отнести высококвалифицированных легкоатлеток к 
лицам с апериодическим типом ЛДФ-грамм, так как 
величина коэффициента вариации соответствовала 
18,47±2,30%.  Интересно отметить, что в покое ве-
личина перфузии кожного кровотока у спортсменок 
была достоверно ниже, чем у женщин, не занимаю-
щихся спортом. Обнаруженное нами явление более 
низкой перфузии кожного кровотока у спортсменов 
вписывается в положения классической спортивной 
физиологии об экономичности многих физиологиче-
ских функций в покое у спортсменов [9]. Таким обра-
зом, для кожного кровотока у женщин занимающихся 
бегом на средние и длинные дистанции характерна 
низкая перфузия и вариабельность показателей кро-
венаполнения, что вероятно связано с участием как 
центральных, так и региональных, и локальных меха-
низмов регуляции кровотока. 

Представляет научный интерес роль каждого зве-
на механизмов, принимающих участие в модуляции 
микрокровотока. Обработка ЛДФ – грамм кровотока 
при исследовании ритмических компонентов колеба-
ний перфузии крови и анализа амплитудно-частотного 
спектра отраженного сигнала позволило нам, опреде-
лить механизмы регуляции кровотока в коже.

Известно, что для женщин с апериодическим ти-
пом ЛДФ-грамм самый существенный вклад в общую 
мощность спектра вносит VLF-компонент [6], обу-
словленный функционированием эндотелия, а имен-
но выбросом вазодилататора NO. На сегодняшний 
день описаны четыре полиморфизма гена, кодирующего 
выработку фермента NO- синтазы (NOS), и установлена 
взаимосвязь между аллельными формами этого гена по 
четвёртому интрону и способностью выполнять, тяже-
лую физическую работу [10,11]. Это и определяет важ-
ность изучения вазодилаторного звена регуляции крово-
тока у спортсменов. 

Также весомым вкладом в общую мощность спек-
тра является LF-компонента, обусловленного мио-
генной активностью вазомоторов и нейрогенными 
симпато-адренергическими влияниями на миоциты 
артериол и артериолярных участков артериовенуляр-
ных анастомозов (рис. 3). Этот тип, по данным литера-
туры, характеризуется высокой сбалансированностью 
регуляторных механизмов. 

Анализ спектра основных ритмов ЛДФ-грамм 
апериодического типа у спортсменок показал суще-
ственный вклад в общую мощность, также как и, у не 
занимающихся спортом, VLF-компоненты, который 
составил 53,6% , что свидетельствует о значительной 
модуляции потока крови со стороны эндотелиального 
функционирования. Однако роль других механизмов 
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Рис.1. Параметры перфузии у лиц с различным типом ЛДФ-грамм.

Рис.2. Параметры коэффициента вариации перфузии у лиц с различным типом ЛДФ-грамм

Рис.3. Вклад в общую мощность спектра основных ритмов ЛДФ-грамм апериодического типа  
у женщин, не занимающихся и занимающихся спортом  

(1- женщины, не занимающиеся спортом, 2- спортсменки)
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

регуляции кожного кровотока спортсменок суще-
ственно отличалась. Так, вклад вазомоторных коле-
баний в регуляции кожного кровотока у спортсменок 
был существенно ниже, и составил всего 28,2%, тогда 
как у, не занимающихся спортом 42,95%. Высокоча-
стотные дыхательные и пульсовые колебания у спор-
тсменок занимали значительно меньшую долю в об-
щем спектре и составили 9,8% и 8,3% соответственно, 
что указывает на оптимальный приток и отток пери-
ферической крови. Однако роль дыхательного и пуль-
сового механизма в модуляции кровотока у спортсме-
нок несколько выше.

Выводы
У высококвалифицированных спортсменок специ-

ализирующихся в беге на средние и длинные дистан-
ции выявлен апериодический тип ЛДФ-грамм с более 
низкими значениями перфузии (3,53 перф.ед.), относи-

тельно высокими параметрами флакса (0,61 перф.ед.) и 
коэффициента вариации (18,47%), что свидетельствует 
о преобладании активных механизмов модуляции кро-
вотока с одной стороны и экономизации с другой.

Обнаружены достоверные отличия параметров 
кожного кровотока спортсменок: при p≤0,001 по от-
ношению к женщинам не занимающихся спортом мо-
нотонного типа с низкой перфузией; при p≤0,001 по 
отношению к женщинам не занимающихся спортом 
монотонного типа с высокой перфузией.

Выявлены особенности механизмов регуляции 
кожного кровотока у спортсменок, заключающиеся в 
более значительном вкладе пульсового и венулярного 
звена, за счёт снижения роли вазомоторных механиз-
мов при сохранении преобладания эндотелиального 
функционирования (вклад в общий спектр 53,6%) ха-
рактерного для апериодического типа ЛДФ-грамм.
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Оцінка та відношення до здоров’я студенток педагогічних 

спеціальностей в процесі фізичного виховання професійно – 
прикладної спрямованості

Хандога Я.В.
Маріупольський державний університет

Анотації:
Виявлена думка студенток щодо 
оцінювання стану власного 
здоров’я, турботи про нього. Виз-
начено відношення майбутніх 
вихователів дитячих навчаль-
них закладів до здоров’я. У 
дослідженні взяли участь 116 сту-
денток І – ІV курсів. Встановлена 
негативна тенденція погіршення 
стану здоров’я студенток. 
Спостерігається зростання по-
казника дбайливого ставлення 
до свого здоров’я з 20 % до 43,5 
%, показник байдужого ставлення 
зменшується з 15 % до 4,3 %. Знач-
ний відсоток студенток (60,8 %) 
не турбуються про здоров’я, доки 
не виникнуть проблеми. Зазна-
чено про необхідність перегляду 
пасивної позиції кафедр фізичного 
виховання по відношенню до 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Показано, що після 
другого курсу навчання у студентів 
спостерігається різкий стрибок у 
зниженні оцінки свого здоров’я.

Хандога Я. В. Оценка и отношение к здо-
ровью студенток педагогических специ-
альностей в процессе физического вос-
питания профессионально-прикладной 
направленности. Показано мнение сту-
денток относительно оценивания состояния 
собственного здоровья и беспокойства о 
нем. Определено отношение будущих вос-
питателей детских учебных заведений к 
здоровью. В исследовании приняли участие 
116 студенток I-IV курсов. Установлена не-
гативная тенденция ухудшения состояния 
здоровья студенток. Наблюдается рост по-
казателя заботливого отношения к своему 
здоровью с 20 % до 43,5 %, показатель без-
различного отношения уменьшается с 15 % 
до 4,3 %. Значительный процент студенток 
(60,8 %) не беспокоятся о здоровье до тех 
пор, пока не возникнут проблемы. Отмече-
но о необходимости пересмотра пассивной 
позиции кафедр физического воспитания по 
отношению к профессионально прикладной 
физической подготовке студентов. Показано, 
что после второго курса обучения у студен-
тов наблюдается резкое снижение оценки 
своего здоровья.

Khandoga Y.V. Estimation and attitude 
toward the health of students of 
pedagogical specialities in the process 
of physical education professionally-
applied to the orientation. Opinion 
of students is shown in relation to the 
evaluation of the state of own health 
and anxiety about him. Attitude of 
future educators of child’s educational 
establishments toward a health is certain. 
116 students of I-IV of courses took 
part in research. The negative tendency 
of worsening of the state of health of 
students is set. There is growth of index 
of careful attitude toward the health from 
20 % to 43,5 %, the index of indifferent 
relation diminishes from 15 % to 4,3 %. 
Considerable percent of students (60,8 %) 
untroubled about a health until there will 
not be problems. It is marked about the 
necessity of revision of passive position 
of departments of physical education 
in relation to the professionally applied 
physical preparation of students. It is 
shown that after the second year students 
have a fall-off of estimation of the health.

Ключові слова:
здоров’я, професійна, прикладна, 
фізична, підготовка, показник, 
студентки.

здоровье, профессиональная, прикладная, 
физическая, подготовка, показатель, сту-
дентки.

health, professional, applied, physical, 
preparation, index, students.

Вступ. 1

Однією з найважливіших характеристик соціально-
економічного, морального і культурного розвитку сус-
пільства є здоров’я населення країни. Однак в Україні 
сьогодні спостерігається зниження “здоров’я нації”, як 
інтегративного показника фізичного, психічного і со-
ціального здоров’я громадян.

Період навчання у вузі характеризується значним 
емоційним та інтелектуальним напруженням осно-
вних психологічних функцій, гіпокінезією, наявніс-
тю стресових. Дефіцит рухової активності негативно 
впливає на стан здоров’я студентів. У них відміча-
ється низький рівень фізичного розвитку, рухової та 
функціональної підготовленості [5]. Таке положення 
стосується, в першу чергу, студентів педагогічних 
спеціальностей, де переважна більшість – дівчата.

Одним із завдань фізичного виховання студентів 
педагогічних спеціальностей є спрямована зміна їх-
нього фізичного стану шляхом удосконалення рухо-
вих здібностей і навичок для позитивного перенесен-
ня на професійно-прикладну діяльність.

Майбутній фахівець повинен розуміти, що 
здоров’я – це не тільки відсутність хвороби, але й до-
статній рівень фізичної тренованості, підготовленості 
функціонального стану організму, які є фізіологічною 
основою фізичного й психічного благополуччя. Осо-
бливого значення прикладна фізична підготовка набу-
ває для студентської молоді, високий рівень здоров’я 
та всебічний розвиток якої – запорука успішної реалі-
© Хандога Я.В., 2012

зації сучасних соціально – економічних перетворень в 
нашому суспільстві.

Соціально-економічне та політичне життя нашої 
країни породжує проблеми не тільки економічного 
та політичного характеру, але й соціального. Одне з 
них – питання виховання й навчання дітей у сучас-
них умовах, які постійно змінюються. Важко не по-
годитись з думкою Загородньої Л.П., Тітаренко С.А., 
2010, а також багатьох інших науковців та практиків, 
що дітям потрібні сучасні педагоги-новатори, здатні 
вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запро-
ваджувати нововведення, винаходити щось корисне, 
нестандартне, генерувати нове [3].

Розвиток освіти в Україні, інтеграція в освітній 
європейський простір вимагає підготовку вихователя 
нової формації, здатного до творчої реалізації різно-
манітних освітніх програм, використання в профе-
сійній діяльності інноваційних технологій, готового 
до формування активної, креативної, компетентної, 
самодостатньої особистості.

Як відомо, розділ професійно-прикладної фізич-
ної підготовки (ППФП) введений до програми з фі-
зичного виховання вузів з 1963 року. За цей період, 
в цілому, сформувалася науково-методична основа і 
теорія ППФП. Однак, якщо порівнювати досягнення 
науки і практики стосовно педагогічних спеціальнос-
тей, то виявляється, що останні все ще мають необхід-
ність в глибокому науково-методичному осмисленні, 
узагальнені передового досвіду, а також – у створен-
ні самостійного напрямку професійно-прикладної 



108

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

фізкультурно-педагогічної підготовки студентів [2]. 
На жаль, практика роботи кафедр фізичного вихован-
ня переконує в тому, що питання наукової організації 
ППФП в більшості вузів не мають належного місця. В 
результаті ще і сьогодні зустрічаються факти негатив-
ного відношення викладачів до фізичної культури та 
спорту як явища сучасної культури суспільства, спо-
стерігається повне безсилля у використанні засобів 
фізичної культури у вихованні студентів.

Все це свідчить про необхідність перегляду пасив-
ної позиції кафедр по відношенню до ППФП, при-
знання соціально важливої ролі і місця фізкультурно-
спортивної діяльності студентської молоді у вирішенні 
сучасних завдань вдосконалювання суспільства.

Аналізуючи сучасний стан організації процесу фі-
зичного виховання на педагогічних спеціальностях 
у вузах не фізкультурного профілю, слід констатува-
ти, що він ще не відповідає світовим і європейським 
стандартам і реалізується, на жаль, ще за традиційним 
підходом, без активного використання інноваційних 
технологій у професійно – прикладній фізичній під-
готовці, що не сприяє якості навчання та вихованню 
стійкої мотивації до здорового способу життя в май-
бутнього фахівця [1].

Реалізація оздоровчих функцій ППФП спрямована 
на забезпечення заходів щодо загартування організму 
та підвищення опірності до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища й характерним умовам ви-
робництва, залучення підростаючого покоління до 
здорового способу життя, розвитку вмінь по викорис-
танню оздоровчих методик і заходів професійно – при-
кладного й фізкультурно – гігієнічного характеру. 

Студенти повинні оволодіти навичками система-
тичного використання засобів фізичної культури та 
спорту для підтримання високої працездатності, за-
безпечення умов життєдіяльності систем організму, 
корекції фізичної підготовленості і фізичного розви-
тку, організації здорового способу життя.

Як показали дослідження Клімакової С. М. (2011), 
у більшої кількості студентів педагогічного вузу ви-
являється негативне або байдуже ставлення до орга-
нізації занять, змісту занять та розподілу навчально-
го матеріалу на заняттях з фізичного виховання [4]. 
Криворучко Н.В. з посиланням на дослідження І.О. 
Павленко, Т.Є. Криводуд, Л.І. Прийменко П. Оксьом, 
Л. Береж ної, А. Шматкової вказує на те, що рівень ін-
тересу студенток вищого педагогічного навчального 
закла ду до фізичного виховання невисокий і знижу-
ється у процесі навчання [6].

Це в цілому свідчить про пасивну життєву позицію 
і про байдужість до власного здоров’я. Але на фоні па-
діння інтересу до занять фізичною культурою, відміча-
ється розуміння її важливої ролі в укріпленні здоров’я 
та фізичному удосконаленні. Однією з причин такого 
парадоксального положення може бути невідповідність 
змісту занять особистим нахилам і потребам студенток.

 Таким чином, фізичне виховання у педагогічних 
ВНЗ як навчальна дисципліна вимагає нових підхо-
дів до організації занять, спрямованих на покращан-
ня здоров’я студентів, а також відбору змісту, форм і 

методів навчання, врахування особистостей фізичної 
культури кожного студента [2].

Тому дослідження оцінки та відношення до 
здоров’я студенток педагогічних спеціальностей, зо-
крема майбутніх вихователів дитячих навчальних 
закладів (ДНЗ), для оптимізації оздоровчої спрямова-
ності професійно – прикладної фізичної підготовки є 
своєчасним й актуальним.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Маріупольського державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: виявити думку студенток щодо оці-

нювання стану власного здоров’я, турботи про нього; 
визначити відношення майбутніх вихователів ДНЗ до 
власного здоров’я.

Дослідження проводилось на базі Маріупольського 
державного університету в період 2011 – 2012 навчаль-
них років. У дослідженні взяли участь 116 студенток 
І – ІV курсів спеціальності «Дошкільна освіта».

Для вирішення поставлених завдань застосовува-
лися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 
літературних джерел, анкетування, метод математич-
ної статистики.

Результати дослідження. 
Для виявлення думок респондентів щодо оцінюван-

ня стану власного здоров’я та їх турботи про нього, нами 
було проведене анкетування зі студентками І – ІV курсів. 
При оцінюванні власного здоров’я в анкеті виділено три 
показники – добре, задовільне, погане. В середньому, за 
всіма курсами добрий стан здоров’я респондентами оці-
нюється у 18,3 % (табл. 1). Найбільше таких студентів на 
3 курсі – 27,8 %, найменше на 4 курсі – 4,3 %.

Задовільний стан здоров’я за всіма курсами в се-
редньому відмітили 60,7 % респондентів. Такий стан 
здоров’я на 1 курсі оцінюється 65 % респондентів. Про-
те найбільшого значення цей показник сягає на 2 курсі, 
де задовільний стан здоров’я відмітили 75,7 % студентів. 
Поганий стан здоров’я за всіма курсами в середньому 
відмітили 21 % респондентів При цьому, такий стан на 
1 курсі відмітили 10 % студенток, на 2 курсі – 8,1 %, що 
суттєво не відрізняється. Та вже на 3 і 4 курсах спостері-
гаємо збільшення кількості студентів до 22,2 % і 43,5 % 
відповідно, які оцінюють своє здоров’я як «погане».

В характеристиці «відношення до власного 
здоров’я» виділено три основні показники: збереження 
здоров’я, турбота про нього, тільки коли виникають 
проблеми зі здоров’ям, байдужість. В середньому, за 
всіма курсами 26,8 % респондентів вказали, що вони 
бережуть своє здоров’я, намагаються поліпшити його. 
Найменшим цей показник є на 1 курсі – 20 %, який на 4 
курсі сягає 43,5 %, що є найбільшою величиною.

Не турбуються про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми, в середньому за всіма курсами, 60,8 % рес-
пондентів. На жаль, цей показник досить високий на 
всіх курсах, та найбільше студентів, які мають таке 
ставлення до власного здоров’я на 1 курсі – 65 %, 
найменше – 52,2 % на 4 курсі. Байдуже ставлення до 
власного здоров’я в середньому за всіма курсами від-
мітили 12,3 % респондентів. Найменше таке ставлен-
ня мають студентки на 2 курсі – 13,5 %, найбільшим 
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Таблиця 1

Оцінка стану власного здоров’я,  відношення до здоров’я студенток І – ІV курсів спеціальності «Дошкільна 
освіта» Маріупольського державного університету

Показники
Курси

х %1
n=20

2
n=37

3
n=36

4
n=23

Оцінка власного здоров’я, (кількість, %)
- добре 5 25,0 6 16,2 10 27,8 1 4,3 18,3
- задовільне 13 65,0 28 75,7 18 50,0 12 52,2 60,7
- погане 2 10,0 3 8,1 8 22,2 10 43,5 21,0

Відношення до власного, здоров’я (кількість, %)

- бережу, намагаюсь поліпшити його 4 20,0 8 21,6 8 22,2 10 43,5 26,8

- не турбуюсь, доки не виникнуть 
проблеми зі здоров’ям 13 65,0 24 64,9 22 61,1 12 52,2 60,8

- байдуже 3 15,0 5 13,5 6 16,7 1 4,3 12,3

Примітка: перша цифра – кількість відповідей респондентів, друга – відношення у % до загальної кількості відповідей 
за кожним курсом.
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Мал. 1. Думка респондентів щодо проблеми оцінки власного здоров’я.

Мал. 2. Думкареспондентів щодо проблеми відношення до власного здоров’я.
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цей показник є на 4 курсі – 4,3 %.
Більш детальний аналіз думок респондентів щодо 

проблеми оцінки власного здоров’я показав, що до-
брий стан на першому курсі відмітили 25 % студен-
ток, далі ця оцінка має хвилеподібний характер і до 4 
курсу знижується до 4,3 % (мал. 1). Оцінка здоров’я 
як «задовільне» має досить високий показник за всі-
ма курсами, але від 1-го до 4-го курсу спостерігається 
його зниження до 52,2 %, тобто на 12,8 %. Щодо оці-
нювання студентками власного здоров’я за показни-
ком «погане», то ця величина поступово зростає до 
кінця навчання на 4 курсі на 33,5 %.

Таким чином, від 1-го до 4-го курсу відбуваєть-
ся погіршення стану здоров’я респондентів. Важли-
во підкреслити, що на переході «3-4 курси» спосте-
рігається різкий стрибок оцінки здоров’я у бік його 
зниження (добре – зменшується на 25,5 %, погане – 
зростає на 21,3 %), що, певно, пов’язано з розподілом 
занять з фізичного виховання. 

Аналізуючи думку респондентів стосовно про-
блеми відношення до власного здоров’я, нами було 
встановлено, що показник турботливого ставлення від 
1-го до 3-го курсу практично не змінюється, зростаю-
чи лише на 2,2 % (мал. 2). Слід зазначити, що відно-
шення «не турбуюсь про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми» має найвищі показники за всіма курсами, 
але  від 1-го до 4-го курсу спостерігається плавне їх 
зниження на 12,8 %. 

Також при аналізі показника «байдуже» за окре-
мими курсами стає очевидним, що таке ставлення 
від 1-го до 3-го курсу суттєво не змінюється, і лише 
на переході «3-4 курси» цей показник знижується на 
10,7 %. В цілому такі зміни у відношенні до власного 

здоров’я пов’язані з тим, що більшість респондентів 
за власною оцінкою мають задовільний стан здоров’я, 
який  протягом навчання від 1-го до 4-го курсу по-
гіршується. Саме тому, на нашу думку, турбота про 
здоров’я набуває все більшого значення.

Висновки. 
1. Аналіз літературних джерел дозволив вста-

новити, за думками авторів, стан організації 
професійно – прикладної фізичної підготовки у 
вищих педагогічних навчальних закладах, а та-
кож на педагогічних спеціальностях у вузах не 
фізкультурного профілю не відповідає світовим 
і європейським стандартам і реалізується за 
традиційним підходом, без активного використання 
інноваційних технологій.

2. Аналізуючи відповіді респонденток на питання, 
зазначені в анкеті, нами було встановлено, що від 1-го до 
4-го курсу, за оцінкою студенток – майбутніх вихователів 
ДНЗ, відбувається погіршення стану здоров’я. Так 
оцінка доброго стану здоров’я знижується (з 25 % до 
4,3 %, тобто на 20,7 %) а поганого збільшується (з 10 % 
до 43,5 %, тобто на 33,5 %). 

3. Щодо відношення до власного здоров’я, то 
спостерігається збільшення уваги та намагання 
поліпшити його з 20 % до 43,5 %, тобто на 23,5 %; 
байдуже ставлення зменшується з 15 % до 4,3 %, 
тобто на 10,7 %. Великий відсоток студенток (60,8 
%) не турбуються про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми, але цей показник має тенденцію до зни-
ження від 1-го до 4-го курсу з 65 % до 52,2 %.
Перспективами подальших досліджень є пошук 

шляхів оптимізації професійно – прикладної фізичної 
підготовки студенток – майбутніх вихователів ДНЗ.
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Силова підготовка юнаків старших класів  

на уроках фізичної культури 
Царук О.В. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12 м. Вінниці

Анотації:
Визначено силову підготовку юнаків 
старших класів на уроках фізичної 
культури. Використано тестові 
вправи (підтягуванні на високій 
перекладині, стрибок в довжину з 
місця) та інструментальні засоби 
(динамометрія). В експерименті 
прийняли участь 26 хлопців віком 17 
років, які займалися за методикою 
розвитку сили. Визначено вікові 
особливості прояву силових 
здібностей у юнаків старшого 
шкільного віку. Встановлено позитивні 
зрушення на силові можливості юна-
ків. Використано вправи з негранич-
ним обтяженням, з максимальними 
навантаженнями (до 20% від загаль-
ного обсягу силової підготовки), ізоме-
тричні вправи (до 10% від загального 
обсягу силової підготовки).  Рекомен-
дується для розвитку сили основних 
м’язових груп використовувати метод 
колового тренування. Основне обтя-
ження, що використовувався на біль-
шості станцій – мішок з піском.

Царук О.В. Силовая подготовка юно-
шей старших классов на уроках физи-
ческой культуры. Определена силовая 
подготовка юношей старших классов на 
уроках физической культуры. Использо-
ваны тестовые упражнения (подтягивание 
на высокой перекладине, прыжок в длину 
с места) и инструментальные средства 
(динамометрия). В эксперименте приняли 
участие 26 юношей возрастом 17 лет, ко-
торые занимались по методике развития 
силы. Определены возрастные особен-
ности проявления силовых способностей 
у юношей старшего школьного возраста. 
Установлены позитивные сдвиги силовых 
возможностей юношей. Использованы 
упражнения с непредельным отягощени-
ем с максимальными нагрузками (до 20% 
от общего объема силовой подготовки), 
изометрические упражнения (до 10% от 
общего объема силовой подготовки).  Ре-
комендуется для развития силы основных 
мышечных групп использовать метод кру-
говой тренировки. Основное отягощение, 
которое использовалось на большинстве 
станций – мешок с песком.

Tsaruk O.V. Power training of youths 
of senior classes on the lessons 
of physical culture. Power training 
of youths of senior classes is certain 
on the lessons of physical culture. 
Test exercises (undercutting on high 
horizontal bar, broad jump from a place) 
and tools are utillized (dynamometry). 
26 youths took part in an experiment 
(age 17 years). Youths got busy on 
the method of development of force. 
The age-dependent features of display 
of power capabilities are certain for 
youths of senior school age. The 
positive changes of power possibilities 
of youths are set. Exercises are utillized 
with the unmaximum burdening with 
the maximal loadings (to 20% from the 
general volume of power preparation), 
isometric exercises (to 10% from the 
general volume of power preparation).  
It is recommended for development of 
force of basic muscular groups to utillize 
the method of the circular training. The 
basic burdening which was utillized on 
most stations is a sack with sand.

Ключові слова:
повторний, максимум, юнаки, сило-
ва, підготовка, станції.

повторный, максимум, юноши, силовая, 
подготовка, станции.

repeated, maximum, youths, power, 
preparation, stations.

Вступ. 1

Рівень силової підготовленості не тільки 
відображає розвиток рухових функцій  в цілому, 
але є однією з головних і найбільш помітних ознак 
фізичного вдосконалення. Це ставить перед учителем 
фізичної культури складне завдання – спланувати 
навчальний процес так, щоб він забезпечив необхідний 
рівень силової підготовленості учнів. Складність 
полягає перш за все у визначенні  оптимального 
співвідношення часу уроку, відведеного на розвиток 
силових якостей і на формування рухових навиків. 
При цьому  необхідно врахувати, щоб у більшості 
випадків навчання новому програмному матеріалу 
повинна передувати загальна силова підготовка, яка 
забезпечувала більш ефективне, а головне правильне 
формування  рухових  навиків.

Фізичними якостями визначені соціально обумов-
лені сукупності біологічних і психічних властивос-
тей людини, що виражають його фізичну готовність 
здійснювати активну рухову діяльність. До числа 
основних фізичних якостей, що забезпечують усе різ-
номаніття рішення рухових задач, відносять: силу, ви-
тривалість, швидкість, спритність, гнучкість [1, 3, 4].

Фізичні якості характеризуються загальними і спе-
ціальними компонентами. Загальні компоненти виді-
ляють по ознаках механічної роботи, що відбувається 
при виконанні будь-якої рухової дії. Рухові дії, за до-
помогою яких вирішуються рухові задачі, можуть ви-
конуватися в мінливих режимах і умовах зовнішнього 
і внутрішнього середовища організму, і це буде позна-
чатися на характеристиках механічної роботи, а отже, 
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і на особливостях прояву фізичних якостей у цілому. 
Необхідність розвитку власне силових здібностей 

у шкільному віці обумовлена закономірностями фор-
мування правильної постави при сидінні, ходьбі, бігу 
і т.п. [5, 7].

Реалізація фізичних здібностей у рухових діях 
виражає характер і рівень розвитку функціональних 
можливостей конкретних органів і структур організму. 
Тому окремо взята фізична здібність не може вирази-
ти в повному обсязі відповідну фізичну якість. Тільки 
відносно постійна сукупність фізичних здібностей, 
що забезпечує рішення рухової задачі, визначає ту або 
іншу фізичну якість. Для виконання тих або інших 
рухових дій необхідна визначена міра виразності від-
повідних здібностей, що дозволяє говорити про їхню 
значимість. Причому можна виділити здатності, що 
займають ведучу роль у прояві декількох фізичних 
якостей або тільки одного. Розвиток здібностей відбу-
вається під дією двох факторів: спадкоємної програ-
ми індивідуального розвитку організму і соціально-
екологічної його адаптації. Останній фактор створює 
об'єктивні умови для організації спрямованої зміни 
функціональних властивостей органів і структур ор-
ганізму, а отже, цільового керування розвитком фізич-
них здібностей [2, 6].

Все це свідчить про те, що знання вікових особли-
востей прояву силових здібностей у дітей старшого 
шкільного віку потребує вивчення і врахування  їх при 
плануванні фізичних навантажень на уроках фізичної 
культури. Тому, розробка ефективних засобів і методів 
розвитку силових якостей одна з найважливіших за-
дач, яка стоїть перед кожним вчителем фізичної куль-
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тури. Особливу актуальність вона набуває в роботі з 
юнаками старших класів в зв’язку з їх майбутньою 
працею та військовою службою.

В зв’язку з цим було проведене дослідження, в 
ході якого  вивчалась силова підготовленість юнаків 
та шляхи її підвищення на уроках фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити динаміку показ-

ників силової підготовки юнаків старших класів на 
уроках фізичної культури.

Завдання дослідження 
1.Визначити вікові особливості прояву силових 

здібностей у юнаків старшого шкільного віку. 
2.Оцінити ефективність застосування вправ з мак-

симальними навантаженнями (до 20% від загального 
обсягу силової підготовки), ізометричних (вправ з на-
тужуванням) – до 10% від загального обсягу силової 
підготовки юнаків старших класів на уроках фізичної 
культури. 

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; педагогічні спостереження; педагогічний експе-
римент; тестування фізичної підготовленості; методи 
математичної статистики.

Організація дослідження: Дослідження було про-
ведено у жовтні-березні 2011-2012 навчального року 
на базі ЗОШ № 12 м. Вінниці. 

На першому етапі дослідження (жовтень 2011 
року) було діагностовано рівень розвитку сили у юна-
ків старших класів. На цьому етапі в дослідженні взя-
ли участь хлопці 15, 16 та 17 років, в кількості 15, 16, 
17 осіб відповідно.

На другому етапі дослідження був проведений по-
рівняльний педагогічний експеримент. Для цього на 
базі двох 11 класів були створені експериментальна 
(12 юнаків) та контрольна (14 юнаків) групи. Для екс-
перименту були відібрані юнаки, які за рівнем розви-
тку сили не мали статистично достовірної різниці в 
результатах тестів: підтягування на високій перекла-
дині та стрибок у довжину з місця. Контрольна група 
на уроках фізичної культури використовувала силові 
вправи в обсязі згідно діючої навчальної програми. 
Юнаки експериментальної групи займались із вико-
ристанням як вправ з не граничним обтяженням, так 
і вправ з максимальними навантаженнями – до 20% 
від загального обсягу силової підготовки, а також ізо-
метричними (вправ з натужуванням) – до 10% від за-
гального обсягу силової підготовки. 

Результати дослідження. 
Проведене нами дослідження дозволило визначи-

ти рівень розвитку сили у юнаків 15-17 років.
Нами встановлено, що в процесі біологічного роз-

витку у хлопців 15,16,17 років відбуваються певні 
позитивні зрушення, які свідчать про закономірнос-
ті природного розвитку, та вплив занять фізичними 
вправами на становлення цих показників. Так, нами 
встановлено, що хлопці 15 та 16 років, 16 та 17 років 
мають статистично достовірну різницю (Р<0,05) із ре-
зультатів всіх тестів. В нашому дослідженні вивчався 
вплив вправ з максимальними навантаженнями – до 
20% від загального обсягу силової підготовки, а також 

ізометричних (вправ з натужуванням) – до 10% від за-
гального обсягу силової підготовки на силові можли-
вості юнаків 17 років.

Основна вимога до виконання силових наванта-
жень – дотримання їх відповідності можливостям для 
кожного учня. Якщо подих під час навантаження не 
дуже утруднений, то дане навантаження вважається 
доступним. У такому випадку його можна збільшити. 
Вага обтяження підбирають для кожного учня з таким 
підрахунком, щоб в одному підході він зумів підняти 
його від 3-5 повторень до 10-12 повторень за умови, 
що останнє повторення він буде виконувати з макси-
мальним зусиллям (так називаний повторний макси-
мум ПМ )

Для розвитку сили основних м'язових груп на 
уроках фізичної культури використовувався метод 
колового тренування. Основний вид обтяження, що 
використовувався на уроках фізичної культури на 
більшості «станцій» – поліетиленовий мішок, напо-
внений піском і вставлений у бавовняний мішок.

На початку педагогічного експерименту всіх учнів 
експериментального класу розподілили на три вагові 
категорії: легка, середня і важка (відповідно – до 50 
кг, до 60, понад 60 кг). Для кожної вагової категорії 
емпіричним шляхом установлювалась вихідна вага, 
що піднімалась не більш 3-5 разів в одному підході за 
умови виконання останнього підйому з ПМ. З кожним 
уроком фізичної культури кількість повторень збіль-
шувалась на один підйом до появи результату 10 ПМ. 
Потім цьому учню знову збільшувалась вага обтяжен-
ня (у порівнянні з попереднім) на 2,5-5 кг. Учень зно-
ву доводив число віджимань нової ваги до 10-12 ПМ. 
Потім вагу збільшували знову.

Мішок з піском як обтяження використовується на 
I, II і III станціях (відповідно – розвиток м'язів верх-
нього м'язового поясу, м'язів ніг, м'язів спини). Якщо 
потрібно вагу мішка збільшували або зменшували.

Результати юнаків контрольної та експерименталь-
ної груп в підтягуванні на високій перекладині пред-
ставлені в табл. 1. 

Середній показник до експерименту в контрольній 
групі становить 9,13±0,08 разів, а в експерименталь-
ній – 9,10±0,06 разів.

Різниця середніх показників не достовірна 
(Р>0,05).  Це свідчить про те, що в групах були одна-
кові вихідні показники рівня розвитку сили. В кінці 
педагогічного експерименту у юнаків експеримен-
тальної групи результати в підтягуванні краще, ніж у 
юнаків контрольної групи.

Результати юнаків контрольної та експеримен-
тальної груп в стрибку в довжину з місця представле-
ні в табл. 2. На початку педагогічного експерименту 
результати юнаків контрольної і експериментальної 
груп статистично вірогідно не розрізнялись (Р>0,05). 
В кінці педагогічного експерименту результати юна-
ків експериментальної групи значно зросли. Ця різни-
ця статистично достовірна (Р<0,05). 

Результати динамометрії правої та лівої кисті юна-
ків контрольної та експериментальної груп представ-
лені в табл.3. На початку педагогічного експерименту 
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результати юнаків контрольної і експериментальної 
груп статистично вірогідно не розрізнялись (Р>0,05). 
В кінці педагогічного експерименту результати юна-
ків експериментальної групи як і по інших показниках 
значно покращились. Ця різниця статистично досто-
вірна по правій і по лівій кисті (Р<0,05). 

За період експерименту (жовтень 2011 року – бе-
резень 2012 року) результати практично по всіх впра-
вах (підтягуванні на високій перекладині, стрибку в 
довжину з місця, динамометрії правої і лівої руки) 
юнаків контрольної групи практично не змінилися 
(Р>0,05). В той же час в експериментальній групі ви-
явлені достовірні відмінності (P<0,05). Це свідчить 
про позитивний вплив ізометричного та методу 
максимальних зусиль, що були використані в ході 
педагогічного експерименту для розвитку сили у 
юнаків старших класів.

Висновки 
Знайшло підтвердження, що природна зміна сило-

вих здібностей людини протягом життя, як і процес 
його вікового фізичного розвитку в цілому, характе-
ризується хвилеподібними стадіями, одна із яких – 
стадія прогресуючого розвитку на якій відбуваються 
прогресивні зміни з віком. Силова підготовленість 
старшокласників-юнаків з віком покращується. Ре-
зультати стрибка в довжину з місця покращуються з 
196,1 см у 15 річних юнаків до 205,5 см – у 16-ти річ-
них і до 228,1 см – у 17 річних юнаків. Результати у 
динамометрії правої кисті змінюється від 38,9 кг у 15 

річних до 47,5 кг – у 17 річних юнаків, лівої відповід-
но від 37,8 кг до 46,6 кг. Результати в підтягуванні на 
високій перекладині змінюються від 7,1 разів до 9,2 
разів. 

Педагогічні спостереження показують, що зма-
гальна та ігрова діяльність старшокласників на уро-
ках фізичної культури вимагає від них високого рівня 
розвитку сили, різновидами якої є власне силові зді-
бності, швидкісно-силові та силова витривалість.

В педагогічному експерименті доведено, що прак-
тично за всіма вправами (підтягуванні на високій пе-
рекладині, стрибку в довжину з місця, динамометрії 
правої і лівої руки) у юнаків експериментальної групи 
виявлені позитивні зрушення під впливом занять із 
використанням як вправ з неграничним обтяженням, 
так і вправ з максимальними навантаженнями – до 
20% від загального обсягу силової підготовки, а та-
кож ізометричних (вправ з натужуванням) – до 10% 
від загального обсягу силової підготовки. В той час, 
як результати юнаків контрольної групи статистично 
достовірно не змінились (Р>0,05). Результати прове-
деного дослідження свідчить про позитивний вплив 
ізометричного та методу максимальних зусиль, що 
були використані в ході педагогічного експерименту 
для розвитку сили у юнаків старших класів.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у варіюванні різного характеру 
та інтервалу відпочинку при використанні даної ме-
тодики. 

Таблиця 1
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в підтягуванні  

на високій перекладині, кількість разів

Групи
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S
Достовірність різниці

Контрольна 9,13±0,08 9,73±0,07 Р>0,05
Експериментальна 9,10±0,06 14,45±0,05 P<0,01

Таблиця 2
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в стрибку в довжину з місця, см

Групи
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S
Достовірність різниці

Контрольна 229,12±0,12 231,23±0,10 Р>0,05
Експериментальна 227,02±0,14 235,14±0,23 P<0,05

Таблиця 3
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в динамометрії правої і лівої руки, кг

Групи Рука
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S

Достовірність 
різниці

Контрольна Права
Ліва

47,04±0,06
45,06±0,09

51,32±0,10
50,21±0,18

Р>0,05
Р>0,05

Експериментальна Права
Ліва

48,12±0,08
45,06±0,09

59,22±0,21
58,21±0,16

Р<0,05
Р<0,05
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Моніторинг здоров’я як умова уведення  

індивідуальної оздоровчої програми учня
Шахненко В. І.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

Анотації:
Метою статті є спроба провести 
аналіз і порівняння Державно-
го  стандарту базової  і повної за-
гальної середньої освіти з чинною 
навчальною програмою «Основи 
здоров’я». Розглянуто особливос-
ті навчальної програми   для 5–9-х 
класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Рекомендовано на-
прямки підвищення ефективності 
викладання основ здоров’я через 
уведення моніторингу здоров’я за 
авторським «Паспортом здоров’я». 
Він має містить розділи, що відо-
бражають соціальну, духовну, пси-
хічну та фізичну складову здоров’я. 
Рекомендовано до самоаналізу та 
аналізу результатів початкового та 
рубіжного контролю індивідуального 
рівня  здоров’я учнів залучати вчи-
телів основ здоров’я, фізичної куль-
тури, медпрацівника школи, клас-
ного керівника та батьків. На основі 
останнього учнями розробляється 
Індивідуальна оздоровча програма, 
яка передбачає заходи підтримання 
нормального рівня здоров’я чи його  
поліпшення, профілактику та корек-
цію шкідливих звичок.

Шахненко В. И. Мониторинг здоровья 
как условие введения индивидуальной 
оздоровительной программы ученика. 
Целью статьи является попытка провести 
анализ и сравнение Государственного  стан-
дарта базового  и полного общего среднего 
образования с действующей учебной про-
граммой «Основы здоровья». Рассмотрены 
особенности учебной программы   для 5-9-
х классов общеобразовательных учебных 
заведений. Рекомендованы направления 
повышения эффективности преподавания 
основ здоровья через введение монито-
ринга здоровья по авторскому «Паспорту 
здоровья». Он содержит разделы, которые 
отображают социальную, духовную, пси-
хическую и физическую составляющую 
здоровья. Рекомендуется к самоанализу 
и анализу результатов контроля индивиду-
ального уровня  здоровья учеников привле-
кать учителей основ здоровья, физической 
культуры, медработника школы, классного 
руководителя и родителей. На основе по-
следнего учениками разрабатывается ин-
дивидуальная оздоровительная програм-
ма, которая предусматривает мероприятия 
поддержания нормального уровня здоро-
вья или его  улучшения, профилактику и 
коррекцию вредных привычек.

Shahnenko V.I. Monitoring health 
as a condition of introduction of 
the individual health program of 
schoolchild. The purpose of the article 
is an attempt to conduct an analysis 
and comparison of the State  standard 
of base  and complete universal middle 
education with an operating on-line 
tutorial «Bases of health». The features 
of on-line tutorial   for the 5-9th classes 
of general educational establishments 
are considered. Directions of increase 
efficiency of teaching of bases of health 
are recommended through introduction of 
monitoring of health on author «Passport 
of health». It contains sections which 
represent the social, spiritual, psychical 
and physical constituent of health. It is 
recommended to self-examination and 
analysis of results of control of individual 
health of students level  to attract the 
teachers of bases of health, physical 
culture, medical staff of school, class 
leader and parents. On the basis of 
the last students the individual health 
program, which foresees the measures 
of maintenance of normal health or 
his  improvement level, prophylaxis 
and correction of harmful habits, is 
developed.

Ключові слова:
моніторинг, здоров’я, індивідуаль-
на, оздоровча, програма.

мониторинг, здоровье, индивидуальная, 
оздоровительная, программа.

monitoring, health, individual, health-
improvement, program.

Вступ.1

Характеристикою динаміки розвитку нації та окре-
мих її елементів, тобто кожної сім’ї і родини  є їхній 
приріст. На основі приросту можна судити про розквіт 
чи занепад або й виродження соціальної спільноти. У 
якому стані знаходяться наші українське суспільство?

Статистичний щорічник України за 2009-й рік 
приводить такі дані загальних коефіцієнтів народжу-
ваності, смертності і природного приросту населення 
з 1913-го року: 1913-й  – 18,9; 1940-й – 13,0; 1959-й – 
13,4; 1960-й – 13,6; 1965-й – 7,7; 1970-й – 6,4; 1975-й 
– 5,1; 1979-й – 3,7; 1980-й – 3,5; 1985-й – 2,9; 1990-й 
– 0,5 [4]. Які висновки з цього можна зробити?

Не вдаючись до глибокого поетапного аналізу да-
них приросту населення, можна зробити такі висно-
вки: 
1) розвиток у складі Радянського Союзу був для 

України неблагополучним, тобто кризовим; 
2) які історичні події в суспільстві були благополуч-

ними чи неблагополучними для української нації; 
3) який  спадок попереднього історичного періоду 

одержала Україна і як він впливатиме на наступний 
період розвитку нації.
Після розпаду Радянського  Союзу Україна одер-

жала кризовий стан суспільства. В умовах екологічної, 
економічної та політичної кризи він набрав обваль-
ного характеру. Приріст населення став від’ємним: у 
1995-му – -5,8; у 2000–2002-му роках – -7,6; у 2003-му 
© Шахненко В. І., 2012

і 2005-му – -7,5 і з 2006-го року пішов на спад. Так, у 
2006-му він становив -6,4; у 2007-му – -6,2; у 2008-му 
–  -5,3 і у 2009-му – -4,2 [4]. Проте не зважаючи на 
помітний спад даних демографічної кризи станови-
ще залишається дуже тривожним: у різних регіонах 
України смертність у 1,5–2 рази перевищує народжу-
ваність. Щороку населення нашої країни зменшуєть-
ся на 0,3–0,4 млн. людей. З 52 млн. у 1991 році до 
2012-го року населення України зменшилось до 45,8 
млн. осіб, тобто на 6,2 млн. Втрата населення за цей 
період становила близько 12 відсотків. Саме тому за 
прогнозами Організації Об’єднаних Націй населення 
в нашій державі до 2050 року зменшиться вдвічі. Тому 
цією всесвітньою організацією Україна віднесена до 
вимираючих країн світу. 

Яке становище із здоров’ям учнів в умовах демо-
графічної кризи? 

Як зазначено в доповіді колишнього Міністра осві-
ти і науки України В. Кременя [2] на ІІ Всеукраїнському 
з’їзді працівників освіти 50 % учнів мають незадовільну 
фізичну підготовку, зросла кількість серцево-судинних 
та інших захворювань. В «Тезах доповіді Міністра осві-
ти і науки України Станіслава Ніколаєнка на підсумко-
вій колегії МОН України 17 серпня 2007 року» зазначе-
но, що згідно зі статистичними даними останніх років, 
зберігається тенденція до погіршення здоров’я й фізич-
ної підготовки дітей та учнівської молоді. Результати 
щорічних медичних обстежень показали, що за останні 



116

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

15 років (з 1988-го по 2006-й рік) кількість дітей ві-
ком до 14 років з серцево-судинними захворюваннями 
зросла з 14,5 % до 28,2 %; хворобами опорно-рухового 
апарату – з 31,9 % до 67,1 %; з надмірною масою – з 
7,0 % до 8,9% [7]. У доповіді директора Департаменту 
материнства, дитинства та санаторного забезпечення 
МОЗ України (нині заступника Міністра МОЗ Украї-
ни) Р. Мойсеєнко «Здоров’я та розвиток дітей шкіль-
ного віку: національні стратегії, політики, цілі та плани 
впровадження. Необхідність реорганізації медичного 
забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних за-
кладах України» на науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Моніторинг здоров’я школярів: 
міжсекторальна взаємодія лікарів, педагогів, психоло-
гів» (м. Харків, 21–22 жовтня 2009 року), були наведені 
дані, аналіз яких показує, що від першого до дев’ятого 
класу  кількість учнів із погіршеним  здоров’ям збіль-
шується вдвічі.

Щоб поліпшити здоров’я учнів через навчально-
виховний процес, до змісту освіти вітчизняної за-
гальноосвітньої школи з початку третього тисячо-
ліття було уведено навчальну дисципліну «Основи 
здоров’я», проте не зважаючи на це здоров’я учнів 
продовжує неухильно погіршуватись. Отже, виникла 
потреба у пошуках засобів поліпшення здоров’я дітей 
і підлітків шкільного віку.

Постанова  Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2006 року «Про затвердження Державної про-
грами “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 
2015 року» вказала на необхідність пропагування здо-
рового способу життя, зміцнення репродуктивного 
здоров’я населення, виховання дітей на засадах здо-
рового способу життя [Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Державної програми «Ре-
продуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» 
від 27 грудня 2006 року № 1849.Офіційний вісник 
України. Зб. нормативно-правових актів. Київ: Голо-
вне державне об’єднання правової інформації, 2007. 
№1. С. 129–156; Основи здоров’я. Програма для за-
гальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. К.: 
Ірпінь, 2005. 41 с.]. Дана стаття спрямована саме на 
реалізацію цих завдань у роботі загальноосвітньої се-
редньої школи  в процесі викладання основ здоров’я 
та у позакласній виховній роботі та залучення до 
розв’язання цих завдань батьків учнів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є спроба провести аналіз і порів-

няння Державного  стандарту базової  і повної загаль-
ної середньої освіти [1] з чинною навчальною програ-
мою «Основи здоров’я». 

При співставленні цих документів виявлено, що 
передбачуваний Державним стандартом моніторинг 
здоров’я упущений у змісті програми. Ми припускаємо, 
що уведення  моніторингу здоров’я учнів сприяв би під-
вищенню ефективності викладання цієї навчальної дис-
ципліни і посиленню її здоров’язберігальних  функцій.

Результати дослідження.
Як було передбачено Державним стандартом базо-

вої і повної середньої освіти на уроках здоров’я мав 

би проводитись моніторинг здоров’я учнів, проте у 
навчальній програмі він відсутній. Саме моніторинг, 
на наш погляд, може бути одним із засобів форму-
вання, збереження, зміцнення, відтворення здоров’я 
учнів і передачі його майбутнім поколінням.

Моніторинг у дослівному перекладі з англійської 
мови «monitoring» – це постійне спостереження за 
яким-небудь процесом для виявлення його відповід-
ності бажаним параметрам чи початковим припущен-
ням. В сучасній валеології валеологічний моніторинг 
можна розглядати як спостереження, оцінка і прогноз 
стану здоров’я людини з метою збереження, зміцнен-
ня, формування, відтворення і передачу здоров’я ін-
дивіда, певної групи людей чи суспільства в цілому. У 
даному випадку ми розглядаємо валеологічний моні-
торинг як спостереження вчителя за здоров’ям учнів 
і самоспостереження самих учнів за рівнем власного 
здоров’я, аналіз його динаміки, оцінка, розробка Інди-
відуальної оздоровчої програми.

Умовою проведення моніторингу здоров’я учнів 
є використання на уроках основ здоров’я  та в поза-
класній роботі «Паспорта здоров’я» (див.: 3, 6–21 або 
6, 232–239), який має містити загальні дані про учня, 
перелік параметрів (базові показники, тобто середні 
дані для даного віку і статі, дані початкового та рубіж-
ного контролю).

Початковий контроль
1. Фізична складова здоров’я
2 – 6. У «Паспорті здоров’я» наводяться дані фі-

зичного здоров’я: маса, зріст, гармонійність фізично-
го розвитку. 

До «Паспорта здоров’я» заносяться дані: N (нор-
мальний, тобто гармонійний розвиток), DN+ (над-
лишок маси) або DN– (дефіцит маси). Поряд можна 
дописати дані дисгармонії, наприклад, DN+3 (тобто 3 
кг понад норму).

Фізичні навантаження. Кожному учневі до колон-
ки «Початковий контроль» заносяться порядкові но-
мери його фізичних навантажень, наприклад, 6.1. 

7. Загартовування. Дані цього параметра заносять-
ся до колонки «Початковий контроль» подібно до по-
переднього пункту.

8. Сон. 
У колонці «Базовий показник для даного віку» 

приводиться гігієнічна норма сну. Проте для кожної 
дитини існує своя індивідуальна норма. Її потрібно 
визначити для кожного учня, бо від цього значною 
мірою залежить стан нервової системи і здоров’я в 
цілому.

9. Артеріальний тиск.
Артеріальний тиск (АТс – артеріальний тиск сис-

толічний та АТд –артеріальний тиск діастолічний ви-
значається медпрацівником або вчителем, який має 
відповідну медичну підготовку і певний досвід.

Якщо визначення артеріального тиску проводить-
ся манжеткою, то при нормальному фізичному розви-
тку дітей дається поправка +10, при дефіциті +15, при 
надлишку +5. 

10. Частота пульсу у стані спокою (ЧПСС1) за 1 
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хвилину. Він визначається за 15 секунд і одержана ве-
личина множиться на 4.

11. Частота пульсу після 20 присідань (ЧП20/1). 
Проводиться 20 присідань за 30 секунд, піднімаючи 
руки вперед. Потім потрібно сісти і визначити часто-
ту пульсу за перші 10 секунд. Якщо частота пульсу 
відновлюється за 1 хвилину – оцінка «відмінно», до 2 
хвилин – «добре», більше 2-х хвилин – задовільно і за 
3 хвилини – «погано».

12. Відновлений пульс (через 3 хв). Він визнача-
ється за перші 15 секунд одразу після трихвилинного 
відпочинку.

13. Частота дихання у стані спокою за 1 хвилину 
проводиться так само, як у попередньому випадку. 

14. Максимальна затримка дихання після вдиху. 
Якщо затримка дихання у хлопців становить 60 се-
кунд – оцінка «відмінно», 50 – «добре», понад 40 – 
«задовільно» і менше 40 секунд – «погано». Для ді-
вчат час є відповідно меншим на 10 секунд.

15. Зір.
Зір має бути в нормі, як подано в колонці «Базовий 

показник для даного віку». 
16. Кількість захворювань протягом навчального 

року.
17. Хронічні захворювання заносяться до «Пас-

порта здоров’я» на основі висновків лікаря. У цих 
випадках вчитель має знати і допомагати виконувати 
приписи медпрацівників, спрямовані на поліпшення 
здоров’я учня.

Взагалі «Фізичну складову здоров’я» можна роз-
глядати як можливості учня («Я можу».) 

2. Психічна складова здоров’я
18,19,20,21. Самооцінка привабливості класу, сто-

сунків з батьками, однокласниками, учителями прово-
диться за відповідними тестами «Паспорта здоров’я». 
І оскільки ці ж тести використовуються в кінці на-
вчального року, то учням пропонується легенько олів-
цем підкреслити обрані відповіді, які потім заносять-
ся до колонки «Дані параметра», а позначення олівцем 
знімаються. При цьому в колонці потрібно писати по-
рядковий номер відповіді з відповідним знаком.

У разі потреби вчитель може одержати консульта-
цію у психолога або скористатися його додатковими 
тестами.

3. Духовна складова здоров’я
Духовність – це моральний світ людини, розумін-

ня сенсу життя, спрямованості на реалізацію певних 
життєвих цінностей. 

На підставі цього духовне здоров’я можна розгля-
дати як моральну силу людини, її прагнення до вико-
нання обов’язку («Я мушу»).

4. Соціальна складова здоров’я
25. Першочерговим у визначенні матеріального 

становища сім’ї є врахування забезпечення житлом за 
поданою у «Паспорті здоров’я» методикою.

26. Співвідношення сукупності прибутку сім’ї ви-
значається таким чином.

Відповідно до Закону України  «Про Державний 
Бюджет України на 2012 рік» середній прожитковий 

мінімум на одну людину на місяць становить 1017 грн. 
Таким чином, суму прибутків сім’ї потрібно поділити 
на суму прожиткових мінімумів членів сім’ї. Якщо 
результат становить 1 і більше, то рівень матеріально-
го забезпечення сім’ї можна вважати збалансованим, 
при 0,9 – достатнім від 0,89 до 0,75 – задовільним і від 
0,74 до 0,5 – недостатнім.

Якщо рівень матеріального забезпечення сім’ї 
становить 0,5 і менше, значить, сім’я знаходиться за 
межею бідності. Тому вчитель через дирекцію школи 
має звернутись до місцевої влади з проханням про ма-
теріальну допомогу даній сім’ї.

27. Санітарно-гігієнічними службами встановлена 
норма площі класної кімнати в розмірі 2,4 кв.м. Від-
повідність чи невідповідність класної кімнати визна-
чається шляхом ділення її площі на кількість учнів 
(+1).

28. Режим харчування.
Оптимальним є такий режим харчування: калорій-

ний гарячий сніданок, другий гарячий сніданок, гаря-
чий обід, полудень і гаряча вечеря за 3 години до сну.

29. Характер харчування.
Цей параметр дає змогу визначити рівень повно-

цінності харчування. Діти мають регулярно вживати 
білкові продукти харчування (м’ясо, рибу, яйця, мо-
локо та вироби з нього), овочі, фрукти, ягоди, соки з 
них та зелень.

30. Забезпечення організму найнеобхіднішими ві-
тамінами, макро- та мікроелементами.

До продуктів харчування, що містять вітамін А, 
належать: персики, авокадо, морква, диня, гарбуз, то-
мати, білокачанна капуста, салати та соки з них. 

Фолієва кислота – це вітамін, що пробуджує ра-
дість до життя і сприяє утворенню крові. Вона міс-
титься у пророслому насінні пшениці, печінці, сої, 
сочевиці, квасолі, яйцях, салаті, зелених овочах, хлібі 
з борошна грубого помелу, висівках та інших продук-
тах харчування.

Сполуки заліза сприяють кровотворенню і містять-
ся вони у квасолі, гречаній і пшоняній крупах, хлібі з 
борошна грубого помелу, рибі, яйцях, м’ясі, яблуках, 
вишнях та інших продуктах харчування.

Кальцій – це міцні зуби, кістки, гарна постава, 
еластична шкіра і нормальна робота серця. Більш 
детально це питання викладено у нашій статті цього 
журналу № 11 за 2009-й рік.

Йод необхідний людському організмові для син-
тезу гормонів щитовидної залози. Більш детально це 
питання викладено у нашій статті цього журналу № 9 
за 2009-й рік.

31. Дані самооцінки реалізації власних здібностей 
і можливостей та самооцінки успішності навчання да-
ють можливість одержати уявлення про психоемоцій-
ний стан учня.

32, 33, 34. Дані оцінок якості навчання учня клас-
ним керівником та батьками дають можливість спів-
віднесення самооцінки та оцінки компетентних осіб. 
Відповідність чи невідповідність самооцінки та оці-
нок компетентних осіб певною мірою дає характерис-
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тику рівня власної оцінки (завищена, адекватна чи за-
нижена). 

Стан психічного здоров’я учня можна розглядати 
як його побажання («Я хочу»).

35. На основі даних про шкідливі звички (не за-
вжди про це мають знати батьки) слід увести факуль-
татив, який допоміг би протягом семестру чи навчаль-
ного року виробити в учнів мотиви і уміння позбутися 
цих руйнівних чинників. 

Рубіжний контроль
Рубіжний контроль проводиться в кінці навчально-

го року за тією ж методикою, і одержані дані співстав-
ляються, порівнюються з даними початкового контро-
лю, проводяться аналіз та самоаналіз індивідуального 
рівня здоров’я кожного учня, робляться висновки про 
його динаміку.

Якщо мають місце кращі результати, що є зако-
номірним, то розробляється Індивідуальна оздоровча 
програма на період літніх канікул і певний наступний 
період життя. Якщо ж виявлено спад здоров’я учня, 
то, в першу чергу, він має вказати шкідливі звички та 
інші причини погіршення здоров’я, проаналізувати 
своє життя за цей період і знайти інші причини погір-
шення свого здоров’я. У такому випадку в Індивіду-
альній оздоровчій програмі, насамперед, ставляться 
завдання корекції негативних впливів (чинників ризи-
ку) на здоров’я. 

У розробці Індивідуальної оздоровчої програми 
певні поради і допомогу можуть надати учневі вчите-
лі основ здоров’я та основ здоров’я та фізичної куль-
тури, класний керівник і батьки учня. 

Індивідуальна оздоровча програма має включати 
чотири розділи: соціальна, духовна, психічна і фізич-
на складові здоров’я. 

У розділі «Соціальна складова здоров’я» робить-
ся аналіз наявності негативних впливів найближчого 
соціального оточення і розробляються заходи щодо 
їх уникнення. Якщо мають місце шкідливі звички, то 
планується їх корекція за період літніх канікул. По-
ряд з цим визначається матеріальне становище сім’ї і 
якщо є можливість, частина коштів спрямовується на 
поліпшення здоров’я. 

Розділ «Духовна складова здоров’я» включає пере-
осмислення місця власного здоров’я і здоров’я інших 
людей в житті. При цьому варто було б переосмислити 
своє життя з таких позицій: «Найдорожче для людини 
– це життя, найцінніше в житті –  здоров’я». Виходячи 
з цього, все життя повинно бути підпорядковано цьо-
му принципу. 

До розділу «Психічна складова здоров’я» слід 
внести вимоги гігієни розумової праці та відпочинку: 
чергувати навчальну діяльність з активним відпочин-
ком, перебуванням на відкритому повітрі, обмеження 

перегляду телепередач та роботи з комп’ютером три-
валістю 1–1,5 година, виключення перегляду нічних 
кінозалів, дискотек, де гучність досягає майже 120 дБ, 
що негативно впливає на нервову систему. 

Умовою нормального психічного здоров’я є по-
вноцінний сон, бадьорий настрій і доброзичливе став-
лення до батьків, учителів, однокласників і взагалі до 
людей.

У розділі «Фізична складова здоров’я» плану-
ються заходи, спрямовані на поліпшення фізичного 
здоров’я: комплекс ранкової гігієнічної гімнастики 
(фізичної зарядки), режим харчування, режим праці і 
відпочинку тощо.

Висновки
1. З початку третього тисячоліття у школах України 

уведено нову навчальну дисципліну «Основи 
здоров’я», проте не зважаючи на це здоров’я учнів 
продовжує неухильно погіршуватися.

2. Можливо однією з причин цього є те, що, як було 
передбачено Державним  стандартом базової 
і повної загальної середньої освіти до змісту  
«Основ здоров’я» потрібно було увести моніторинг 
здоров’я і, в результаті невиконання даної вимоги 
ця дисципліна просто неспроможна до кінця вико-
нати своєї функції? Якщо це так, то ми пропонуємо 
доповнити навчальну програму «Основи здоров’я» 
моніторингом здоров’я учнів.

3. Моніторинг здоров’я учнів, на наш погляд, має 
включати уведення «Паспорта здоров’я», який 
містить розділи, що відображають соціальну, ду-
ховну, психічну та фізичну складову здоров’я. 

4. На уроках основ здоров’я та в позаурочний час про-
водиться початковий та рубіжний контроль, дані 
якого заносяться до відповідного розділу «Паспор-
та здоров’я» кожного учня і аналізуються ними  при 
вивченні відповідних розділів навчальної програми.

5. До самоаналізу та аналізу результатів початково-
го та рубіжного контролю індивідуального рівня  
здоров’я учнів залучаються вчителі основ здоров’я, 
фізичної культури, медпрацівник школи, класний 
керівник та батьки. На основі останнього учнями 
розробляється Індивідуальна оздоровча програма, 
яка передбачає заходи підтримання нормального 
рівня здоров’я чи його  поліпшення, профілактику 
та корекцію шкідливих звичок тощо.

6. Моніторинг здоров’я та розробка учнями 
Індивідуальної оздоровчої програми, на наш по-
гляд, сприятиме посиленню здоров’язберігальних  
функцій  навчальної дисципліни основи здоров’я.
Перспектива  наступних досліджень полягає у роз-

робці моделі Індивідуальної оздоровчої програми учнів 
та виклад порад щодо її розробки учнями школи.
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Психологічне забезпечення розвитку  
соціотехнічної системи діяльності спортсменів

Шевяков О.В.
Дніпропетровський гуманітарний університет

Анотації:
Показано теоретичне узагальнення 
і нове розв’язання проблеми пси-
хологічного забезпечення розвитку 
соціотехнічної системи діяльності 
спортсменів. У дослідженнях взя-
ли участь 98 спортсменів-штангістів 
віком 22–26 років. Для визначення 
рівня їх працездатності були вико-
ристані психологічні, фізіологічні та 
психофізіологічні методики. Вста-
новлено особливості прояву функ-
ціональних станів (ФС) спортсменів 
до початку тренування і після його 
закінчення. До початку тренування 
у спортсменів формується сприят-
ливий ФС, а механізми регуляції ді-
яльності забезпечують оптимальну 
працездатність. Після закінчення 
тренування у спортсменів контроль-
ної групи формується несприятли-
вий стан динамічного неузгоджен-
ня, який призводить до суттєвого 
зниження ефективності діяльності. 
У спортсменів експериментальної 
групи після закінчення тренувань 
не відбувається суттєвого знижен-
ня рівня ефективності діяльності, 
що свідчить про сприятливий вплив 
прийомів довільної психічної само-
регуляції на оптимізацію ФС.

Шевяков А. В. Психологическое обеспе-
чение развития социотехнической систе-
мы деятельности спортсменов. Показано 
теоретическое обобщение и новое решение 
проблемы психологического обеспечения 
развития социотехнической системы дея-
тельности спортсменов. В исследованиях 
участвовали 98 спортсменов-штангистов 
возрастом 22-26 лет. Для определения уров-
ня их работоспособности были использова-
ны психологические, физиологические и пси-
хофизиологические методики. Установлены 
особенности проявления функциональных 
состояний (ФС) для спортсменов к началу 
тренировок и после их окончания. К нача-
лу тренировки у спортсменов формируется 
благоприятное ФС, а механизмы регуляции 
деятельности обеспечивают оптимальную 
работоспособность. После окончания тре-
нировки у спортсменов контрольной группы 
формируется неблагоприятное состояние 
динамического рассогласования, которое 
приводит к существенному снижению эф-
фективности деятельности. У спортсменов 
экспериментальной после окончания трени-
ровок не происходит существенного сниже-
ния уровня эффективности деятельности, 
что свидетельствует о благоприятном влия-
нии приемов произвольной психической са-
морегуляции на оптимизацию ФС.

Shevyakov O.V. Psychological 
support of social and technical 
activity systems development of 
sportsmen. Theoretical generalization 
and new decision of problem of the 
psychological providing of development 
of the social and technical activity 
systems of sportsmen is shown. In 
researches 98 sportsmen participated 
by age 22-26 years. For determination of 
level of their capacity psychological and 
physiological methods were used. The 
features of display of the functional states 
(FS) are set for sportsmen examinee 
both to beginning of trainings and after 
their completion. To beginning of training 
for the sportsmen the favourable is 
formed FS, and the mechanisms of 
adjusting of activity provide an optimal 
capacity. After completion of training 
for the sportsmen of control group 
the unfavorable state which results in 
the substantial decline of efficiency 
of activity is formed. For sportsmen 
experimental group after completion of 
trainings is not a substantial decline of 
level of efficiency of activity, that testifies 
to favourable influence of receptions of 
arbitrary psychical self-regulation on 
optimization of FS.

Ключові слова:
психолог, забезпечення, розвиток, 
система, діяльність, спортсмени.

психолог, обеспечение, развитие, систе-
ма, деятельность, спортсмены.

psychologist, providing, development, 
system, activity, sportsmen.

Вступ. 1

Незважаючи на існуючі доробки, треба констатува-
ти, що соціотехнічні системи нині недостатньо дослі-
джені і в теоретико-методологічному, і в практично-
впроваджувальному аспектах. Це можна пояснити 
тим, що вони розглядалися здебільшого з позицій 
психологічного забезпечення функціонування, а не 
розвитку. На думку Г. П. Щедровицького, СТС – це 
принципово нові системи діяльності, які мають осо-
бливий компонентний склад: є певна діяльність, у якій 
проектуються деякі «організованості», котрі потім за-
лучаються в іншу діяльність, яку вони тим же чином 
організовують і розвивають, удосконалюючи процеси 
вирішення проблем. Отже, розвиток є однією із визна-
чальних рис СТСД і означає мобілізацію фахівців, у 
тому числі спортсменів, для її якісної зміни.

За останні двадцять років з’явився особливий тип 
СТСД як втілення інформаційних технологій (машині-
зовані засоби обробки даних та знань, які реалізують-
ся автоматизованими інформаційними системами). 
У сучасному теоретичному та соціально-науковому 
поясненні робиться наголос на конструюванні, ство-
ренні штучних об’єктів і систем, а також проектуван-
ні систем технічних дій і взаємному поєднанні цих 
елементів у суспільні зв’язки, тобто власне СТСД. 
Заслуговують на особливу увагу уявлення та катего-
ріальні засоби теорії діяльності, викладені в роботах 
Г. В. Ложкіна, В. Д. Шадрікова, Л. П. Щедровицького, 
© Шевяков О.В., 2012

В. О. Моляко, Ю. М. Швалба [цит. за 1;2]. Вищена-
ведені автори пропонують розглядати соціотехнічні 
системи як системи людських діяльностей, елементи 
яких притаманні різним рівням, оскільки мають різні 
властивості: суб’єкт діяльності рефлексує власні цілі 
й цілі системи, його дії соціально нормовані, а не ви-
значаються фізичними законами. Звідси виникає, зо-
крема, необхідність створення методології психоло-
гічного забезпечення СТСД, розв’язання проблеми їх 
розвитку (а спочатку – вдосконалення) на основі ство-
рення типології, в якій співвідносяться різні частини 
соціотехнічної системи (людські, технічні, гібридні) 
та відповідного тезаурусу, що відмінний від тезауру-
су організмічних підходів, притаманних біологічним 
системам з їх власним механізмом розвитку. Сутність 
методології соціального проектування полягає в тому, 
що штучні системи створюються, функціонують та 
розвиваються як сфера вільного цілепокладання лю-
дини, а власне розвиток відбувається залежно від осо-
бистісних цілеспрямованих системних дій, при цьому 
загальнонаукові засоби стають недостатньо відповід-
ними, як невідповідними для соціотехнічних систем 
стають природничо-наукова парадигма та організміч-
ні моделі розвитку.

Робота виконана за планом НДР Дніпропетров-
ського гуманітарного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті – на основі здійснення комплек-

сного аналізу функціонування соціотехнічних систем 
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діяльності висвітлити результати впровадження кон-
цепції психологічного забезпечення розвитку діяль-
ності спортсменів – штангістів.

У відповідності з поставленою метою визначено 
такі основні завдання дослідження:
1. Обґрунтувати методологічні передумови 

дослідження функціонування СТСД спортсменів 
та психологічного забезпечення розвитку таких си-
стем.

2. Здійснити аналіз можливих підходів та методів 
психологічного забезпечення розвитку СТСД 
спортсменів.

3. Обґрунтувати методики оцінки значущих 
психологічних якостей спортсменів.

4. Науково обґрунтувати та розробити концепцію 
психологічного забезпечення розвитку СТСД 
спортсменів.

5. Розробити теоретичну модель психологічного 
забезпечення розвитку СТСД спортсменів – 
представників різних видів спорту та експеримен-
тально перевірити її ефективність.

6. Визначити закономірності підвищення 
працездатності спортсменів.

7. Узагальнити результати дослідження на підґрунті 
впровадження в практику робіт з психологічного 
забезпечення розвитку соціотехнічних систем 
діяльності спортсменів.
Методологічну основу дослідження становлять: 

психологічне забезпечення розробки та експлуата-
ції соціотехнічних систем (Б. Ф. Ломов, А. Чапаніс, 
Г. З. Бєдний, Г. М. Зараковський, В. П. Зінченко, В. 
М. Муніпов, С. П. Бочарова, О. М. Кокун, Г. В. Лож-
кін, В. І. Медведєв, В. В. Павлов, Є. М. Потапчук, М. 
Л. Смульсон, Ю. Л. Трофімов, Г. П. Щедровицький, 
Л. П. Щедровицький та інші); теорія надійності та 
ефективності діяльності (В. О. Бодров, А. І. Губін-
ський, В. В. Небилицин, Б. Ф. Ломов, В. Ф. Венда 
та інші); системний аналіз трудової діяльності (П. К. 
Анохін, К. К. Платонов, С. Д. Максименко, Ю. Б. Мак-
сименко, В. О. Моляко та інші); положення сучасної 
психології та суміжних з нею наук про професійну 
підготовку спеціалістів та розвиток їх професійної 
компетентності (Є. О. Климов, В. В. Рибалка, Ю. М. 
Швалб та інші); про закономірності психічного й осо-
бистісного розвитку (Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, 
Г. С. Костюк, С. Д. Максименко та інші); про теорії 
настанов, в основі яких лежить поняття «готовності» 
(Л. М. Карамушка, О. М. Леонтьєв, В. О. Моляко, Ю. 
Л. Трофімов та інші). 

Методи дослідження:
теоретичні: аналіз наукової літератури за темою 

досліджень та узагальнення здобутої інформації, 
системний аналіз та інтерпретація отриманих да-
них, класифікація, опис діяльності та структурно-
функціональне моделювання;

емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування, 
експертна оцінка, аналіз результатів діяльності, екс-
периментальний метод, методики: оцінка виконання 
тренувальних завдань, запам’ятовування інформації 
з подальшим відтворенням (за Р. Амтхауером), кон-

центрація уваги по коректурній пробі (М. І. Анфімо-
ва), кільцям Ф. Ландольта та «Переплутаним лініям», 
розподіл уваги по «Червоно-чорній таблиці» (К. К. 
Платонова), особливості мислення – складання рядів 
п’яти однозначних чисел, «Кількісні відносини» (за 
Р. Амтхауером), тип переробки інформації (за К. Ро-
джерсом), реактивної й особистісної тривожності (за 
Ч. Д. Спілбергером – Ю. Л. Ханіним та Ф. Тейлором), 
самооцінки (за Т. В. Дембо – С. Я. Рубінштейн), тест 
М. Люшера (восьмиколірна модифікація), методика 
«САН» (В. А. Доскіна), соціометрія, фізіологічні ме-
тоди (кардіографія, треморометрія, динамометрія, ви-
мірювання артеріального тиску, електроокулографія), 
психофізіологічні методи (критична частота злиття 
світлових миготінь (КЧЗСМ), латентні періоди про-
стих сенсомоторних реакцій);

формувально-розвивальні: методи засвоєння при-
йомів довільної психічної саморегуляції (нервово-
м’язової релаксації, ідеомоторного тренування, ауто-
тренінгу);

У дослідженнях, які проводились упродовж 2009–
2011 рр., взяли участь 98 спортсменів-штангістів ві-
ком 22–26 років. Вибір саме такого контингенту до-
сліджуваних зумовлений соціальним запитом на 
наукові дослідження та виконанням ними важливих 
соціальних функцій. 

Об'єкт дослідження – психологічні закономірнос-
ті розвитку соціотехнічних систем діяльності спортс-
менів.

Предмет дослідження – зміст психологічного за-
безпечення розвитку соціотехнічних систем діяльнос-
ті спортсменів-штангістів.

Результати дослідження. 
Згідно зі структурною моделлю розвитку СТСД 

[3-5; рис.1] підсистема спонтанної активності фахівця 
(інформаційної, відображально-моделюючої) поєднує 
процеси, котрі протікають одночасно з цілеспрямова-
ними процесами підсистеми зовнішньої взаємодії з со-
ціумом, тобто залежать від соціального замовлення в 
галузі спорту, яке сприяє формулюванню завдань роз-
витку, визначенню способу їх вирішення та процесу 
досягнення мети. На операціональному рівні безпосе-
редньо вирішуються завдання спортивної діяльності, 
тобто на основі домінуючого мотиву у спортсменів 
формулюється мета, вони аналізують умови діяльнос-
ті, актуалізуючи відповідні програми навичок, спосо-
бів, алгоритмів досягнення мети.

Ранжування потреб, вибір програм розвитку та 
процес їх реалізації на різних стадіях тренувань. До-
слідження потреб розвитку психологічних особливос-
тей системи діяльності спортсменів, психологічних 
факторів розвитку системи діяльності відбувалось з 
виходом на організаційні рішення з розвитку процесу 
та засобів діяльності та формування необхідного рів-
ня працездатності спортсменів.

При виборі та реалізації програм розвитку до-
сліджено чинники розвитку СТСД – організаційні та 
технічні дії спортсменів. З’ясовано, що вони безпо-
середньо пов’язані з компонентами працездатності. 
Встановлено високу достовірність (p<0,01) відмін-
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Рис. 1. Структурна модель розвитку СТСД спортсмена
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ностей в оцінках штангістами показників операціо-
нального навантаження, а також визначено ступінь 
впливу на напруження діяльності технічних та орга-
нізаційних факторів. Виявлені значущі відмінності 
(р<0,05) в оцінці спортсменами когнітивної складової 
навантаження і впливу на неї технічних чинників. 

Спортсмени більшою мірою відчувають вплив 
соціально-психологічних чинників на їх професійне 
навантаження. Задоволеність діяльністю і оцінка її 
значущості збільшуються у міру зростання кваліфі-
кації спортсменів. Як показники рівня напруженості 
психологічних, фізіологічних та психофізіологічних 
функцій для штангістів використані коефіцієнти ва-
ріації частоти серцевих скорочень, тремору рук, кон-
центрації та розподілу уваги, оперативної пам’яті та 
оперативного мислення (діапазон 10 –20 % відпо-
відає середній напруженості, понад 20 % – високій, 
менше 10 % – низькій). Для різних видів навантажень 
середні значення досліджуваних функцій, а також по-
казників особистісної та реактивної тривожності у 
співставленні з віком та професійним стажем спортс-
менів. Встановлено, що інтегральним індикатором 
психічної напруги в діяльності є рівень напруження 
тремору рук. Дані теоретичної оцінки складності ді-
яльності спортсменів узгоджуються зі зміною ЧСС 
залежно від виконуваних функцій, при цьому вира-
жений вплив на психофізіологічні процеси і функціо-
нальні стани має раптова зміна характеристик засобів 
діяльності, що підтверджується описами реальних 
ситуацій тренування.

 Проведено аналіз зміни психічних функцій спортс-
менів, пов’язаних з особливостями їх тренувань. За 
показниками коректурної проби «Кільця Ландольта» 
після години тренувань обсяг виконаного завдання 
зменшується у порівнянні з рівнем на початку трену-
вань, а кількість помилок – збільшується. Суб’єктивна 
оцінка спортсменами когнітивної складової професій-
ного навантаження залежить від виду навантаження, 
що підтверджується також динамікою ЧСС. 

Реалізація програм розвитку системи діяльності 
спортсменів передбачала дослідження психологічних 
факторів розвитку, організаційні рішення з розвитку 
процесу та засобів діяльності, формування необхідно-
го рівня їх працездатності.

У результаті оцінки ефективності діяльності за 
критерієм працездатності всі спортсмени були умовно 
розділені на три групи: 
1) найбільш успішні та працездатні; 
2) такі, що мають середні показники успішності та 

працездатності; 
3) найменш успішні та працездатні.

Встановлено, що найбільш успішні та працездат-
ні спортсмени мають найвищий індекс соціально-
трудової активності при високому показнику задоволе-
ності діяльністю. Спортсмени нижчої (третьої) групи 
профуспішності і працездатності характеризуються 
низькою соціально-трудовою активністю, завищеним 
рівнем самооцінки власного професійного наванта-
ження, недооцінкою впливу на нього організаційних 
чинників. Відповідно це призводить до зниження рів-

ня задоволеності працею. Аналіз співставлення екс-
пертних оцінок ефективності діяльності спортсменів 
і їх психологічних характеристик приводить до ви-
сновку про виражений вплив мотиваційних аспектів 
і особистісних чинників на професійну успішність і 
працездатність.

Проведене за допомогою восьмиколірної модифі-
кації тесту М. Люшера дослідження виявило наступні 
тенденції. Встановлено, що показники «ексцентрич-
ності», «автономії» і «працездатності» стійко знижу-
ються у спортсменів у міру погіршення їх профус-
пішності, зниження соціально-трудової активності. 
Одночасно зростають показники «концентричності», 
«гетерономії» і «стресу», погіршується ставлення до 
виконуваної роботи.

Розроблено й впроваджено організаційні рішення 
з розвитку процесу та засобів діяльності спортсме-
нів стосовно поліпшення їх функціонального стану 
та формування позитивного ставлення до діяльності. 
Пропозиції спрямовані на вирівнювання складності 
тренувань. Виявлено специфічні помилки, що при-
зводять до зниження ефективності тренування та 
пов’язані з недостатньою координацією дій спортс-
менів. Наявність у діяльності помилок є резервом 
розвитку системи діяльності. Усунення цих помилок, 
вдосконалення індивідуального способу тренування 
– ефективний шлях зниження енерговитрат. Один із 
шляхів вдосконалення діяльності спортсменів поля-
гає в модернізації існуючих графіків тренувань.

Досліджено особливості формування необхідного 
рівня працездатності спортсменів, обґрунтовано необ-
хідність оволодіння навичками саморегуляції, зважа-
ючи на особливості тренувального процесу.

Робоча гіпотеза дослідження була сформульова-
на так: впровадження прийомів довільної психічної 
саморегуляції у процес діяльності спортсменів буде 
ефективним для формування і підтримки необхідного 
рівня їх працездатності за пріоритетними показника-
ми функціонального стану (ФС).

Основу для визначення особливостей динаміки 
працездатності спортсменів склали результати пси-
ходіагностичного обстеження експериментальної та 
контрольної груп досліджуваних в умовах діяльнос-
ті впродовж одного року.. Дослідження кожної групи 
проводилося протягом одного тижня, що дало змогу 
отримати усереднені дані перед початком тренування, 
за 1–1,5 години та зразу після закінчення тренування.

При порівняльному аналізі результатів досліджень 
виявлено найбільш суттєві розбіжності між показни-
ками ФС початку та кінця тренування у спортсменів 
– 16–18 % , тобто спостерігається стан гостро вира-
женої втоми.

Для підвищення інформативності діагностичних 
показників нами було проведено кореляційний аналіз 
між всіма оцінками за допомогою методу парних коре-
ляцій. Стійкі кореляційні зв’язки між інформативними 
показниками, що підтверджується узгодженою динамі-
кою останніх, зумовили вибір діагностичних методик 
(психофізіологічне забезпечення ФС – «Кільця Лан-
дольта», КЧЗСМ, психологічний рівень забезпечення 
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– оперативна пам’ять (складання та запам’ятовування 
чисел), слухова пам’ять, зорова пам’ять, оперативне 
мислення (усний рахунок), суб’єктивне відображення 
стану за Ч. Д. Спілбергером – Ю. Л. Ханіним (РТ) та 
шкалою станів (за Ф. Тейлором); професійний рівень 
– метод додаткових навантажень.

 Здійснювалась оцінка динаміки працездатності 
спортсменів, що було необхідною умовою для ви-
значення головних тенденцій в зміні ФС та ступеня 
вираженості його основних зрушень. Для вирішення 
цього завдання проведено діагностичне обстеження 
штангістів протягом річного циклу їхньої діяльності. 
Всі діагностичні показники були приведені до єдиної 
системи виміру, що дозволило розрахувати інтеграль-
ні показники окремих функцій і ФС у цілому.

 Простежено спрямованість та ступінь вираженос-
ті відхилень основних проявів ФС у порівнянні з фо-
новим рівнем, який визначено нами за нульовий. Ана-
ліз отриманих даних свідчить про те, що в динаміці 
працездатності спортсменів розрізняються ФС, які 
відповідають періодам впрацьовування (тривалість до 
трьох місяців), оптимальної (третій – восьмий місяці) 
та нестійкої працездатності (дев’ятий – дванадцятий 
місяці).

Для розуміння природи формування ФС проведе-
но факторний аналіз (ФА) отриманих даних за всією 
вибіркою в річному циклі дослідження. При ФА ін-
формативних показників ФС спортсменів до початку 
тренування отримані наступні результати: із факторів, 
які впливають на інтегральний показник ФС, виді-
ляються два, факторне навантаження яких більше за 
одиницю. Причому особливого значення набуває пер-
ший фактор F1 (6,018), значення якого в п’ять разів 
перевищує факторне навантаження другого фактора 
F2 (1,156). Показник значимості двох факторів скла-
дає 79% від загальної сукупності факторів, що є до-
статнім для подальшого аналізу.

До першого фактора (психофізіологічного та опе-
раціонального забезпечення) до початку роботи на-
лежать змінні: швидкість переробки інформації, опе-
ративна пам’ять, усний рахунок та критична частота 
злиття світлових миготінь; до другого (суб’єктивного 
стану та професійного рівня спортсменів) – реактивна 
тривожність, САН, слухова пам’ять та прямі показни-
ки працездатності. В кінці зміни перший фактор ви-
значається лише підсистемою психофізіологічного за-
безпечення (слухова пам’ять, КЧЗСМ, усний рахунок 
та швидкість переробки інформації).

Другий фактор залежить від підсистем операціо-
нального забезпечення, суб’єктивної оцінки стану та 
показників професійного рівня (реактивна тривож-
ність, суб’єктивна оцінка стану, оперативна пам’ять та 
прямі показники працездатності), що підтверджує на-
явність різноспрямованих тенденцій в кінці тренувань. 
При вивченні особливостей динаміки працездатності 
штангістів було встановлено, що до кінця тренування в 
останніх розвивається гостра втома, яка може призвес-
ти до перевтоми; в цьому плані вони складають групу 
«ризику». Характер змін, що спостерігалися при зру-
шеннях діагностичних показників, склали основу для 

проведення роботи щодо оптимізації та профілактики 
несприятливих ФС (рис. 2).

Основу для проведення порівняльного аналізу 
склали результати дослідження експериментальної 
групи спортсменів, які виявили бажання навчатися 
за спеціальною методикою психорегулюючого про-
фесійного тренінгу, тобто експериментальна група 
була сформована на добровільних засадах без додат-
кових критеріїв відбору. Заняття поводились тричі 
на тиждень у вечірній час впродовж 30 хвилин. Діа-
гностування проводилось щомісяця за 1 – 1,5 годи-
ни до початку тренування та після його закінчення. 
Основна мета тренінгової програми полягала у вияв-
ленні негативних функціональних станів спортсменів 
(перший етап) та їх корекції (другий етап), а окремі 
завдання були спрямовані на оволодіння навичками 
саморегуляції функціональних станів (аутотренінг, 
ідеомоторне тренування) в річному циклі діяльності. 
Тренінгова програма містила такі структурні компо-
ненти: тренінгові вправи, дискусії, міні-лекції, роботу 
в парах, роботу в малих групах, вправи розминки. На-
вчальний курс ґрунтувався на опануванні таких осно-
вних елементів: м’язова релаксація, самонавіювання, 
активація рефлексивної зони свідомості, розвиток 
навичок сенсорної репродукції. Дану програму було 
впроваджено в експериментальній групі досліджува-
них спортсменів.

 Аналіз емпіричних даних дав змогу виявити осо-
бливості прояву ФС для контрольної та експеримен-
тальної груп як до початку тренування, так і після 
його закінчення. До початку тренування у спортсме-
нів обох груп формується сприятливий ФС, а меха-
нізми регуляції діяльності забезпечують оптимальну 
працездатність. Після закінчення роботи у спортсме-
нів контрольної групи формується несприятливий ФС 
(стан динамічного неузгодження), який призводить 
до суттєвого зниження ефективності діяльності. На 
відміну від контрольної групи, у спортсменів експе-
риментальної після закінчення роботи не відбуваєть-
ся суттєвого зниження рівня ефективності діяльності, 
що свідчить про сприятливу дію прийомів довільної 
психічної саморегуляції на оптимізацію ФС.

Висновки. 
Таким чином, проведена дослідницька робота 

щодо вивчення та аналізу динаміки працездатнос-
ті спортсменів-штангістів, виявлення особливостей 
прояву їх ФС на різних етапах професійної діяльності 
дала можливість перевірити і підтвердити запропоно-
вану моделі та гіпотези.

На підставі отриманих даних створено та апро-
бовано узагальнену структурну модель організації 
робіт з психологічного забезпечення розвитку СТСД 
спортсменів відносно до існуючих стадій тренуваль-
ного процесу.

За наслідками досліджень отримані характеристи-
ки, які дозволяють прогнозувати ефективність діяль-
ності та працездатність спортсменів, і можливі зміни 
їх функціонального стану. Здійснене обґрунтування 
психологічного забезпечення розвитку СТСД допо-
може подолати негативні наслідки функціонування 
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таких систем та призведе до їх подальшого розвитку 
за нових умов.

Перспектива продовження дослідження вбачаєть-
ся в розробці психологічної теорії оптимізації трену-
вального процесу спортсменів. Основним завданням, 
яке потрібно вирішувати в першу чергу, є аналіз пси-
хофізіологічної структури та проектування спортив-
ної діяльності. У зв'язку з тим, що побудова психоло-
гічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем 
діяльності в принципі не може бути абсолютно точ-
ною, крім теоретичної оцінки проекту, за показника-
ми якості діяльності украй бажано проводити й ана-

логічну експериментальну оцінку на фізичній моделі 
системи або її окремих елементах. Останнє мусить 
бути предметом розгляду при розробці наукових те-
орій та концепцій психологічної експертизи проектів 
новітніх соціотехнічних систем діяльності фахівців-
спортсменів. При цьому психологічна експертиза по-
винна стати загальносистемною функцією психоло-
гічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем, 
починатись на ранніх стадіях тренувального процесу 
і закінчуватись утилізацією таких систем діяльності 
при виявленні їх неефективності.
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Психолого-педагогічна організація навчально-тренувального 
процесу паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату
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Анотації:
Представлена корекційна робота 
із паралімпійцями з ураженням 
опорно-рухового апарату. Проана-
лізовано сучасний стан існуючих 
методик та засобів. Розглянуто 
питання розробки нових підходів, 
пов’язаних з диференційованим 
програмуванням у навчально-
тренувальному процесі паралім-
пійців. У експерименті приймали 
участь 46 спортсменів (чоловічої 
статі) з вадами опорно-рухового 
апарату. В роботі використовува-
лися дані дослідження тривож-
ності і психокорекційних заходів. 
Проведена та детально описана 
оцінка ефективності тренінгової 
програми. Результати досліджен-
ня доповнюють теорію та мето-
дику фізичного виховання новими 
уявленнями про можливість ви-
користання диференційованого 
підходу до розробки методики 
учбово-тренувального процесу 
паралімпійців. Встановлені зако-
номірності прояву тривожності і 
психокорекційних заходів, які при-
таманні для паралімпійців з вада-
ми опорно-рухового апарату.

Шуба В.В. Психолого-педагогическая орга-
низация учебно-тренировочного процес-
са паралимпийцев с поражением опорно-
двигательного аппарата. Представлена 
коррекционная работа с паралимпийцами с 
поражением опорно-двигательного аппара-
та. Проанализировано нынешнее состояние 
существующих методик и методов. Рассмо-
трены вопросы разработки новых подходов, 
связанных с дифференцированным про-
граммированием в учебно-тренировочном 
процессе паралимпийцев. В эксперименте 
принимали участие 46 спортсменов (мужско-
го пола) с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В работе использовались данные 
исследований тревожности на разных этапах 
психокоррекционной программы. Проведена 
и детально описана оценка эффективности 
тренинговой программы. Результаты ис-
следования дополняют теорию и методику 
физического воспитания новыми представ-
лениями о возможности использования диф-
ференцированного подхода к разработке 
методики учебно-тренировочного процесса 
паралимпийцев. Установлены закономерно-
сти проявления тревожности и психокоррек-
ционных мероприятия, которые характерны 
для паралимпийцев с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Shuba V.V. Psychological pedagogical 
organization of educational training 
process of paralympics with the 
defeat of locomotorium. Correction 
work is presented with paralympics 
with the defeat of locomotorium. The 
present state of existent methods and 
methods is analysed. The questions 
of development of new approaches, 
related to the differentiated programming 
in the educational training process 
of paralympics are considered. In an 
experiment 46 sportsmen (sex of men) 
took part with the defeat of locomotorium. 
Information of researches of anxiety was 
in-process utillized on the different stages 
of the psychocorrectional program. 
Conducted and the estimation of efficiency 
of the training program is described in 
detail. Research results complement a 
theory and method of physical education 
the new pictures of possibility of the use of 
the differentiated going near development 
of method of educational training process 
of paralympics. Conformities to the 
law of display of anxiety are set and 
psychocorrectional measures which are 
characteristic for paralympics with the 
defeat of locomotorium.
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Вступ. 1

Проблема тривожності та її корекції є досить ак-
туальним питанням у педагогіці, психології і фізич-
ній реабілітації протягом останніх десятиліть. Це 
пов`язано із впливом різних чинників на розвиток 
суспільства, науки і діяльності в цілому [1]. 

У сучасній психології спорту проблема тривож-
ності та її корекції є однією з центральних. Тривож-
ність, як стан, має руйнівний вплив на усі етапи спор-
тивної діяльності. Через високий рівень прагнення 
до безпеки, втрачається рішучість, ініціативність, що 
пригнічує особисту креативність і здібність до ризику. 
Наслідком цього стану стають завідомо занижені цілі 
та завдання, які спортсмен і тренер ставлять на зма-
ганнях. Саме це приводить до зниження енергетично-
го потенціалу. Результатом такої динаміки стає відсут-
ність повної реалізації потенціалу під час змагального 
періоду. Крім цього, високий рівень тривожності бло-
кує гармонічну соціалізацію і перешкоджає розвитку 
його позитивної самооцінки [2, 3, 6]. Встановлено, що 
підвищений стан тривожності негативно впливає на 
м`язове напруження, порушення координації, зміну 
концентрації та рівень уваги, впливає на стиль уваги 
[5, 7]. 

У сучасній науковій літературі існують проти-
річчя про вплив фізичної культури на психологічний 
стан особистості паралімпійців з ураженням опорно-
рухового апарату під час занять. Деякі автори говорять 
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про те, що заняття фізичною культурою для людини з 
обмеженими можливостями сприятливо впливає на 
їх психоемоційний стан. В той же час існують публі-
кації, які доводять, що спортивна діяльність (спорт 
вищих досягнень) негативно впливає на фізичний і 
психічний стан спортсмену завдяки максимальним 
фізичним і психічним навантаженням [1].

Інші спеціалісти надають данні про те, що заняття 
спортом для людини з обмеженими можливостями є 
безпосередньою психологічною допомогою. По цій 
причині до роботи із даною категорією спортсменів 
психологи залучаються досить рідко. У зв`язку з цим 
існує багато проблем, які пов`язані із психокорекцій-
ною роботою із спортсменами з ураженням опорно-
рухового апарату. Головною проблем є відсутність 
психологічного портрету спортсмена з обмеженими 
можливостями. Характеристики, які представле-
ні у доступних літературних джерелах, стосуються 
виключно «здорових» спортсменів. Зрозуміло, що 
спортсмени з обмеженими можливостями мають свої 
специфічні особливості, які притаманні лише їм, і у 
деяких особливостях мають схожість із «здоровими» 
спортсменами. 

У зв’язку з цим актуальною є проблема розроб-
ки науково-обгрунтованої методики використання 
психлого-педагогічних методів для оцінки тривож-
ності та розробки методики яка б позитивно впливала 
та підтримувала позитивний емоційний стан паралім-
пійців у навчально-тренувальному процесі. 
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Тема є складовою комплексної програми науково-

дослідної роботи кафедри валеології філософського 
факультету Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна за напрямком „Здоров’я людини” 
(РК № державної реєстрації 0110U001449). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: розробити психокореційну програ-

му на основі дослідження тривожності паралімпійців 
з ураженням опорно-рухового апарату.

Об’єкт дослідження: паралімпійці з вадами 
опорно-рухового апарату, що займаються різними ви-
дами спорту та входять до складу збірних областей і 
збірної України на базі “Інваспорту”.

Предмет дослідження: особливості стану тривож-
ності психоемоційної сфери паралімпійці з ураження-
ми опорно-рухового апарату та засоби її психолого-
педагогічної корекції. 

Методи дослідження. У дослідженні приймало 
участь 46 спортсменів-паралімпійців, які мають ура-
ження опорно-рухового апарату, віком від 20 до 30 ро-
ків. Критерії для відбору були: паралімпійці, які мають 
ураження опорно-рухового апарату, займаються спор-
том вищих досягнень, є членами збірних команд Украї-
ни за ігровими видами спорту (командні види спорту). 

Результати дослідження. 
Нами розробилась та була впроваджена диферен-

ційована психологічна програма-тренінг «Управління 
тривожністю» для корекції тривожності паралімпій-
ців з вадами опорно-рухового апарату, які займаються 
ігровими видами спорту. 

При розробці психокорекційної програми ми спи-
ралися на наступні педагогічні принципи: 

системності корекційних, профілактичних і розви-• 
ваючих завдань; 
єдності корекції та діагностики; • 
пріоритетності корекції казуального типу; • 
діяльнісний принцип корекції; • 
урахування віково-психологічних і індивідуальних • 
психологічних і фізіологічних особливостей спортс-
менів з ураженням опорно-рухового апарату; 
комплексності методів психологічного впливу; • 
активного притягання найближчого соціального • 
оточення (тренери) до участі у корекційній програ-
мі; 
спирання на різні рівні організації психічних про-• 
цесів, принцип програмного навчання; 
вікових складностей, принцип урахування об’єму і • 
ступень різноманітності матеріалу; 
урахування емоційної складності матеріалу; • 
єдності поступовості та граничності у нарощуванні • 
психічного навантаження [3, 4].

Під час проведення програми використовувалося 
педагогічне спостереження і психологічне інтерв’ю. 
Програму складали самостійно для кожної групи, 
визначали цілі та завдання кожного етапу корекції. 
Кожну зустріч обмірковували, намічали орієнтири 
результату досягнень для переходу на наступний етап 
корекції. Завдяки цим методам у паралімпійців спо-
стерігалися зміни психоемоційного стану у більшій 
мірі тому, що вони мають порушення опорно-рухового 

апарату, а підвищений чи низький рівень тривожності 
впливає на соматичний стан. Зміна соматичного стану 
ускладнює виконання рухів на високому спортивно-
му рівні. У процесі співбесіди із спортсменами було 
виявлено, що вони усвідомлюють свій високий чи 
низький рівень тривожності за проявами соматичного 
стану. Роблять акцент на тому, що при підвищеному 
чи низькому рівні тривожності їм складніше вико-
нувати змагальні вправи, тому що фізіологічні про-
яви тривожності накладають свій відбиток на рухову 
активність. Тобто результати, які вони показують на 
змаганнях набагато нижчі, ніж вони показують під 
час тренувального періоду чи на менш відповідаль-
них змаганнях. Усвідомлення високого чи низького 
рівня тривожності паралімпійцями – це перший крок 
до контролю рівня тривожності під час тренувальної 
та змагальної діяльності.

Результати дослідження виявили особливості три-
вожності у паралімпійців представлені на рисунку.

В сучасній літературі особливу увагу приділяють 
проблемі підвищеної тривожності [2, 6, 8]. Але дуже 
мало уваги приділяється такому феномену, як низький 
рівень тривожності. 

У нашому експерименті, низький рівень ситуатив-
ної тривожності мали 21,7% респондентів, а низький 
рівень змагальної тривожності мали 32,6%. Це свідчить 
про низький рівень психологічного функціонування, 
що призводить до негативного впливу на змагальну ді-
яльність. Для таких спортсменів необхідно збільшити 
ступінь збудження, або активізувати фізичний і психіч-
ний стан, щоб досягти оптимального емоційного рівня 
для більш успішного виступу на змаганнях.

Нами було встановлено, що серед негативних чин-
ників, які стимулюють ріст тривожності паралімпій-
ців з ураженням опорно-рухового апарату існують на-
ступні чинники: 

підвищені вимоги (60 % респондентів), неадекват-• 
ні можливості спортсмена з ураженням опорно-
рухового апарату (100 %); 
особисті побоювання відносно результатів виступу • 
(70 %); 
відсутність орієнтації на рівень конкретного спортс-• 
мена з ураженням опорно-рухового апарату і ураху-
вання його індивідуально-особистісних особливос-
тей (100 %); 
соціальні наслідки результату виступу, побоювання • 
відповідальності (75 %); 
стиль тренерської діяльності (найчастіше – це авто-• 
ритарний стиль керування командою) (80 %); 
ризик відчути біль чи отримати травму (вони вже • 
мають порушення опорно-рухового апарату), що 
ускладнює можливість пересування     (90 %); 
суперечливі вимоги (90 %); • 
найчастіше самі тренери мають високий рівень три-• 
вожності (вони отримують високі вимоги від керів-
ництва); 
наслідок особистісної агресії, яка частіше направле-• 
на на самих себе    (80 %); 
неможливість надати адекватну оцінку супернику • 
(класифікація у видах спорту) (80 %). 
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Рис. Особливості тривожності у паралімпійців

1.    

Ситуативна  тривожність   

низький  рівень  у 21,7%   

середній  рівень  у 50%   

високий  рівень  у 28,3% респондентів    

Особистісна  тривожність    

3.    

низький  рівень  у 0%   

середній  рівень  у 67,4%   

високий  рівень  у 32,6% респондентів    

Змагальна  особистісна  тривожність    

низький  рівень  у 32,6%   

середній  рівень  у 50%   

високий  рівень  у 17,4% респондентів    

2.   

За нашими спостереженнями, в умовах підвищено-
го стресу спортивної діяльності важливу роль набуває 
оцінка і корекція психоемоційного стану спортсменів-
паралімпійців з ураженням опорно-рухового апара-
ту. Найбільш велику увагу викликає тривожність. У 
сучасній вітчизняній педагогічній і психологічній 
літературі існує обмаль робіт, які присвячені специ-
фіці тривожності спортсменів з ураженням опорно-
рухового апарату в навчально-тренувальному процесі. 
Отже, розробка цієї теми досить актуальна, методи та 
прийоми, які ми використовуємо у корекційній роботі 
– важливими для ефективної діяльності спортсменів з 
ураженням опорно-рухового апарату.

Графік проведення диференційованої програми-
тренінгу «Управління тривожністю», який було 
запропоновано для подальшого проведення зі 
спортсменами-паралімпійцями співпадав з проведен-
ням навчально-тренувальних зборів.

Після проходження психологічної корекційної 
програми спортсменами-паралімпійцям з ураженням 
опорно-рухового апарату, їм було запропоновано ве-
дення щоденника і дотримання спортивного режиму 

під час навчально-тренувальних зборів і в особистому 
житті. Це надає можливість у більшій мірі закріпити і 
подальше розвинути ті навички, які були ними отри-
мані під час проходження диференційованої корекцій-
ної програми-тренінгу «Управління тривожністю».

Висновки:
На основі принципів будування психологічних корек-

ційних програм і урахуванням особливостей спортсменів-
паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату нами 
розроблена диференційована психологічна програма-
тренінг «Управління тривожністю». 

Диференціація відбувалася за рівнем тривожнос-
ті, яку мали спортсмени з вадами опорно-рухового 
апарату, за результатами дослідження методикою 
Спілбергера-Ханіна і шкалою змагальної особистіс-
ної тривожності Р. Мартенсона.

Перспективи наступних досліджень полягають 
у подальшій корекції програми-тренінгу «Управ-
ління тривожністю», а також планується розглянути 
організаційно-педагогічні недоліки та шляхи їх усу-
нення для підвищення ефективності процесу застосу-
вання даної методики.



129

2012

07
Література

Женщина в паралимпийском движении, штрих к «психологиче-1. 
скому портрету» [автор текс. Д. В. Маслов, А. А. Рудовский].
Спортивная медицина » Материалы I Всероссийского конгресса 
«Медицина для спорта» – Россия, М. , ФГУ «ЦСМ ФМБА Рос-
сии», 2011,  564 с.
Ильин А. Б. Оценка спортивно-психологической подготовлен-2. 
ности и показателей, характеризующих личность спортсменов 
разной специализации: Сб. науч. труд. молодых учёных и сту-
дентов РГАФК.  М. : Физкультура, образование и наука, 2000.  
229 с.
Лисянская Е. В. Методологические особенности психологии 3. 
спорта.Вопросы психологии.  2005. №14.  С. 19 – 23.
Осипова А. А. Общая психокоррекция. Учеб. пособ.  М. : Сфера, 4. 
2002.  510 с.
Практикум по спортивной психологии [под ред. И. П. Волкова].  5. 
СПб. : Питер, 2002.  288 с. 
Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов  6. 
[Сост. и общая редакция И. П. Волкова, Н. С. Цикуновой].  М. : 
Советский спорт, 2005.  286 с.
Стамбулова Н. Б. Психологическая структура спортивной дея-7. 
тельности: Спортивная психология в трудах отечественных спе-
циалистов.  СПб.: Питер, 2002. 200 c.
Уэнберг Р. С., Гоулд. Д. Основы психологии спорта и физиче-8. 
ской культуры.  К. : Олимпийская литература, 2001.  335 с.

Информация об авторе:
Шуба Виктория Викторовна 

mila-shuba@yandex.ru
Днепропетровский государственный институт  

физической культуры и спорта 
ул. Набережная Победы, 10, г.Днепропетровск, 49094, Украина. 

Поступила в редакцию 04.05.2012г.

References:
Maslov D. V., Rudovskij A. A. 1. Zhenshchina v paralimpijskom 
dvizhenii, shtrikh k «psikhologicheskomu portretu» [A woman in 
paralympic motion, stroke to the «psychological portrait»],  Moscow, 
2011, 564 p.
Il’in A. B. 2. Ocenka sportivno-psikhologicheskoj podgotovlennosti 
i pokazatelej, kharakterizuiushchikh lichnost’ sportsmenov raznoj 
specializacii [Estimation to sporting-psychological preparedness 
and indexes, characterizing personality of sportsmen of different 
specialization], Moscow, Physical education, education and science, 
2000, 229 p.
Lisianskaia E. V. 3. Voprosy psikhologii [Questions of psychology], 
2005, vol.14, pp. 19 – 23.
Osipova A. A. 4. Obshchaia psikhokorrekciia [General psychocorrection], 
Moscow, Sphere, 2002, 510 p.
Volkov I. P.  5. Praktikum po sportivnoj psikhologii [Practical work on 
sporting psychology],  Saint Petersburg, Peter, 2002, 288 p. 
Volkov I. P., Cikunova N. S. 6. Sportivnaia psikhologiia v trudakh 
zarubezhnykh specialistov  [Sporting psychology in labours of foreign 
specialists], Moscow, Soviet sport, 2005, 286 p.
Stambulova N. B. Psikhologicheskaia struktura sportivnoj deiatel’nosti 7. 
[Psychological structure of sporting activity]. Sportivnaia psikhologiia 
v trudakh otechestvennykh specialistov [Sporting psychology in 
labours of domestic specialists], Saint Petersburg, Peter, 2002, 200 p.
Uenberg R. S., Gould. D. 8. Osnovy psikhologii sporta i fizicheskoj 
kul’tury [Bases of psychology of sport and physical culture], Kiev, 
Olympic Literature, 2001, 335 p.

Information about the author:
Shuba V.V.

mila-shuba@yandex.ru
Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport

Victory Quay str. 10, Dnepropetrovsk, 49094, Ukraine.
Came to edition 04.05.2012.



130

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Budowa somatyczna zawodników trenujących taekwondo WTF  
w MUKS „Piętnastka” w Bydgoszczy

Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Barbara Dix, Błażej Stankiewicz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz 

Instytut Kultury Fizycznej

Annotation:
Cieslicka Miroslawa, Napierala 
Marek, Dix Barbara, Stankiewicz 
Blazej. Construction of somatic 
athletes who train in WTF Taekwondo 
MUKS “Fifteen” in Bydgoszcz. 
Introduction. The sports training 
process consists of two phenomena, 
on the one hand is the level of motor 
skills, on the other player’s body 
to adapt to certain types and sizes 
of exercise, what the result is the 
formation of body specific to the sport.
Objective.  The objective was to 
measure the somatic features on 
school students practicing taekwondo 
and comparison with regional research 
Kujawsko-Pomorskie conducted by 
Marek Napierala.
Materials and methods. The research 
was done on secondary school students 
(aged 14.5 – 16.5 years) taekwondo 
training in Student Interschool Sports 
Club “ Fifteen “ in Bydgoszcz. We 
analyzed somatic features (height, 
weight, and BMI). There have been 
a correlation analysis between pairs 
of traits studied to investigate the 
relationships between the parameters 
of body and compared with regional 
research Kujawsko-Pomorskie 
conducted by Marek Napierala. 
Results and conclusions. In the 
case of boys outside the body of the 
youngest age category (14.5 years), 
greater than their peers from the 
regional research. In the group of girls 
higher average body height of girls 
exhibit regional research. Taekwondo 
trains are characterized by low BMI, 
which in most places in the range of 
normal. In all three age categories were 
characterized by higher body weight 
in girls with regional research. In this 
age the boys of regional research are 
on average 6.08 kg heavier than their 
peers who train taekwondo.

Чеслинска Мирослава, Напиерала Ма-
рек, Дикс Барбара, Станкевич Блазей. 
Соматическое строение спортсменов, 
тренирующихся в таэквондо (WTF) в 
клубе «Пятнадцать» в Быдгощ. 
Введение. На процесс спортивной трени-
ровки влияют два фактора: с одной стороны 
моторная способность  и со второй – при-
способление организма спортсмена к раз-
новидностям физической нагрузки, в ре-
зультате чего формируется специфическое 
для данного вида спорта строение тела.
Цель работы. Целью исследования яв-
ляется измерение соматических особен-
ностей молодежи из гимназии, которые 
тренируются в таэквондо, с результатами 
региональных исследований в Куявско-
Поморском воеводстве.
Материал и методы. В исследовании при-
нимали участие молодежь из гимназии (воз-
раст 14,5-16,5 лет), которые тренируются 
в таэквондо в межшкольном ученическом 
спортивном клубе «Пятнадцать» в Быдгощ. 
В анализе представлены соматические осо-
бенности молодежи (рост, вес, индекс мас-
сы тела). Был проведен корреляционный 
анализ между парами исследуемых особен-
ностей с целью исследовать связь между 
параметрами строения тела спортсменов 
и сравнить их с региональными данными 
Куявско-Поморского воеводства.
Результаты и выводы. Установлено, что 
рост тела юношей-спортсменов в кате-
гории 14.5 лет превышает аналогичный 
показатель их ровесников из Куявско-
Поморского региона. У девушек средний 
рост тела выше у представителей регио-
на. Спортсмены таэквондисты отличаются 
более низким показателем индекса массы 
тела, которая в большинстве случаев нахо-
дится в пределах нормы. Во всех трех воз-
растных категориях большая масса тела 
отмечена у девушек из региона. В этой 
возрастной категории юноши из региона в 
среднем на 6.08 кг тяжелее своих ровесни-
ков спортсменов.

Чеслінська Мирослава, Напієрала 
Марек, Дікс Барбара, Станкевіч Бла-
зей. Соматична будова спортсменів, 
що тренуються в таеквондо (WTF) в 
клубі «П'ятнадцять» у Бидгощ. 
Вступ. На процес спортивного трену-
вання впливають два чинники: з одно-
го боку моторна здатність  і з другого 
– пристосування організму спортсмена 
до різновидів фізичного навантаження, 
внаслідок чого формується специфічна 
для даного виду спорту будова тіла.
Мета роботи. Метою дослідження є 
вимір соматичних особливостей мо-
лоді з гімназії, які тренуються в таек-
вондо, з результатами регіональних 
досліджень в Куявско-Поморському 
воєводстві.
Матеріал і методи. У дослідженні бра-
ла участь молодь з гімназії (вік 14,5-16,5 
років), які тренуються в таеквондо в 
міжшкільному учнівському спортивному 
клубі «П'ятнадцять» у Бидгощ. У аналі-
зі представлені соматичні особливості 
молоді (рост, вага, індекс маси тіла). 
Був проведений кореляційний аналіз 
між парами досліджуваних особли-
востей з метою виявлення зв'язку між 
параметрами будови тіла спортсменів 
і порівняти їх з регіональними даними 
Куявско-Поморського воєводства.
Результати і висновки. Встановлено, 
що зростання тіла хлопців-спортсменів 
в категорії 14.5 років перевищує ана-
логічний показник їх ровесників з 
Куявско-Поморського регіону. У дівчат 
середнє зростання тіла вище у пред-
ставників регіону. Спортсмени таеквон-
дисти  відрізняються нижчим показни-
ком індексу маси тіла, яка в більшості 
випадків знаходиться в межах норми. 
У всіх трьох вікових категоріях більша 
маса тіла відмічена у дівчат з регіону. 
У цій віковій категорії хлопці з регіону 
в середньому на 6.08 кг важче за своїх 
ровесників спортсменів.

Keywords:
taekwondo, somatic, youth, area, 
height, weight.

таэквондо, соматический, молодежь, ре-
гион, рост, вес.

таеквондо, соматичний, молодь, регі-
он, рост, вага.

Wstęp1

 Sport jest ważną częścią życia społecznego już od za-
rania dziejów. Pełni wielorakie funkcje i przyjmuje różne 
postacie. Można go rozpatrywać jako aktywność fizyczną, 
czyli czynne uprawianie sportu. Jednostki mogą być kie-
rowane przy tym różnymi motywacjami – chęcią osiąg-
nięcia dobrych wyników sportowych, poprawą zdrowia, 
kondycji fizycznej lub po prostu zabawą i aktywnym spę-
dzeniem wolnego czasu [3]. Dlatego też na sport spojrzeć 
można w kategoriach hedonistycznych, gdy uprawiany 
jest dla zabawy, jak również pragmatycznych, gdy skon-
centrowany jest na osiągnięciu konkretnego celu – meda-
lu, czy tytułu mistrzowskiego [6]. Promowanie w mediach 
smukłej sylwetki i aktywnego trybu życia oraz bombardo-
wanie nowymi sposobami diety nadal stoją w opozycji do 

© Mirosława Cieślicka, Marek Napierała, Barbara Dix,  
  Błażej Stankiewicz, 2012

ciągle święcących tryumfy restauracji typu McDonald`s. 
Internet, siedzący tryb życia, nawał obowiązków i ciągły 
brak „czasu wolnego” mają fatalne skutki dla zdrowia 
młodych ludzi: brak kondycji, wady postawy, otyłość. 
Popularnością cieszą się też od kilku lat zawody MMA 
(Mixed Martial Arts), dzięki którym swoją drugą młodość 
przeżyły również sztuki walki. Przedmiotem badań uczy-
niono młodzież gimnazjalną (w wieku 14,5 – 16,5 lat) 
trenującą taekwondo w Międzyszkolnym Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Piętnastka” w Bydgoszczy. Anali-
zie poddano cechy somatyczne (wysokość, masę ciała i 
BMI). Dokonano też analizy korelacji pomiędzy parami 
badanych cech w celu zbadania współzależności pomię-
dzy poszczególnymi parametrami budowy ciała oraz po-
równano je z badaniami regionalnymi Województwa ku-
jawsko- pomorskiego, przeprowadzonymi przez Marka 
Napierałę [5].
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Materiał i metody
Badanie przeprowadzone zostało w dniach 26-

27 maja 2011 roku w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa 
Sportowego w Bydgoszczy. Przedmiotem analizy byli 
wszyscy zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Piętnastka” o profilu taekwondo w 
wieku gimnazjalnym. W pierwszym dniu zbadani zostali 
uczniowie klasy III, natomiast w drugim młodzież z klas I 
i II. Grupa badawcza liczyła 36 osób w wieku 14,5 – 16,5 
lat (14,5: 15 osób, 15,5: 13 osób, 16,5: 8 osób). Poniższa 
rycina przedstawia obraz liczbowego rozkładu badanych.

Metody
W pierwszej części badania zostały wykonane 

pomiary masy i wysokości ciała w gabinecie pielęgniarki 
szkolnej. Rozwój somatyczny zawodników określono na 
podstawie wysokości i masy ciała. Wysokość ciała została 
zmierzona za pomocą miary umieszczonej przy wagach 
lekarskich. Badany stawał w pozycji frankfurckiej (tzn. 
pozycja oczno-uszna, przy której linia pozioma przebiega 
przez górne krawędzie guzków usznych i dolny brzeg 
oczodołu), nie mogła być ona ani zadarta, ani pochylona. 
Wysokość była odczytywana od szczytu głowy badanego, 
tzw. Verte. Pomiar masy ciała odbył się w godzinach 
porannych w obecności pielęgniarki szkolnej i trenera na 
wadze lekarskiej z dokładnością do 10 dag. Zawodnicy 
stawali na wadze boso w spodenkach gimnastycznych 
i bawełnianej koszulce. Zastosowano statystykę testu 
u do określenia, czy występują istotne statystycznie 
różnice pomiędzy badanymi. Budowa somatyczną 
badanych scharakteryzowano na podstawie wskaźnika 
Quételeta II (BMI). Współczynnik ten obliczony został 
poprzez podzielenie masy ciała w kilogramach przez 
kwadrat wysokości ciała w metrach. I = masa ciała w kg 
: wysokość ciała2 w m. Wyniki zostały sklasyfikowane 
według poniższych norm:

x - 16,00 3 stopień szczupłości
16,0 - 16,99 2 stopień szczupłości
17,0 - 18,49 1 stopień szczupłości
18,50 - 24,99 zakres normalnej zmienności
25,0 - 29,99 1 stopień nadwagi
30,0 - 30,99 2 stopień nadwagi
40,0 - x 3 stopień nadwagi

[1]. W celu analizy uzyskanych wyników posłużono 
się metodami statystycznymi. Istotne bowiem było 
sprawdzenie jakie czynniki wpływają na rozwój 
motoryczny. Posłużono się przy tym programem PASW 
Statistics 18 (wersja 18.0.0). 

Wyniki
Wysokość ciała badanych oscylowała między 156,2 cm 

a 182,1 cm. Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym 
badanym wyniosła 25,9 cm. W grupie dominowały osoby 
mierzące 160cm. Średnia wysokość ciała w badaniach 
własnych wyniosła 167,1 cm. Różnice pomiędzy osobami 
w wieku 14,5 lat a pozostałymi badanymi są znaczne. 
Uczniowie w wieku 15,5 lat są pod tym względem 
najbardziej zróżnicowani. Różnica pomiędzy najniższym 
a najwyższym badanym z tej grupy wiekowej wyniosła 
aż 20,4 cm. 

Tabela 1 ukazuje różnice wysokości ciała według płci 
badanych. Chłopcy są wyżsi niż dziewczęta – średni wynik 

dla chłopców do 170,2 cm, natomiast dla dziewcząt 162,2 
cm. Wartość odchylenia standardowego informuje o tym, 
czy grupa jest zróżnicowana czy jednolita pod względem 
tej cechy. Im wyższa wartość, tym bardziej obserwowane 
wartości są oddalone od średniej. Można więc wysnuć 
wniosek, iż grupa chłopców jest bardziej zróżnicowana 
pod względem wysokości ciała, niż grupa dziewcząt.

W przypadku kategorii wiekowej 14,5 lat widać, że 
chłopcy z badań regionalnych przewyższają znacznie 
chłopców z badań własnych, aż o 8,51 cm. Chłopcy 
15,5 oraz 16,5 letni z badań własnych wypadają pod tym 
względem lepiej niż ich rówieśnicy z badań regionalnych, 
odpowiednio o 0,5 oraz 1,76 cm. Różnica pomiędzy 
średnią wysokością ciała chłopców 14,5 letnich z 
badań własnych oraz badań regionalnych jest istotna 
statystycznie na poziomie 1% (wynik testu u = 7,76). 
Różnice w pozostałych kategoriach wiekowych nie są 
istotne statystycznie (odpowiednio u = 0,26 oraz 1,93).

Tabela 3 przedstawia charakterystykę liczbową 
średnich wyników wysokości ciała dziewcząt (cm). 
Dziewczęta z badań regionalnych są średnio o 0,83 cm 
wyższe. W grupie dziewcząt 16,5 letnich w badaniu 
własnym jest tylko jedna osoba, niemożliwym było więc 
oszacowanie średniego odchylenia kwadratowego oraz 
testu u. Różnice w wysokości ciała między dziewczętami 
z dwóch grup badawczych nie są istotne statystycznie.

Masa ciała badanych w badaniu własnym oscylowała 
między 44 kg a 87 kg. Różnica pomiędzy dwoma skrajnymi 
wynikami wyniosła 43 kg. Średnia waga badanych to 55,1 
kg, w grupie najwięcej osób legitymowało się wagą 50,3 
kg. 25% badanych miała masę ciała niższą niż 50,4 kg. 
Rycina 3 pokazuje, że masa ciała uczniów, poza jednym 
skrajnym wynikiem, rozkłada się dość równomiernie. 
Uczniowie najmłodsi jednak w większość osiągają niższą 
masę ciała, niż ich starsi koledzy. 

Różnice pomiędzy płcią są widoczne w masie ciała. 
Średnia masa ciała chłopców jest o 7 kg wyższa niż 
dziewcząt. Podobnie jak w przypadku wysokości, wyniki 
chłopców są dużo bardziej zróżnicowane, niż wyniki 
dziewcząt.

Tabela 5 przedstawia porównanie średnich wyników 
masy ciała chłopców w kg z badań własnych z wynikami 
ich rówieśników z badań regionalnych. Największą 
różnicę pomiędzy masą ciała uczniów z badań własnych, 
a tych z badań regionalnych, odnotowano wśród osób 
w wieku 16,5 lat. W tej kategorii wiekowej chłopcy z 
badań regionalnych są średnio o 6,08 kg ciężsi, niż ich 
rówieśnicy trenujący taekwondo. Taką samą tendencje 
zauważono wśród osób w wieku 14,5 lat. Tutaj również 
uczniowie z badań własnych osiągnęli niższą masę ciała 
średnio o 3,91 kg. Jedynie 15,5 letni uczniowie z badań 
własnych legitymują się wagą wyższą średnio o 3,04 
kg niż ich rówieśnicy z badań regionalnych. W grupie 
wiekowej 14,5 różnice pomiędzy średnią masą ciała 
chłopców z badań własnych oraz regionalnych jest istotna 
statystycznie na poziomie 5% (u = 2,51). Dla chłopców w 
wieku 16,5 lat różnice są istotne statystycznie na poziomie 
1% (u = 4,20). Między średnimi w kategorii 15,5 lat, 
różnica nie jest statystycznie istotna (u = 0,88). 

Tabela 6 ukazuje charakterystykę liczbową średnich 
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Rycina 1. Liczebny rozkład badanych

Tabela 1. Statystyki dla wysokości ciała według płci badanych

płeć N Średnia Odchylenie standardowe
wzrost dziewczęta 14 162,250 2,3124

chłopcy 22 170,236 8,4501

Rycina 2. Wysokość badanych w cm ze względu na wiek badanych
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Tabela 2. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała chłopców 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 158,68 2,55

8,51 7,76**
Badania regionalne 653 167,19 8,73

15,5 lat
Badania własne 9 172,61 5,65

0,5 0,26
Badania regionalne 515 172,11 6,83

16,5 lat
Badania własne 7 177,09 2,28

1,76 1,93
Badania regionalne 601 175,33 7,41

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa wysokości ciała dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (cm)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 161,54 2,53

0,87 0,99
Badania regionalne 750 162,41 7,23

15,5 lat
Badania własne 4 163,4 1,35

0,32 0,43
Badania regionalne 439 163,72 6,59

16,5 lat
Badania własne 1 164,0 -

1,31 -
Badania regionalne 532 165,31 6,90

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Rycina 3. Masa ciała badanych (w kg) ze względu na wiek badanych
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Tabela 4. Statystyki dla masy ciała według płci badanych

płeć N Średnia Odchylenie standardowe
Masa ciała dziewczęta 14 50,893 2,7474

chłopcy 22 57,714 8,1540

Tabela 5. Charakterystyka liczbowa masy ciała chłopców 14,5 – 16,5 letnich (kg)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 6 50,93 3,75

3,91 2,51*
Badania regionalne 801 54,84 8,32

15,5 lat
Badania własne 9 61,12 10,31

3,04 0,88
Badania regionalne 544 58,08 6,09

16,5 lat
Badania własne 7 59,14 3,68

6,08 4,20**
Badania regionalne 479 65,22 8,22

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 6. Charakterystyka liczbowa masy ciała dziewcząt 14,5 – 16,5 letnich (kg)

N Χ δ D u

14,5 lat
Badania własne 9 50,69 3,34

1,27 1,09
Badania regionalne 750 51,96 8,51

15,5 lat
Badania własne 4 50,82 1,13

3,24 5,23**
Badania regionalne 527 54,06 6,17

16,5 lat
Badania własne 1 53,0 - 2,33 -

Badania regionalne 383 55,33 6,08
* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Rycina 4. Normy BMI dla uczniów z badania własnego
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wyników masy ciała dziewcząt w kg. Różnice pomiędzy 
średnimi z badań własnych oraz badań regionalnych 
są niższe, niż w grupie chłopców. We wszystkich 
trzech kategoriach wiekowych większą masą ciała 
charakteryzowały się dziewczęta z badań regionalnych. 
Największa różnica zachodzi w grupie 15,5 letniej – 3,24 
kg. Dziewczęta 16,5 oraz 14,5 letnie z badań własnych 
osiągnęły niższą masę ciała niż ich rówieśniczki z 
badań regionalnych odpowiednio o 2,33 oraz 1,27 kg. 
Różnica pomiędzy masą ciała dla uczennic 15,5 letnich 
z badań własnych oraz regionalnych, wykazuje istotność 
statystyczną na poziomie 1% (u = 5,23).

 Wskaźnik Quételeta II (inaczej Body Mass Index – 
BMI), obliczono na podstawie wysokości i masy ciała 
badanych stosując wzór – masa ciała w kg : wysokość 
ciała2 w metrach. Średnia wartość wskaźnika BMI 
wyniosła 19,7. Najniższa wartość wskaźnika w grupie 
to tylko 16,7, najwyższa natomiast – 26,23. Różnica 
pomiędzy wartościami ekstremalnymi to 9,53. Najwięcej 
osób uzyskało wynik 19,1. 75% uczniów miało wynik 
niższy niż 20,6.

W celu sprawdzenia, czy średni wynik współczynnika 
BMI różni się w zależności od płci, przeprowadzono test 
t dla dwóch prób niezależnych. Test Levene`a wskazuje, 
iż wariancje w obu grupach są jednakowe (istotność na 
poziomie 0,210, a więc wyższym od przyjętego 0,05). W 
celu przeprowadzenia statystyki testu t przyjęto hipotezę 
zerową o równości średnich w obu grupach (średni 
wynik BMI jest taki sam u chłopców, jak i u dziewcząt). 
Istotność jest wyższa niż 0,05, dlatego nie ma podstaw do 
odrzucenia tej hipotezy. Wynika z tego, iż nie ma istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy wskaźnikami masy ciała w 
zależności od płci.

W grupie dominowały osoby, których wynik BMI 
zaliczał do zakresu normalnej zmienności. Do tej kategorii 
należy 27 uczniów. Ośmioro badanych zaklasyfikowano 
do kategorii szczupłych (siedmioro do 1 stopnia 
szczupłości, jednego do 2 stopnia). Jeden uczeń wykazuje 
1 stopień nadwagi. W grupie nie występowały osoby, 
których zaliczyć można do skrajnego stopnia szczupłości 
oraz dwóch najwyższych stopni nadwagi. Podsumowując, 
wskaźniki BMI badanych (poza kilkoma wyjątkami) są w 
normie.

Dyskusja i wnioski
 Taekwondo to koreańska sztuka walki i samoobrony. 

Trening tej sztuki walki zakłada rozwój taki cech 
motorycznych, jak: gibkość, wytrzymałość, siła, 
szybkość, zwinność, skoczność, refleks oraz koordynacja. 
Młodzi zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Piętnastka” w Bydgoszczy zbadani 
zostali pod względem budowy morfologicznej (wysokość 
i masa ciała), wyniki zostały porównane z badaniami 
regionalnymi Województwa kujawsko- pomorskiego, 
przeprowadzonymi przez Marka Napierałę [4,5].

 Chłopcy odznaczają się większą wysokością i 
masą ciała od swych rówieśniczek. W przypadku 
wysokości ciała chłopcy poza najmłodszą kategorią 
wiekową (14,5 lat), przewyższają swoich rówieśników 

z badań regionalnych. W grupie dziewcząt wyższą 
średnią wysokość ciała przejawiają dziewczęta z badań 
regionalnych. Poza jedną grupą (chłopcy 15,5 letni), badani 
z badań regionalnych wykazują większą średnią masę 
ciała, niż ich rówieśnicy i rówieśniczki z badań własnych. 
Trenujący taekwondo wyróżniają się niskim wskaźnikiem 
BMI, który w większości sytuuje się w zakresie przyjętej 
normy. Intensywnie prowadzone badania nad procesami 
związanymi ze sportami walki trwają nadal i przyczyniają 
się do głębszego poznania zawodnika. Jest to jedna z 
tych dyscyplin sportu dla której określone parametry 
fizyczne są jednym z warunkiem osiągnięcia sukcesu. 
Różnice pomiędzy średnimi z badań własnych oraz 
badań regionalnych są niższe, niż w grupie chłopców. 
We wszystkich trzech kategoriach wiekowych większą 
masą ciała charakteryzowały się dziewczęta z badań 
regionalnych. Największa różnica zachodzi w grupie 15,5 
letniej – 3,24 kg. Dziewczęta 16,5 oraz 14,5 letnie z badań 
własnych osiągnęły niższą masę ciała niż ich rówieśniczki 
z badań regionalnych odpowiednio o 2,33 oraz 1,27 kg. 
Różnica pomiędzy masą ciała dla uczennic 15,5 letnich 
z badań własnych oraz regionalnych, wykazuje istotność 
statystyczną na poziomie 1% (u = 5,23). przedstawia 
porównanie średnich wyników masy ciała chłopców w kg 
z badań własnych z wynikami ich rówieśników z badań 
regionalnych. Największą różnicę pomiędzy masą ciała 
uczniów z badań własnych, a tych z badań regionalnych, 
odnotowano wśród osób w wieku 16,5 lat. W tej kategorii 
wiekowej chłopcy z badań regionalnych są średnio o 
6,08 kg ciężsi, niż ich rówieśnicy trenujący taekwondo. 
Taką samą tendencje zauważono wśród osób w wieku 
14,5 lat. Tutaj również uczniowie z badań własnych 
osiągnęli niższą masę ciała średnio o 3,91 kg. Jedynie 
15,5 letni uczniowie z badań własnych legitymują się 
wagą wyższą średnio o 3,04 kg niż ich rówieśnicy z badań 
regionalnych. W grupie wiekowej 14,5 różnice pomiędzy 
średnią masą ciała chłopców z badań własnych oraz 
regionalnych jest istotna statystycznie na poziomie 5% (u 
= 2,51). Dla chłopców w wieku 16,5 lat różnice są istotne 
statystycznie na poziomie 1% (u = 4,20). Między średnimi 
w kategorii 15,5 lat, różnica nie jest statystycznie istotna 
(u = 0,88). Na proces szkolenia sportowego składają 
się dwa zjawiska, z jednej strony poziom zdolności 
motorycznych, z drugiej zaś przystosowanie organizmu 
zawodnika do określonych rodzajów i wielkości wysiłku 
fizycznego, czego wypadkową jest kształtowanie budowy 
ciała specyficznej dla danej dyscypliny sportu [10, 2, 
7,8,9].

 Współczesne taekwondo rozpatrywane w kategoriach 
wielkiego wyczynu sportowego, wymaga szczególnie 
starannego i wszechstronnie przygotowanego zawodnika, 
zarówno pod względem wysokiej wydolności fizycznej, 
jak i wysokich umiejętności technicznych. Taekwondo 
jest sportem, w którym uzyskiwany wynik zależy w 
poważnym stopniu od czynników fizjologicznych oraz 
właściwości somatycznych zawodników
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Аnnotation:
The aim of this study is to 
determine the effect of sleep 
deprivation on the passing and 
shooting skills of football players. 
To this end, 18 students of Sahand 
University, with age range 20 to 
24 years performed basic soccer 
skills (shoot and pass) in the pre-
test and post test stages. In this 
study to assess these skills, the 
test “Mor – Christian” has been 
used. In the first step, subjects 
conducted the shoot and pass test 
as pre-test after 8 hours sleep a 
night. 10 days later, to ensure the 
validity of tests and test results on 
the learning effect, subjects did 
the same test again after 8 hours 
sleep a night. In the third stage, 
30 hours of sleep deprivation as 
an independent variable imposed 
on the subjects and then the test 
was repeated and experimental 
test results were compared as 
recorded using paired t-test. The 
findings showed that 30 hour 
sleep deprivation decreases 
passing and shooting skills 
implementation skills (p <0.001). 
Therefore, the findings showed 
that sleep deprivation can be 
a devastating effect on basic 
football skills.

Мехрдад Хефзоллесан, Сохраб 
Гхалехгир, Насер Бехпоор. Ефекти 30 
годинного позбавлення сну в зниженні 
базових футбольних умінь футболістів. 
Мета цього дослідження – визначити ефект 
30 годинного позбавлення сну в зниженні 
навиків передачі і удару м’ячем по воротах 
футболістами. 18 студентів Університету 
Саханд у віці 20-24 роки виконували 
основні футбольні навики (удар і передача) 
в попередньому тестуванні і повторній 
перевірці в різних фазах підготовки. У 
цьому вивченні, щоб оцінити ці навики, 
був використаний тест “Mor – Christian». 
На першому етапі, випробовувані викону-
вали удар і передачу м’яча в тестуванні 
після 8 годинного сну вночі. Потім, 10 дня-
ми пізніше, щоб гарантувати валідність 
тестів і тестових випробувань в ефекті на-
вчання, випробовуваних знов перевірили 
після 8 годинного сну вночі. На третьому 
етапі, після 30 годин позбавлення сну як 
незалежної змінної для випробовуваних, 
було проведено повторне  тестування і 
експериментальні тестові випробування 
порівнювалися з отриманими раніше з ви-
користанням парного t-test. Отримані дані 
показали, що 30 годинне позбавлення сну 
погіршує навики передачі і удару у футбо-
лістів (p <0.001). Тому, отримані дані пока-
зали, що позбавлення сну може бути руй-
нівним ефектом для основних футбольних 
навиків.

Мехрдад Хефзоллесан, Сохраб Гхалех-
гир, Насер Бехпоор. Эффекты 30 часо-
вого лишения сна в снижении базовых 
футбольных умений футболистов. Цель 
этого исследования – определить эффект 
30 часового лишения сна в снижении на-
выков принятия и удара мячом по воротам 
футболистами. 18 студентов Университета 
Саханд в возрасте 20-24 года выполняли 
основные футбольные навыки (удар и пе-
редача) в предварительном тестировании 
и повторной проверке в различных фазах 
подготовки. В этом изучении, чтобы оценить 
эти навыки, был использован тест «Mor – 
Christian». На первом этапе, испытуемые 
выполняли удар и передачу мяча в тести-
ровании после 8 часового сна ночью. За-
тем, 10 днями позже, чтобы гарантировать 
валидность тестов и тестовых испытаний в 
эффекте обучения, испытуемых вновь про-
верили после 8 часового сна ночью. На тре-
тьей этапе, после 30 часов лишения сна как 
независимой переменной для испытуемых, 
было проведено повторное  тестирование 
и экспериментальные тестовые испытания 
сравнивались с полученными ранее с ис-
пользованием парного t-test. Полученные 
данные показали, что 30 часовое лишение 
сна ухудшает навыки передачи и удара у 
футболистов (p <0.001). Поэтому, получен-
ные данные показали, что лишение сна мо-
жет быть разрушительным эффектом для 
основных футбольных навыков.

Keywords:
sleep, deprivation, shooting, 
passing, skill, soccer.

сон, втрати, удари, передачі, навик, фут-
бол.

сон, потери, удары, передачи, навык, фут-
бол.

Introduction1

Sleep is a complex combination of physiological and 
behavioral factors that is required for renewal of physical 
and mental powers in normal individuals and athletes 
(willy et al., 2008) However, sleep disorders may be 
observed in athletes who may participate in a competition 
with prescribed schedule, after a long trip, change in the 
environment, physical activity and anxiety (Bryant et al., 
1992 Chen., 1991).

 A study (2002) on more than one million men and 
women showed that the death risk of people sleeping 
over 8.5 hours or less than 3.5 hours a night, is 15 percent 
higher than those who averagely sleep seven hours a night 
(Williams et al., 2003). The sleep quality of athletes is 
important in such a way that sleeps disorders in athletes 
causes psychologically negative effects, increased heart 
rate, decreased peak oxygen consumption during physical 
activity performance, weak immune system, hormonal 
changes, etc (willy et al., 2008 Tulio et al., 2005 Selma et 
al., 2007). Another study revealed that the amount and state 
of night sleep can affect the individual level of cognitive 
function and activities (Silvia. 2006). Result of another 
study on the negative effects caused by sleep deprivation 
© Mehrdad Hefzollesan, Sohrab Ghalehgir, Naser Behpoor,  
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suggests that sleeping less than 5-6 on the night can lead 
to dysfunction (Veasey et al., 2002). Athletes can be 
easily affected by anxiety, fatigue, exercise pressures, and 
especially long journeys and as a result, they will suffer 
from sleeplessness or insomnia. In sports psychology 
literature, experimental or quasi-experimental research 
about amount and state of sleep in athletes has been 
done very rarely. Usually athletes, coaches and sports 
psychologists have a lot of information about the many 
factors that can be effective on the performance. But 
the effect of sleep deprivation on athletic performance, 
often have been less studied. However, it was shown that 
when the sleep schedule changes, it indirectly affects on 
athletic performance. But the results of research done in 
this case has less integrity and often are contradictory 
(Angus et al., 1985 Bond et al., 1986 Hill. 1992 Holland., 
1986 Johnson., 1982). For example, (Bond. 1986) 
demonstrated that sleep deprivation reduces maximum 
oxygen consumption, while Martin and Gdys (Hill., 
1992) stated that there are no changes in VO2 following 
sleep deprivation (Bryant et al., 1992). In addition, most 
previous studies have shown that heart rate at a given 
workload by sleep deprivation is not affected (Hill., 1992 
Holland., 1986). (Bond. 1986) reported that heart rate 
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after sleep deprivation decreases. These differences can 
result from different research methods, including sleep 
deprivation period, measuring techniques and training 
methods, so the investigation can add some information 
about the effect of sleep on performance. Another test, on 
six patients, sleep deprivation did not show a significant 
effect on peak oxygen consumption, but the peak exercise 
heart rate was significantly reduced. These results suggest 
that sleep deprivation changes psychological responses to 
exercise of moderate to severe level (Hill. 1992). Chen 
(1991) examined 30 hour sleep deprivation effects on 
heart- breathing function at rest and exercise in 15 healthy 
male volunteers. Results showed a decrease in heart rate, 
catecholamine levels and blood PH at rest followed by 30 
hours sleep deprivation; while the minute ventilation and 
CO2 production increased (p <0.05). Maximum exercise 
performance by the maximum heart rate, peak minute 
ventilation, peak production of carbon dioxide and peak 
oxygen consumption assessed by the sleep deprivation 
has decreased. However, significant changes in endurance 
exercise, PH CO2 and blood pressure during exercise 
was observed followed by sleep deprivation. Chen. 1991 
concluded that 30 hours of sleep deprivation changed 
the heart- breathing function in relaxation and ability to 
exercise, but endurance training had not been affected. 
Pilcher and Huffcutt (1996), in several researches, studied 
the effect of complete sleep deprivation on some human 
functions such as mood and thought, rather than cognitive 
dimensions.

Habeeck et al, (2002) showed sleep deprivation 
damages precision performance.  Dongen von et al 
(2003) postulated that 4-6 hours of sleep deprivation 
reduces cognitive function. Scott et al (2006) examined 
the effect of sleep deprivation on cognitive and motion 
performance in their study of six persons deprived of 
sleep and concluded that 30 hours of sleep deprivation 
had significant effects on the reaction time at rest and 
during exercise and the reaction time with 26   Sleepless 
hours significantly increased (Waterhouse., 1998). 

Since in many sports, motion skill performance is of 
great importance and very few researches had been done 
on the impact of sleep deprivation on the performed skill, 
it seems that the conducted study can partly fill the needs 
of coaches and athletes to control the effects of sleep 
deprivation in order to get the best results.

 
Materials and methods:

The statistic samples of this research were 18 members 
of Sahand university football team with ages ranged 
between 20 and 24 and at least with 3 years experience in 
playing football. Samples were completely healthy. They 
didn’t have any abuse such as smoking. They had regular 
sleep and wake program one month before the test. They 
didn’t do any difficult physical activities 48 hours before 
the test. All of the samples (here means subject of the 
test) participated in this research as volunteer. Volunteers 
(subject) did the pass and shoot tests as a pretest after 
8 hours sleep. 10 days later, to ensure the validity of 
the test, subjects run the tests as post-test again after 8 
hours of night sleep. 10 days after this process and as the 

third stage, the independent variable was applied upon 
subjects. After 36 hours of sleep deprivation, the subjects 
repeated the test again. The results were recorded as an 
experimental test. To measure the basic skills of football 
(pass and shoot), Mor Christine test was used. The aim 
was general evaluation of football. Validity of the test is 
81 percent and the stability is reported 92 percent. In the 
pass test, a gate is made by putting two 18 inch cones, 
one yard (91.44 centimeter) away from each other and a 
horizontal rod or rope placed on them. Within 15 yards 
of the gate, two cones with 45 degrees angle and a cone 
with 90 degrees angle are placed (Fig-1). The subject 
sends 4 passes (total of 12 passes) from each of the three 
cones, placed 15 yards away, to the gate. For each correct 
pass, one point is given. The final score of the subject 
in the pass test is obtained according to the total score. 
In the shoot test, two vertical ropes with a distance of 4 
feet from horizontal bars of the football gate are hanging 
from vertical masts and the gate space is divided into two 
significant areas. Each of these two significant areas is 
divided into two goals by two rings with a diameter of 4 
feet. A line, 16 yards away from the line of the gate parallel 
to the gate line, is plotted as the location of shoot handling 
(Fig- 2). All of the subjects are asked to be located on the 
back of the marked line to shoot the ball anywhere they 
want. One should shoot 4 times from this point to left or 
right of any of the circles which are specified as purpose 
(total 16 shoots). 

For statistic analysis from descriptive statistics, the 
resulted average and standard deviation were used and 
from inferential statistics for investigating the difference 
of pretest and post-test, significance level of 5% was used 
and SPSS statistic software and excel software were used 
for drawing charts .

Results:    
According to Table-I, average age of the samples 

(subjects) was 21.56±1.23 years old, average height was 
172.06 ± 4.84 centimeter and average weight was 68.56 
± 3.36 kg.

The descriptive statistics results of the subject showed 
that the average score of pass test in pretest (before the 
sleep deprivation) was 7.8333±1.6539; in the control test 
before the sleep deprivation which was performed for the 
validity of test was 7.8333±1.6539; and in experimental 
post-test which was performed after applying 30 hours 
sleep deprivation, the average and standard of pass test 
was 1.6450±5.000. The results (Table-II and Figure-3) also 
showed that the mean score of shoot test in pretest before 
the sleep deviation was 57.8889±19.3479; in control test 
before sleep deprivation, which was performed for validity 
of the test was 57.833±19.749; and in experimental post-
test, which was performed after applying 30 hours sleep 
deviation, test score was 34.444±11.1789. As the results 
show, by comparing the average scores which are obtained 
from pass and shoot test in pretest and experimental 
posttest, the lack of any difference between tests, 
statistically indicates the validity of the tests.  According 
to Table 3 and comparing the results of the pre-test and 
post test of experimental passing skills, sleep deprivation 
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showed a significant effect on performance in the test 
subjects. 

A difference observed in the average of the two tests 
(2.8889) is significant at 0.001. T of the Table in 0.001, 
with 17 degrees of freedom, is 3.965, which is obtained 
from the mean difference between the two stages of 
passing test 6.138. According to T being larger than T 
observed in Table by 0.001, one can conclude that sleep 
deprivation can significantly affect the pass performance 
in football. According to Table 4 and comparing the 
results of the pre-test and post test experimental skills, 
sleep deprivation represents a significant impact on shoot 
performance in the test subjects.

Conclusion: 
Sleep deprivation is one of the problems that may 

occur in athletes caused by long trips (or any other cause) 
and their optimal athletic performance on race day or 
practice may be affected. Athletes for many reasons, 
including excitement, travel, change of habits, change of 
sleep time, malnutrition, etc are suffering from change 
in circadian rhythm and in some cases sleep deprivation. 
Study results showed that 30 hours sleep deprivation has 
a significant negative impact on performance of pass and 
shoot skills in football players. Limited studies in this area 
are mostly done on the impact of sleep deprivation on the 

physiological and psychological factors. Scott et al (2006) 
in their study of six persons deprived of sleep and its effect 
on cognitive and motion performance concluded that 30 
hours of sleep deprivation had significant effect on reaction 
time; Also 26 hours of sleep deprivation significantly 
increased the reaction time during exercise(Waterhouse., 
1998).  Flip et al (1993) in other research expressed 
that sleep deprivation range from 30 to 64 hours has a 
significant effect on the choice and simple reaction time. 
Thus, the results of the present study are consistent with 
the research. Review study of Haack and Mullington 
(2005) also showed that duration of sleep deprivation has 
an effect on performance however, less than 20 hours is 
not impressive and the effects of sleep deprivation usually 
show up in more than 30 hours of deprivation (willy et 
al., 2008 Van Helder., 1989). Considering that the basic 
skills of football (pass and shoot) are needed to be done 
accurately and quickly and also considering the results 
of research done regarding the significance of sleep 
deprivation on performance of skills, and confirmation of 
the effect of sleep deprivation, controlling the sleep before 
competitions and exercises becomes necessary to prevent 
loss of essential functions and soccer coaches persist on 
the importance of sleep to players and plan a full program 
on controlling their rest.

Table 1. Individual specifications

variable number Standard deviation                         average
age (old) 18 1.23 21.56
weight(kg) 18 3.36 68.56
height(centimeter)       18 4.84 172.06
fat(percent)    18 2.27 13.46

Table 2. The descriptive statistic of pass and shoot test

Test Number Process Standard deviation Average

Pass
18 Pretest 1.5297 7.8889
18 Posttest of control 1.6539 7.8333
18 Experimental post test 1.6450 5.0000

Shoot
18 Pretest 19.3479 57.8889
18 Posttest of control 19.1749 57.8333
18 Experimental post test 11.1789 34.4444

Table 3. T test result in the pre-test and experimental post test of passing skill.

Significant level Obs T Standard deviation average

0.001 6.138
1.5297 7.8889 pre-test
1.6450 5.0000 experimental post test

Table 4.T test result in the pre-test and experimental post test of shooting skill.

Significant level Obs T Standard deviation average

0.001 4.494
19.3479 57.8889 pre-test
11.1789 34.4444 experimental post test
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Diagram 2. Averages result of pre-test and experimental post test of shooting skill.

Fig. 2. Passing testFig. 1. Shooting test

Diagram  1. Averages result of pre-test and experimental post test l of passing skill.
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Annotation:
The purpose of the present study 
was to investigate the relationship 
between managers’ leadership 
styles in physical education offices 
universities and sport volunteers’ 
satisfaction. Statistical populations of 
this study included the whole volunteer 
students in sport associations of 
countries decimal zones universities. 
The sample of the study consisted of 
231 volunteers who were selected 
by Morgan Table (n=231), which the 
results of 208 questionnaires were 
statistically analyzed. After verifying 
the validity of questionnaires by the 
experts, their reliability were calculated 
as (α=0.91 and α=0.88 respectively 
for leadership style and Satisfaction 
questionnaires by Cronbach’s alpha 
coefficient in a pilot study). Data were 
analyzed with parametric tests at 
P<0.05.  Results showed a positive 
significant relationship between 
transformational leadership style 
with volunteers’ satisfaction (r=0.341, 
sig=0.001). There was no significant 
relationship between transactional 
leadership style and volunteers’ 
satisfaction (P>0.05). Also, There 
was negative significant relationship 
between laissez-faire leadership style 
and volunteers’ satisfaction (r= -0.355, 
sig=0.001). Furthermore, there was 
a significant difference between 
preferences of managers’ leadership 
styles. Thus, transformational style 
(3.723+0.683) was in first and the 
transactional (3.476+0.572) and 
laissez-faire (2.827+0.833) styles 
were in next preferences. Also, from 
volunteer students’ perspective, 
Satisfaction of acquiring experience, 
career and social were the most 
important dimensions, and material 
Satisfaction was the least important 
factor. According to research results, 
It seems that managers of Physical 
Education offices universities can 
increase the amount of volunteers’ 
Satisfaction and provide background 
of their more and most effective 
attendance in sport association with 
transformational and inspiration 
leadership styles, appropriate 
incentive policies and converting 
sport association environment to a 
place in which easier accessibility 
to individuals’ volunteer incentives 
becomes possible. 

Реза Андам, Мехр али Хемма-
ти Незхад, Казем Данеш Сани. 
Взаємозв’язок між стилями лідер-
ства менеджерів університетів фі-
зичного виховання і спортивних 
добровольців. Мета роботи – дослі-
дження взаємовідносин між стилями 
лідерства менеджерів в університетах 
фізичного виховання і спортивних до-
бровольців. Статистична популяція 
цього дослідження включала всіх сту-
дентів добровольців в спортивних 
асоціаціях університетів. Всього в до-
слідженні брали участь 231 волонтер, 
які були вибрані відповідно до реко-
мендацій Morgan Table (n=231). Всьо-
го статистичній обробці піддавалося 
208 анкет. Після перевірки валідності 
анкет експертами, була обчислена їх 
надійність (α =0.91 і α =0.88 відповід-
но для стилів лідерства з викорис-
танням коефіцієнта Cronbach’s). Дані 
були проаналізовані з рівнем значу-
щості P<0.05.  Результати показали 
позитивний істотний взаємозв’язок між 
трансформаційним стилем лідерства і 
задоволенням добровольців (r=0.341, 
sig=0.001). Не було ніякого істотного 
взаємовідношення між діловим стилем 
лідерства і задоволенням доброволь-
ців (P>0.05). Також, було негативне 
істотне взаємовідношення між стилем 
ліберального лідерства і задоволенням 
добровольців (r= -0.355, sig=0.001). До 
того ж, спостерігалися істотні відмін-
ності між перевагами стилів лідерства 
у менеджерів. Тому, трансформацій-
ний стиль був першим (3.723+0.683), 
а ділові (3.476+0.572) і ліберальні 
(2.827+0.833) стилі були в наступних 
перевагах. Також, у студентів волонте-
рів спостерігались такі якості як плани 
на майбутнє, набуття досвіду, кар’єра і 
соціальна забезпеченість, які були най-
важливішими показниками. Менш важ-
ливим чинником було матеріальне за-
доволення. Відповідно до результатів 
досліджень встановлено, що менедже-
ри університетів фізичного виховання 
здатні збільшити кількість волонтерів і 
забезпечити передумови до найбільш 
ефективної їх участі в спортивних асо-
ціаціях на основі трансформаційного 
стилю лідерства. Також, представити 
відповідні спонукальні мотиви з пере-
творення спортивної асоціації на міс-
це, в якому є можливість більш легкої 
доступності прояву індивідуальних зді-
бностей у волонтерів.

Реза Андам, Мехр али Хеммати Незхад, 
Казем Данеш Сани. Взаимосвязь между 
стилями лидерства менеджеров уни-
верситетов физического воспитания 
и спортивных добровольцев. Цель ра-
боты – исследование взаимоотношений 
между стилями лидерства менеджеров в 
университетах физического воспитания и 
спортивных добровольцев. Статистическая 
популяция этого исследования включала 
всех студентов добровольцев в спортивных 
ассоциациях университетов. Всего в иссле-
довании принимали участие 231 волонтер, 
которые были выбраны в соответствии с 
рекомендациями Morgan Table (n=231). 
Всего статистической обработке подверга-
лось 208 анкет. После проверки валидности 
анкет экспертами, была вычислена их на-
дежность (α =0.91 и α =0.88 соответственно 
для стилей лидерства с использованием 
коэффициента Cronbach's). Данные были 
проанализированы с уровнем значимости 
P<0.05.  Результаты показали положитель-
ную существенную взаимосвязь между 
трансформационным стилем лидерства и 
удовлетворением добровольцев (r=0.341, 
sig=0.001). Не было никакого существен-
ного взаимоотношения между деловым 
стилем лидерства и удовлетворением до-
бровольцев' (P>0.05). Также, было отрица-
тельное существенное взаимоотношение 
между стилем либерального лидерства и 
удовлетворением добровольцев (r= -0.355, 
sig=0.001). К тому же, наблюдались суще-
ственные различия между предпочтениями 
стилей лидерства у менеджеров. Поэтому, 
трансформационный стиль был первым 
(3.723+0.683), а деловые (3.476+0.572) и 
либеральные (2.827+0.833) стили были в 
следующих предпочтениях. Также, у сту-
дентов волонтеров отмечались такие ка-
чества как виды на будущее, приобретение 
опыта, карьера и социальная обеспечен-
ность, которые были самыми важными по-
казателями. Менее важным фактором было 
материальное удовлетворение. В соответ-
ствии с результатами исследований уста-
новлено, что менеджеры университетов 
физического воспитания способны увели-
чить количество волонтеров и обеспечить 
предпосылки к наиболее эффективному 
их участию в спортивных ассоциациях на 
основе трансформационного стиля лидер-
ства. Также, представить соответствующие 
побудительные мотивы по превращению 
спортивной ассоциации в место, в котором 
имеется возможность более легкая доступ-
ность проявления индивидуальных способ-
ностей у волонтеров.

Keywords:
transformational, leadership, 
transactional, volunteering, 
satisfaction, sport, associations.

трансформаційний, лідерство, діло-
вий, добровольці, задоволення, спорт, 
асоціації.

трансформационный, лидерство, де-
ловой, добровольцы, удовлетворение, 
спорт, ассоциации.

Introduction1

Management is the most important factor in the life, 
growth, and death of an organization (1). One of its duties 
is to play an effective role in the organization leadership. 
Leadership, because of its impact on individual and group 
effectiveness, is an important subject in organizational 

© Reza Andam, Mehr ali Hemmati Nezhad,  
  Kazem Danesh Sani, 2012

behavior which is in the spotlight of researchers and oth-
ers from long before. An organization which benefits from 
a more competent manager can better achieve its goals, 
since it can present proper plans. In other words, leader-
ship process has a direct impact on organization capabili-
ties in satisfying personnel’s needs and making an opti-
mum atmosphere for work. 
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The issue which currently attracts most researchers 

is that what kind of leadership behavior will be suitable 
for organizational process. The most recent studies about 
leadership mention two theories: transformational and 
transactional leadership which at first Berns theory (1978) 
was its starting point then Bass redefined it in 1985. Berns 
contrasted two styles of leadership: transformational and 
transactional and indicated that transformational leaders 
addressed crucial needs and high levels of followers (e.g. 
the need forself-flourishing from Maslow`s point of view) 
and encourages them to a higher level of motivation (2).

Transformational leadership process has its root in 
personal values and ideas of the leader. These kinds of 
leaders make their subjects to operate with a strong mo-
rale so they can effect deeply on the organization. Such 
leaders get their inspiration from their deepest personal 
values (e.g. justice, fairness, honesty, and honor). Think-
ers of organizational behavior, alongside these two leader-
ship styles, mention another style by the name of laissez-
faire leadership. Laissez-fair leaders are those who have 
no motivation and skill to perform managerial tasks. They 
define standards when there is a problem (3). 

In these recent decades, increasing competition in 
global scales and continuing changes in experiences and 
technology led to organization management methods have 
been reviewed. One of the most important achievements 
of this review was human resource management develop-
ment (4). Human resource means all people who work in 
different levels of an organization. In a general categori-
zation, human resource who works in the organizations 
is divided into two groups: official personnel and volun-
teers. From Paul`s (1999) point of view, a volunteer is a 
person with complete authority, without any expectation 
for reward, who works in a formal and official environ-
ment to help others (5). 

The convention of volunteering and service delivering 
to the society is a contemporary world phenomenon which 
has its roots in social traditions of the people around the 
world. Today, volunteers are an important part of orga-
nizations` human resource, public institutions and espe-
cially private sectors. The kind and nature of voluntary 
activities is various. Nowadays, volunteering in sports 
and entertainment is an important part of voluntary activi-
ties (6, 7). Volunteers in sport organizations are divided 
into two categories: traditional or long term volunteers 
and event or short term volunteers. Voluntary activities in 
sport area have bilateral benefits which are useful for both 
sport society and the volunteer. Cnaan,R.A,Goldberg-
Glen (1991) indicate that people continue their voluntary 
activities as long as these activities satisfy their personal 
needs. In other words, if people feel satisfied about their 
voluntary experiences they will continue their activities 
and vice versa (8). 

Pauline (2009) showed in his study that by satisfying 
motivational needs of volunteers, satisfaction will increase 
(9). Sherer (2004) studied the factors which effect volun-
teers’ satisfaction who were active in entertainment. He 
addressed six dimensions: work nature and environment 
satisfaction, general satisfaction about services, service 
conditions, current situation of work environment, and the 

manager and communication with colleagues. He indicat-
ed that work nature and environment satisfaction was the 
most important factor. Second and third place belonged to 
current condition of workplace and colleagues behavior 
as important resources for volunteers’ satisfaction (10).
Proper behavioral patterns for the manager in each orga-
nization can lead to strong morale and motivation among 
employees (official and volunteer) and increase their level 
of job satisfaction. In the other hand, job satisfaction can 
lead to more efficiency, less employee absence, and it 
can encourage volunteers to participate in these activities 
again and again (11).    

Waldman et al. (2001) suggest that leadership style of 
a manager should be one of the highest levels of theories; 
since manager`s guidance and control impact decision 
making process, employee satisfaction, and organization`s 
output (12). ). Howell and Frost (1989), Awamleh and 
Gardner (1999), Avolio et al (2002), Frese et al (2003) 
presented some strong documents which showed that 
transformational managers had more satisfied subjects 
than other managers (13). Money (2011) introduced 
transformational leadership as an important factor in or-
ganizations` success and indicated that transformational 
leadership can increase job satisfaction and effectiveness 
in an organization (14). Wang et al. (2011) showed that 
there was a positive link between transformational lead-
ership style and job satisfaction among the nurses (15). 
The study conducted by Moriano et al. (2011) illustrated 
that there was a positive relationship between transforma-
tional leadership and employees` entrepreneurship while 
there was a meaningful and negative link between trans-
actional leadership and entrepreneurship (16).

Burton & Peachy (2011) showed that there was more 
positive link between college sport managers` transforma-
tional style and organizational outputs (satisfaction, extra 
effort and effectiveness) (17). Oguz (2010) illustrated 
that there was a positive and meaningful relation between 
principals` transformational and transactional leadership 
styles and volunteer teachers` citizenship behavior (18). 
Fang et al. (2009) indicated that managers, who used 
transformational leadership style to conduct their employ-
ees, increased their job satisfaction (19). 

Regarding past studies` findings, organizations need 
effective and competent managers and employees (offi-
cial and volunteer) in order to achieve defined goals for 
multilateral development. Thus, management implemen-
tation and effective leadership styles are requisites for any 
organization success. One of these organizations is uni-
versities` sport administrations. 

Based on different theories, in sport organizations, 
manager`s leadership style selection method can effect 
volunteers satisfaction. The  manager, as the leader of uni-
versities` sport administration, can choose different styles 
in conducting human resource through which he/she can 
include employees` satisfaction in the organization goals.  
If volunteers are content with managers` performance and 
their management method in universities sport adminis-
trations , not only they will act with more motivation, but 
also they make them stay in the activity and participate 
again. Althogh  there are many studies about leadership 
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styles, there is no study about the relation between lead-
ership style and sport volunteers satisfaction. Also, there 
are limited studies about sport volunteership especially 
satisfaction in our country. Regarding what mentioned 
above the purpose of this study is to answer these ques-
tions: Is there any relation between sport administration 
managers` leadership style and sport volunteers satisfac-
tion? Which leadership style is more related to volunteers 
satisfaction? 

Methodology
This field study is descriptive and correlative. Statistical 

population of this study is the volunteer students in 
universities` sport associations of 10 regions of the country. 
Among 73 universities, 17 had active sport associations. 
Based on Morgan table, 231 students were selected as 
statistical sample (n=231) from which the results of 208 
questionnaires were analyzed. Bass and Avolio (1995) 
Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) was used to 
measure managers` leadership style of the universities` sport 
administrations. This questionnaire includes 41 questions 
with 5-value Lickert scale (1=never to 5=always) and 
studies three concepts of transformational, transactional 
and laissez-faire leaderships as three independent and 
individual dimensions. Malaei`s experience satisfaction 
questionnaire is also used in order to study satisfaction 
dimensions and to determine their priorities. This 
questionnaire includes 31 questions with 5-value Lickert 
scale (1=absolutely disagree to 5=absolutely agree) 
and reviews eight dimensions of satisfaction: acquiring 
experience, career, material, enhancement, purposive, 
social, protective, and commitment. The face and content-
related validity of research tools were confirmed by sport 
management experts. Also their reliability in a study 
including 30 sport associations volunteers by using 
Cronbach Alpha were α=0.91 and α=0.88 for leadership 
style and satisfaction of volunteer experiences. Descriptive 
statistical methods were used to describe the findings 
(mean, standard deviation, etc.). Kolmogorov-Smirnov Z 
test was used to study variable distribution (being normal 
and not being normal). Since variable distribution was 
normal, Pierson correlative coefficient tests, frequent 
measurement, independent t, and Bonferroni Post hoc test 
were used in order to analyze the data.

Research findings
124 boys and 84 girls (59.6 and 40.4 percent of the 

total volunteers) were tested, 89.4% were single and 
10.6% were married. Their average age was 22.03+2.2, 
7.7% of them had junior college diploma, 79.3% had BA, 
12.5% had MA, and 0.5% had PHD. More than half of 
these volunteers (67.8%), were sport students and 32.2% 
belonged to other fields. Also, average activity profile of 
sport association volunteers were 1.71+0.87. 

Table 1, shows the results of the study about the 
relation between study`s variables. Based on the results 
of this table, there is a positive and meaningful relation 
between transformational leadership style and volunteers 
satisfaction. Also there is no meaningful relation between 
transactional leadership style and volunteers satisfaction. 
Besides, there is a negative and meaningful relation 
between laissez-faire leadership style and volunteers 

satisfaction.
Regarding the results of tables 2 and 3 (repeated 

measurement test), it can be observed that there is a 
meaningful difference between priorities of universities 
‘sport administration managers` leadership styles. 
Transformational leadership style (3.723+0.683) is 
in the first priority and transactional leadership style 
(3.476+0.572) and laissez-faire (2.827+0.833) are in the 
second and third priority.

From volunteer students` point of view, satisfaction 
of acquiring experience, career, and social are the most 
important and material satisfaction is the least important 
dimension of sport associations` volunteers’ satisfaction 
(figure 1).

Conclusion and discussion
The purpose of this research is to study the relation 

between universities sport administrations managers` 
leadership style and universities sport associations 
volunteers satisfaction. The results of this study show 
that there is a positive and meaningful relation between 
transformational leadership style and volunteers 
satisfaction (r=0.341; P<0.05), negative and meaningful 
relation between laissez-faire leadership style and 
volunteers satisfaction (r=-0.355; P<0.05). Also, there is 
no meaningful relation between transactional leadership 
style and volunteers satisfaction. 

Studies show that in transformational leadership style, 
the leader, encourages the subjects in order to reach their 
maximum potential power and this makes them to satisfy 
their higher levels of needs (success and self-recognition), 
and group goals. Mahate (2005) shows in his study that to 
have higher satisfaction levels and better function, bank 
managers need to use transformational leadership style 
(13). The results of the studies of Mary ClaireKlein (2006), 
Charles Emery et al. (2007), Fang et al. (2009), Rowold 
(2009), Korek, S., Felfe, J., Rothe (2010), are similar to 
those of this study. The results of this study show that the 
tendency among sport administration managers leadership 
style is toward transformational, transactional, and then 
laissez-faire. Charles Emery et al. (2007), indicate that 
transformational leadership has higher relation with 
job satisfaction and organizational commitment than 
transactional leadership. This study`s results agree with the 
results of Tuker`s (1992) research results. 

In contrast with the results of this study, Susan B. 
Pettine (2006) shows in her study that transformational 
leadership has no privilege over transactional leadership 
in using voluntary forces (23). Rejas et al. (2006) studied 
the effect of leadership style on the performance of small 
companies in Chile. They reported that transformational 
leadership was in the middle, transactional leadership 
was in the highest, and laissez-faire leadership was in the 
lowest level of leadership styles. It seems that, among 
the reasons that this study doesn`t compatible to that of 
Doherty (1997), Ceroy & Danylckuk (1996), Pruijn & 
Boucher (2002),  Rejas et al (2006) are the difference 
between statistical population, cultural differences, and the 
difference between environments used by these researchers 
and those of sport administration. Transformational 
leadership style, because of considering individual`s 
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Table1. Relationship between leadership styles and sport volunteers’ satisfaction

Transformational
Leadership

Transactional
leadership

Laissez-faire 
leadership

volunteers' satisfaction r 0.341 0.069 -0.355
Sig 0.001 * 0.322 0.001 *

  *significant relationship in P≤0.05

Table2. Relationship between leadership styles and sport volunteers’ satisfaction

Mauchly's Test of Sphericity Tests of Within-Subjects Effects
Mauchly's W df sig factor df Mean Square F sig

0.532 2 0.001 * Greenhouse-
Geisser 1.362 65.278 103.437 0.001  *  

* Significant difference in P≤0.05

Table3. The results of Bonferroni Post hoc test about managers` leadership styles

Mean diffrence Sig

Transformational        Transactional 
                                   Laissez-faire 

0.247
0.895

0.001  *  
0.001*

Transactional              Laissez-faire 0.648 0.001  *  

                      * Significant difference in P≤0.05

Figure 1. Comparison importance dimensions sport volunteers’ satisfaction

morale and values, and driving their inner motivations, has 
a great impact on human resource management especially 
in sport management sector. Those sport officials who 
adopt this style, are recognized as successful leaders and 
have a great impact on their followers. Thus, universities 
sport administrations managers, through transformational 
leadership, can affect the level of sport associations’ 
volunteers’ satisfaction and the effectiveness of sport 
activities under their control. Also, the results of this study 
show that the priority of volunteers satisfaction dimensions 

are experiencing satisfaction, career, social, purposeful, 
protective, progress, commitment, and material. In 
this study, volunteer students of the universities sport 
associations introduce experiencing as the most important 
and material satisfaction as the least important dimensions 
of satisfaction. Farrell et al. (1998) and Ghazali (2003) 
introduce satisfaction from experiencing as the last priority 
of volunteers` satisfaction which is in contrast with the 
results of this study (24, 25). Also, the results of this study 
show that the priority of volunteers satisfaction dimensions 

Acquiring         Career         Material     Enhancement Purposive         Social         Protective Commitment 
experience
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are experiencing satisfaction, career, social, purposeful, 
protective, progress, commitment, and material. In 
this study, volunteer students of the universities sport 
associations introduce experiencing as the most important 
and material satisfaction as the least important dimensions 
of satisfaction. Farrell et al. (1998) and Ghazali (2003) 
introduce satisfaction from experiencing as the last priority 
of volunteers` satisfaction which is in contrast with the 
results of this study (24, 25). As one of the reasons for this 
contradiction, we can mention the difference in the nature 
of this study`s statistical population and of two others; 
because voluntary activity of their studies is eventual and 
short term, but in this research it is long term.

Choosing satisfaction from experiencing as the most 
important dimension of satisfaction shows volunteers` 
high level of satisfaction from experiences they have 
acquired in universities sport associations. The reason 
of this fact is that sport activity in the association is long 
term in nature. Sport association provides the students an 
opportunity to experience and use their experiences in 
their sport and work life. Elstad (1996) showed material 
satisfaction as a relatively important factor in volunteers’ 
satisfaction. Farrel et al. (1998) also, introduced this factor 

as the most important factor of volunteers` satisfaction 
which was not compatible to this research finding. This 
study illustrates that girls are more satisfied than boys in all 
satisfaction dimensions (especially acquiring experience, 
career, commitment, and material) in sport associations. 
Researches show that female students` satisfaction is 
more than male students` satisfaction and women`s job 
satisfaction is more than men`s job satisfaction.Thus, the 
higher degree of job satisfaction and experiencing in female 
students seems more justifying. Also, it`s been cleared that 
sport students were more satisfied than other students in all 
satisfaction dimensions (especially acquiring experience, 
career, purposeful, and commitment). Perhaps higher 
level of satisfaction in sport volunteers is due to similar 
nature of their education field with sport and performance 
of sport association`s activity. Finally, it is suggested that 
managers of universities sport administrations increase the 
level of satisfaction by using transformational leadership 
styles, special management strategies, proper encouraging 
policies, and transforming sport associations into a place 
which enables individuals to achieve their voluntary 
motivations more feasible and easier, thereby pave their 
way to participate in sport associations effectively.
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