


1

2012

08

Бубка С.Н. Роль Алексея Бутовского в становлении олимпийского движения .........................................................5

Васьков Ю.В. Проблема впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури .............................................9

Віндюк П.А. Реабілітація підлітків хворих на церебральний параліч засобами фізичної культури ...........................13

Волошин О. Р. Валео-педагогічна культура батьків та її роль у формуванні здорового  
способу життя дітей дошкільного віку ....................................................................................................................17

Воропай С.М., Бур’яноватий О.М. Вплив занять військово-спортивним багатоборством  
на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки ......................21

Головченко О.І., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л. Стан функціонально-резервних можливостей   
серцево-судинної системи студенток з різним рівнем рухової активності ..........................................................25

Грибан Г.П. Тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання студентів в освітній   
практиці у ХХ столітті ..............................................................................................................................................30

Гуніна Л.М. Механізми пливу препарату епадол на спеціальну тренованість  
висококваліфікованих важкоатлетів ......................................................................................................................34

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

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

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

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

м. Мінськ, Бєларусь.
Гернер Кароль, доктор наук, професор,                                   

м. Банскa Бистрицa, Словакія.
Гіованіс Васіліус, доктор наук, м. Афіни, Греція.
Дмитрієв С. В., доктор педагогічних наук, професор,         

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

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

м. Київ, Україна.
Корона Феліс, доктор наук, професор,                         

м.Салерно, Італія.
Лейкін М.Г., доктор педагогічних наук, професор,                

м. Портленд, США.

Малинаускас Ромуальдас, доктор педагогічних наук, 
професор, м. Каунас, Литва.

Масиевська-Карловська Агнешка, доктор біологічних 
наук, м. Щецін, Польща.

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

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

Савчук Марек, доктор біологічних наук,                                  
м. Щецін, Польща.

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

Фатхлун Мурад, доктор наук, м.Кеф, Туніс.
Хорхе Альберто Рамирес Торреальба, доктор наук,        

м. Маракай, Венесуела.
Ягелло Владислав, доктор наук з ФВіС, професор,             

м. Гданськ, Польща.
Яо Вен Чунь, доктор наук, м.Шицзячжуан, Китай.

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

IndexCopernicus 
http://journals.indexcopernicus.com
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Ulrich’s Periodicals Directory 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
Національна бібліотека України імені 
В.І.Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts.
html
Російська електронна бібліотека
http://elibrary.ru

ISSN 1818-9210 (Online), 1818-9172 (Print)
Свідоцтво про реєстрацію: 
КВ 15370-3942 ПР от 06.07.2009р.
Періодичність - 1 номер на місяць.
Видається за рішенням Вченої ради Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв (протокол № 6 від 
10.01.2012р.) 

Адреса редакції:
а/с 11135, м.Харків-68, 61068, Україна.
Тел. 38-057-755-73-58; факс: 38-057-706-15-60; 
http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail:  sportart@gmail.com

ЗМІСТ

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання 
і спорту

2012

08
ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

© ХОВНОКУ, 2012/ © ХДАДМ, 2012/ © С.С. Єрмаков, 2012



2

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Дух Т.І. Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів ....................39

Каленіченко О.В., Артюшенко О.Ф., Барановська Т.В., Коваленко С.О. Крос-спектральний аналіз   
коливань кардіодинаміки у спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу ...............................44

Колумбет О.М. Психофізичні особливості трудової діяльності вчителів-наочників ................................................48

Назимок В.В. Мотивація студентів до занять боксом у процесі фізичного виховання ...........................................54

Ольховий О.М. Технологічна послідовність створення компонентів системи підготовки майбутніх   
офіцерів до управління фізичною підготовкою  ....................................................................................................57

Печко О.М. Важливість педагогічних умінь в оцінці  майбутніх вчителів фізичної культури...................................62

Пилипей Л.П. Стан рекреаційної активності студентів вищих навчальних закладів на   
сучасному етапі .......................................................................................................................................................65

Попадьїн В.В., Головійчук І.М., Номеровський С.В. Плавання як важливий фактор розвитку   
фізичних здібностей ................................................................................................................................................70

Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Соколова В.Ю., Крайняя Н.В, Иванова С.Д. Генетические 
детерминанты физического статуса человека на различных этапах онтогенеза...................................................74

Самошкина А.В. Влияние комплекса «Bodyflex» на общую физическую работоспособность студентов, 
перенесших острое респираторное заболевание  ...............................................................................................79

Самсутіна Н.М. Критерії, показники та рівні сформованості професійних функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної культури  ...................................................................................................................83

Семенова Н.В., Магльований А.В. Динаміка показників загальної фізичної працездатності   
студенток І курсу медичного коледжу під впливом диференційованого обсягу  
рухової активності ...................................................................................................................................................87

Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л. Шляхи покращення емоційного стану студентів  
вищого навчального закладу засобами фізичного виховання .............................................................................91

Степанченко Н.І. Роль професійної мотивації в системі підготовки студентів фізкультурних вузів ..........................94

Сышко Д.В. Влияние паравертебральной миорелаксации на произвольную максимальную в  
ентиляцию легких у квалифицированных спортсменов.......................................................................................99

Хорошуха М. Ф. Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій  
у юних спортсменів 13-16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу ...........................103

Хуртик Д.В. Особенности технической подготовки спортсменов с нарушениями слуха  
в различных видах спорта .................................................................................................................................... 110

Чернозуб А.А. Методологічні аспекти визначення величини фізичного навантаження в спорті ......................... 114

Шиян О.І. Формування середовища сприятливого для здоров’я у контексті забезпечення я  
кості освіти .............................................................................................................................................................120

Шлапаченко О.А. Застосування ігрових занять для розвитку просторового мислення дітей  
5-8 років зі спастичною диплегією .......................................................................................................................124

Юрчишин Ю.В., Дутчак М.В. Ефективність експериментальної технології залучення студентів  
до рухової активності оздоровчої спрямованості у покращенні показників фізичного стану ..........................130

Напиерала Марек, Чеслинска Мирослава, Станкевич Блазей, Дикс Барбара. Соматическое   
строение и двигательные навыки учащихся в пубертатном периоде ...............................................................134



3

2012

08

Bubka S.N.  Participation of Alexey Butovsky in the revival of the olympic games and creation of modern   
Olympic movement .....................................................................................................................................................5

Vaskov Y.V. The problem of use of motor test at lesson of physical culture ....................................................................9

Vindiuk P.A. Rehabilitation of adolescent patients with cerebral palsy by means of physical culture ...........................13

Voloshyn O. R. Valeo-pedagogical culture of parents and its role in forming healthy way of life of preschool   
age children ..............................................................................................................................................................17

Voropay S. M., Buryanovatiy O.М. Influence of employments military-sporting all-round on level of physical 
preparedness of young sportsmen aged 6-7 year in groups of initial preparation ....................................................21

Holovchenko O.I., Vostotska I. F., Osipova І. L. The state of functionally reserve possibilities of cardiovascular 
system of students with different levels of physical activity ......................................................................................25

Gryban G.P. The tendencies of methodical system of students’ physical education in educational practice of XX 
century ......................................................................................................................................................................30

Gunina L.M. A mechanisms of influence on medical drug Epadol on specialty trained of high-skilled   
weight-lifters ..............................................................................................................................................................34

Dukh T.I. The comparative analysis of level of students’ physical readiness of higher educational   
establishment ............................................................................................................................................................39

Key title: Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni
problemi fizicnogo vihovanna i sportu

Abbreviated key title: Pedagog. psihol. med.-biol. probl. fiz. 
vihov. sportu
ISSN 1818-9172 (Print), ISSN 1818-9210 (Online).

Founders: Kharkov Regional Branch of National 
Olympic Committee of Ukraine. Publishing House KSADA.
Editor-in-chief: 
Iermakov S.S., Kharkov, Ukraine.

Editorial college:
Abdelkrim Bensbaa, Abu Dhabi, UAE.
Bizin V.P., Kremenchug, Ukraine.
Boychenko S.D., Minsk, Byelorussia.
Dmitriev S.V., Lower Novgorod, Russia.

Fathloun Mourad, Kef, Tunisia.
Görner Karol, Banska Bystrica, Slovakia.
Giovanis Vassilios, Athens, Greece.
Jagello Wladislaw, Gdans’k, Poland.
Jorge Alberto Ramirez Torrealba, Maracay, Venezuela.
Kamaev O.I., Kharkov, Ukraine.
Korobeynikov G.V., Kiev, Ukraine. 

Corona Felice, Salerno, Italy.
Leikin M.G., Portland, USA.

Malinauskas Romualdas, Kaunas, Lithuania.

Maciejewska-Karlowska Agnieszka, Szczecin, Poland.
Nosko N.A., Chernigov, Ukraine. 
Prusik Krzysztof, Gdans’k, Poland.

Sawczuk Marek, Szczecin, Poland.
Tkachuk V.G., Kiev, Ukraine.

Yan Wan Jun, Shijiazhuang, China.

Journal is ratified the Higher Attestation
Commission of Ukraine: (pedagogical
sciences, physical education and sport)
Decision of Presidium 1-05/3 from 08.07.2009.

Journal is reflected in databases: 

IndexCopernicus
http://journals.indexcopernicus.com

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
http://www.doaj.org
Ulrich’s Periodicals Directory 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

V.I.Vernadskiy National Library of Ukraine
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts.html

Electronic Library of Russia 
http://elibrary.ru

Certificate to registration:
KB 15370-3942PR. 06.07.2009.

Frequency - 1 number in a month.

Address of editorial office:
Box 11135, Kharkov-68, 61068, Ukraine, 

Tel. 38-057-755-73-58; fax: 38-057-706-15-60

http://www.sportpedagogy.org.ua

e-mail: sportart@gmail.com

CONTENTS

© KRBNOKU, 2012/ © KSADA, 2012/ © S.S.Iermakov, 2012

2012

08
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY,
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS



4

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Kalenichenko O.V., Artyushenko O.F., Baranovska T.V., Kovalenko S.O. Cross-spectral analysis  
of cardiodynamics oscillations at the sportsmen with different training focus ...........................................................44

Kolumbet A.N. Psychological and physical features of teachers’ labour activity ..........................................................48

Nazymok V.V. Motivation of students to boxing during physical education ...................................................................54

Olkhovy O.M. Technological sequence of creating components of the training system of the future   
officers to the management of physical training .......................................................................................................57

Pechko O.M. Importance of pedagogical abilities in estimation by the future teachers of physical culture ...................62

Pylypey L.P. The condition of students recreational activity at the modern stage .........................................................65

Popadin V.V., Goloviychuk I.N., Nomerovskij S.V. Swimming as important factor of development  
of physical abilities ....................................................................................................................................................70

Romanenko V.A., Horyakov V.A., Mosenz V.A., Sokolova V.Y., Krainyaya N.V., Ivanova S.D. Genetic  
determinants of the physical status of human beings at different stages of ontogenesis .........................................74

Samoshkina A.V. Influence of complex «Bodyflex» to the total working capacity of students who have   
suffered from acute respiratory illnesses ..................................................................................................................79

Samsutina N.M. Criteria, indicators and levels of formed professional functional competences of future teachers  
of physical culture .....................................................................................................................................................83

Semenova N.V., Mahliovanyi A.V. Dynamics of overall physical performance of the first year students   
of medical college under the influence of differentiate amount of physical activity ...................................................87

Stasyuk R.M., Vostotska I.F., Osipova I.L. Ways of improvement of the emotional state of students  
of higher institute by facilities of physical education .................................................................................................91

Stepanchenko N.I. Role of professional motivation in the system of education of students in physical culture  
high schools ..............................................................................................................................................................94

Syshko D.V. Influence of paravertebral miorelaxant on arbitrary maximal ventilation of respirators system  
at skilled sportsmen ..................................................................................................................................................99

Khoroshukha M.F. Peculiarities of changes in latent periods of sensor motor responses in young athletes  
aged 13-16 years depending on the orientation of their training process ...............................................................103

Khurtyk D.V. Features of the technical training athletes with hearing impaired in various sports ............................... 110

Chernozub A.A. Methodological aspects of values for determining the physical load in sport ................................... 114

Shyyan O.I. Forming school environment for health promotion in the quality education context ................................120

Shlapachenko O.A. The usage of playing studies for development of spatial reasoning of 5-8-year-old children  
with spastic diplegi ..................................................................................................................................................124

Yurchyshyn Y.V., Dutchak M.V. The effectiveness of experimental technology of attracting students  
to physical activity in improving orientation of physical condition ...........................................................................130

Napierala Marek, Cieslicka Miroslawa, Stankiewicz Blazej, Dix Barbara. Construction of somatic   
and motor skills of students in adolescence ...........................................................................................................134



5

2012

08
Роль Алексея Бутовского  

в становлении олимпийского движения
Бубка С.Н. 

Национальный олимпийский комитет Украины 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Дан анализ сотрудничества А.Д. Бу-
товского с инициатором возрождения 
Олимпийских игр в современных усло-
виях и формирования международно-
го олимпийского движения Пьером де 
Кубертеном, в том числе взаимное 
влияние их взглядов по этой пробле-
матике, участие Алексея Дмитриеви-
ча в подготовке и проведении в 1894 
г. учредительного конгресса в Париже, 
включение генерала Бутовского (по 
инициативе Кубертена) в первый со-
став избранного на этом конгрессе 
Международного олимпийского ко-
митета и присутствие – как одного из 
членов МОК – на Играх I Олимпиады, 
состоявшихся в 1896 г. в Афинах. Все-
сторонне рассматриваются различ-
ные аспекты этих событий, интересно 
изложенные и глубоко осмысленные 
А.Д. Бутовским в его труде «Афины 
весной 1896 года». Отмечается, что 
идея международных Игр ответила 
насущной потребности современного 
человечества, потребности физиче-
ского и нравственного возрождения 
молодого поколения.

Бубка С.Н. Роль Олексія Бутов-
ського у становленні олімпійського 
руху. Проаналізовано співробітни-
цтво О.Д. Бутовського з ініціатором 
відродження Олімпійських ігор у су-
часних умовах і формування міжна-
родного олімпійського руху Пьером 
де Кубертеном, у тому числі взаємний 
вплив їхніх поглядів по цій пробле-
матиці, участь Олексія Дмитровича у 
підготовці й проведенні в 1894 р. уста-
новчого конгресу в Парижі, включен-
ня генерала Бутовського (з ініціативи 
Кубертена) у перший склад вибрано-
го на цьому конгресі Міжнародного 
олімпійського комітету й присутність 
– як одного зі членів МОК – на Іграх 
І Олімпіади, що відбулися в 1896 р. в 
Афінах. Всебічно розглядаються різні 
аспекти цих подій, цікаво викладені й 
глибоко осмислені О.Д. Бутовським у 
його праці «Афіни навесні 1896 року». 
Наголошується, що ідея міжнародних 
Ігор відповіла насущній потребі су-
часного людства, потребі фізичного 
і етичного відродження молодого по-
коління.

Bubka S.N. Participation of Alexey 
Butovsky in the revival of the olympic 
games and creation of modern Olympic 
movement. This article presents an analysis 
of cooperation between A. Butovsky and 
Pierre de Coubertin initiator of the revival of 
the Olympic Games in modern conditions 
and  formation of the International Olympic 
Movement, including mutual influence of 
their views on that range of problems, Alexey 
Butovsky’s participation in the preparation 
and holding of the constituent congress in 
1894 in Paris, inclusion of General Butovsky 
(on Coubertin’s initiative) in the first staff of 
the International Olympic Committee elected 
at that Congress and his presence as one 
of the members of the IOC at the Games of 
the I Olympiad, which took place in 1896 at 
Athens, are examined.    Different aspects 
of those events that were fascinatingly 
recounted and deeply interpreted by A. 
Butovsky in his work “Athens in the spring of 
1896” are studied. It is marked that the idea 
of international Games answered the vital 
necessity of modern humanity, necessity 
of physical and moral revival of the young 
generation.

Ключевые слова:
А.Д. Бутовский, олимпийское движение, 
Олимпийские игры, Международный 
олимпийский комитет. 

О.Д. Бутовський, олімпійський рух, 
Олімпійські ігри, Міжнародний олім-
пійський комітет.

A.D. Butovsky, Olympic Movement, Olympic 
Games, International Olympic Committee.

Введение.
Во время посещения Франции в ходе одной из своих 

зарубежных командировок (в 1892 году) генерал Алек-
сей Дмитриевич Бутовский познакомился с видным 
французским общественным и спортивным деятелем, 
просветителем, историком, педагогом, литератором и 
социологом бароном Пьером де Кубертеном [2, 3].

В те годы Пьер де Кубертен вместе с Жюлем Си-
моном возглавлял «Союз спортивных обществ Фран-
ции». А генералу Бутовскому, как он отмечал в одном 
из своих трудов [3], было очень интересно «ближе 
познакомиться с идеями французских спортсменов о 
том, что такое спорт, какие упражнения относятся соб-
ственно к области спорта, какие надежды возлагают-
ся на их воспитательное воздействие, какой характер 
должны иметь ученические ассоциации и устраивае-
мые для них состязания и т.д. Поэтому Бутовского ин-
тересовало мнение Кубертена по этим и ряду других 
вопросов, что нашло свое отражение, как в их личных 
контактах, так и в переписке между ними.

В то же время и А.Д. Бутовский привлек внима-
ние П. де Кубертена как весьма опытный специалист 
в сферах теории и практики физического воспитания 
и спорта, хорошо знакомый с их историей от Древней 
Греции, включая античные Олимпийские игры и виды 
атлетических состязаний, входивших в их программы, 
и Древнего Рима, до средних веков – вплоть до XVIII-
XIX столетий нашей эры [4].

Интерес Кубертена и Бутовского друг к другу ока-
зался взаимным. И, судя по всему, не только Пьер де 
Кубертен оказал влияние на воззрения Алексея Бутов-
ского в области спорта, Олимпийских игр и междуна-
родного сотрудничества в этих сферах, но и взгляды та-
кого глубоко образованного  и высоко эрудированного 
специалиста, каким уже тогда был Алексей Дмитрие-
вич, также в известной мере повлияли на Кубертена.

Об этом же свидетельствует и их оживленная пе-
реписка в первой половине 90-х годов XIX века и в 
последующие годы [7].

С учетом всего упомянутого выше, вполне по-
нятно, что же побудило Пьера де Кубертена (в тот 
период стремившегося подключить видных деятелей 
физического воспитания и спорта из разных стран к 
реализации идеи возрождения Олимпийских игр в 
современных условиях и на международной основе) 
привлечь к этому и такого опытнейшего специалиста, 
как Алексей Бутовский. К тому же, учитывая огром-
ную масштабность Российской империи и ее изряд-
ную весомость в тогдашнем мире, Пьер де Кубертен 
не мог оставить эту большую страну вне поля своего 
внимания в ходе тех инициированных им процессов, 
которые были направлены на создание в мире – и в 
как можно большем количестве стран – такого обще-
ственного «климата», который бы благоприятным для 
претворения в жизнь идей создания международного 
олимпийского движения и возрождения Олимпийских 
игр [8, 12, 13].© Бубка С.Н., 2012
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А.Д. Бутовский, активно откликнувшийся на пред-
ложение П. де Кубертена, участвовал в подготовке к 
учредительному конгрессу 1894 года в Париже, а за-
тем и принял участие в этом историческом форуме, на 
котором Алексей Дмитриевич вошел в состав сформи-
рованного там Международного олимпийского коми-
тета – как член МОК для России [1, 9, 10, 11]. В одном 
из своих писем к П. де Кубертену А.Д. Бутовский, в 
частности, писал: «Я испытываю гордость в связи с 
тем, что выбор Международного атлетического кон-
гресса пал на меня как на члена Международного Ко-
митета для России. В течение многих лет я посвящаю 
свою деятельность моральному и физическому вос-
питанию молодежи. Именно поэтому я чувствую себя 
обязанным с благодарностью принять эту почетную 
миссию, возложенную на меня организацией с боль-
шим будущим. … Я не вижу причин, которые смогли 
бы помешать мне присутствовать в 1896 г. в Афинах 
на первых Олимпийских играх» [7].

Генерал Бутовский, который в 1896 году находился 
в зарубежной командировке с цель ознакомления с си-
стемами физического воспитания в разных европей-
ских странах [6], весной того же года как член Между-
народного олимпийского комитета прибыл в Афины, 
которые на конгрессе 1894 года были выбраны местом 
проведения Игр I Олимпиады современности.

Алексей Дмитриевич, присутствуя на этих Олим-
пийских играх, изложил свои впечатления о них и свя-
занные с этим размышления в опубликованной в 1896 
г. в журнале «Русское обозрение», а в дальнейшем вы-
шедшей в свет несколькими отдельными изданиями в 
разные годы работе «Афины весной 1896 года» [2, 5]. 
В этом труде А.Д. Бутовский, проявивший ко всему 
еще  и большой талант  аналитика и публициста, не 
ограничился созерцательной позицией простого на-
блюдателя Игр I Олимпиады, а всесторонне осмыслил 
происходившее там и  проанализировал все, включая 
не только организационные, политические и другие 
аспекты подготовки и проведения этих Игр и их спор-
тивных соревнований, но и тогдашнюю обстановку 
вокруг этого международного мероприятия, как нео-
бычайно значимого с точки зрения развития спорта, 
так и имевшего большой общественный резонанс во 
всем мире. 

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

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ сотрудничества А.Д. Бутов-

ского с инициатором возрождения Олимпийских игр в 
современных условиях и формирования международ-
ного олимпийского движения Пьером де Кубертеном, 
в том числе взаимное влияние их взглядов по этой 
проблематике

Результаты исследований.
Ознакомление со сравнительно небольшой по объ-

ему, но весьма емкой и многогранной по содержанию 
работой А.Д. Бутовского «Афины весной 1896 года» 

производит впечатление, прежде всего, наглядно про-
явившимися в ней аналитическими способностями 
Алексея Дмитриевича, которые базировались на его 
высокой образованности и культуре, что дало ему воз-
можность на довольно ограниченном фактическом 
материале Игр I Олимпиады современности увидеть 
и осмыслить немало различных процессов и явлений, 
многие из которых, впоследствии, так или иначе проя-
вились в дальнейшей истории развития олимпийского 
движения и олимпийского спорта [9].

Отметив, прежде всего, что Олимпийские игры в 
Афинах удались и были проведены «с выдающимся, 
можно сказать, с исключительным успехом», А.Д. Бу-
товский подчеркнул и огромные преимущества таких 
Игр для формирования национального самосознания 
и патриотизма греческой нации (тем более, что день 
открытия Игр совпал с празднованием 75-летней го-
довщины освобождения Греции от турецкого ига), 
для развития города-организатора Игр, для повыше-
ния роли физического воспитания и спорта в жизни 
людей и, конечно же, для развития международного 
сотрудничества [2, 5].

Алексей Дмитриевич отметил и большую роль 
олимпийских соревнований как арены «невероятно-
го проявления нравственной и физической энергии» 
человека, и то, что Олимпийские игры – это лучшее 
средство для популяризации большого количества 
разных видов спорта и двигательной активности, а 
также для строительства различных спортивных со-
оружений.

Автор (в 1896г.) также обращает внимание и на то 
обстоятельство, «что всего лишь два года тому назад 
в Греции почти не знали ни спорта, ни гимнастики1∗ и 
что весь этот подъем в пользу телесных упражнений 
совершился, как говорят, именно в ожидании Олим-
пийских игр. Если это так, то согласие греческого пра-
вительства на устройство первых Олимпийских игр  в 
Афинах сослужило для Греции хорошую службу. Гре-
ческие атлеты численностью своей … превосходили 
всех остальных вместе взятых» [2, 5].

 А.Д. Бутовский в своём труде «Афины весной 1896 
года» осветил и такие общественно важные вопро-
сы, как связанное с подготовкой и проведением Игр I 
Олимпиады сплочение различных слоев греческой на-
ции – от короля и его семьи до простых граждан стра-
ны – вокруг олимпийских торжеств – со стремлением 
превратить их не только в национальный, но и в меж-
дународный праздник, в арену для объединения людей 
разных стран вокруг олимпийских идеалов [2, 5, 9].

А.Д. Бутовский не оставил без внимания и  носив-
шие политический характер проблемы, которые воз-
никли уже при подготовке и на самих Играх I Олим-
∗ Пожалуй, утверждение о том, что за два года до Игр  І Олимпиады 

современности (т.е. в 1894 г.) в Греции почти не знали спорта, 
вряд ли соответствует действительности, ибо еще в 1859 г., а 
потом в 1870, 1875, 1877 и 1889 гг. в этой стране проводились 
игры «Панэллинской Олимпиады», инициатором которых был 
богатый землевладелец и меценат Евангелис Цаппас, а затем 
его последователи. Впрочем, надо отдать должное сомнениям 
А.Д.Бутовского, отметившего (в приведенной нами цитате): 
«Если это так…». 
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пиады, в том числе безуспешные попытки прессы 
некоторых стран унизить Грецию как страну якобы не 
способную к проведению Олимпийских игр, а также 
попытки бойкота этих Игр в Афинах со стороны нем-
цев – в связи с тем, что идея возрождения Олимпий-
ских игр принадлежала французам, и т.д. [5].

А.Д. Бутовский с явным сожалением отмечает в 
своем труде «Афины весной 1896 года», что «русский 
элемент отсутствовал на этих международных празд-
нествах. Приехавший из России г. Ф.Р., рекомендо-
вавший себя страстным спортсменом и записавший-
ся, было, даже на борьбу, в решительный момент, по 
причинам мне совершенно неизвестным, не вышел на 
арену. Лучше было бы, конечно, если  он и не запи-
сывался, так как этим он только лишний раз обратил 
всеобщее внимание на отсутствие русских. Был тут 
и еще один молодой человек из России; он был из-
бран даже в состав жюри по велосипедному спорту. 
Но по происхождению своему он не русский, а грек 
из Одессы. Фамилия этого симпатичного знатока ве-
лосипедной езды – Маврокордато. Других приезжих 
соотечественников, привлеченных сюда собственно 
интересом к Играм, за все время пребывания моего в 
Афинах я не встречал» [2, 5].

Следует, пожалуй, отметить и прозорливость Алек-
сея Дмитриевича, который еще на заре создания со-
временного международного олимпийского движения 
осознал – и отметил в своем труде – большую роль 
атлетов, участвующих в Играх, – в качестве примера 
для молодежи, особо акцентируя внимание на удиви-
тельных физических и нравственных качествах спор-
тсменов, проявляющихся в физических упражнениях 
и невероятных в обычной жизни [2, 9].

А.Д. Бутовский, говоря о Играх I Олимпиады 1896 
года в Афинах, отмечает [2, 5], что молодежь «собра-
лась сюда отовсюду, чтобы всенародно и добровольно 
проявить такие акты нравственной и физической энер-
гии, какие в практической жизни, даже человеку, об-
реченному на физический труд, приходится проявлять 
разве случайно, в самые критические минуты жизни. 
Она прибыла готовая к этому, тренированная. Вот по-
чему обыкновенно это народ бодрый, закаленный, с 
тем оттенком уверенности в своих силах, который дает 
возможность спокойно и жизнерадостно смотреть на 
мелочные и прозаические явления повседневной жиз-
ни. Все они всецело поглощены интересами предстоя-
щего состязания, а потому это народ деловитый, не 
расточающий запаса своих сил на какие-нибудь шум-
ные и беспорядочные развлечения и удовольствия. 
Многие ради тренировки ведут строго размеренный и 
скромный образ жизни. Вообще это люди спокойные 
и в общественных своих отношениях очень уживчи-
вые. Наконец, что, может быть, важнее всего, это не 

профессиональные атлеты, а любители. Атлетизм для 
них не ремесло, а любимое дело, которому они посвя-
щают свои досуги. Они не только не смотрят на него 
как на занятие, дающее какую-нибудь материальную 
выгоду, но, напротив, сами приносят ради него мате-
риальные жертвы, обставляя его известными требова-
ниями удобства и изящества в костюме, в снарядах, 
в обстановке своих клубов и обществ, и наконец, 
расходуясь на отдаленные путешествия. Аматеризм, 
как называют это англичане, в отличие от профессио-
нальных занятий упражнениями, стоял капитальным 
условием для допущения к участию в Олимпийских 
играх».

Выводы.
А.Д. Бутовский в своей работе «Афины весной 1. 
1896 года» отметил также то, как на личность атле-
та влияют его национальные черты, и особенности 
вида спорта, а наряду с этим показал, как развитием 
спорта и отношением к нему в различных странах 
определяются поведение спортсменов, уровень их 
мастерства и достижений [5, 9].
А.Д. Бутовский в труде «Афины весной 1896 года» 2. 
уделил внимание и происходившей там во время Игр 
I Олимпиады деятельности Международного олим-
пийского комитета (в греческую столицу приехали 
7 из 14 членов МОК). Он отметил, что «междуна-
родный комитет, в составе семи членов, собирался 
ежедневно, во-первых, для обсуждения в своей сре-
де, в какой степени совершающиеся Игры отвечают 
намерениям и предложениям международного кон-
гресса; во-вторых, для определения программы сво-
их будущих действий, в особенности, по образова-
нии международного союза атлетических обществ, 
наконец, для определения тех центров, в которых 
должны иметь место предстоящие Олимпийские 
игры» [2, 5], а также изложил суть решений, при-
нятых МОК в Афинах.
В завершение Алексей Дмитриевич подчеркнул, что 3. 
«периодическое повторение международных Игр на 
будущее время обеспечено» и что «идея междуна-
родных Игр была счастливой идеей. Она ответила 
насущной потребности современного человечества, 
потребности физического и нравственного возрож-
дения молодого поколения. Признаем же долю за-
слуги на пользу этого дела и за молодым француз-
ским деятелем, бароном де Кубертеном, который 
первый выдвинул идею международных состязаний 
на парижском конгрессе 1894 г., и за конгрессом, 
который единодушно принял эту идею, и наконец, 
за греческим правительством, которое взяло на себя 
трудную задачу осуществления этой непопулярной 
еще в то время идеи и выполнило эту задачу с таким 
выдающимся успехом» [5].
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Проблема впровадження рухових тестів  

на уроках фізичної культури
Васьков Ю.В.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Розглядаються питання впрова-
дження рухових тестів на уроках 
фізичної культури. Висвітлюються 
історичні аспекти визначення рівня 
фізичної підготовленості учнів за 
допомогою рухових тестів. Визна-
чаються основні функції і цілі про-
ведення рухових тестів їх відмін-
ності від навчальних і контрольних 
нормативів. Конкретизуються осно-
вні характеристики тестів, їх спря-
мованість на визначення конкретної 
фізичної здібності, а також правила 
проведення рухових тестів. Окремо 
розглядаються питання впрова-
дження тестів і проб по визначенню 
рівня працездатності учнів. Мета 
– визначити роль і місце рухових 
тестів в системі фізичного вихован-
ня учнів загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Виявлено, що тесту-
вання допомагає вирішенню ряду 
складних педагогічних завдань. 
Доведено, що рухові тести повинні 
відповідати таким критеріям, як: до-
ступність, індиферентність, надій-
ність, ємність, інформативність.

Васьков Ю.В. Проблема использования 
двигательных тестов на уроках физиче-
ской культуры. Рассматриваются вопро-
сы использования двигательных тестов на 
уроках физической культуры. Освещаются 
исторические аспекты определения физиче-
ской подготовленности учащихся с помощью 
двигательных тестов. Определяются основ-
ные функции и цели проведения двигатель-
ных тестов, а также их отличие от учебных 
и контрольных нормативов. Конкретизиру-
ются основные характеристики тестов, их 
направленность на определение конкрет-
ной физической способности, правила про-
ведения двигательных тестов. Отдельно 
рассматриваются вопросы использования 
тестов и проб для определения уровня рабо-
тоспособности учащихся. Цель – определить 
роль и место двигательных тестов в системе 
физического образования учеников общеоб-
разовательных учебных заведений. Опреде-
лено, что тестирование помогает решению 
сложных педагогических задач. Доказано, 
что двигательные тесты должны соответ-
ствовать таким критериям как: доступность, 
индифферентность, надежность, емкость, 
информативность.

Vaskov Y.V. The problem of use of 
motor test at lesson of physical 
culture. The article is considered 
questions of the use motor test at lesson 
of physical culture. It is illuminated 
historical aspects of determination of 
pupils’ physical preparedness by means 
of motor test. It is determined main 
functions and purposes of undertaking 
motor test, as well as their change from 
scholastic and checking standard. It is 
rendered concrete main features test, 
their directivity on determination of the 
concrete physical ability, rules of the 
undertaking motor test. It is considered 
apart questions of the test and test use 
for determination level of capacity of 
work of pupils. Aim – to define a role 
and place of motive tests in the system 
of physical education of students of 
general educational establishments. 
It is certain that testing helps the 
decision of intricate pedagogical 
problems. It is well-proven that motive 
tests must correspond to such criteria 
as: availability, indifference, reliability, 
capacity, informing.

Ключові слова:
фізичне виховання, урок, фізична 
культура, рухові тести, критерії, 
відбор.

физическое воспитание, урок, физическая 
культуры, двигательные тесты, крите-
рии, отбор.

physical education, lesson, physical 
culture, motor tests, criteria,  selection..

Вступ. 1

Однією із провідних проблем сучасної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах є підвищення 
її якості. Складовим компонентом цієї проблеми й 
умовою пошуку шляхів підвищення якості освіти є 
розробка об’єктивних засобів і критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Специфікою навчального 
предмета „Фізична культура” є те, що провідним 
його компонентом є способи діяльності практичного 
характеру, а теоретичні знання вважаються 
обслуговуючими. Тому, на відміну від інших 
навчальних предметів, на уроках фізичної культури 
використовувалися навчальні і контрольні нормативи 
а також рухові тести. За допомогою навчальних 
нормативів визначався рівень технічної підготовки, 
а під час прийому контрольних нормативів і рухових 
тестів оцінювався рівень фізичної підготовленості 
учнів. За останні роки в загальноосвітніх школах 
України було зафіксовано декілька смертельних 
випадків на уроках фізичної культури. Рядом наказів 
МОН України було заборонено проведення рухових 
тестів на уроках фізичної культури і вони були 
виключені з навчальних програм. Ми вважаємо що 
це рішення не сприяє об’єктивному визначенню 
як фізичної підготовленості учнів, так і їх стану 
здоров’я. 

Дослідження виконується згідно з планом науково-
дослідної роботи Харківської державної академії 
фізичної культури.
© Васьков Ю.В., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – визначити роль і місце рухових 

тестів в системі фізичного виховання учнів загально-
освітніх навчальних закладів. Провідна мета обумо-
вила низку конкретних завдань дослідження:

Розкрити історичні аспекти впровадження ру-1. 
хових тестів для визначення рівня фізичної 
підготовленості.
Визначити умови і порядок проведення рухових 2. 
тестів на уроках фізичної культури.
Висвітлити основні характеристики рухових тестів 3. 
та їх призначення у визначенні конкретних фізичних 
здібностей.

Результати дослідження.
Тест (англ. test – випробування, дослідження) – 1) 

завдання стандартної форми, за якими проводяться 
випробування для визначення розумового 
розвитку, здібностей, вольових якостей та інших 
психофізіологічних характеристик людини. [8, с. 506].

Психологи розрізняють тести досягнення, тести 
інтелекту, тести креативности, тести критеріально-
орієнтовані, тести проектувальні тощо [6, с. 396-400]. 
У залежності від галузі досліджень К.Інгекамп. [4, 
с.240] розрізнює такі види тестів: тести досягнень, 
психометричні особистісні тести, тести шкільної 
успішності, тести інтелекту та професійної працез-
датності тощо. Тести, в основі яких є рухові завдання, 
називають руховими або моторними. 

Уперше дослідження в галузі тестів розроблені 
англійським генетиком і антропологом Ф.Гальтоном 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

(1888). Пізніше теорію тестів розвинули англієць 
Д.Кеттел (1890) і французький психолог А.Біне (1903). 
Математичним забезпеченням проблем тестування 
вперше займалися К.Спірнен і В. Браун (1910). Науко-
ве обґрунтування теорії тестування у фізичному ви-
хованні вперше розкрито в роботі Ф.Роджерса „Тести 
фізичних здібностей у процесі фізичного виховання” 
(1925) і Мак-Коля „Вимірювання загальних рухових 
здібностей” (1934). У СРСР використання рухових 
тестів для визначення рівня фізичної підготовленос-
ті населення вперше застосовано в комплексі ГПО 
(1931). Подальший розвиток теорії тестування відзна-
чається з 60-х років: (В.П.Філін, 1960; Д.Д.Донськой, 
1961; В.М.Заціорський,1966 та ін.). Серед українських 
учених слід відзначити дослідження Л.В.Волкова: 
„Методика виховання фізичних здібностей учнів” [1, 
2] і дослідження Л.П.Сергієнко [7]. Великий внесок 
зробила Т.Ю. Круцевич (1985). З 1997 року рухові тес-
ти стали обов’язковими для учнів всіх класів. Це було 
пов’язано з тим, що були введені „Державні тести і 
нормативні оцінки фізичної підготовленості населен-
ня України”[3]. А з 2001 року в шкільну програму [5] 
включено орієнтовний і обов’язковий (для 4, 9, і 11 
класів) комплексні тести.

У фізичному вихованні учнів тестування допома-
гає вирішенню ряду складних педагогічних завдань: 
визначення рівня розвитку рухових якостей та фізич-
ної підготовленості у дітей 1-11 класів; порівняння 
підготовленості учнів одного віку й статі; забезпечен-
ня об’єктивного контролю навчання учнів; виявлення 
позитивного та негативного впливу застосування за-
собів навчання; проведення відбору для занять учнів 
тим чи іншим видом спорту тощо.

 Рухові тести повинні відповідати таким критері-
ям, як: валідність, доступність, індиферентність, на-
дійність, ємність, інформативність тощо.

Валідність – вибірність або достовірність (вірогід-
ність) – слід розглядати як міру вірогідності тесту. Ва-
лідність показує, чи дійсно вимірюється цим тестом 
те, що треба виміряти. Наприклад, підтягування на 
перекладині дійсно вимірює силу. Тест повинен бути 
доступним при виконанні для всіх учнів, відповідати 
їх фізичній та технічній підготовці.

Індиферентність (байдужість) до тих факторів 
навчально-виховного процесу, які в даний момент не 
є предметом вивчення. Якщо тест використовується 
для визначення рівня координації рухів, то його ре-
зультативність не повинна залежати від рівня розви-
тку рухових якостей. Надійністю тестів називають 
ступінь порівняння збігу результатів при повторному 
тестуванні тих самих учнів в однакових умовах. Тест 
повинен бути ємним, здатним містити максимум ін-
формації.

Інформативність тесту – це ступінь точності, з 
якою вимірюється конкретна якість чи здібність, тоб-
то показує, що даний тест вимірює ту рухову якість, 
яка необхідна для вивчення. Тест повинен володіти 
шкалою вимірювання в яких-небудь об’єктивних по-
казниках (секунди, сантиметри, кілограми, число по-
вторень).

До важливих критеріїв добору і використання тес-
тів є безпечність їх застосування. Провідною умовою 
застосування рухових тестів в школі є об’єктивні по-
казники стану здоров’я кожного учня з 1 по 11 клас. 
Ці показники необхідно отримати після поглиблено-
го медичного огляду. Окрім поглибленого медичного 
огляду медичні працівники повинні провести функці-
ональну пробу Руф’є яка дозволяє визначити рівень 
працездатності учнів. цю пробу не проводять  тільки 
з учнями, які за станом здоров’я віднесені до спеці-
альної медичної групи. Окрім цього учителі фізичної 
культури повинні постійно стежити за станом здоров’я 
учнів під час виконання фізичних вправ за показника-
ми пульсу, частотою дихання, кольором шкіри, станом 
поведінки тощо. Головною помилкою укладачів про-
грам, які ввели рухові тести, було те, що тести вклю-
чалися в систему оцінювання. Учні, намагаючись 
отримати максимальну оцінку перенапружувалися, і, 
як наслідок перевтомлювалися. На наш погляд, рухові 
тести не можна використовувати в якості навчальної 
оцінки. Вони повинні стати „інструментом” в руках 
учителя по визначенню прогалин в розвитку рухових 
здібностей учнів і основою визначення додаткових 
засобів для кожного учня в справі підвищення рівня 
фізичної підготовленості.

Однією з важливих вимог при використанні тестів 
є комплексність застосування різноманітних спроб. 
Не буває швидкісних здібностей узагалі, вони можуть 
проявлятися у вигляді або часової рухової реакції, або 
швидкості одиночного руху, або частоти рухів, що по-
вторюються. Тому для одержання найбільш повного 
уявлення про рівень розвитку швидкості треба вико-
ристовувати кілька специфічних тестів.

Отримані за допомогою тестів результати можуть 
використовуватися в якості об’єктивної основи для 
планування навчально-виховного процесу. Тести до-
помагають вирішувати такі завдання, як: 
1. Визначення загальної фізичної підготовленості за 

допомогою комплексу тестів, які включають оцінку 
функціонального стану основних систем організму, 
визначення рівня розвитку рухових здібностей.

2. Визначення динаміки розвитку результатів у процесі 
навчання протягом року, а також протягом кількох 
років (до 10).

3. Визначення відповідності планування і отриманих 
результатів в ході навчально-виховного процесу.

4. Раціоналізація засобів, які використовуються на за-
няттях.

5. Виховання в учнів самостійності під час занять на 
основі озброєності їх методами контролю та само-
контролю.

6. Перевірка теоретичних положень на практиці, виз-
начення шляхів їх впровадження в масову практи-
ку.

7. Визначення стану здоров’я учнів, а особливо 
реакцію основних функціональних систем на певне 
навантаження.

8. Встановлення контрольних нормативів з окремих 
розділів для учнів різного віку на основі великого 
масиву обстежуваних.
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Тести для визначення різних рухових якостей 

виконуються в певній послідовності: спочатку – на 
швидкість і координацію рухів, потім – на швидкісно-
силові якості й гнучкість, а в кінці – на витривалість.

Періодичність тестування може бути від двох (ве-
ресень, травень) до чотирьох разів (вересень, грудень, 
лютий, травень) на рік.

Розглянемо основні характеристики різних рухових 
здібностей, які визначаються за допомогою тестів.

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з 
великою амплітудою. Загальну гнучкість визначають 
нахилом тулуба вперед і назад (з основної стійки) 

Рухомість хребта при скручуванні визначають по-
воротом тулуба в сторони. Для цього, сидячи на гім-
настичній лаві й держачи на спині гімнастичну пали-
цю, виконується поворот тулуба праворуч і ліворуч. 
Рухомість вважається доброю, якщо кут повороту до-
сягає 90°.

Рухомість хребта у фронтальній площині визнача-
ється нахилами тулуба ліворуч і праворуч. Якщо до-
лоня прямої руки досягає коліна, рухомість добра.

Величина рухів у суглобах вимірюється спеціаль-
ним приладом гоніометром.

Спритність – це здатність вибирати й виконува-
ти потрібні рухи (дії) правильно, швидко і вправно. 
Спритність – це здатність швидко й точно виконувати 
рухові завдання, особливо ті, що виникають несподі-
вано. Це, так би мовити, вищий прояв здібності коор-
динувати свої рухи, До тестів, які визначають сприт-
ність і координацію рухів, відносять: човниковий біг 
(3х10 м, 4х10 м, 4х9 м); десять стрибків через гімнас-
тичного козла (висота 1м) без підкидного мостика в 
обидві сторони. Для визначення статичної координації 
застосовують пробу Ромберга, яка виконується таким 
чином: стійка на одній нозі, інша п’яткою впирається 
в коліно першої, руки на поясі, очі заплющені. Показ-
ник менше 15 сек. – незадові-льно, 15 сек. – задовіль-
но, більше 15 сек. – добре.

Витривалість – це здатність людини виконувати 
безперервну динамічну роботу певної потужності 
протягом тривалого часу. Для оцінки витривалості ні-
мецькі вчені (. Х.Бубе, Г.Фек, Х. Штюблер, ф.Трош, 
1968)пропонували враховувати відстань, яку людина 
може пробігти із середньою швидкістю (50 % від мак-
симальної). В.П. Філін, Н.А.Фомін(1980) пропонують 
враховувати час, який показують учні на певній дис-
танції: для хлопчиків 13 років і дівчат 13-14 років – біг 
300 м; для підлітків і юнаків 14-18 років – біг 800 м; 
для дівчат 15-18 років – біг 600м.

В окремих програмах з фізичного виховання про-
понують 6-хвилинний біг, де вимірюється дистанція в 
метрах, яку пробіг учень. Американські вчені пропо-
нують для школярів біг на 1 милю (1600 м), а також 
12-хвилинний біг (тест Ф.Купера).

   Швидкість – це здатність людини здійснювати дії 
в мінімальний для даних умов відрізок часу. Розріз-
няють три основні форми прояву швидкості: латент-
ний час рухової реакції; швидкість одиночного руху; 
частота рухів. Т.Ю.Круцевич (1985) вказує, що макси-
мальні показники швидкості досягаються в перші 5-6 

сек, тому більшість тестів складають з коротких від-
різків від 20 до 60 метрів. Частоту рухів вимірюють 
під час виконання бігу на місці. Підраховується кіль-
кість кроків за 15 сек. (стегно кожен раз піднімаєть-
ся до кута 90° ). Швидкість одного руху визначають 
за допомогою тесту, пов’язаного з ловінням лінійки. 
Лінійка розташована паралельно долоні руки, нульо-
ва позначка лінійки розміщується на рівні нижнього 
краю долоні. Приймаючий тест випускає лінійку , а 
учень якнайшвидше повинен спіймати її. Найменший 
показник свідчить про найкращу швидкість.

До тестів, які визначають швидкісно-силові якос-
ті, слід віднести: стрибок у довжину з місця, кидок 
набивного м’яча вагою 1 кг з положення сидячи, 
ноги нарізно. Кидок виконується двома руками з-за 
голови.

Сила – це здатність людини долати зовнішній опір 
за допомогою м’язових зусиль. Для визначення сило-
вих здібностей у загальноосвітніх навчальних закла-
дах можна використовувати такі тести й вправи: підтя-
гування у висі (хлопчики); підтягування у висі лежачи 
(дівчата, висота від 90 до 110 см); динамометрія обох 
рук (сила кісті); тест для визначення станової сили; 
згинання рук в упорі лежачи; тримання кута в упорі 
на брусах; піднімання прямих ніг на кут 90° у висі на 
гімнастичній стінці; піднімання тулуба з положення 
лежачи на спині, руки за головою – за 1 хвилину.

Рекомендується для кожного учня скласти індиві-
дуальну картку й заповнювати її, починаючи з першо-
го класу, відзначаючи зміну результатів протягом на-
вчання в школі з 1 по 11 клас. Така система дозволяє 
вчителеві постійно здійснювати педагогічний контр-
оль розвитку основних рухових якостей учнів усієї 
школи. 

Окрім рухових тестів, для визначення рівня фі-
зичної підготовки учнів бажано виконувати тести для 
оцінки функції серцево-судинної системи.

Важливіша роль до прояву витривалості людини 
належить кровообігу. Під час навантаження серце за 
допомогою кровообігу повинно доставити працюю-
чим органам необхідну масу крові. Потреба органів 
у крові визначає величину роботи серцево-судинної 
системи. більшість проб серцево-судинної системи 
засновано на вимірюванні частоти серцевих скоро-
чень та кров’яного тиску до, під час та після наван-
таження.

Тест Мортине. Після 5 хвилин спокійного сидіння 
в учня тричі вимірюють кров’яний тиск і пульс з 1 хв. 
перервами. Потім він виконує 20 глибоких присідів 
протягом 40 сек. І знову сидить до завершення віднов-
лення. Після виконання вправ через кожну хвилину ви-
мірюють кров’яний тиск і пульс протягом 15-20 сек.

У нормі кров’яний тиск повинен повернутися до 
вихідного результату через 4 хв., а частота пульсу че-
рез 3 хв. Прискорення пульсу після навантаження не 
повинно бути більше 20 ударів за хвилину.

Індекс Рюффьє. Частота пульсу вимірюється після 
5 хв. покою в положенні сидячи (Р1). Потім наванта-
ження – 30 глибоких присідів протягом 30 сек. Зразу 
після 30-го присіду вимірюється пульс у положенні 
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стоячи (Р2), яке повторюється через 1 хвилину сидін-
ня (Р3).

Оцінка визначається за формулою:

I = (P1 + P2 + P3 - 200)/10

 І оцінюється згідно з класифікацією Руф’є:
< 0 = відмінно
  0 – 5 = добре
  6 – 10 = задовільно
 11 – 15 = слабо
> 15 = незадовільно

Наприклад, Р1 = 60; Р2 = 120; Р3 = 80

I = [(60+120+80)-200]/10 =  6.

Оцінка: задовільно.

Висновки.
У цій статті ми намагались у стислій формі роз-

крити основні аспекти визначення рівня фізичної 
підготовленості учнів за допомогою рухових тестів 
і функціональних проб. Визначено, що до головних 
умов якісного впровадження тестів на уроках фізичної 
культури необхідно віднести такі: якісне проведення 
поглибленого медичного огляду учнів; вивчення рівня 
реакції організму кожного учня на певне фізичне на-
вантаження; використання рухових тестів не для ви-
значення навчальної оцінки учнів, а як „ інструмента” 
сумісної діяльності учителя та учнів в підвищенні рів-
ня їх фізичної підготовленості; систематичний контр-
оль з боку учителя за станом здоров’я учнів на уроці 
та реакцією їх організму на фізичні навантаження.

У наступних матеріалах, на підставі теоретичних і 
практичних досліджень, спробуємо представити мак-
симальну кількість рухових тестів і функціональних 
проб, за допомогою яких можна відстежувати динамі-
ку фізичного розвитку дітей з 1 по 11 клас.
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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 
підлітків хворих на церебральний  
параліч. У дослідженні приймали 
участь 16 школярів підліткового 
віку зі спастичними формами цере-
брального паралічу різного ступе-
ня важкості. Для визначення їхньої 
функціональної підготовленості ви-
користовувалася багатофакторна 
експрес-діагностика С.А. Душаніна. 
Показана можливість використан-
ня багатофакторної експрес діа-
гностики для цієї групи населення. 
Встановлено, що уроки фізичної 
культури, які включають спеціально 
організовані рухливі ігри, елементи 
кросової підготовки та заняття на ве-
лотренажерах сприяють зростанню 
показників функціональної підготов-
ки та позитивно впливають на орга-
нізм підлітків з церебральним пара-
лічем в цілому. Мета роботи оцінити 
вплив занять фізичною культурою на 
енергозабезпечення організму під-
літків з церебральним паралічем.

Виндюк П.А. Реабилитация подрост-
ков больных церебральным параличом 
средствами физической культуры. Ис-
следовано влияние физических упражне-
ний в сочетании с подвижными играми на 
энергообеспечение организма подростков 
с церебральным параличом. В исследо-
вании принимали участие 16 школьников 
подросткового возраста со спастическими 
формами церебрального паралича разной 
степени тяжести. Для определения уровня 
их функциональной подготовленности была 
использована многофакторная экспресс-
диагностина С.А.Душанина. Показана воз-
можность использования многофакторной 
экспресс-диагностики для этой группы насе-
ления. Установлено, что уроки физической 
культуры, которые включают специально 
организованные подвижные игры, элементы 
кроссовой подготовки и занятия на велотре-
нажерах содействуют росту показателей 
функциональной подготовки и положитель-
но влияют на организм подростков с цере-
бральным параличом в целом. Цель рабо-
ты – оценить влияние занятий физической 
культурой на энергообеспечение организма 
подростков с церебральным параличом.

Vindiuk P.A. Rehabilitation of 
adolescent patients with cerebral 
palsy by means of physical culture. It 
is researched the effect of exercise in the 
promptness with mobile games on the 
power supply of the body of adolescents 
with cerebral palsy. The study involved 
16 adolescent schoolchildren with 
spastic forms of cerebral palsy of 
varying severity. In order to determine 
their level of functional training has 
been used S.A. Dushanina’s multifactor 
express-diagnostics. It is shown 
indications of the possibility of multi-
factor for the rapid diagnosis of this 
group. It is established that the lessons 
of physical culture, which includes a 
specially organized outdoor games, 
elements of switch room training and 
training on cycling performance of 
functional contribute to the growth of 
training and have a positive effect on the 
body of adolescents with cerebral palsy 
as a whole. Aim of work – to estimate 
influence of employments a physical 
culture on energy-supply of organism of 
teenagers with cerebral palsy.

Ключові слова:
підлітки, церебральний параліч, фі-
зична культура, реабілітація, бага-
тофакторна експрес-діагностика, 
енергозабезпечення.
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Вступ.1

Як відомо, в останні роки зростає кількість дітей 
з особливими потребами, в тому числі і дітей хворих 
на церебральний параліч. Сьогодні в Україні близько 
160 тис. дітей, які потребують допомоги, а 30 тис. ді-
тей потребують тривалої реабілітації. [1]. Учені вва-
жають, що церебральний параліч (paralysis cerebralis 
infantilis) – є групою центральних рухових порушень 
(кірково-підкіркових синдромів), при яких в антена-
тальному, перинатальному і ранньому неонатальному 
періодах розвитку відбувається гостра і хронічна дія 
етіологічного чинника (чинників), що призводить до 
пошкодження головного мозку і подальшого пору-
шення розвитку переважно рухової сфери [5]. Згідно 
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) [3].

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).
© Віндюк П.А., 2012

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 
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 [2], 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 
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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. 

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, чергування; – напів присід (стопа повністю сто-
їть, п’яту не підіймати) Всі вправи виконувались по-
вільно, не прикладаючи сили, без різких рухів. Легкий 
біг з виконанням завдання, «Вирости великими»:  В.п. 
– о.с. піднімаючись, підняти руки вгору і тягнуться – 
вдох. Опускатись – руки вниз (через сторони) з вимо-
вою «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 
– помірний.
Вправа №2 – В.п. – лежачи на маті, згинання-• 
розгинання ніг у кульшовому суглобі почергово, 
пальці 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 упе-
ред. Темп – повільний.
Вправа №4 – В.п. – сидячи на маті, ноги у сторони, • 
виконуємо нахил уперед почергово до кожної ноги 
обома руками, пальці на себе (для більшого ефекту 

розтягнення литкового м’язу) голова розслаблена, 
намагаємось 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.), спи-
ну тримати рівно. Темп – помірний.
Вправа №6 – В.п. – о.с. виконуємо вдих та одночасно • 
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 
рівно, дивимось уперед, п’ятки не відриваємо від 
підлоги. 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 – 
поворот тулуба вліво; на рахунок 2 – вихідне поло-
ження; 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 кож-
ній 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 мето-
дами:
1) скорочення тривалості гри;
2) уведення перерв для відпочинку;
3) зменшення величини ігрового майданчика;
4) спрощення правил гри;
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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-
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 

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 стомлен-
ню)

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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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.
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Валео-педагогічна культура батьків та її роль  

у формуванні здорового способу життя дітей дошкільного віку
Волошин О. Р.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Анотації:
Розглянуто організаційно-
методичні аспекти роботи з сім’єю 
по формуванню здоров’я у молоді. 
Висвітлено зміст, форми організа-
ції роботи з сім’ями в умовах вале-
ологізації дошкільного виховання. 
У дослідженні було проведено ан-
кетування 45 батьків, 25 виховате-
лів та 25 дітей у вільному режимі 
протягом двох тижнів. Результати 
анкетувань довели, що лише 20% 
батьків приділяють певну увагу 
в сім’ях формуванню здорового 
способу життя дітей, 30% батьків 
вважають, що приклад дорослих у 
цьому питанні – першооснова, але 
майже 68% батьків мають недо-
статній рівень педагогічної валео-
логічної культури. Аналіз результа-
тів анкетування дітей свідчить, що 
у респондентів є необхідні переду-
мови для формування знань, вмінь 
та навичок здорового способу жит-
тя, їм доступне розуміння ціннос-
ті власного здоров’я та здоров’я 
ближніх. Наведено методичні ре-
комендації по активізації взаємо-
дії дошкільної освітньої установи і 
сім’ї по формуванню здоров’я до-
шкільників.

Волошин Е.Р. Валео-педагогическая 
культура родителей и еë роль в форми-
ровании здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста. Рассмотрены 
организационно-методические аспекты ра-
боты с семьей по формированию здоровья 
у молодежи. Отражено содержание, формы 
организации работы с семьями в условиях 
валеологизации дошкольного воспитания. 
В исследовании было проведено анкетиро-
вание 45 родителей, 25 воспитателей и 25 
дети в свободном режиме в течение двух 
недель. Результаты анкетирования дока-
зали, что только 20% родителей уделяют 
определенное внимание в семьях форми-
рованию здорового образа жизни детей, 
30% считают, что пример взрослых в этом 
вопросе – первооснова, но почти 68% ро-
дителей имеют недостаточный уровень 
педагогической валеологической культуры. 
Анализ результатов анкетирования детей 
свидетельствует, что у респондентов есть 
необходимые предпосылки для формиро-
вания знаний, умений и навыков здорово-
го образа жизни, им доступное понимание 
ценности собственного здоровья и здоро-
вья ближних. Приведены методические 
рекомендации по активизации взаимо-
действия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи по формированию 
здоровья дошкольников.

Voloshyn O. R. Valeo-pedagogical 
culture of parents and its role 
in forming healthy way of life of 
preschool age children. It is considered 
organizationally-methodical aspects of 
work with family on forming health for 
young people. Maintenance is reflected, 
forms of organization of work with 
families in the conditions of valeology of 
preschool education. In research were 
questionnaire 45 parents, 25 educators 
and 25 children in the free mode during 
two weeks. The results of questionnaires 
proved that only 20% parents spare 
certain attention in families to forming 
of healthy way of life of children, 30% 
consider that an example of adults in this 
question is fundamental principle, but 
almost 68% parents have an insufficient 
level of pedagogical valeological culture. 
The analysis of results of questionnaire of 
children testifies that respondents have 
necessary pre-conditions for forming 
knowledge, abilities and skills of healthy 
way of life, accessible understanding of 
value of own health and health of near 
them. Methodical recommendations are 
brought for activations of co-operation of 
preschool educational establishment and 
family on forming of health of preschool 
children.

Ключові слова:
сім’я, культура, здоров’я, 
виховання. 

семья, культура, здоровье, воспитание. family, culture, healthy, education. 

Вступ. 1

Соціально-економічні зміни, які відбуваються в 
сучасному українському суспільстві, активізували 
проблеми формування здорового способу життя 
особистості. Важливість виховання здорового способу 
життя у дошкільників обумовлена розумінням, що 
лише з самого раннього дитинства можна привити 
основні знання, навички і звички з охорони здоров’я, 
які згодом перетворяться у важливий компонент 
загальної культури людини і вплинуть на формування 
здорового способу життя усього суспільства. Саме у 
дошкільному віці закладається майбутній потенціал 
здоров’я, це найважливіший час для виховання 
здорового способу життя. Діти дошкільного віку вже 
здатні розуміти й усвідомлювати залежність стану 
здоров’я від способу життя.

Для сучасних досліджень проблеми формування 
здорового способу життя в Україні характерний 
багатоплановий підхід. Це вимагає аналізу наявної 
теоретичної бази з проблеми формування здорового 
способу життя і розробки на її основі ефективних 
педагогічних умов удосконалення процесу 
формування здорового способу життя особистості 
як одного з головних показників її освіченості й 
вихованості [7]. Філософський та соціальний аспект 
формування здорового способу життя дітей та молоді 
відображено в працях А. Бойко, Н. Гундарова, В. 
Крюкова, О. Сахно, Л. Сущенко; медико-біологічний 
© Волошин О. Р., 2012

аспект розроблено у дослідженнях М. Амосова, 
Г. Апанасенко, Н. Борисенко, А. Мартиненко. 
Психолого-педагогічний аспект формування здорового 
способу життя дошкільників та школярів розглядали 
В. Оржеховська, Е. Буліч, Т. Бойченко, З. Плохій, 
С. Юрочкіна, С. Кондратюк, С. Свириденко та ін. 

Таким чином, особливого значення набуває 
цілеспрямований вплив на особистість, визначення 
форм, засобів та методів, які є дієвими у вихованні 
здорового способу життя дошкільників.

Робота виконана за планом науково-дослідницької 
роботи Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.

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

методичних аспектів роботи з сім’єю щодо формуван-
ня здорового способу життя дітей дошкільного віку. 
Основне завдання статті – розкрити зміст та методич-
ні рекомендації організації роботи з родинами в умо-
вах валеологізації дошкільного виховання, висвітли-
ти форми підвищення рівня педагогічної освіченості 
батьків. 

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

Результати дослідження. 
У науковій літературі недостатньо висвітлені кон-

кретні технології здійснення виховання здорового 
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способу життя дітей дошкільного віку. На сьогодніш-
ній день існують певні труднощі у вирішенні пробле-
ми формування здорового способу життя у дошкіль-
ників:
– по-перше, дітям пропонується досить складна 

інформація стосовно структури і функцій мозку, 
нирок, печінки, серця тощо;

– по-друге, формування здорового способу жит-
тя в умовах дошкільного навчального закладу 
обмежується окремими заходами, які проводяться 
здебільшого епізодично і безсистемно;

– по-третє, під час проведення з дошкільниками за-
нять з валеології переважає репродуктивний метод;

– по-четверте, відсутність наочного матеріалу та 
недостатнє матеріальне забезпечення;

– по-п’яте, проблема формування здорового спосо-
бу життя дошкільників недостатньо висвітлена в 
психолого-педагогічній літературі;

– по-шосте, часто заняття з валеології не введені у роз-
клад та не інтегруються з іншими видами занять;

– по-сьоме, у більшості вихователів труднощі у 
формуванні здорового способу життя пов’язані з 
недостатнім знанням понятійного апарату валеології 
як науки, неадекватним розумінням цілей та за-
вдань першої ланки валеологічної освіти з добором 
та адаптацією валеологічного змісту [8].
Виходячи з проблематики, можна виявити цілу 

низку суперечностей у формуванні здорового спосо-
бу життя дошкільників, серед яких – неусвідомлення 
батьками основних компонентів здорового способу 
життя, їхня недостатня педагогічна освіченість щодо 
змісту та шляхів формування здорового способу жит-
тя маленьких дітей, малоефективна система взаємо-
відносин, спільних зусиль дошкільного навчального 
закладу і сім’ї та педагогічного керівництва сімейним 
вихованням.

Однією з причин такого стану на сьогодні є, по-
перше, недостатня увага дошкільної педагогіки відно-
синам між сім’єю і дошкільним навчальним закладом 
та їхнім спільним діям щодо формування здорового 
способу життя дошкільника; по-друге, недостатньо 
вивчається сім’я як фактор формування особистості, 
психолого-педагогічні умови родинного виховання, 
виховний потенціал сім’ї. На практиці це виявляється 
в епізодичній участі сім’ї у вирішенні виховних про-
блем дошкільного закладу. Батьки все більше покла-
даються на виховну функцію дошкільного закладу і 
при невдачах у вихованні дітей насамперед висувають 
претензії педагогам, забуваючи про моральний аспект 
батьківського обов’язку у вихованні дитини і вимоги 
Закону України “Про дошкільну освіту”, у статті 8 яко-
го сказано, що батьки несуть відповідальність за роз-
виток, виховання і навчання дітей, а також збереження 
їхнього життя і здоров’я [2]. Тому мета формування 
здорового способу життя дитини має бути єдина і для 
сім’ї, і для дошкільного закладу як виразника інтер-
есів суспільства у галузі виховання підростаючих по-
колінь. Потрібно орієнтуватися на виховну співпрацю 
у цьому процесі батьків і педагогів. 

 Під час проведення дослідження ми переконалися, 
що часто родинне виховання й виховання дітей у до-
шкільних навчальних закладах існують як дві окремі 
ланки: вдома дитина інколи отримує одні настанови, 
зразки поведінки, а в дитячому садку – інші. Батьки 
хочуть бачити своїх дітей здоровими, але не завжди 
розуміють залежність стану здоров’я від способу жит-
тя. Тому потрібно глибоко вивчати виховний потенці-
ал сім’ї, використовуючи комплекс прийомів і методів: 
спостереження, бесіди, анкетування. Арсенал прийо-
мів і методів вивчення виховного потенціалу сімей 
вихованців потрібно вибирати виходячи з конкретних 
умов вивчення сімей, що допомагає науково виявити 
проблемні помилки сімейного виховання щодо фор-
мування здорового способу життя дошкільників, дати 
індивідуальні кваліфіковані поради батькам. Вивчен-
ня сім’ї передбачає глибокий і всебічний аналіз пози-
тивних і негативних особливостей.

Рівень педагогічної валеологічної культури бать-
ків залежить від таких умов, як рівень освіти, спрямо-
ваність особистості, її індивідуальних особливостей, 
професійних якостей, життєвого досвіду та іншого. 
Найважливішим компонентом педагогічної культури 
батьків є їхня педагогічна підготовленість. Це певна 
сума психолого-педагогічних, фізіологічних знань, а 
також вироблені у процесі практики навички і вміння 
з формування у дітей звички здорового способу життя 
[6].

Система роботи з підвищення педагогічної культу-
ри батьків з основ здорового способу життя здійсню-
ється через колективні, індивідуальні та наочні форми 
роботи. Сюди входять бесіди, консультації, відвід-
ування сімей, запрошування батьків до дошкільного 
закладу, індивідуальні пам’ятки, поради, бюлетені, 
папки-пересувки, альбоми-естафети, батьківські збо-
ри, групові консультації, лекторії педагогічних знань, 
школи молодих батьків, семінари-практикуми, бать-
ківські конференції, фестивалі, стінгазети, практичні 
рекомендації для батьків з питань здорового способу 
життя. Систематизувавши цю роботу, об’єднавши ці 
форми в єдине ціле отримаємо спільну роботу до-
шкільного навчального закладу і сім’ї, що дасть хоро-
ший результат у формуванні здорового способу життя 
дітей дошкільного віку. 

Розпочати роботу потрібно в самому педагогічно-
му колективі дошкільного закладу, тому що роль пе-
дагога має дуже велике значення у формуванні здоро-
вого способу життя дітей. Власний приклад педагогів 
буде стимулювати батьків до активізації у вирішенні 
проблем валеологічного виховання дітей.

 У підвищенні педагогічної культури батьківської 
громадськості провідне місце повинні займати форми 
пропаганди здорового способу життя: організація ро-
боти університету валеологічно-педагогічних знань, 
випуск агітаційних та попереджувальних плакатів, 
оформлення тематичних стендів, робота консульта-
тивних пунктів, прес-конференції, батьківські педа-
гогічні студії з даної проблематики, родинні мости, 
клуби тощо [4].
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підвищення взаємодії дошкільного навчального за-
кладу і сім’ї є використання нетрадиційних форм і за-
собів роботи з батьками щодо формування здорового 
способу життя дошкільників. Серед них – функціо-
нування консультативних пунктів з проблеми вале-
ологічного виховання, конференції батьків з обміну 
досвідом щодо організації раціонального дозвілля 
дітей, рухового режиму, оптимального харчування, 
семінарів-практикумів з відродження національних 
традицій валеологічного змісту в родинах.

 Засідання дискусійних клубів передбачають різ-
номанітну тематику та форми роботи, серед яких: 
лекція-консультація “Народна педагогіка про здо-
ровий спосіб життя”, дискусія “Роль батьків у фор-
муванні і зміцненні здоров’я дітей”, вечір запитань 
і відповідей “Методика валеологічного виховання: 
принципи та підходи”, батьківський фестиваль “Здо-
рова родина – здорова країна”, круглий стіл “Давайте 
розберемося спільно, що заважає нашим дітям бути 
здоровими”, сімейний портрет “Здоровий спосіб жит-
тя в нашій сім’ї”, бесіда “Відповідальність батьків за 
збереження фізичного і психічного здоров’я дітей”. 

 Заслуговують на увагу проведення таких оригі-
нальних форм проведення роботи з родинами, як пе-
дагогічний десант, коли педагоги виступають перед 
батьками на підприємствах, організаціях, де працю-
ють батьки, влаштовують виставки, випуски спеці-
альних стіннівок. Доречним є проведення такої форми 
роботи, як “Дерево роду”, де зустрічаються покоління, 
обговорюються підходи до зміцнення здоров’я дітей, 
звернення до народної педагогіки.

 Ефективною є така форма роботи, як зустріч у 
родинному колі, де здійснюється індивідуальна допо-
мога родинам через консультації валеологічного спря-
мування, показ, зустріч з лікарями, психологом. 

 У системі педагогічного всеобучу бажано викорис-
товувати педагогічні задачі та завдання для батьків, які 
мають валеологічний зміст. Ці завдання можуть бути 
логічними, головна мета яких полягає у стимулюванні 
активності батьків до самостійного набуття педагогіч-
них валеологічних знань, умінь, осмисленні важливих 
положень педагогічної валеології, виховання дітей у 
сім’ї. Логічні завдання допомагають аналізувати, зі-
ставляти з практичною діяльністю виховання дітей 
в родині і в дошкільному закладі, робити висновки, 
помічати перспективи та шляхи поліпшення валеоло-
гічного виховання. Практичні завдання допомагають 
батькам формувати і розвивати педагогічні вміння і 
навички, застосовувати їх в конкретних ситуаціях ви-

ховання дітей в родині. Це можуть бути дослідження 
конкретних умов виховання дітей, вивчення причин 
недоліків у вихованні і розробка на цій основі заходів 
щодо удосконалення навчально-виховного процесу в 
родині і дошкільному навчальному закладі. Навчальні 
завдання широко використовуються педагогами в сис-
темі батьківського загального навчання. Виконуючи 
такі завдання, батьки індивідуально чи колективно 
аналізують літературу з питань формування здоро-
вого способу життя дітей, обговорюють педагогічні 
ситуації, пропонують шляхи і способи покращання 
валеологічного виховання дітей [3].

 Систематизувавши і об’єднавши форми роботи 
педагогічного колективу дошкільного навчального 
закладу і сім’ї, ми переконались, що немає такої час-
тини педагогічного процесу, в яку не можна було б 
включити валеологічний зміст. 

 Однак це зовсім не означає, що батьки вдома, з 
дня на день, кожної години повинні втлумачувати ді-
тям валеологічні знання. Треба стерегтися втрати ді-
тьми інтересу до валеологічних знань через переван-
таження їх недоступною інформацією, відсутності на 
практиці переконання важливості отриманих знань 
для саморозвитку та самовдосконалення.

 Дуже важливо, щоб кожне повідомлення валео-
логічного змісту було відкриттям для дитини, раніше 
невідомим їй, стимулювало до самоаналізу, подаль-
шого розвитку. Лише в цьому випадку можна досягти 
позитивного результату, виробити у малюків чітке і 
постійне бажання бути здоровими, спритними, бадьо-
рими, веселими, зробити здоров’я предметом постій-
ного піклування дитини, а не лише батьків. 

Висновки. 
Таким чином ефективність формування здорового 

способу життя дошкільників залежить від цілеспря-
мованої діяльності педагогів та формування належно-
го рівня валео-педагогічної культури в сім’ї, єдності 
педагогічного впливу дошкільного навчального закла-
ду і сім’ї у вихованні здорового способу життя дітей, 
оновлення валеологічного змісту роботи з батьками та 
форм їхньої педагогічної освіти. 

Подальші напрями дослідження зазначеної про-
блематики вбачаємо в пошуку різноманітних іннова-
ційних технологій педагогічного процесу, які дадуть 
змогу широко використовувати заняття, інтелектуаль-
ні завдання з метою навчання дитини аналізувати кож-
не явище, дію з точки зору корисності чи шкідливості, 
навчання цінувати життя і здоров’я, що і є основним 
завданням дошкільного навчального закладу і сім’ї. 
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Вплив занять військово-спортивним багатоборством  

на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років  
у групах початкової підготовки

Воропай С.М., Бур’яноватий О.М.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Розглянуто вплив занять військово-
спортивним багатоборством на рі-
вень фізичної підготовленості юних 
спортсменів 6-7 років у групах по-
чаткової підготовки. Дослідження 
проведено на базі груп початкової 
підготовки при Кіровоградській 
федерації військово-спортивного 
багатоборства. У дослідженні при-
йняло участь 20 юних бійців. До-
слідження проводилося на протязі 
двох років при постійному контин-
генті тих, що займалися. Програма 
тренувань мала переважну спря-
мованість на загальнофізичну та 
акробатичну підготовку. Визначено 
темпи приросту показників сило-
вих, координаційних здібностей та 
гнучкості у юних бійців на протязі 
двохрічного циклу тренування. Ди-
наміка змін рівня прояву фізичної 
підготовленості дає можливість 
практиці підготовки спортсменів у 
військово-спортивному багатобор-
стві  більш ефективно розставляти 
акценти педагогічних впливів від-
повідно до завдань тренувального 
процесу.

Воропай С.Н., Бурьяноватый А.Н. Влия-
ние занятий военно-спортивным много-
борьем на уровень физической подго-
товленности юных спортсменов 6-7 лет 
в группах начальной подготовки. Рассмо-
трено влияние занятий военно-спортивным 
многоборьем на уровень физической под-
готовленности юных спортсменов 6-7 лет 
в группах начальной подготовки. Исследо-
вание проведено на базе групп начальной 
подготовки при Кировоградской федерации 
военно-спортивного многоборья. В иссле-
довании приняло участие 20 юных бойцов. 
Исследование проводилось в течение двух 
лет при постоянном контингенте занимаю-
щихся. Программа тренировок имела пре-
имущественную направленность на обще-
физическую и акробатическую подготовку. 
Определенно темпы прироста показателей 
силовых,  координационных способностей 
и гибкости у юных бойцов в течение двух-
летнего цикла тренировки. Динамика из-
менений уровня проявления физической 
подготовленности дает возможность прак-
тике подготовки спортсменов в военно-
спортивном многоборье  более эффектив-
но расставлять акценты педагогических 
воздействий в соответствии с заданиями 
тренировочного процесса.

Voropay S. M., Buryanovatiy O.М. 
Influence of employments military-
sporting all-round on level of physical 
preparedness of young sportsmen 
aged 6-7 year in groups of initial 
preparation. It is considered Influence of 
employments military-sporting all-round 
on the level of physical preparedness 
of young sportsmen 6-7 years in the 
groups of initial preparation. Research is 
conducted on the base of groups of initial 
preparation at the Kirovograd federation 
of military-sporting all-round. 20 young 
fighters took part in research. Research 
was conducted during two years at the 
permanent contingent of getting busy. 
The program of trainings had a primary 
orientation on general physical and 
acrobatic preparation. Certainly growth 
rates of indexes of power, coordinating 
capabilities and flexibility rates for young 
fighters during the two-year cycle of 
training. The dynamics of changes of 
level of display of physical preparedness 
enables practice of preparation of 
sportsmen in a military-sporting all-round 
more effectively to place the accents of 
pedagogical influences in accordance 
with the tasks of training process.

Ключові слова:
фізична, підготовленість,  юний, 
бійці, військовий, спортивний, ба-
гатоборство.

физическая, подготовленность, юный, 
бойцы, военный, спортивный, многобо-
рье. 

physical, preparedness, young, fighters, 
military, sporting, all-round.

Вступ.1

У світ сучасного спорту все впевненіше входить 
прикладний вид спорту військово-спортивне багато-
борство. Основу військово-спортивного багатоборства 
складає рукопашний бій. Рукопашний бій – це синтез 
бойових мистецтв, що поєднує в собі ударну техніку 
руками й ногами, техніку боротьби, виконання больо-
вих і задушливих прийомів. Сучасна система рукопаш-
ного бою як вид єдиноборства відносно молодий вид 
спорту, що виник у результаті об’єднання найбільш 
ефективних техніко-тактичних дій і методик підготов-
ки з різних видів єдиноборств і бойових мистецтв [8]. 

Аналіз вітчизняної і закордонної спеціальної літе-
ратури [7,8]  показав, що більшість авторів висвітлює 
прикладний (бойовий) розділ рукопашного бою і є 
тільки поодинокі роботи, що розглядають рукопаш-
ний бій як спортивний вид єдиноборства в контексті 
військово-спортивного багатоборства [5,6]. 

В даний час заняття по різних видах ударного єди-
ноборства ( в тому числі і по рукопашному бою) почи-
наються нерідко з 6-7 літнього віку, а то і раніше [1]. 
У зв'язку з відсутністю науково обґрунтованих офі-
ційних програм і відповідних методичних розробок 
часто буває, що такі заняття мають дуже спеціалізова-
ний характер, що не сприяють загальному фізичному 
і морально-вольовому розвитку дітей, приводять до 
травм і не дозволяють виділити обдарованих і пер-
© Воропай С.М., Бур’яноватий О.М., 2012

спективних дітей, які могли б з успіхом продовжити 
подальше тренування [7].

Такий ранній вік потребує досить прискіпливої 
побудови системи підготовки [2], яка на сьогодні, на 
жаль, не достатньо обґрунтована в системі підготов-
ки бійців військово-спортивного багатоборства. І в 
першу чергу потребує детальної розробки зміст тре-
нувального процесу, котрий повинен ґрунтуватися на 
знаннях впливу занять військово-спортивним багато-
борством на організм дитини, рівнів прояву рухових 
здібностей. 

При цьому необхідно враховувати природній біо-
логічний розвиток організму, що супроводжується 
підвищенням рухових можливостей дитини та дифе-
ренціювати педагогічний вплив на моторику дитини, 
забезпечуючи гармонійний розвиток організму. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити динаміку зміни рівня 

фізичної підготовленості юних бійців 6-7 років, що 
розпочали займатися військово-спортивним багато-
борством. 

Для вирішення поставленого завдання нами було 
підібрано групу початкової підготовки при Кірово-
градській федерації військово-спортивного багатобор-
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ства у кількості 20 чоловік. Рівень фізичної підготов-
леності юних спортсменів визначався при формуванні 
групи початкової підготовки у вересні місяці у дітей 
віком 6 років. Наступне тестування відбувалося у кін-
ці тренувального року, на початку та в кінці наступно-
го тренувального року. 

В основу батареї тестів були взяті види випро-
бувань, що характеризували прояв сили, а зокрема: 
згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі;  
піднімання тулуба в сід за 1 хв.; підтягування з вису, 
стрибок у довжину з місця; прояв координаційних зді-
бностей: балансування на руках біля опори,  перево-
рот в сторону; прояв гнучкості: шпагат повздовжній, 
шпагат в поперек, складка ноги нарізно, гімнастичний 
міст зі стійки [3,4].

Занять з юними бійцями 6-7 років проводилися 3 
рази на тиждень на протязі 9 місяців щорічно. Осно-
вний акцент був спрямований на загальнофізичну та 
акробатичну підготовку (табл.1).

Результати дослідження. 
Отримані результати в ході дослідження пред-

ставлені у таблиці 2 та 3. Аналіз отриманих даних дав 
можливість виявити позитивну тенденцію у динаміці 
рівня прояву фізичної підготовленості юний бійців 6-7 
років. 

За рівнем прояву силових здібностей у юних бій-
ців 6 років нами спостерігалася загальна тенденція 
до поліпшення їх протягом досліджуваного періоду, 
але динаміка виявилась нерівномірною (табл.2). Так, 
найінтенсивніше зростали показники вибухової сили 
м’язів ніг – 20,65% та силової витривалості м’язів 
живота – 18,6%. Менш виражено відбувалися зміни 
рівня прояву силової витривалості м’язів плечового 
поясу –  9,2% та 1,96%.

Аналіз прояву координаційних здібностей також 
показав досить інтенсивне їх поліпшення у юних бій-
ців 6 років протягом досліджуваного періоду. Величи-
на їх приросту склала 19,2% та 4,95% (Р<0,05).

Розглядаючи зміни проявів гнучкості у юних бійців 
6 років слід констатувати той факт, що перед початком 
занять військово-спортивним багатоборством  наші 
підопічні мали досить низький рівень прояву гнучкос-
ті, який оцінити позитивно було досить тяжко. Тому 
нами прийнята була оцінка, по більшості показників, 
у 0 балів. Протягом занять юні бійці суттєво поліпши-
ли показники гнучкості. Так, рівень прояву гнучкості 
у кульшово-стегнових суглобах зріс на 3,25%, а ана-
логічний показник у відділах хребта поліпшився на 
4,85% та 4,9% (Р<0,05).

Аналіз отриманих результатів фізичної підготовле-
ності юних бійців 7 років визначив загальну  тенден-
цію до поліпшення рівня прояву різних рухових зді-
бностей протягом досліджуваного періоду (табл.3).

Розглядаючи показники рівня прояву силових 
здібностей у юних бійців 7 років слід констатувати 
їх зростання на протязі періоду, що досліджувався 
(Р<0,05). Найінтенсивніші відзначені зміни прояву си-
лової витривалості м’язів верхнього плечового поясу  
– 17,3% та прояву вибухової сили м’язів ніг – 16,35%. 
Менш інтенсивно накопичувався силовий потенціал 
м’язів живота – 6,45%. За рівнем прояву силової ви-
тривалості м’язів рук відзначається досить повільна 
динаміка зростання – 1,96%.

Показники прояву координаційних здібностей у 
юних бійців 7 років також мають тенденцію до по-
ліпшення рівня прояву (Р<0,05). Так, за показником 
балансування на руках біля опори спостерігається 

Таблиця 1
Орієнтовний план-конспект тренувального заняття

№ 
п/п Зміст Дозування Організаційно-методичні вказівки
I. Підготовча частина 8-10 хв.
II. Основна частина 35-40 хв.

1. Розділ гімнастика: стійка ластівка, 
кораблик. 5 хв.

Допомогти в утримуванні рівноваги; біля 
гімнастичної драбини; ігровий метод-хто 
довше?

2. Гімнастичний міст 10 хв.
(3х10 раз)

З положення лежачи на спині, із страху-
ванням, відпочинок між підходами 1 хв.( у 
положенні поперечний шпагат).

3. Гойдання у гімнастичному  мостику 
на прямих руках

5 хв.
(2х10 раз)

З положення лежачи на спині, із страхуван-
ням; з.у. на прямі руки.

4. Рухлива гра «павучок» 5 хв.
Упор руками позаду, пересуватись ногами 
вперед: вибирається ведучий, який починає 
ловити із торканням ногою.

5. Естафета 5 хв.
На розвиток швидкості: діти поділяються 
на дві команди, завдання першому оббігти 
фішку і прибігти в «дім».

6. ЗФП 10 хв. По двоє.
6.1 Згинання-розгинання рук в 
упорі лежачи 2х10 раз Тулуб прямий, з.у. на дихання.
6.2 Піднімання тулубу з положення 
лежачи на спині 2 х10 раз Ноги фіксуються партнером.

6.3 Присідання 2 х10 раз Тримаючись за руки.
                                                      6.4 Стрибки через скакалку 1 хв. З.у. на безпеку.
III. Заключна частина 5-7 хв.
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Таблиця 2

Рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6 років,   
що займаються військово-спортивним багатоборством (n=20)

Тести

На початку 
дослідження

В кінці тренуваль-
ного року ∆Х Р

Х±σ
V

Х±σ
V

Силові здібності
Згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, раз
0,85±0,93

109,4
10,05±3,28

32,6 9,2 <0,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 3,6±2,41
66,9

22,2±4,31
19,4 18,6 <0,05

Підтягування з вису, раз 0,89±0,94
105,6

2,85±2,86
100,4 1,96 <0,05

Стрибок з місця у довжину, см. 93,35±11,5
12,3

114,0±15,46
13,6 20,65 >0,05

Координаційні здібності

Балансування на руках біля опори, с 0,0 19,2±10,63
55,4 19,2 <0,05

Переворот в сторону, бал 0,0 4,95±0,22
4,44 4,95 <0,05

Гнучкість 

Шпагат повздовжній, бал 0,0 3,35±0,75
22,4 3,35 <0,05

Шпагат в поперек, бал 0,0 3,25±0,64
19,7 3,25 <0,05

Складка ноги нарізно, см 2,05±1,36
66,3

6,95±2,01
28,9 4,9 <0,05

Гімнастичний міст зі стійки, бал 0,0 4,85±0,49
10,1 4,85 <0,05

Таблиця 3
Рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 7 років,  

що займаються військово-спортивним багатоборством (n=20)

Тести

На початку трену-
вального року

В кінці тренуваль-
ного року ∆Х Р

Х±σ
V

Х±σ
V

Силові здібності
Згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи на підлозі, раз
6,55±2,54

38,78
23,85±14,61

61,26
17,3 <0,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 22,2±4,31
19,41

28,65±5,74
20,03

6,45 <0,05

Підтягування з вису, раз 3,30±2,83
85,76

5,26±3,78
71,86

1,96 >0,05

Стрибок з місця у довжину, см. 114,0±15,46
13,56

130,35±16,18
12,41

16,35 <0,05

Координаційні здібності

Балансування на руках біля опори, с 19,2±10,63
55,36

81,45±30,18
37,05

62,25 <0,05

Переворот в сторону, бали 4,95±0,22
4,44

4,95±0,22
4,44

0 >0,05

Гнучкість 

Складка ноги нарізно, см 6,95±2,01
28,93

12,0±0,01
0,08

5,05 <0,05

Шпагат повздовжній, бали 3,35±0,75
22,39

5,0±0,0
0,0 1,65 <0,05

Шпагат в поперек, бали 3,25±0,64
19,69

5,0±0,0
0,0

1,75 <0,05

Гімнастичний міст зі стійки, бали 4,85±0,49
10,10

5,0±0,0
0,0

0,15 >0,05
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скачкоподібне зростання – 62,25%, а за показником 
перевороту в сторону рівень виконання стабілізу-
вався.

При розгляді результатів показників, що характе-
ризують рівень прояву гнучкості, помічена тенденція 
до незначного її поліпшення на протязі досліджува-
ного періоду. Найінтенсивніше продовжив зростати 
рівень прояву гнучкості у поперековому відділі хреб-
та – 5,05%. Інші прояви вказаної рухової здібнос-
ті змінюються не виражено. Так, прояв гнучкості у 
кульшово-стегнових суглобах поліпшився відповідно 
на 1,75% та 1,65%, а хребта – на 0,15%. 

Висновки. 
Таким чином, вивчення динаміки змін рівня про-

яву фізичної підготовленості юних бійців 6-7 років в 
групах початкової підготовки дає можливість практи-
ці підготовки спортсменів у військово-спортивному 
багатоборстві  більш ефективно розставляти акценти 
педагогічних впливів відповідно до завдань трену-
вального процесу.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на вивчення впливу різних засобів спор-
тивного тренування на організм дітей, що займаються 
військово-спортивним  багатоборством у групах по-
чаткової підготовки.
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Стан функціонально-резервних можливостей серцево-судинної 

системи студенток з різним рівнем рухової активності
Головченко О.І., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Анотації:
Розглянуто напрямки оцінки ста-
ну функціонально-резервних 
можливостей серцево-судинної 
системи студентів з різним рівнем 
рухової активності. Проведено 
дослідження серед 50 студенток 
педагогічного ВНЗ 17-20 років. 
Оцінено добові енерговитрати та 
адаптаційні можливості серцево-
судинної системи студенток. Ви-
значено причини формування 
високого рівня енерговитрат у 
студенток та встановлена пряма 
залежність енерговитрат та за-
лучення студентської молоді до 
навчального предмету «Фізичне 
виховання». Адаптаційні можли-
вості серцево-судинної системи 
студенток відповідають серед-
ньому рівню. Встановлена за-
лежність рівня функціонального 
стану серцево-судинної системи 
студенток від віку та тенденція до 
зв’язку з рівнем рухової активнос-
ті. Вивчено вікову динаміку показ-
ників частоти серцевих скорочень 
під час функціональної проби з 
фізичним навантаженням. Пода-
на характеристика добових енер-
говитрат студенток при різних ре-
жимних навантаженнях.

Головченко А.И., Востоцкая И.Ф., Оси-
пова И.Л. Состояние функционально-
резервных возможностей сердечно-
сосудистой системы студенток с разным 
уровнем двигательной активности. Рас-
смотрены направления оценки состояния 
функционально резервных возможностей 
сердечно-сосудистой системы студентов с 
разным уровнем двигательной активности. 
Проведено исследование среди 50 студен-
ток педагогического ВУЗа 17-20 лет. Оце-
нены суточные энергозатраты и адаптаци-
онные возможности сердечно-сосудистой 
системы студенток. Определенно причины 
формирования высокого уровня энергоза-
трат у студенток и установлена прямая за-
висимость энергозатрат и привлечения сту-
денческой молодежи к учебному предмету 
«Физическое воспитание». Адаптационные 
возможности сердечно-сосудистой систе-
мы студенток отвечают среднему уровню. 
Установлена зависимость уровня функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы студенток от возраста и тенденция 
к связи с уровнем двигательной активности. 
Изучена возрастная динамика показателей 
частоты сердечных сокращений во время 
функциональной пробы с физической на-
грузкой. Подана характеристика суточных 
энергозатрат студенток при разных режим-
ных нагрузках.

Holovchenko O.I., Vostotska I. F., Osipova 
І. L. The state of functionally reserve 
possibilities of cardiovascular system of 
students with different levels of physical 
activity. Directions of estimation of the 
state of functionally reserve possibilities 
of the cardiovascular system of students 
with the different level of movement activity 
are considered. Research was conducted 
among 50 students of pedagogical university 
of 17-20 years. It was appraised the daily 
allowance of energy consumption and 
adaptation possibilities of the cardiovascular 
system of students. It was found out the 
reasons of forming of high level of energy 
consumption for students and direct 
dependence of energy consumption and 
bringing in students youth to the educational 
object «Physical education». Adaptation 
possibilities of the cardiovascular system of 
students are answering to the middle level. 
Dependence of level of the functional state 
of the cardiovascular system of students is 
set on age that tendency to connection with 
the level of movement activity. The age-
old dynamics of indexes of frequency of 
heart-throbs is studied during a functional 
test with the physical loading. Description 
of daily allowance energy consumption of 
students is given at the different regime 
loadings.
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Вступ.1

Існуюча система вищої освіти, яка ставить 
високі вимоги до здоров’я, фізичної та розумової 
працездатності студентської молоді, негативно 
позначається на стані їх здоров’я [7]. Досліджуючи 
стан здоров’я молоді, В. Платонов зазначає, що 
вища школа одержує – 70 % хворих, випускає – 90 
% [9]. До 60 % молодих фахівців, які поступають на 
роботу після закінчення вищого навчального закладу 
(ВНЗ) України, фізично не готові працювати в тому 
темпі і з тією інтенсивністю, які вимагає їх професія 
[2]. Відомо, що фізична культура займає провідне 
місце у фізичному і духовному оздоровленні молоді 
і суспільства в цілому. За останні часи кількість 
публікацій з вивчення проблеми організації фізичного 
виховання студентів ВНЗ зросла, проте залишається 
багато наукових і практичних питань, вирішення 
яких може мати суттєве значення для розуміння 
механізмів підвищення рівня здоров’я юнаків та 
дівчат. Одним з таких практичних питань є пошук 
шляхів підвищення рівня здоров’я з урахуванням 
індивідуальних особливостей молоді, а саме, на 
підставі функціонально-резервних можливостей 
(ФРМ) серцево-судинної системи (ССС).

У монографіях сучасних авторів [1, 10] рухова 
активність визначається як поєднання усіх рухів, 
що виконує людина в процесі життєдіяльності. 
© Головченко О.І., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л., 2012

Розрізняють звичайну і спеціально організовану 
рухову активність.

Механізми взаємозв’язку рухової активності та 
функціональних можливостей організму є об’єктом 
зацікавлення багатьох науковців (Аршавський, 1981; 
Апанасенко Г., 1992, 2009; Круцевич Т., Безверхня 
Г., 2010 та ін.). Так, дослідження Коваленко Ю.О., 
проведені зі студентами вищих навчальних закладів 
підтвердили, що рівень фізичної підготовленості 
студентів з кожним роком має тенденцію щодо 
зниження і не відповідає належному рівню [7]. 

У наукових роботах Даценко М.І. виявлено, що 
у будні обсяг та зміст рухової активності студентів 
не відрізняється ні за змістом, ні за обсягом. Однак, 
у вихідні дні студенти, які проживають у сільській 
місцевості, мають значну перевагу у обсязі та змісті 
рухової активності. Також, виявлено залежність між 
обсягом (і змістом) рухової активності та рівнем 
розвитку станової сили [4]. Проблему залежності об-
сягу та змісту рухової активності від енергозатрат та 
віку розглянуто у вітчизняному навчальному посіб-
нику Т.Круцевич та Г. Безверхньої [8]. Раніше вплив 
рухової активності на захворюваність студентів ви-
вчався Л. Долженко [5].

Оцінці особливостей функціональних можливос-
тей ССС студентів з різним рівнем рухової активності 
присвячена незначна кількість досліджень, зокрема: 
отримані показники рівня розвитку серцево-судинної 
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у дослідженнях Сидорової Т.В. Результати свідчать 
про кращі показники ССС студентів спортивних спе-
ціалізацій, професійна діяльність яких направлена на 
фізичне навантаження аеробно-анаеробного характе-
ру циклічної спрямованості: плавання, зимові види 
спорту і легка атлетика [11]. 

Існують дослідження ФРМ ССС у студентів з різ-
ним типом фізичного навантаження, а саме у студентів 
спеціальної медичної групи. Так, оцінка результатів 
проби Руф’є дозволила відзначити, що найкращі по-
казники виявлені серед хлопців порівняно з дівчатами, 
однак в середньому у студентів ФРМ ССС відповідали 
«задовільному» рівню [3].

Дослідження С.М. Хоменко, Л.І. Юхименко показ-
ників центральної гемодинаміки за умов антиортос-
тазу проводилось у студентів 17-21-річного віку. При 
цьому виявлено більш високий рівень адаптації до 
даного виду гравітаційних навантажень у студентів, 
що відвідують заняття з фізичної культури упродовж 
4 років [12].

 Не зважаючи на велику кількість наукових робіт 
з оцінки функціонального стану організму та рухової 
активності студентів, існують поодинокі дослідження 
функціонально-резервних можливостей ССС студен-
тів з різним рівнем рухової активності. Тому, вста-
новлення особливостей формування ФРМ ССС під 
впливом різного рівня рухової активності у студентів 
в залежності від віку становить актуальність та новиз-
ну даного дослідження.

Наукову роботу виконано згідно з планом науково-
дослiдницьких робіт Сумського державного педа-
гогічного університету iм. А.С. Макаренка кафедри 
здоров’я людини та фізичної реабілітації на 2012 р. 
«Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корек-
ційної педагогіки» (номер державної реєстрації 
0107U002826) за напрямком «Теорія і практика 
формування культури здоров’я студентів, дітей, 
молоді в умовах освітнього простору».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета дослідження – оцінити стан функціонально-

резервних можливостей серцево-судинної системи 
студентів з різним рівнем рухової активності.

 Методи та організація досліджень. У досліджен-
ня взяли участь 50 студентів дівчат інституту педагогі-
ки та психології Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка, віком 17-20 років.

 Визначення рухової активності підлітків проведе-
но за методом формалізованої самозвітності, як тако-
го, що придатний для охоплення значного контингенту 
досліджуваних. Методика дозволяє за самооцінкою 
часу, витраченого за добу на різні (за інтенсивністю) 
категорії рухової активності, визначити середні добо-
ві енерготрати студентів. Категорії рухової активності 
(«фонова», «сидяча», «низька», «середня», «висока») 
за інтенсивністю діяльності оцінювались у МЕТах (від-
ношення енерговитрат протягом діяльності до енерго-
витрат у спокої): 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10 відповідно [6]. На 
підставі отриманих даних розраховано енерговитрати 
за добу у цілому та середньодобовий показник енер-

говитрат підлітків. Згідно нормативної шкали оцінки 
рівнів рухової активності (L. Cale, 1994) вважали дуже 
низьким рівень рухової активності із середньодобови-
ми енерговитратами менше 33 ккал/кг, низьким – від 
33 ккал/кг до 36,99 ккал/кг, середнім – від 37 ккал/кг до 
39,99 ккал/кг і більше 40 ккал/кг – високим. 

Функціонально-резервні можливості ССС оцінюва-
лись за пробою Руф’є (згідно із Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України та Міністерства освіти і на-
уки України від 20.07.2009 р., № 518/674). Рівні функ-
ціонального резерву серця визначалися з урахуванням 
п’яти градацій: менше 3 – високий рівень; 4 – 6 – вище 
середнього (добрий); 7 – 9 – середній; 10 – 14 – нижче 
середнього (задовільний); більше 15 – низький.

Отримані дані підлягали математичній та статис-
тичній обробці за допомогою прикладної програми 
„Statistica 6.0”.

Результати дослідження. 
Оцінка функціонально-резервних можливостей 

(ФРМ) серцево-судинної системи студенток, що 
регулярно займаються з навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання» (ФВ), за індексом Руф’є, 
дозволила встановити перевагу середнього рівня ФРМ 
ССС (40±0,2%, р<0,001). Як представлено на рисунку 
1, друге місце у розподілі рівнів ФРМ ССС студентів 
посідають студенти з рівнем «нижче за середній» 
(32±0,9%) та третє місце – студенти з рівнем «низький» 
(22±0,7%). Поодинокими є випадки «високого» 
(4±0,3%) та «вище за середній» (2±0,2%) рівні ФРМ 
ССС. Встановлені дані ФРМ ССС студенток дозволяють 
встановити незадовільний рівень функціонального 
стану серцево-судинної системи.

Стосовно вікових особливостей розподілу рівнів 
ФРМ ССС студенток слід зробити висновок, що високі 
показники формуються за рахунок показників 17-річних 
студенток з «високим» рівнем (8,3±0,4%) та 18-річних 
з рівнем «вище за середній» (10,5±0,5%). Середній рі-
вень ФРМ ССС формується за рахунок показників 17-
річних (50±0,5%), 18-річних (36,8±0,9%) та 20-річних 
(41,7±0,9%) студенток. Рівень «нижче за середній» пред-
ставлено рівномірно серед всіх вікових груп з коливан-
ням від 14,3 % у 19-річних до 42,1% у 18-річних студен-
ток. «Низький» рівень ФРМ ССС вірогідно переважає у 
студентів 19 років (57,1±1,1%, р<0,001). Таким чином, з 
віком відбувається зниження ФРМ ССС студенток.

 Порівняльна характеристика середніх величин 
проміжних даних тестування за пробою Руф’є студен-
тів різних вікових груп свідчить про відмінності у по-
казниках 17 та 18-річних від даних студенток 19-20 
років. Вихідні дані ЧСС стану спокою за 15 секунд 
вимірювання мають нижчі показники у студенток 19 
років (23,2±1,06 уд. за 15 сек, р<0,001) у порівнянні зі 
студентками 17 років (19,3±0,7 уд. за 15 сек) на 16,8%, 
що свідчить про нижчі показники функціонального 
стану ССС. Вищими показниками ЧСС при вимірю-
ванні у стані спокою на 15,2% є показники студенток 
18 років (19,6±0,1 уд. за 15 сек, р<0,05) за дані сту-
денток 19 років (23,2±1,06 уд. за 15 сек). Вірогідних 
відмінностей вихідного стану ЧСС у 20-річних сту-
денток не встановлено.
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Після виконання фізичного навантаження у сту-
денток 19 років максимально зростає ЧСС до 36,1±1,2 
уд. за 15 сек., що на 3,89 уд. більше за дані 17 річних 
(32,3±1,1 уд. за 15 сек, р<0,05) та на 4,78 уд. за по-
казник 18-річних (31,4±1,05 уд. за 15 сек, р<0,01). Під 
час етапу відновлення серед студенток різних вікових 
груп не встановлено наближення ЧСС до вихідного 
рівня за 2 хвилини вимірювань і коливається в межах 
24,2±1,4 уд. за 15 сек у 17 річних, 25,9±1,2 уд. за 15 
сек, 26,1±1,5 уд. за 15 сек у 19 річних та 26,8±1,02 уд. 
за 15 сек у 20-річних.

Таким чином, встановлений високий вихідний рі-
вень ЧСС та стрімке зростання ЧСС при виконанні фі-
зичного навантаження та уповільнення процесу віднов-
лення, свідчить про реакцію ССС на незнайоме, значне 
навантаження для студенток 19 років. Підтвердженням 
такого висновку є дані кореляційного аналізу, в резуль-
таті якого встановлено негативний зв’язок між рівнем 
ФРМ ССС та віком (r=-0,248, р<0,05), що є свідченням 
зниження ФРМ ССС при зростанні віку студенток.

Наступним завданням нашого дослідження було 
встановити причини зниження ФРМ ССС у студенток 
19 років. Тому, була проаналізована вагома складова 
способу життя – рухова активність. Оцінка рухової ак-
тивності за енерговитратами проведена у дні з відвід-
уванням навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 
та без неї. Так, встановлено, що у день з ФВ, тобто 
2 дні на тиждень енерговитрати студентів (41,4±0,6 
ккал/кг) на 7,5 ккал/кг вищі за енерговитрати у 5 на-
вчальних днів без занять ФВ (33,9±0,6 ккал/кг). 

Розподіл рівнів РА серед студентів в день з ФВ 
свідчить про перевагу високого рівня (64±1,1%, 
р<0,001) над середнім (22±0,7%) та низьким рівнями 
(14±0,5%). Високий рівень РА (43,6±0,4 ккал/кг) ха-
рактеризується значними енерговитратами на роботу 
«сидячої» (9,6±0,6 ккал/кг), «низької» (16,1±0,5 ккал/
кг) та «середньої» (3,4±0,5 ккал/кг) інтенсивності. 

Тоді, як студенти з низьким рівнем РА на «сидячий» 
рівень інтенсивності фізичного навантаження витра-
чають 5,9±1,6 ккал/кг, на «низький» – 13,5±1,3 ккал/кг 
та на «середній» – 1,1±0,2 ккал/кг (табл. 1). 

Студенти середнього рівня РА з енерговитра-
тами 39,3±0,1 ккал/кг (p<0,001) суттєво не мають 
відмінності у енерговитратах витрачених на різні види 
робіт, зберігаючи тенденцію у підвищенні показників 
порівняно з низьким рівнем у «сидячій» категорії 
фізичної активності (8,8±1,2 ккал/кг) на 3 ккал/кг, у 
«низькій» (15,6±1,1 ккал/кг) на 2,1 ккал/кг та високій 
категорії (7,8±0,5 ккал/кг) на 1,3 ккал/кг. При цьому 
знижені показники «фонової» категорії на 0,7 ккал/кг 
та «середньої» на 0,5 ккал/кг. 

Слід відзначити, що не залежно від рівня РА у 
студенток інтенсивність фізичного навантаження 
відповідає низькій категорії.

Енерговитрати студентів в день без відвідування 
ФВ на відміну від дня з ФВ мають відмінності у 
розподілі рівнів та категорій РА. За розподілом рівнів 
РА у день без фізичної культури вірогідно переважає 
низький рівень РА (42±0,9%, р<0,001) порівняно з 
дуже низьким рівнем (36±0,8%), середнім (16±0,6%) та 
високим (6±0,3%) рівнями. В результаті оцінки даних 
встановлено такі особливості: по-перше, з’являється 
дуже низький рівень РА (30,1±0,7 ккал/кг) порівняно 
з розподілом рівнів РА у день з ФВ. По-друге: не 
залежно від рівнів РА за інтенсивністю переважає 
«низька» категорія. По-третє: підвищення рівня РА 
відбувається за рахунок зростання рівня кількість 
кілокалорій витрачених діяльність, що відноситься до 
«середньої» категорії, а саме: прогулянки з друзями та 
робота по господарству.

Таким чином, слід відзначити, що у формуванні 
добових енерговитрат студенток педагогічного ВНЗ 
основним чинником зростання рівня РА відіграє 
навчальний предмет «Фізичне виховання».

Рис. 1. Розподіл рівнів функціонально-резервних можливостей серед студентів 17-20 років.
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Таблиця 1
Добові витрати енергії при різних рівнях рухової активності серед студентів 17-20 років в день з 

відвідуванням фізичного виховання (ккал/кг)

Рівні РА Енерго-
витрати

Категорії РА
«фонова» «сидяча» «низька» «середня» «висока»

Низький 34,2±1,1### 7,1±0,1 5,9±1,6 13,5±1,4 1,1±0,2 6,6±0,8
Середній 39,3±0,1## 6,5±0,3 8,8±1,2 15,6±1,1 0,5±0,1* 7,8±0,5
Високий 43,6±0,4# 6,6±0,1 9,6±0,6× 16,1±0,5° 3,4±0,5°,# 7,8±0,3

Примітка:
1. * – р<0,05 – вірогідна відмінність між показниками низького та середнього рівня РА;
2. ° – р<0,05 – вірогідна відмінність між показниками низького та високого рівнів РА;
3. × – р<0,01 – вірогідна відмінність між показниками низького та високого рівнів РА;
4. # – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками середнього та високого рівнів РА;
5. # #– р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками середнього та низького рівнів РА;
6. # # #– р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками високого та низького рівнів РА.

Таблиця 2
Добові витрати енергії при різних рівнях рухової активності серед студентів 17-20 років в день без 

відвідування фізичного виховання (ккал/кг)

Рівні РА Енерго-
витрати

Категорії РА
«фонова» «сидяча» «низька» «середня» «висока»

Дуже низький 30,1±0,7× 6,7±0,2 7,7±0,9 14,3±0,8+ 1,4±0,5* -
Низький 34,9±0,3## 6,6±0,2 8,9±0,7 17,1±0,6 1,8±0,3°° 0,3±0,3
Середній 38,1±0,2# 6,8±0,3 10,5±1,3 15,3±0,9 4,8±1° 0,6±0,8
Високий 40,5±0,2### 6,7±0,7 11,8±0,3 14,3±1,4 7,7±1° -

Примітка:
1. * – р<0,05 – вірогідна відмінність між показниками дуже низького та середнього рівня РА;
2. ° – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками дуже низького та середнього, високого рівнів РА;
3. °° – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками низького та високого рівнів РА;
4. + – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками низького та дуже низького рівнів РА;
5. # – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками середнього та високого рівнів РА;
6. # # – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками середнього та низького рівнів РА;
7. # # # – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками високого та низького рівнів РА;
8. ×– р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками низького та дуже низького рівнів РА;

Таблиця 3
Розподіл рівнів функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи дівчат в залежності від 

рівня рухової активності

Рівні ФРМ 
ССС

Рівні РА у день з ФВ, % Рівні РА у день без ФВ, %
низький середній високий дуже  

низький низький середній високий

високий 14,3±0,5 9,1±0,4 0 5,6±0,3 4,8±0,3 0 0
вище за 
середній 0 0 3,1±0,2 0 4,8±0,3 0 0

середній 28,6±0,7 18,2±0,6 50±0,9 16,7±0,6 42,9±0,9 75±1,2° 66,7±1,2*
нижче за 
середній 42,9±0,9* 45,5±0,9* 31,3±0,8* 44,4±0,9* 33,3±0,8* 0 33,3±0,8

низький 14,3±0,5 27,3±0,7 15,6±0,6 33,3±0,8 14,3±0,5 25±0,7 0
Всього 100 100 100 100 100 100 100
Примітка:
1. * – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками нижче за середній та середній рівень ФРМ ССС;
2. ° – р<0,001 – вірогідна відмінність між показниками низького та середнього рівнів ФРМ ССС.

Наступним етапом нашого дослідження був по-
рівняльний аналіз даних розподілу рівнів ФРМ ССС 
у студенток з різним рівнем РА. В результаті аналізу 
даних в день з вивченням навчального предмету «Фі-
зичне виховання» встановлено, що у студентів з низь-
ким та середнім рівнем РА вірогідно переважає нижче 
за середній рівень ФРМ ССС (42,9±0,9%, 45,5±0,9%, 
відповідно, р<0,001) та з високим рівнем РА – серед-

ній рівень ФРМ ССС (50±0,9%). Таким чином, спо-
стерігається тенденція до зростання рівня ФРМ ССС 
при зростанні рівня РА.

Як представлено у таблиці 3, розподіл рівнів ФРМ 
ССС у студенток у день з низьким рівнем енергови-
трат свідчить про перевагу середнього рівня (р<0,001) 
ФРМ ССС у студенток з низьким, середнім та висо-
ким рівнем РА. Однак слід відзначити, що у студен-
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ток з дуже низьким та низьким рівнем РА встановлені 
дані щодо показників високого та вище за середній 
рівні ФРМ ССС, тоді як у студенток з високим рівнем 
РА таких даних не встановлено.

Такі особливості розподілу рівня ФРМ ССС в 
залежності від рівня РА свідчать про тенденцію до 
зростання рівня ФРМ ССС у студенток при зростан-
ні рівня РА, що вимагає додаткових досліджень щодо 
оцінки взаємозв’язку моторної та загальної щільності 
навчального предмету «Фізичне виховання» та рівня 
ФРМ ССС.

Висновки.
1. Фукціонально-резервні можливості ССС студен-

ток 17-20 років відповідають середньому рівню. 
Встановлена залежність рівня ФРМ ССС від віку, 
з віком рівень ФРМ ССС студенток знижуються(r=-

0,248, р<0,05) та тенденція до зв’язку з рівнем РА. 
У студенток при зростанні рівня РА встановлена 
тенденція до зростання ФРМ ССС, що проявляється 
у перевазі середнього рівня ФРМ ССС у студенток 
при зростання рівня РА. 

2. Встановлена відмінність у розподілі добових 
енерговитрат студенток в залежності від 
відвідування навчального предмету «Фізичне 
виховання». Енерговитрати в день з відвідуванням 
ФВ відповідають високому рівню РА (64%), в день 
без ФВ – низькому рівню РА (42%).
Перспективи подальших досліджень у даному 

напрямку полягають у розробці методичних підходів 
щодо індивідуалізації системи фізичного виховання 
у ВНЗ з урахуванням функціонально-резервних 
можливостей серцево-судинної системи та фізичної 
підготовленості студентів.
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Тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання 
студентів в освітній практиці у ХХ столітті

Грибан Г.П. 
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотації:
Розглянуто суспільно-історичний 
досвід розвитку та становлення 
методичної системи фізичного ви-
ховання студентів в Україні. Перед-
бачалося, що створення нової мето-
дичної системи фізичного виховання 
студентів, вимагає дослідити ґенезу, 
з’ясувати теретико-методологічні 
основи, тенденції та перспективи 
її розвитку, розкрити складові ком-
поненти: мету, завдання, методи, 
засоби та форми. Дослідження ви-
конані на основі узагальнення ме-
тодологічної, психолого-педагогічної 
та навчально-методичної літерату-
ри, архівних матеріалів, новатор-
ського та узагальненого власного 
багаторічного викладацького до-
свіду. Встановлено, що методична 
система фізичного виховання сту-
дентів може забезпечити підготовку 
майбутніх фахівців до ефективної 
життєздатності та професійної ді-
яльності. Перехід від однієї моделі 
методичної системи фізичного ви-
ховання до іншої здійснювався шля-
хом взаємопроникнення, взаємодії, 
продуктивного діалогу традиційних 
і інноваційних елементів в методич-
ній підготовці студентів, що забезпе-
чувало еволюційний шлях розвитку 
фізичного виховання у ВНЗ.

Грибан Г.П. Тенденции развития мето-
дической системы физического вос-
питания студентов в просветительной 
практике в ХХ столетии. Рассмотрено 
общественно-исторический опыт развития 
и становления методической системы фи-
зического воспитания студентов в Украине. 
Предусматривалось, что создание новой 
методической системы физического воспи-
тания студентов, требует исследовать гене-
зис, уточнить теоретико-методологические 
основы, тенденции и перспективы ее раз-
вития, раскрыть составные компоненты: 
цель, задания, методы, средства и фор-
мы. Исследования выполнены на основе 
обобщения методологической, психолого-
педагогической и учебно-методической 
литературы, архивных материалов, но-
ваторского и обобщенного собственного 
преподавательского опыта. Установлено, 
что методическая система физического 
воспитания студентов может обеспечить 
подготовку будущих специалистов к эф-
фективной жизнеспособности и професси-
ональной деятельности. Переход от одной 
модели методической системы физическо-
го воспитания к другой происходит путем 
взаимопроникновения, взаимодействия, 
продуктивного диалога традиционных и 
инновационных элементов в методической 
подготовке студентов, что обеспечивает 
эволюционный путь развития физического 
воспитания в ВУЗ.

Gryban G.P. The tendencies of 
methodical system of students’ 
physical education in educational 
practice of XX century. The paper 
considers socio-historical experience 
of methodical system of student’s 
physical education development and 
establishment in Ukraine. It has been 
prognosticated that creation of new 
methodical system of students physical 
education demands to investigate origin, 
theoretical and practical basis, tendencies 
and perspectives of its development; 
to explore component like: aim, tasks, 
methods, forms and means. The 
investigations have been conducted at 
the fars of methodological, psychological, 
pedagogical and methodical literature 
substantiation, archive materials, 
innovative and own year-old teaching 
experience. It has been established, that 
methodical system of students physical 
education can supply the training of 
future specialist to efficient life vital and 
professional activity. Transition from one 
model of methodical system of physical 
education to another is conducted 
by means of cooperation, productive 
dialogue of traditional and innovative 
elements in methodical training of 
students that supplied evolutional way 
of physical education development in 
higher educational institutions.   

Ключові слова:
система, методична, фізичне вихо-
вання, студент.

система, методическая, физическое вос-
питание, студент.

system, methodical, physical education, 
student.

Вступ.  1

Система фізичного виховання в Україні, історія 
якої започаткована десятки століть тому, продемон-
струвала свою життєздатність і спроможність до по-
стійного оновлення і змін, до сприяння перетворення 
і прогресу у суспільстві. Темпи перетворень і розви-
тку у сфері фізичного виховання привели до зміни 
людини та її соціальних інститутів. Розвиток системи 
фізичного виховання у ВНЗ визначається потребами 
суспільства та окремих його членів і обумовлюється 
рівнем розвитку матеріального виробництва, соціаль-
ними уявленнями про мету, завдання, засоби, зміст і 
методи, які мають бути складовими певної методич-
ної системи. 

Для того, щоб зрозуміти суть створення нової 
методичної системи фізичного виховання студентів, 
розкрити її складові компоненти необхідно досліди-
ти ґенезу, з’ясувати теретико-методологічні основи, 
тенденції та перспективи її розвитку і становлення. 
Провідна ідея та основні положення досліджен-
ня спрямовані на вивчення того, що методична 
система фізичного виховання студентів як синтез 
теоретико-методологічних положень, методичних і 
практичних комплексів, методів, прийомів і засобів 
здатна забезпечити готовність майбутніх фахівців 
до ефективної життєдіяльності не тільки в умовах 
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навчального середовища, а й в процесі майбутньої 
професійної діяльності.

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
національного агроекологічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження є вивчення та аналіз тенден-

цій розвитку методичної системи фізичного вихован-
ня в Україні в ХХ столітті.   

Завдання дослідження полягали у розкритті й об-
ґрунтуванні історичного досвіду розвитку системи 
фізичного виховання студентів вищих навчальних за-
кладів.

Методи дослідження. Для вирішення поставле-
ної мети використовувався метод концептуально-
порівняльного аналізу, за допомогою якого зіставлялися 
наявні теоретичні підходи до вирішення питань роз-
витку системи фізичного виховання у ВНЗ, на основі 
узагальнення філософсько-методологічної, психолого-
педагогічної та навчально-методичної літератури, ар-
хівних матеріалів, новаторського та узагальнення влас-
ного багаторічного викладацького досвіду проведений 
аналіз розвитку методичного забезпечення навчального 
процесу з фізичного виховання у ВНЗ.

Результати дослідження. 
Перші ознаки формування сучасної методичної 

системи фізичного виховання студентів ВНЗ України 
спостерігаються уже в середині 20-х – на початку 30-х 
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років XX століття. Постановою Оргбюро ЦК РКПБ(б) 
від 13 липня 1925 року починає створюватися радян-
ська система фізичного виховання, яка розглядала 
фізичну культуру, як засіб оздоровлення, культурної, 
професійної і військової підготовки та як метод кому-
ністичного виховання. Приняті програми того періоду 
відрізнялися одна від одної за змістом, структурою та 
завданнями, але всі вони були спрямовані на оздоров-
чу діяльність, заперечували позитивну роль спорту.  

У 1928 році в Україні вперше починає активно 
окреслюватися медико-біологічний напрямок роз-
витку теорії фізичного виховання. Виходить друком 
праця харківської вченої О. Недригайлової “Телос-
ложение и спорт”. У 1930 році за участю провідних 
фахівців Українського науково-дослідного інституту 
фізичної культури В. Бляха, Н. Касандрова, О. Недри-
гайлової виходять “Материалы по изучению влияния 
физкультуры на организм человека”, колективна пра-
ця за редакцією В. Бляха “Показания и противопоказа-
ния при занятиях физкультурой” (1930 р.), досліджен-
ня Н. Кассандрова “Вплив ходіння та бігу на організм 
людини” (1931 р.), видання Д. Шабалова “Серце й 
спорт” (1931 р.). Українським науково-дослідним ін-
ститутом фізичної культури було започатковано та-
кож напрямок теорії, пов’язаний із гігієною фізичних 
вправ. Зокрема з’являються оригінальні дослідження 
– “Гігієна фізкультурника” (В. Блях, 1931 р.), “Фізіо-
логія і гігієна фізичних вправ” (В. Блях, М. Тесленко, 
1935 р.) та інші [4]. 

В ці роки з’являються фундаментальні праці з те-
оретичних основ фізичного виховання та спортивного 
тренування (Г. Госке “Тренировка к соревнованиям”, 
Харків, 1929 р.; Д. Крадман “Женщина в спорте”, Хар-
ків, 1931 р.). Медико-біологічні дослідження дозволи-
ли інтегрувати знання з кількох галузей, з’являються 
перші монографії та посібники з проблем лікувальної 
фізкультури: праця Т. Нікітіна “Физическая культура 
как средство лечения туберкулеза на дому” (Харків, 
1928 р.), довідник для практичного лікаря за редакці-
єю К. Варрингена “Что должен знать врач о физкульту-
ре?” (Харків, 1929 р.), посібник для лікарів та студентів 
В.А. Бляха “Лікарський контроль у фізкультурі” (Київ, 
1935 р.). Близько шести відсотків книжок, видрукува-
них на Наддніпрянщині, належали до перекладних ви-
дань. Переклади здійснювалися в основному з німець-
кої, англійської, хорватської, білоруської мов, всі вони 
з’явилися в період з 1928 до 1930 років [4].

Уже в середині 30-х років в Україні було нагрома-
джено достатню джерельну базу літератури з фізич-
ного виховання та спорту, різноманітну за формою, 
змістом, типом та призначенням. Наявність певного 
наукового доробку сприяла подальшому формуван-
ню методичної системи фізичного виховання, яка вже 
мала на той час свою мету, завдання, зміст і форми.

Розвитку та формуванню вітчизняної методич-
ної системи фізичного виховання в Східній Украї-
ні сприяли: В. Бедункевич, В. Блях, І. Прокопенко, 
В. Костюк, М. Аграновський, Є. Черняк, С. Павлов, 
Л. Ордін, М. Голобородько. За редакцією і автор-
ством Володимира Бляха видано близько десяти від-

сотків усіх книг, випущених в Україні в 20–30-і роки 
[4]. В Східній Україні в 20–39-і роки XX століття 
були вже створені наукові основи фізичного вихо-
вання та теоретико-методичні засади українського 
фізкультурно-спортивного руху, що залишило значну 
спадщину для формування сучасної методичної сис-
теми фізичного виховання. 

Одним із центральних чинників формування ме-
тодичної системи фізичного виховання у ВНЗ на 
всіх етапах її розвитку було програмне забезпечен-
ня навчального процесу. Перша навчальна програма 
з фізичного виховання була розроблена у 1930–1931 
навчальному році із запровадженням Наркомосвіти 
фізкультури в технікумах та ВНЗ. Програма була по-
будована на базі комплексу ГПО і передбачала заняття 
на перших 3-х курсах загальним обсягом 135 навчаль-
них годин (2–3 години в декаду). Фізичне виховання 
стало обов’язковим предметом для всіх студентів. З 
метою покращання навчального процесу при ВНЗ 
були створені кафедри фізвиховання. Студенти стали 
займатися лижним і стрілковим спортом, боксом, гім-
настикою, баскетболом і волейболом. Колишні гуртки 
реорганізовуються в колективи фізичної культури.

В той час всі намагання партійних і радянських 
органів, профспілок, комсомолу, органів освіти, спор-
тивних організацій, всіх колективів фізкультури були 
спрямовані на те, щоб комплекс ГПО став програмно-
нормативною основою всієї системи фізичного вихо-
вання і спорту [1, 8]. В навчальних закладах та всіх 
колективах фізкультури вся робота з фізичного вихо-
вання мала політичну і військову спрямованість [2, 6]. 
В кінцевому рахунку саме зміст і направленість комп-
лексу ГПО на багато десятиліть (практично до роз-
валу Радянського Союзу) визначили зміст радянської 
системи фізичного виховання, проблематику науково-
дослідної роботи, підготовку спеціалістів, розвиток 
організаційних форм, систем оцінки і контролю, що 
односторонньо розвивало методичну систему фізич-
ного виховання, тримало її в певних рамкам [3, 10]. 

Подальше вдосконалення мети і змісту фізичного 
виховання студентів було конкретизовано в “Типовій 
програмі і матеріалах з фізичної культури для вищих 
навчальних закладів, технікумів і робітфаків” [9]. Ця 
програма відіграла позитивну роль у розвитку фізич-
ного виховання у вказаних закладах, а також стала 
основою для підготовки наступних програм з фізич-
ного виховання, що сприяло формуванню методичної 
системи та вивчення шляхів її впровадження в на-
вчальний процес. 

В 1932 році була розроблена “Інтегральна програ-
ма фізкультури для вишів”, яка вирізнялася “військо-
вістю”. Уперше в програмі виділяється теоретичний 
розділ з чітким описом лекцій, які потрібно вичитати 
студентам. Лекції носили політичний характер, але 
давалися також відомості з історії фізичної культури, 
лікарського контролю та самоконтролю, фізіологічних 
основ фізичних вправ, фізичної культури на виробни-
цтві та першої медичної допомоги, що в свою чергу, ак-
тивізувало керівництво кафедр до пошуку, розробки і 
підготовки методичних матеріалів для читання лекцій. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Практичний розділ складався з загально-підготовчих і 
прикладних вправ, військово-прикладного комплексу. 
Перелік в програмі конкретних засобів фізичного ви-
ховання і вимоги до їх впровадження у навчальний 
процес також сприяли розвитку методичної системи 
фізичного виховання.

Нові труднощі і особливості формування методич-
ної системи фізичного виховання студентів з’явилися 
із-за пропозиції Президії Всесоюзного комітету з ви-
щої технічної освіти при ЦВК СРСР в 1933 році вклю-
чити фізичну культуру по 2 години на тиждень понад 
сіткою годин, при цьому не менше 200 годин для ВНЗ 
з 4-х річним та 250 годин – з 5-річним терміном на-
вчання. У тому ж році Наркомважпром затвердив 
програму для вищих технічних навчальних закладів, 
за якої фізичне виховання вводилось на 4-х курсах в 
обсязі 378 годин. Такі нововведення забов’язали ка-
федри фізичного виховання технічних та інших ВНЗ 
шукати специфічні підходи до формування методич-
ної системи, пов’язаної з особливостями підготовки 
спеціалістів. Історичний досвід показує, що не було 
створено в жодній системі вузівської підготовки фа-
хівців особливої методичної системи фізичного вихо-
вання студентів. 

Велика увага приділялась фізичному і військовому 
вихованню введеним з 1 січня 1940 року нового комп-
лексу ГПО. У “Положенні про комплекс ГПО” було за-
писано, що він є програмною і нормативною основою 
радянської системи фізичного виховання. Фактично 
комплекс ГПО на всі наступні роки підпорядкував під 
себе програми з фізичного виховання студентів, орга-
нізація роботи з фізичного виховання стала одним із 
важливих показників роботи шкіл, професійних і ви-
щих навчальних закладів [5, 10]. Таким чином, систе-
ма фізичного виховання студентської молоді здобула 
відвертий мілітариський характер, який вже не можна 
було сховати за загальними формулюваннями мети і 
завдань фізичного виховання [7].

До початку другої світової війни в Радянській 
Україні, як в цілому і в Радянському Союзі, йшли 
складні процеси форму вання цінностей фізичного ви-
ховання. Можна виділити кілька протиріч виховання 
засобами фізичних вправ і спорту: воєнізована спря-
мованість, обов’язкова участь широких верств на-
селення, виконання нормативів, похідних від вимог 
військової підготовки, ігнорування спортивного руху 
протягом 20–30 років, відрив від світових тенденцій 
розвитку спорту та гуманістичного впливу спорту на 
особистість. 

 Значної шкоди українській освіті та розвитку її 
науково-методичних основ заподіяли німецькі оку-
панти, які знищили і зруйнували понад 10 тис. шкіль-
них приміщень. Про існування середніх та ВНЗ на 
окупованій території не йшлося, відповідно розвиток 
науково-методичних засад залишався позаувагою на-
уковців, які в більшості пішли на фронт.

Після Великої Вітчизняної війни заняття з фізич-
ного виховання у ВНЗ проводились тільки на перших 
2-х курсах по 2 години на тиждень. В цей період від-
бувається процес інтеграції у світовий спорт. Блискучі 

спортивні досягнення видатних спортсменів призвели 
до того, що держава вико ристала спорт як інструмент 
комуністичної ідеології. 

Негативний вплив на формування методичної сис-
теми фізичного виховання студентів було заподіяно 
постановою ЦК КП(б)У від 6 квітня 1949 року про 
розвиток фізичної культури, де було передбачено за-
воювати в найближчі роки світову першість з осно-
вних видів спорту. Це призвело до того, що кафе-
драм фізичного виховання приходилося виконувати 
обов’язки спортивних клубів, займатися підготовкою 
висококваліфікованих спортсменів, а фізичне вихо-
вання студентської молоді залишалось поза увагою 
кафедр.

У 1951 році Міністерство вищої освіти СРСР вво-
дить в дію навчальну програму з фізичного виховання 
студентів ВНЗ, а з 1955 року рекомендує організувати 
спортивні відділення з видів спорту, що призвело до 
створення науково-методичних засад побудови систе-
ми вузівського фізичного виховання на основі спор-
тивної спеціалізації. 

До початку 60-х років повністю сформувалась 
система соціалістичної організації фізичної культури 
та спорту. Не піддавався сумніву утворений принцип 
партійного керівництва розвитком фізичної культури, 
як єдиної із сторін життя соціалістичного суспільства. 
Використовуючи великі матеріальні ресурси для під-
готовки спортсменів, на кафедрах досить часто не 
вистачало найпростішого обладнання і інвентаря для 
проведення навчальних занять з фізичного виховання, 
слабко розвивалось науково-методичне забезпечення 
навчального процесу з фізичного виховання. Видан-
ня навчально-методичної літератури досить серйозно 
підлягало ідеологічній перевірці, ВНЗ не мали змоги 
видавати найпростіші методичні рекомендації, що не-
гативно впливало на формування методичної системи. 
Цей період розвитку методичної системи фізичного 
виховання можна окреслити як застійний.

Протягом останньої четвертини ХХ століття понад 
100 книг радянських фахівців з теорії і методики підго-
товки в спорті були видані в різних країнах світу, в тому 
числі і в країнах з добре розвиненою системою спор-
тивного тренування і спортивною наукою (США, Ні-
меччина, Японія, Китай, Канада, Іспанія, Італія, Фран-
ція та ін.). І одночасно зарубіжними видавництвами 
були повністю проігноровані багаточисельні науково-
методичні праці з теорії і методики фізичного вихован-
ня, оздоровчої фізичної культури, лікувальної фізичної 
культури, спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої 
роботи серед різних верств населення тощо, що були 
видані в СРСР. Жодна з книг, що стосується фізичного 
виховання студентів не була опублікована за кордоном, 
про що свідчить їх односторонній виклад матеріалу, 
відсталість від кращих європейських і світових видань. 
Відповідно цей факт показує, що методична система 
фізичного виховання студентів не відповідала вимогам 
того часу. Що стосується системи фізичного виховання 
у середній і вищій школі, то вона, в обов’язковій своїй 
частині була далека від запитів і інтересів учнівської і 
студентської молоді.
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Подальшим позитивним кроком у формуванні 

методичної системи фізичного виховання був Наказ 
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР № 525 від 15 травня 1978 року про затверджен-
ня Інструкції по організації і змісту роботи кафедр фі-
зичного виховання вищих навчальних закладів. Дана 
інструкція протягом багатьох років відігравала по-
зитивну роль в організації роботи кафедр фізичного 
виховання. 

Наказом № 636 від 12 вересня 1986 р. та інструк-
тивним листом Міністерства вищої освіти СРСР від 
12 вересня 1986 року було введено комплексну про-
граму для вищих навчальних закладів “Фізичне ви-
ховання”. Перше завдання програми носило деклара-
тивний характер і було заполітизовано. Ефективність 
фізичного виховання після прийняття і цієї програми 
не покращилася, лише стихійно почали з’являтися 
нові технології фізичного виховання, які не могли 
бути впровадженими у навчальний процес із-за від-
сутності матеріальної бази ВНЗ. 

Спасаючи кризову ситуацію, яка стрімко назріва-
ла у фізичному вихованні, Державний комітет СРСР 
з народної освіти в 1990 році ввів загальносоюзну 
базисну навчальну програму для ВНЗ “Фізична куль-
тура” (наказ № 555 від 7.08.90 р.). Вона була більш де-
мократичною і передбачала введення до навчальних 
планів ВНЗ з усіх спеціальностей занять з фізично-
го виховання в обсязі не менш 4-х годин на тиждень 

протягом всього періоду навчання. Процес її впрова-
дження в життя залишився незавершеним. Політичні 
катаклізми в суспільстві відсунули проблеми фізично-
го виховання студентства на відомий час (спочатку до 
розпаду СРСР, а потім до створення незалежної Укра-
їнської держави). Після цих подій наступили кризові 
часи не тільки в розвитку методичних засад фізичного 
виховання, але й в цілому в системі освіти.

Висновки. 
Таким чином, можна констатувати, що форму-

вання кожної моделі методичної системи фізичного 
виховання було обумовлено цілим рядом факторів: 
суспільно-історичними умовами, рівнем розвитку те-
орії і методики фізичного виховання, рівнем розвитку 
вищої педагогічної освіти в країні, рівнем розвитку 
фізкультурно-масової роботи серед молоді та розви-
тку спорту, наявністю науково-методичних видань з 
фізичного виховання. При цьому перехід від однієї 
моделі до іншої здійснювався шляхом взаємопроник-
нення, взаємодії, продуктивного діалогу традиційних 
і інноваційних елементів в методичній підготовці, що 
забезпечувало еволюційний шлях розвитку методич-
ної системи фізичного виховання.

Подальші дослідження спрямовані на вивчення іс-
торичних аспектів становлення та розвитку методич-
ної системи фізичного виховання в аграрних ВНЗ та 
різних регіонах світу.
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Механізми пливу препарату епадол на спеціальну тренованість 
висококваліфікованих важкоатлетів

Гуніна Л.М.
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України

Анотації:
В дослідженні представлено ре-
зультати щодо особливостей 
впливу вітчизняного фармаколо-
гічного препарату на основі поліне-
насичених жирних кислот Епадолу 
на параметри спеціальної тренова-
ності висококваліфікованих важкоат-
летів у 21-денному передзмагально-
му мезоциклі. У 14 спортсменів віком 
20,0±1,5 роки, розподілених на осно-
вну та контрольну групи, проведено 
також визначення за інтенсивних фі-
зичних навантажень змін показників 
структурно-функціонального стану 
клітинних мембран під впливом Епа-
долу. Здійснений багатофакторний 
кореляційний аналіз між показника-
ми, що відображають спеціальну тре-
нованість важкоатлетів, та параме-
трами структурно-функціонального 
стану клітинних мембран. Показано, 
що курсове застосування препарату 
в складі стандартної схеми фармако-
логічного забезпечення тренувальної 
діяльності протягом передзмагаль-
ного мезоциклу сприяє зростанню 
висоти стрибка з місця та висоти під-
йому штанги у ривку з одночасним 
скороченням часу виконання вправ. 
Це опосередковане покращанням 
прооксидантно-антиоксидантного 
балансу в клітинних мембранах та 
поліпшенням їхнього функціональ-
ного стану, що підтверджено резуль-
татами багатофакторного кореляцій-
ного аналізу.

Гунина Л.М. Механизмы влияния препара-
та Эпадол на специальную тренирован-
ность высококвалифицированных тяже-
лоатлетов. В исследовании представлены 
результаты относительно особенностей влия-
ния украинского фармакологического препа-
рата на основе полиненасыщенных жирных 
кислот Эпадола на параметры специальной 
тренированности высококвалифицирован-
ных тяжелоатлетов в 21-дневном предсо-
стязательном мезоцикле. В 14 спортсменов 
в возрасте 20,0±1,5 лет, разделенных на 
основную и контрольную группы, исследо-
ваны изменения под воздействием Эпадола 
показателей структурно-функционального 
состояния клеточных мембран при интен-
сивных физических нагрузках. Проведен 
многофакторный корреляционный анализ 
между показателями, отражающими специ-
альную тренированность тяжелоатлетов, и 
параметрами структурно-функционального 
состояния клеточных мембран. Показано, 
что курсовое применение препарата в со-
ставе стандартной схемы фармакологиче-
ского обеспечения тренировочной деятель-
ности в течение предсоревновательного 
мезоцикла способствует увеличению высо-
ты прыжка с места и высоты подъема штан-
ги в рывке с одновременным сокращением 
времени выполнения упражнений. Это опо-
средствовано улучшением прооксидантно-
антиоксидантного баланса в клеточных 
мембранах и улучшением их функциональ-
ного состояния, что подтверждено резуль-
татами многофакторного корреляционного 
анализа.

Gunina L.M. A mechanisms of 
influence on medical drug Epadol 
on specialty trained of high-skilled 
weight-lifters. The results to the features 
of Ukrainian medical drug Epadol 
influence on the basis of polyunsaturated 
fatty acids on the parameters of special 
trained of high-skilled weight-lifters in 
last 21-day directly to the competition 
in this research are presented. 14 
sportsmen at 20,0±1,5 years divided 
into basic and control groups, 
determination at intensive physical 
activities of changes under influence of 
Epadol of the structural-functional state 
of cellular membranes indexes also 
are conducted. A multivariable cross-
correlation analysis between indexes 
reflecting special trained of weight-
lifters and parameters of the structural-
functional state of cellular membranes 
is conducted. It is shown that course 
application of preparation in composition 
the standard chart of the pharmacological 
providing of training activity in last 21-
day directly to the competition assists 
the increase of height of standing broad 
jump and height of getting up of barbell 
in a jerk with simultaneous reduction 
of time of implementation of exercises. 
It is mediated by the improvement of 
prooxidative-antioxidative balance in 
cellular membranes and improvement 
of their functional state, that it by the 
results of multivariable cross-correlation 
analysis is confirmed.

Ключові слова:
важкоатлети, спеціальна тренова-
ність, Епадол, перекисне окислення 
ліпідів.

тяжелоатлеты, специальная трениро-
ванность, Эпадол, перекисное окисление 
липидов.

weight-lifters, special trained, Epadol, 
lipid peroxidation.

Вступ.1

Сучасна фармакологічна наука та методологія ви-
користання нефармакологічних засобів та методів 
ергогенного характеру потребує розробки та викорис-
тання адекватного забезпечення для підтримки орга-
нізму спортсменів під час тренувань і змагань з ураху-
ванням систематизації цих методів і засобів, знанням 
механізмів їхнього впливу та головних точок прикла-
дання. Саме визначення універсальних та локальних 
механізмів дії (тобто молекулярних механізмів) того 
або іншого ергогенного чинника є першим етапом для 
його подальшого використання в практиці спортивної 
підготовки.

Отже, вирішення проблеми раціонального засто-
сування сучасних високоефективних незаборонених 
ергогенних засобів (ЕЗ) неможливе без проведення в 
цьому напрямі фундаментальних та прикладних на-
укових досліджень, зокрема визначення активності 
процесів вільно-радикального або перекисного (пе-
роксидного) окиснення ліпідів (ПОЛ) – фізіологічно-
го процесу, який постійно відбувається у біологічних 
мембранах, бере участь у важливій функції оновлення 
клітинних мембран, у біосинтезі ряду біологічно ак-
тивних речовин та є необхідним ланцюгом окислю-
© Гуніна Л.М., 2012

вального фосфорилювання в мітохондріях і проведен-
ня нервового імпульсу [1].

ПОЛ впливає також на активність усіх основних 
ферментних систем організму, проте, при надмірній 
активації утворення високоактивних форм кисню, 
які по суті є вільними радикалами, ПОЛ може бути 
інструментом руйнування мембран клітини та самих 
мембранозв‘язаних ферментних систем [2]. При цьо-
му значно підсилюється пряме окиснення жирних 
кислот, підвищується проникність мітохондріальних 
мембран, пригнічується активність дихальних фер-
ментів, порушується спорідненість дихання та фосфо-
рилювання, тобто загальмовується швидкість синтезу 
енергетичних субстратів. Велика кількість токсичних 
продуктів ПОЛ може пригнічувати активність ключо-
вих ферментів гліколізу, а також таких важливих фер-
ментів, як РНК-ази, сукцинатдегідрогенази, ацетилхо-
лінестерази та інші, що негативно впливає на фізичну 
працездатність спортсменів [3]. Відмічається також 
можливість негативного впливу ПОЛ на показники 
крові, що пов’язано, насамперед, з високою чутливіс-
тю еритроцитарної мембрани до активних форм кис-
ню та інших недоокиснених продуктів. При цьому і 
сам гемоглобін, що звільняється, здатний до генерації 
вільних радикалів [4].
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За умов звичайних стресових ситуацій, незначної 

відносної гіпоксії та помірних фізичних навантажень 
активація ПОЛ обмежена. Це забезпечується постій-
ним функціонуванням достатньо надійної антиок-
сидантної системи, яка обмежує ПОЛ у всіх ланках 
[5]. Проте характерні для спорту інтенсивні фізичні 
навантаження у сполученні із емоційним стресом, на-
приклад, у змагальній діяльності, викликають значну 
активацію ПОЛ [1]. Руйнування накопиченими у про-
цесі ПОЛ вільними радикалами клітинних мембран 
– один з важливих факторів стомлення, що порушує 
ресинтез АТФ і хід відновлювальних процесів. При-
гнічення активності ферментних систем, яке відбува-
ється, подовжує період відновлення після тренуваль-
них занять, що ускладнює формування необхідного 
рівня підготовленості [6, 7]. 

Основною групою препаратів, що протидіють 
оксидативному (окисному) стресу (ОС), є антиокси-
дантні засоби, які безпосередньо інактивують вільні 
радикали й перешкоджають їхньому утворенню, бе-
руть участь у відновленні природних антиоксидантів, 
або препарати, що мають опосередковану антиокси-
дантну активність. Невелика поширеність антиокси-
дантних засобів і відсутність традиційного застосу-
вання в практичній спортивній медицині зумовлені 
низкою причин: недостатньою вивченістю цього пи-
тання, складністю адекватної оцінки стану параметрів 
ПОЛ в організмі, відсутністю ефективних медикамен-
тозних засобів, що мають антиоксидантну активність 
і здатні швидко зменшити наслідки ОС [8]. Остан-
нім часом усе більшу увагу приділяють препаратам 
омега-3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), 
що є незамінними для людини. Фармакологічні дослі-
дження ПНЖК інтенсивно проводяться в усьому світі, 
однак молекулярні механізми розвитку їхніх терапев-
тичних ефектів остаточно не встановлено, а у спорті 
такі дослідження практично відсутні. Українськими 
вченими наприкінці ХХ століття на фармакологіч-
ний ринок був випущений препарат Теком, який є су-
мішшю з високим (не менше 43,0 %) вмістом ефірів 
омега-3-полиненасыщенных жирних кислот, а також 
пальмітоолеїнової, пальмітинової, ліноленової, ліно-
левої, олеїнової та інших ПНЖК [9]. Його сучасним 
аналогом став також український препарат Епадол 
(виробництва Київського вітамінного заводу).

Виходячи з вищевикладеного, стає ясним, що за-
стосування антиоксидантів на основі поліненасиче-
них жирних ω-3-жирних кислот є на сьогодні вельми 
актуальним для підтримки багатьох ланок гомеостазу 
і, зокрема, енергозабезпечення м‘язової роботи. Про-
те тонкі механізми комплексного ефекту препаратів 
на основі ПНЖК під час застосування в практиці під-
готовки висококваліфікованих спортсменів з позиції 
сучасного рівня розвитку світової спортивної науки 
практично не вивчені.

Дослідження проведені у рамках НДР 2.24. «Під-
вищення ефективності тренувальної та змагальної ді-
яльності кваліфікованих спортсменів дозволеними за-
собами відновленнями та стимуляції працездатності» 
(номер держреєстрації 0111U001731) Зведеного плану 
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і 

спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення молекулярних ме-

ханізмів впливу препарату Епадол на спеціальну тре-
нованість висококваліфікованих спортсменів.

Виходячи з мети дослідження було поставлено на-
ступні завдання:
1. Проаналізувати наукову літературу з теми 

дослідження.
2. Визначити динаміку змін параметрів спеціальної 

тренованості у висококваліфікованих важкоатлетів 
в динаміці підготовки при застосуванні 
фармакологічного препарату Епадол.

3. Визначити вплив препарату Епадол на показники 
гематологічного гомеостазу важкоатлетів в динаміці 
тренувальних навантажень.

4. Провести дослідження впливу препарату Епадол 
на показники прооксидантно-антиоксидантного ба-
лансу в клітинних мембранах при інтенсивних тре-
нувальних навантаженнях.
Організація досліджень. У дослідженні впли-

ву препарату Епадол брали участь 14 важкоатлетів 
– членів чоловічої збірної команди м. Києва, розпо-
ділених на 2 групи. Середній вік спортсменів стано-
вив 20,0±1,5 роки. Серед обстежених важкоатлетів 
кваліфікаційний розряд «кандидат у майстри спорту» 
мали 2 спортсмени, а «майстер спорту України» – 12 
спортсменів. За віком, антропометричними характе-
ристиками та спортивною кваліфікацією створені ме-
тодом випадкової вибірки групи були репрезентатив-
ні. Спортсмени основної групи (9 чоловік) приймали 
Епадол, представники контрольній групі (5 чоловік) – 
отримували плацебо (капсули з крохмалем). Препарат 
приймали по 2 капсули 4 рази на добу протягом перед-
змагального 21-денного мезоциклу. Усі спортсмени 
були ознайомлені з умовами проведення дослідження, 
а також з детальною характеристикою призначеного 
препарату. З учасниками дослідження було підписано 
«Інформовану згоду», в якій коротко викладені осно-
вні умови та зобов'язання обох сторін протягом про-
ведення дослідження.

Методи дослідження. Педагогічні та біохімічні 
обстеження учасників дослідження проводили двічі: 
до початку прийому препарату Епадол і по закінченні 
його прийому. Під час мезоциклу тренувальний процес 
був спрямований на вдосконалення спеціальної під-
готовки спортсменів з контролем швидкісно-силових 
показників спеціальної тренованості за допомогою 
модифікованого тесту В.М. Абалакова [10]. Для оцін-
ки рівня спеціальної, так званої швидкісно-силової, 
тренованості тестували стрибучість на основі вимі-
рювання висоти та часу стрибка вгору по Абалакову, 
а також визначали висоту підйому штанги у ривковій 
тязі та час виконання вправи. Спортсмени виконува-
ли по 3 спроби стрибків вгору з місця із визначенням 
також часу, затраченого на виконання вправи, та по 3 
підходи при вимірюванні висоти ривкової тяги та часу 
виконання вправи. Для подальшого аналізу в кожного 
спортсмена були використані середні значення резуль-
татів трьох спроб по кожному показникові. 
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При лабораторних дослідженнях забір крові для 
гематологічного аналізу здійснювали у кількості 
0,2 мл з периферичної вени у пробірки, попередньо 
оброблені ЕДТА. Гематологічний аналіз, що включав 
визначення кількості еритроцитів та вмісту гемоглобі-
ну в цільній крові, внутрішньоеритроцитарного гемо-
глобіну (mean corpuscular hemoglobin – MCH), серед-
нього об’єму еритроцитів (mean corpuscular volume 
– МСV) та ступеня анізоцитозу останніх, тощо, про-
водили до початку та по закінченні обраного мезоци-
клу в спортсменів основної та контрольної груп. Ви-
мірювання вищезазначених показників проводили на 
автоматичному гемоаналізаторі «ERMA-210 (Японія) 
з внутрішньолабораторним контролем якості шляхом 
застосування при кожному вимірюванні контрольної 
крові виробництва «ERMA LtD».

Для біохімічних досліджень використовували ве-
нозну кров у кількості 3 мл. Для оцінки прооксидантно-
антиоксидантного балансу (ПАБ) на рівні клітинних 
(на моделі еритроцитарних) мембран використовували 
суспензію еритроцитів (за суттю суміш мембран ери-
троцитів), яку отримували після триразової обробки 
зразка крові, стабілізованої 3,8 %-ним розчином на-
трію цитрату, ізотонічним розчином натрію хлориду з 
наступним центрифугуванням при 3000 хв-1 протягом 
10 хв. В отриманій суспензії досліджували показники 
структурного-функціонального стану мембран еритро-
цитів, який характеризували за допомогою комплексу 
методів, що включав визначення в мембрані активності 
ПОЛ за вмістом одного з ТБК-активних продуктів – 
малонового діальдегіду (МДА) із спектрофотометрич-
ним визначенням різниці поглинання при довжинах 
хвиль 532 і 580 нм [11] та антиоксидантного захисту 
за вмістом відновленого глутатіону (GSH). Останній 
визначали після інкубації еритроцитарної суспензії з 
реактивом Елмана при вимірюванні оптичної густини 
утвореного продукту реакції (тіонітрофенильні аніони) 
при довжині хвилі 412 нм [12]. Також розраховували 
прооксидантно-антиоксидантний коефіцієнт (Кпа) як 
відношення вмісту МДА до вмісту GSH. Функціональ-
ні властивості мембран еритроцитів оцінювали за змі-
нами їхньої сорбційної здатності (СЗЕ) [13]. Для порів-
няння лабораторні показники аналізували також у 10 
здорових нетренованих осіб (донорів).

Отримані результати обробляли за загальноприй-
нятими методами параметричної та непараметричної 
статистики [14]. Розрахунки проводили за допомогою 
IBM-сумісного комп’ютера за допомогою ліцензійної 
програми GraphPadInStat (США), а також приклад-
ного пакету програм «Excel 97». Вірогідність різниці 
розраховували за допомогою критерію Ст’юдента та 
непараметричного критерію Вілкоксона-Мана-Уїтні. 

Результати дослідження.
Було встановлено, що застосування Епадолу 

супроводжується покращанням параметрів спеціальної 
тренованості, причому, якщо у важкоатлетів 
контрольної групи по закінченні мезоциклу показники 
спеціальної тренованості погіршуються − знижується 
висота стрибка та зростає час його виконання, то 
під впливом препарату, навіть після змагань, висота 
стрибка, порівняно з даними до початку прийому 

Епадолу, зростає на 14,3 %, а час виконання стрибка 
зменшується в середньому на 9,1 % (табл. 1).

У всіх окремих атлетів спрямованість змін 
показників спеціальної тренованості більшою або 
меншою мірою відповідає загальній тенденції, тобто під 
впливом Епадолу висота стрибка та значення ривкової 
тяги зростає, а час виконання вправ − зменшується.

Водночас було встановлено, що інтенсивні фізичні 
навантаження у важкоатлетів приводять до зсуву ПАБ 
в мембранах у бік гіперактивації ПОЛ, на що вказує 
збільшення вмісту МДА та зниження − GSH. Про змі-
ни у стані ПАБ у важкоатлетів свідчить також зростан-
ня Кпа: якщо у здорових нетренованих осіб (донори) 
цей показник дорівнює 2,00 ум. од., то за інтенсивних 
фізичних навантажень зростає до 2,44 ум. од., що вка-
зує у плазматичних мембранах на переважання акти-
вації окислювальних процесів над антиоксидантними 
процесами (табл. 2).

Застосування Епадолу водночас гальмує активність 
ліпопереокиснення, що віддзеркалює зменшення вміс-
ту МДА як одного з кінцевих його продуктів, та сприяє 
зростанню ступеня антиоксидантного захисту, яке відо-
бражається збільшенням концентрації GSH в мембра-
нах еритроцитів. Під дією цього препарату з антиокси-
дантними та мембраностабілізуючими властивостями 
величина Кпа у спортсменів знижується до 1,34.

Покращання біохімічних показників у мембра-
ні супроводжується стабілізацією її функціональних 
властивостей, на що вказує суттєве зниження СЗЕ. Це 
може свідчити про покращання агрегаційних влас-
тивостей еритроцитів та попередження утворення 
еритроцитарних сладжів, які зазвичай уповільнюють 
швидкість кровообігу, що негативно відображається 
та доставці кисню [15]. В той же час у контрольній 
групі під впливом навантажень зростаючої інтенсив-
ності продовжується накопичення продуктів ПОЛ та 
зменшується антиоксидантний захист. Кпа у спортс-
менів, що не застосовували антиоксидант Епадол, у 
кінці мезоциклу зростає до 2,69 (див. табл. 2).

Як відображення покращання ПАБ у мембранах 
клітин еритроцитів, під впливом Епадолу спостері-
гаються зміни середнього об‘єму еритроцитів, зни-
ження якого характеризує раціональну побудову тре-
нувального процесу [16]. При застосуванні препарату 
на момент закінчення передзмагального 21-денного 
мезоциклу суттєво – на 12,6 % – зростає вміст гемо-
глобіну (Hb) з одночасним збільшенням насиченості 
червоних клітин крові важкоатлетів гемоглобіном 
(МСН), що, з нашої точки, разом зі змінами анізоци-
тозу, вказує на опосередкований вплив препарату на 
еритропоез (табл. 3).

На останньому етапі роботи було проаналізовано 
кореляційні залежності між вивченими параметрами 
ПАБ та показниками спеціальної тренованості важ-
коатлетів. Встановлено, що по закінченні мезоциклу 
між рівнем МДА в клітинних мембранах, який відо-
бражує інтенсивність процесів ПОЛ в них, та показ-
никами спеціальної тренованості існують такі залеж-
ності: між МДА, з одного боку, та висотою і часом 
виконання тяги ривкової та висотою і часом виконан-
ня стрибка, з другого, відповідно r1 = −0,79, r2= +0,54, 
r3 = −0,48, r4= +0,87 (P < 0,05).
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Таблиця 1

Вплив Епадолу на показники спеціальної тренованості важкоатлетів

Групи атлетів
і термін 

досліджень

Показники, що досліджували (X ±S)
Стрибок Ривкова тяга

висота, см час, мсек висота, см час, мсек
До початку мезоциклу 63,13±5,89 0,48±0,06 80,1±4,85 0,65±0,03
Контрольна по 
закінченні мікроциклу 66,24±2,67 0,46±0,07# 82,68±2,73 0,61±0,04#
Дослідна по закінченні 
мікроциклу 72,08±2,12*# 0,42±0,02*# 88,58±2,12*# 0,54±0,05*#

Примітка. 1.* − P < 0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу;
  2.# – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу.

Таблиця 2
Зміни показників ПАР і функціонального стану мембран еритроцитів у важкоатлетів під впливом Епадолу

Показники,
що вивчались

(X ±S)

Групи досліджених

Здорові 
нетреновані 

особи
(n=10)

Спортсмени
до початку мезо-

циклу
(n=10) 

контрольна
по закінченні мезо-

циклу
(n=5)

дослідна по 
закінченні мезо-

циклу
(n=9)

МДА, нмоль×106ер. 3,67±0,10 5,43±0,16* 5,88±0,11** 4,20±0,09#
GSH, 10-12 
ммоль×ер.-1 1,83±0,11 2,26±0,12* 2,18±0,13 3,21±0,17#

Кпа, ум. од. 2,01±0,02 2,44±0,03* 2,69±0,05** 1,34±0,05#
СЗЕ, % 21,6±1,4 35,04±2,23* 33,9±2,19* 25,3±1,07#

Примітки: 1. * − P < 0,05 порівняно з даними у здорових нетренованих осіб;
  2. **  – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу;
  3. # – P <0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу.

Таблиця 3
Зміни вмісту гемоглобіну та еритроцитарних характеристик у важкоатлетів під впливом  Епадолу

Показники,
що вивчались

(X ±S)

Групи досліджених

здорові 
нетреновані 

особи

Спортсмени
до початку  
мезоциклу

(n=10) 

контрольна
по закінченні  

мезоциклу
(n=5)

дослідна по 
закінченні  
мезоциклу

(n=9)
Hb, г×л-1 127,3±7,8 141,8±7,5* 144,2±2,3** 159,7±4,5#
MCV, фл 80,2±1,1 89,3±1,4* 84,6±0,9** 81,7±0,6#
MCH, пг 30,6±1,3 35,4±0,5* 37,1±0,4** 39,9±0,4#

Анізоцитоз, % 13,8±2,3 15,8±2,5* 15,7±0,7 14,6±0,4#*
Примітки:  1. * − P < 0,05 порівняно з даними у здорових нетренованих осіб;
  2. ** – P < 0,05 порівняно з даними до початку мезоциклу;
  3. # – P <0,05 порівняно з даними у контрольній групі по закінченні мезоциклу.

Знайдено також кореляційні залежності між вміс-
том GSH, що віддзеркалює напруженість антиокси-
дантного захисту в клітинних мембранах, з одного 
боку, та вищеназваними показниками спеціальної 
тренованості r1 = +0,94, r2= −0,49, r3 = +0,83, r4= −0,78 
відповідно (P в усіх випадках < 0,05). Тобто, процеси 
ПОЛ та антиоксидантого захисту спричиняють прямо 
протилежний вплив на показники спеціальної трено-
ваності важкоатлетів: чим вище інтенсивність ПОЛ, 
тим менша висота стрибка та ривкої тяги і тим більше 
час виконання цих вправ. Зростання вмісту GSH, на-
впаки, призводить, до збільшення висоти здійснених 
тестових вправ та зменшення часу їхнього виконання. 
Між одним з функціональних параметрів стану мемб-

рани еритроцитів, а саме, СЗЕ, та показниками спеці-
альної тренованості теж існують кореляційні залеж-
ності, але не такої сили, як у попередніх випадках.

Таким чином, застосування препарату Епадол спри-
чиняє позитивний вплив на ефективність тренувальної 
діяльності висококваліфікованих спортсменів.

Висновки.
1. Базуючись на механізмах дії Епадолу та його при-

родному походженні слід віднести препарат до 
метаболітотропних фармакологічних засобів.

2. Позитивний ефект застосування препарату Епа-
дол стосовно показників спеціальної тренованості 
важкоатлетів значною мірою ґрунтується на 
гальмуванні процесів ПОЛ та зростанні антиок-
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сидантного захисту в клітинних мембранах, тобто 
на нормалізації ПАБ, що призводить до покращан-
ня структурно-функціонального стану клітинної 
поверхні та сприяє кращому протіканню біохімічних 
процесів, які базуються на мембранних реакціях.

3. Ще одним шляхом впливу Епадолу на спеціальну 
тренованість спортсменів є покращання кисень-
транспортуючої функції крові, яке обумовлене 
збільшенням вмісту гемоглобіну безпосередньо в 
еритроциті з одночасним поліпшенням структурно-
функціонального стану еритроцитарних мембран, 

що попереджує сладжування і, відповідно, призво-
дить до зростання швидкості кровообігу.

4. Отримані дані дають змогу рекомендувати Епадол 
для включення до фармакологічних схем підтримки 
тренувальної діяльності.
В перспективі є обґрунтованим визначення впливу 

препарату Епадол на інші ланки гомеостазу організму 
та виразність проявів ендогенної токсичності, влас-
тивої фізичним навантаженням, а також проведення 
аналізу змагальної діяльності спортсменів.
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Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості  

студентів вищих навчальних закладів
Дух Т.І.

Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Мета дослідження – виявити стан 
та розкрити шляхи удосконалення 
фізичної підготовленості студентів. 
Розглянуто питання удосконалення 
фізичного виховання студентів вищих 
навчальних закладів. Проведено по-
рівняльний аналіз рівня фізичної під-
готовленості студентів. У дослідженні 
прийняло участь 727 студентів трьох 
вищих навчальних закладів, здійсне-
но оцінку їх фізичної підготовленості. 
Виявлено низький рівень підготов-
леності у показниках сили, аероб-
ної та анаеробної витривалості, та 
швидкісно-силових якостях. Описано 
коефіцієнти варіації, рівень істотності 
результатів фізичної підготовленості. 
Відзначено тенденцію до зниження 
результатів у показниках спритнос-
ті, гнучкості, сили – у хлопців, та у 
показниках динамічної сили, сприт-
ності, швидкісно-силових показниках 
та швидкісної витривалості у дівчат. 
Встановлено недостатній рівень фі-
зичної підготовленості у 22% студен-
тів. 

Дух Т.И. Сравнительный анализ уровня 
физической подготовленности студен-
тов высших учебных заведений. Цель 
исследования – определить состояние и 
раскрыть пути усовершенствования фи-
зической подготовки студентов. Рассма-
триваются вопросы усовершенствования 
физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений. Проведено срав-
нительный анализ уровня физической под-
готовленности  студентов высших учебных 
заведений. В исследовании приняло уча-
стие 727 студентов трёх высших учебных 
заведений, дана оценка их физической 
подготовленности. Определено низкий 
уровень подготовленности показателей 
силы, аэробной и анаэробной выносливо-
сти, а также скоростно-силовых качеств.  
Описаны коэффициенты вариации, уро-
вень вероятности результатов показателей 
ловкости, силы – у юношей, показателей 
динамической силы, ловкости, скоростной 
выносливости у девочек. Установлено не-
достаточный уровень физической подго-
товленности молодёжи. 

Dukh T.I. The comparative analysis of 
level of students’ physical readiness 
of higher educational establishment. 
Aim of research – to determine state 
and open up ways of perfection of 
students’ physical preparation. In article 
questions of improvement of physical 
education of students high educational 
establishing are considered. It is 
carried out the analysis of level of 
physical readiness of students high 
educational establishing. In research 
has accepted 727 students of three 
educational establishing, the estimation 
of their physical readiness is given. It is 
defined low level of readiness in force 
indicators, endurance, and also speed 
and power qualities. Are described 
the coefficient of variation and level 
probability of results in indicators of 
dexterity, force – in the young man, and 
the dynamic force index, dexterity, high-
speed endurance in the young woman. 
It is established insufficient level of 
physical readiness of students. 

Ключові слова:
фізична підготовленість, студенти, 
тестування, контроль, оцінка, фі-
зичний стан.

физическая подготовленность, 
студенты, тестирование, контроль, 
оценка, физическое состояние.

physical readiness, students, testing, 
control, evaluation, fitness.

Вступ.1

Діюча система фізичного виховання молоді в Укра-
їні, відповідно до нормативних документів, передба-
чає розв'язання виховних, розвиваючих і оздоровчих 
завдань. Однак протягом останнього десятиріччя в 
Україні різко погіршилося здоров’я і фізична підго-
товленість учнівської та студентської молоді [1, 7]. 

Характерним для існуючої системи фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах є те, що 
заняття не зацікавлюють, а навпаки – викликають 
негативні емоції у студентів [2, 5]. За останні роки 
кількість публікацій з вивчення проблеми організації 
фізичного виховання студентів вищих навчальних за-
кладів (ВНЗ) зросла, проте залишається багато неви-
рішених наукових і практичних питань. Їх вирішення 
могло б мати суттєве значення для підвищення рівня 
здоров’я юнаків та дівчат, і як наслідок – рівня їхньої 
фізичної підготовленості (Л. В. Волков, 2007, Ю.О. 
Коваленко, 2010). 

Доведено, що розвиток рухових якостей сприяє 
розв'язанню соціально-обумовлених завдань: всебіч-
ному і гармонійному розвитку особистості, досягнен-
ню високої стійкості організму до несприятливих еко-
логічних  умов, підвищенню адаптивних властивостей 
організму, підвищенню рівня фізичної і розумової 
працездатності (О.М. Вавілова, 2002, Е.С. Вільчков-
ський, 2001, В.М. Заціорський, 1991, О.С. Куц, 2003, 
А.М. Лапутін 2001 та ін.). У той же час ряд авторів 
(Л. В. Волков, 2007, Т. Ю. Круцевич, 2003) зазначають, 
що процес розвитку рухових якостей, перш за все, по-
требує добре налагодженого педагогічного контролю. 
© Дух Т.І., 2012

Інші  фахівці (О. С. Подлесний, 2010, А.С. Соколов, 
2006) наголошують на важливості застосування само-
контролю та взаємоконтролю студентів, що на їх дум-
ку, розвиватиме ініціативність студентів та надасть 
можливість підвищення їхньої рухової активності, 
економізації зусиль та часу викладача. 

Фахівець [7] вважає, що правильно підібрані тес-
ти й отримані від них результати можуть служити не 
тільки критерієм оцінки рівня розвитку рухових якос-
тей та фізичної підготовленості в цілому, а й визнача-
ти рівень функціонування основних систем організму, 
як показника фізичного здоров’я.

Більшість авторів [1, 2] відзначає, чим більше часу 
приділятиметься методично правильній побудові за-
нять з фізичного виховання, тим раціональнішим та 
ефективнішим буде увесь навчальний процес у ВНЗ. 
У дослідженнях багатьох авторів відзначається за-
грозливий стан здоров'я студентської молоді [5, 6, 7 
та ін.], що погіршується з кожним роком навчанням 
у ВНЗ. 

Автором [6] відзначається низький рівень фізичної  
підготовленості студентів більшості регіонів України, 
що відповідає 1-3 балам Державної системи тестуван-
ня фізичної підготовленості. Тому необхідність по-
шуку нових удосконалених форм викладання дисци-
пліни «Фізичне виховання» є актуальною складовою 
діяльності кафедри. 

 На нашу думку, вирішення даної проблеми мож-
ливе із забезпеченням методичної підготовки студен-
тів щодо використання засобів фізичного виховання 
та здійснення ними самоконтролю рівня свого фізич-
ного розвитку та підготовленості, результатів функці-
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ональних показників та їх аналіз з викладачем фізич-
ного виховання.

Дослідження виконується згідно наукової теми 
3.7. « Науково-теоретичні основи інноваційних техно-
логій у фізичному вихованні різних груп населення». 
Зведеного плану науково-дослідний роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011-2015рр. Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити стан та розкрити 

шляхи удосконалення фізичної підготовленості сту-
дентів.

Завдання дослідження:
1. Визначити рівень фізичної підготовленості 

студентів ВНЗ.
2. Здійснити порівняльний аналіз результатів фізичної 

підготовленості студентів різних курсів.
3. Оцінити рівень фізичної підготовленості студентів 

на основі педагогічного тестування.
Методи і організація дослідження. Досліджен-

ня було проведено на базі Львівського національно-
го університету імені Івана Франка, Національного 
університету «Львівська політехніка», Львівського 
національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С.З.Гжицького. У дослідженні 
взяли участь 727 осіб 1-3 курсів (хлопців – 419 і дівчат 
– 308) основного відділення.

У ході дослідження здійснювали: 
- аналіз літературних джерел;
- тестування фізичної підготовленості студентів;
- обробку результатів за допомогою методів мате-

матичної статистики : середнє значення (M), середнє 
квадратичне відхилення (SD), коефіцієнт варіації (V 
%), t-критерій Ст’юдента. 

Результати дослідження.
Рівень фізичної підготовленості студентської моло-

ді визначався за результатами педагогічних тестувань. 
Нами вивчались показники аеробної витривалості – 
біг на 3000 м (хлопці) та 2000 м (дівчата); анаеробної 
витривалості – 100 м; швидкості – 30 м сходу; сприт-
ності – човниковий біг 4х9 м та біг «змійкою» 30 м; 
швидкісно-силові якості – стрибок у довжину з місця; 
динамічну силу м’язів різних частин тіла – піднімання 
тулуба з положення лежачи в сід за 1 хв (для черевно-
го пресу), згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
(дівчата) та підтягування на перекладені (хлопці), ме-
тання  набивного м’яча вагою 1 кг двома руками з-за 
голови з положення сидячи ( для м’язів спини) та при-
сідання на 1 нозі (хлопці без опори, дівчата з опорою); 
гнучкість – нахил тулуба вперед з положення сидячи. 

Результати експерименту дозволяють констатува-
ти, що у хлопців 1-3 курсів групи були однорідними, 
оскільки відзначалися низьким коефіцієнтом варіації 
у показниках швидкісної витривалості (біг на 100 м) 
V≤5 %, в швидкісно-силових якостях (стрибок у до-
вжину з місця) та спритності (човниковий біг 4х9 м) 
коефіцієнти варіації складали 3-5 %. Неоднорідність 
груп спостерігалася у вправах, які визначали силу 
м’язів верхнього плечового поясу (підтягування на 
перекладині) V=33-40 % та нижніх кінцівок (присі-

дання на 1 нозі) V=50-53 %, і у тесті на визначення 
рухливості суглобів (нахил тулуба  вперед в положен-
ні сидячи) V=28-35 %. 

Аналогічна тенденція спостерігалася й у дівчат: 
групи були однорідними майже в усіх показниках фі-
зичної підготовленості, окрім тестів на визначення 
сили м’язів верхнього плечового поясу (згинанння та 
розгинання рук в упорі лежачи від підлоги) V=44-50 
% та нижніх кінцівок (присідання на 1 нозі з опорою) 
V=36-37 %, гнучкості (нахил тулуба  вперед в поло-
женні сидячи) V=25-30 %. 

При порівнянні результатів тестів на спритність у 
хлопців з 1-го по 3-й курси виявлено подібну динамі-
ку: у бігу 4х9 м, встановлено суттєве погіршення ре-
зультатів t1-3=0,001 (табл.1), в бігу 30 м «змійкою» між 
5-ма стійками – тенденцію до погіршення (р>0,05). 
Незважаючи на те, що вихідний рівень розвитку даної 
якості і так був нижчим від середнього рівня, у проце-
сі навчання у ВНЗ рівень спритності ще погіршився. 

При цьому середні бали за результати човнико-
вого бігу були гіршими, ніж за біг «змійкою». У ді-
вчат також виявлено зниженння (р<0,001) результатів 
у цих двох вправах. Це свідчить про те, що з віком 
координаційні здібності знижуються. При цьому зна-
чне (р<0,01-0,02) погіршення спостерігалося на 3-му 
курсі (табл.2).  

Одним із показників швидкісно-силової підготов-
леності є стрибок у довжину з місця. У хлопців з 1-го 
до 3-го курсу  спостерігалося покращення (р<0,05) 
результатів у стрибку в довжину з місця, що можна 
пояснити морфо-функціональними особливостями 
організму. Що стосується  дівчат, то тут спостерігала-
ся негативна динаміка (р<0,001) результатів стрибків 
у довжину, особливо помітна (р<0,01)  на 3-му курсі, 
що можна пояснити збільшенням маси тіла.

Для виявлення рівня швидкісних якостей ми вико-
ристовували біг 30 м з ходу, результат якого, на думку 
В. Романенка (2005), В. Сергієнка (2007), свідчить про  
рівень швидкісних здібностей у студентів. У хлопців 
нами було встановлено негативну динаміку результа-
тів з 1-го по 3-й курс (p<0,05) при коефіцієнті варіації 
7-8 %, що свідчить про однорідність груп. У дівчат, 
нажаль, спостерігалася хвилеподібна динаміка – тен-
денція до покращення на 2-му і погіршення (р<0,05) 
на 3-му роках навчання. У загальному середній бал за 
виконання вправи біг на 30 м з ходу склав 3,51±0,62 
бали, що порівняно вище, ніж за виконання інших 
вправ. Тобто рівень розвитку швидкісних якостей є 
відносно вищим, у порівнянні з іншими фізичними 
якостями, як у хлопців так і у дівчат. 

Варто відзначити надзвичайно низький рівень си-
лової підготовленості студентів, як у хлопців, так і у ді-
вчат, що негативно впливає на морфо-функціональний 
стан м'язової системи та важливі рухові функції орга-
нізму. Аналізуючи результати динамічної сили м’язів 
верхнього плечового поясу у хлопців, було встановле-
но їх зниження (p<0,01) з «незадовільно» до «погано» 
протягом трьох років навчання. У дівчат погіршення 
результатів було не таким значним, але самі результати 
залишилися в межах оцінки «погано». Тому доцільно 
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Таблиця 1

Результати фізичної підготовленості студентів

Показники фізичної 
підготовленості

Статистичні характеристики, M±SD
1 курс (n=157) 2 курс (n=125) 3 курс (n=137)

р-тат оцінка р-тат оцінка р-тат оцінка 
Човниковий біг 4х9 
м, с

9,82±0,41 
 t1-2=0,01 2,42±0,89 9,98± 0,41

t2-3=0,01 2,11±0,87 10,12±0,38 
t1-3= 0,001 1,78±0,78

Біг 30 м «змійкою» 
між 5-ма стійками, с

5,64±0,47
t1-2=0,48 2,92±0,85 5,68±0,47

t2-3=0,46 2,87±0,85 5,72±0,51
t1-3=0,14 2,86±0,86

Стрибок у довжину з 
місця, см

224,43±12,68
t1-2=0,19 2,61±0,78 226,26±10,32

 t2-3=0,45 2,78±0,71 227,12±7,72
 t1-3=0,03 2,80±0,57

Біг 30 м з ходу, с 3,92±0,32
t1-2=0,03 3,63±0,98 4,00±0,34

t2-3=0,29 3,42±1,04 4,04±0,32
t1-3=0,01 3,29±1,00

Підтягування на 
перекладині, к-сть 
разів

10,25±4,18 
t1-2=0,16 2,09±1,65 9,62±3,30 

t2-3=0,15 1,72±1,40 8,98± 3,79
t1-3=0,01 1,54±1,53

Присідання на одній 
нозі, к-сть разів

7,03±3,73
t1-2=0,97 2,21±0,42 7,01±3,51

t2-3=0,16 2,21±0,43 6,40±3,43
t1-3=0,14 2,13±0,34

Метання набивного 
м’яча масою 1 кг 
сидячи 2-ма руками 
з-за голови, м

9,86±0,79
t1-2=0,05 3,03±0,80 10,04±0,72

t2-3=0,20 3,21±0,78 9,83±0,74
t1-3=0,70 2,97±0,72

Піднімання тулуба з 
положення лежачи в 
сід за 1 хв, к-сть разів

46,52±6,50 
t1-2=0,90 3,68±0,98 46,96±4,84

t2-3=0,01 3,61±0,84 45,01±4,79 
t1-3=0,02 3,54±1,01

Біг на 100 м, с 14,02±0,81
t1-2=0,58

3,23±1,26 13,97± 0,70
t2-3=0,73 3,36±1,19 14,00± 0,62 

t1-3=0,79 3,31±1,06

Біг на 3000 м, хв 14,13±0,80 
t1-2=0,26 2,63±0,73 14,24±0,83 

t2-3=0,62 2,53±0,70 14,19± 0,99
t1-3=0,60 2,66±0,83

Нахил тулуба вперед 
з положення сидячи, 
см

13,45±3,72
t1-2=0,001 2,80±1,22 11,90±4,15

t2-3=0,66 2,30±1,39 11,68±4,06 
t1-3=0,001 2,18±1,32

Таблиця 2
Результати фізичної підготовленості студенток

Показни-
ки фізичної 

підготовленості

Статистичні характеристики, M±SD
1 курс (n=112) 2 курс (n=95) 3 курс (n=101)

р-тат оц-ка р-тат оц-ка р-тат оц-ка 
Човниковий біг 
4х9 м, с

11,09±0,57 
t1-2=0,01 2,63±1,28 11,29±0,60

t2-3=0,02 2,16±1,30 11,48±0,53 
t1-3=0,001 1,79±1,07

Біг 30 м «змійкою» 
між 5-ма стійками, 
с

6,61± 0,45
t1-2=0,61 3,45±1,11 6,64±0,44 

t2-3=0,01 3,35±1,04 6,80±0,40 
t1-3=0,001 2,97±0,94

Стрибок у довжи-
ну з місця, см

183,06±13,69
 t1-2=0,33 2,59±1,18 181,23±13,00

t2-3=0,01 2,35±1,11 176,63±12,42
t1-3=0,001   1,93±0,99

Біг 30 м з сходу, с 5,20±0,40 
t1-2=0,09 3,47±0,57 5,11±0,42 

t2-3=0,02 3,62±0,60 5,25±0,47 
t1-3=0,40 3,45±0,67

Згинання та розги-
нання рук в упорі 
лежачи, к-сть разів 

10,34±5,08 
t1-2=0,85 1,46±1,24 10,47±4,97

t2-3=0,94 1,45±1,17 10,43±4,50
t1-3=0,90 1,49±1,08

Присідання на 
одній нозі, к-сть 
разів

8,74±3,24 
t1-2=0,20 2,63±0,93 9,33±3,37 

t2-3=0,55 2,77±0,97 9,04±3,40 
t1-3=0,51 2,73±1,01

Метання набивно-
го м’яча вагою 1 кг 
сидячи 2-ма рука-
ми з-за голови, м

6,19±0,62 
t1-2=0,66 2,88±0,69 6,23±0,66 

t2-3=0,46 2,98±0,67 6,16±0,69 
t1-3=0,67 2,90±0,73

Піднімання тулуба 
з положення ле-
жачи в сід за 1 хв, 
к-сть разів

40,79±5,57
 t1-2=0,44 3,41±1,15 41,35±4,69

t2-3=0,06 3,43±0,99 39,88±5,90 
t1-3=0,35 3,23±1,05

Біг на 100 м, с 17,00±0,97
t1-2=0,01 2,09±1,10 17,34±0,94

t1-2=0,32 1,68±1,05 17,61±0,83 
t1-3=0,001 1,40±0,95

Біг на 2000 м, хв 11,27±0,89 
t1-2=0,91 2,43±1,04 11,29±0,98

t2-3=0,13 2,44±1,19 11,50±1,03 
t1-3=0,08 2,18±1,24

Нахил тулуба впе-
ред з положення 
сидячи, см

18,00±4,31 
t1-2=0,001 3,99±1,25 14,87±4,46

t2-3=0,17 3,04±1,33 14,07±3,67
 t1-3=0,001 2,70±1,23
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більше приділити уваги саме розвитку сили м’язів пле-
чового поясу, оскільки – це найслабша ланка у структу-
рі фізичної підготовленості студентської молоді. 

Результати тесту присідання на 1-й нозі протягом 
трьох років навчання студентів не змінилися. Оцінка 
за виконання цієї вправи свідчить про нижчий від се-
реднього рівень розвитку сили ніг як у хлопців, так і 
у дівчат. Ще одним із тестів на динамічну силу, але 
вже м’язів спини, була вправа метання м'яча вагою 1 
кг  двома руками з-за голови з положення сидячи на 
підлозі. У цій вправі результати відповідали не надто 
високим балам, та все таки були вищими, ніж у попе-
редній вправі (табл.1, 2). Динаміка змін з роками на-
вчання – хвилеподібна, після незначного покращення 
на 2-му курсі (у хлопців р<0,05) спостерігалося несут-
тєве погіршення результатів і хлопців, і дівчат.

Динаміка результатів у вправі піднімання тулуба в 
сід у студентів підтверджує загальну тенденцію до не-
значного підвищення на 2-му році навчання і знижен-
ня – на 3-му. У результатах хлопців – погіршення ста-
тистично значуще (р<0,05). Проте оцінка «задовільно» 
протягом років навчання залишилася без змін. У бігу 
на 100 м у хлопців з 1-го по 3-й курс спостерігалася 
тенденція до покращення, проте оцінка не зросла і за-
лишилася у межах «задовільно», У результатах дівчат 
спостерігалося суттєве (р<0,01) погіршення на 2-му 
курсі і тенденція до погіршення на 3-му, у результаті 
чого результат значно погіршився (р<0,001) й оцінка 
за виконання цієї вправи знизилася з «незадовільно» 
до «погано».

Не менш втішними були результати тестування ае-
робної витривалості, де середній бал, як у хлопців, так 
і у дівчат, відповідав рівню нижче від середнього і спо-
стерігались зниження результатів від 1-го до 3-го курсів 
(р>0,05). Розвиток такої якості, як витривалість є вкрай 
необхідним для життєзабезпечення кожної людини, 
оскільки загальна витривалість є одним із показників 
фізичної працездатності, а відтак – і здоров'я. 

Підвищити цей рівень здоров’я можливо шляхом 
дотримання здорового способу життя (відмова від 
шкідливих звичок, раціональне харчування тощо) та 
систематичними заняттями фізичними вправами, у 
першу чергу – аеробного характеру. Тому для підви-
щення низького рівня здоров’я сучасної молоді варто 
приділяти особливу увагу розвиткові аеробної витри-
валості студентів. Біг на 3000 м і на 2000 м у зв’язку із 
низьким рівнем здоров’я молоді на даний час, вважа-
ється ризикованою вправою. І тут виникає парадокс, 

оскільки не можливо покращити рівня здоров’я, не 
тренуючи загальної витривалості. 

Рівень гнучкості у студентів чоловічої статі на 1-му 
курсі оцінювався на «незадовільно» і ще погіршився 
(р<0,001) на 2-му році навчання. При цьому оцінка не 
змінилася. Результати у вправі на гнучкість у дівчат 
також суттєво  погіршився (р<0,001). І це погіршення 
супроводжувалося значним зниженням оцінки з «до-
бре» до «незадовільно».

Відтак, нами були зафіксовані середні значення у 
результатах таких вправ, як піднімання тулуба з по-
ложення лежачи в сід за 1 хв., бігу 30 м з ходу, бігу 
на 100 м (у хлопців) та метання набивного м’яча (у 
хлопців), нахилу тулуба вперед з положення сидячи (у 
дівчат) та бігу «змійкою» у дівчат відповідають оцінці 
«задовільно». Відтак, у хлопців і дівчат, обстежених 
нами, спостерігається середній рівень розвитку сило-
вої витривалості м’язів черевного пресу та швидкості. 
Також відзначено середній рівень швидкісно-силової 
витривалості, швидкісної сили і спритності у хлопців, 
гнучкості та спритності у дівчат.

Відносно найгіршими (оцінка погано) виявилися 
результати у підтягуванні на перекладині у хлопців і 
згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи у дівчат, 
присіданні на 1-й нозі, човниковому бігу (особливо 
на 3-му курсі) та бігу на 100 м (у дівчат). Тому такі 
фізичні якості, як сила м’язів рук та ніг, спритність 
у представників обох статей та швидкісно-силова ви-
тривалість у дівчат потребують удосконалення.

  Рівень успішності студентів з фізичної підготов-
ки визначався за 5- ти бальною шкалою, «5» – відмін-
но, «4» – добре, «3» – задовільно «2» – незадовільно,  
«1» – погано. Основна частка студентів, а саме 77,1 % 
хлопців та   76,3 % дівчат отримали 3 бали, тобто задо-
вільний рівень підготовленості. Лише у 1,4 % хлопців 
та 1,6 % дівчат рівень фізичної підготовленості оціню-
ється на «4» (добре), а високого і поганого рівня фі-
зичної підготовленості взагалі не виявлено (табл.3).

Отже, проблема фізичної підготовленості молоді 
стоїть гостро, саме тому є необхідним пошук шляхів 
зацікавлення студентів до свого фізичного стану та 
фізичної підготовленості. Одним із шляхів вирішення 
цього питання є формування теоретико-методичних 
знань і вмінь у володінні методиками занять фізичним 
вихованням та оцінки свого фізичного стану. 

Ми вважаємо, що методично правильно побудова-
ний процес підготовки з фізичного виховання молоді 
із використанням адекватних форм організації та ме-

Таблиця 3
Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів

Оцінка
1 курс 2 курс 3 курс Разом

Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата
«5» – – – – – – – –
«4» 3,2% 2,7% 0,8% 2,1% – – 1,4% 1,6%
«3» 82,8% 79,4% 78,4% 76,8% 69,3% 73,3% 77,1% 76,3%

«2» 14,0% 17,9% 20,8% 21,1% 30,7% 27,7% 21,5% 22,1%

«1» – – – – – – – –
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тодів контролю сприятиме приросту результатів фі-
зичної підготовленості. До них ми відносимо групові 
форми навчання, завдання різнопланового характеру, 
залучення молоді до проведення спортивно-масових 
заходів, що дозволило б не тільки прояснити сутність 
фізичного виховання у відношення до здоров'я люди-
ни, а й сприяти формуванню організаційних, комуні-
кативних здібностей студентів. Ще одним із факторів, 
який міг би вплинути на свідомість студентів є вве-
дення предмету «Фізичне виховання» до загального 
рейтингу успішності студентів.

Висновки. 
Провівши порівняльний аналіз результатів фізич-

ної підготовленості між курсами у всіх випробуван-
нях, крім швидкісно-силової підготовленості у хлоп-
ців, спостерігалась негативна динаміка показників з 
роками навчання у ВНЗ. 

Результати наших досліджень свідчать, що лише у 
1,4 % хлопців та  1,6% дівчат отримали оцінку «4» за 

проведеним тестування розвитку фізичних якостей. 
Не було виявлено ні одного студента з високим рів-
нем фізичної підготовленості. Найнижчі результати 
спостерігались у показниках аеробної витривалості, 
швидкісної виртивалості та силової підготовленості. 
Відносно кращі показники швидкості  (30 м з сходу) 
та сили м'язів черевного пресу, як у дівчат так у хлоп-
ців. При цьому суттєвих відмінностей у фізичній під-
готовленості студентів різних вищих навчальних за-
кладів не виявлено (р>0,05).

 На нашу думку, підвищення рівня фізичної підго-
товленості студентів можливе при свідомому ставлен-
ні до свого фізичного стану та систематичних занят-
тях. І саме впровадження новітніх форм організації 
занять фізичним вихованням. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
розробці та впровадженні авторської програми фізич-
ного виховання, спрямованої на  формування відпові-
дальності кожного студента за свій фізичний стан.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Крос-спектральний аналіз коливань кардіодинаміки  
у спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу

Каленіченко О.В., Артюшенко О.Ф., Барановська Т.В., Коваленко С.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотації:
У 29 осіб видів спорту на витрива-
лість, 28 – силових видів та 34 не-
спортсменах (всього на 91 студентах 
віком 18-22 роки) з дотриманнями 
біоетичних вимог проведені ви-
мірювання та визначення крос-
спектральної потужності (КСП) ко-
ливань ударного об’єму крові (УОК) 
та тривалості інтервалу R-R (т-R-R) 
в спокої лежачи, регламентованому 
диханні 6 циклів за хвилину, ортопро-
бі та дозованому фізичному наван-
таженні потужністю 1 Вт на кг ваги 
тіла. Показано, що для спортсменів 
характерний вищий ступінь синхро-
нізації коливань УОК та т-R-R у час-
тотному діапазоні спонтанної баро-
рефлекторної чутливості (0,04-0,15 
Гц) в порівнянні з неспортсменами. 
При дозованому фізичному наван-
таженні за збільшенням амплітуди 
від’ємних значень КСП у частотному 
діапазоні 0,01-0,03 Гц спостерігаєть-
ся включення гомометричних меха-
нізмів саморегуляції роботи серця 
більш виражене у спортсменів видів 
на витривалість.

Калениченко А.В., Артюшенко А.Ф., Ба-
рановская Т.В., Коваленко С.А. Кросс-
спектральный анализ колебаний кардио-
динамики у спортсменов с различной 
направленностью тренировочного про-
цесса. У 29 лиц видов спорта на вынос-
ливость, 28 – силовых видов и 34 неспор-
тсменах (всего на 91 студентах возрастом 
18-22 года) с соблюдениями биоэтических 
требований проведены измерения и опреде-
ления крос-спектральной мощности (КСМ) 
колебаний ударного объема крови (УОК) и 
длительности интервала R-R (т-R-R) в по-
кое лежа, регламентированном дыхании 6 
циклов за минуту, ортопробе и дозированной 
физической нагрузке мощностью 1 Вт на кг 
веса тела. Показано, что для спортсменов 
характерна высшая степень синхронизации 
колебаний УОК и т-R-R в частотном диа-
пазоне спонтанной барорефлекторной чув-
ствительности (0,04-0,15 Гц) по сравнению 
с неспортсменами. При дозированной физи-
ческой нагрузке по возрастанию амплитуды 
отрицательных значений КСМ в частотном 
диапазоне 0,01-0,03 Гц наблюдается вклю-
чение гомометрических механизмов саморе-
гуляции работы сердца более выраженное у 
спортсменов видов на выносливость.

Kalenichenko O.V., Artyushenko 
O.F., Baranovska T.V., Kovalenko 
S.O. Cross-spectral analysis of 
cardiodynamics oscillations at the 
sportsmen with different training 
focus. Cross-spectral power of stroke 
blood volume oscillations and R-R 
interval duration at rest, with regulated 
respiration of 6 cycles per minute, at tilt 
test and with dosed physical loading 
with power of 1Vt on 1 kg of body 
weight were determined on 29 persons 
of endurance sports, 28 – of power 
sports and 34 non-sportsmen (in total 
91 students aged 18-22). Higher 
degree of synchronizing stroke blood 
volume oscillations and R-R interval 
duration in the range of spontaneous 
baroreflex sensitivity (0.04 – 0.15 Hz) 
was found at the athletes if compared 
with non-sportsmen. The inclusion of 
homometrical mechanisms of heart 
work self-regulation was found more 
marked at the sportsmen of endurance 
sports with dosed physical loading 
with increasing amplitude of negative 
meanings of cross-spectral power in 
frequency range of 0.01 – 0.03 Hz. 

Ключові слова:
спортсмени, барорефлекс, 
витривалість, сила.

спортсмены, барорефлекс, выносливость, 
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sportsmen, baroreflex, endurance, 
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Вступ. 1

Останнім часом спостерігається зростання уваги як 
дослідників, так і тренерів до оцінки функціонального 
стану спортсменів, вегетативного тонусу їх організму 
за аналізом варіабельності серцевого ритму [2, 3, 5].  
Існують дослідження і синхронізації хвильових змін 
частоти серцевих скорочень та артеріального тиску у 
осіб, що займаються фізичними вправами – феномену 
спонтанної барорефлекторної чутливості [8]. Разом з 
цим мало уваги приділяється вивченню у спортсменів 
показників коливань ударного об’єму  крові (УОК), котрі 
вважаються вельми прогностичними у анастезіології 
та реанімації [6], і, тим більше їх зв’язку з тривалістю 
інтервалу R-R (т-R-R) за різних умов. Здійснення крос-
спектрального аналізу коливань УОК та т-R-R може до-
зволити виявити нові прогностичні показники оцінки 
стану організму у різних видах спорту.

Робота виконана у межах держбюджетної теми 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
„Індивідуальні особливості реакцій систем організму 
здорових людей на різноманітні навантаження” (№ 
держреєстрації 0109U002549).

Мета, завдання роботи, матеріали та методи.
Мета роботи – дослідити зв’язок між коливаннями 

ударного об’єму крові та тривалості інтервалу R-R у 
спортсменів з спрямованістю тренувального процесу 
на розвиток сили і витривалості та у неспортсменів в 
спокої та при дозованих навантаженнях.

Вимірювання проведені у підготовчому періоді 
річного циклу тренування на 29 спортсменах з 
перевагою навантажень на витривалість, 28 -силових 
© Каленіченко О.В., Артюшенко О.Ф., Барановська Т.В., 
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видів та 34 неспортсменах – студентах ВНЗ віком 
18-22 роки. Усі особи брали участь у дослідженнях 
добровільно, за даними медичного обстеження були 
практично здоровими, не мали гострих та хронічних 
захворювань. Перед виконанням завдань вони були 
поінформовані відносно мети та завдань вимірювань, 
послідовності та змісту тестових навантажень. За 
добу до проведення обстежень іспитовані не вживали 
алкогольних напоїв, кави, збуджуючих чи заспокійливих 
засобів, не мали великих емоційних та фізичних 
навантажень. Вимірювання здійснювались з 8.00 до 
10.30 годин ранку в одному і тому самому приміщенні, 
віддаленому від навчальних аудиторій. Температура 
повітря підтримувалась на рівні 20-22 °С. 

Процедура вимірювань для всіх осіб була 
стандартною. Після 15-хвилинного відпочинку 
в положенні лежачи впродовж 5 хв реєстрували 
сигнали електрокардіограми, диференційної 
реоплетизмограми грудної клітки від біопідсилювача 
РА-5-01 (НДІ радіовимірювальної апаратури, Київ), 
пневмограми, вимірювали артеріальний тиск (АТ). 
Сигнали перетворювали у цифрову форму через АЦП 
ADC-1280 (“Holit Data System”, Київ) і записували 
на вінчестер комп’ютера, а потім аналізували за 
допомогою програми “Bioscan”. Запис цих сигналів 
здійснювали і при регламентованому диханні з 
частотою 6 циклів за хвилину, під час ортопроби, 
фізичному навантаженні потужністю 1 Вт/кг ваги 
тіла, котре виконували на велоергометрі ТХ-1 (“HKS”, 
Німеччина). Розраховували УОК за формулою Ku-
bicek, т-R-R та тривалість спіроінтервалів за всіма 
послідовними реалізаціями впродовд 5 хв у спокої в 
положенні лежачи та при регламентованому диханні, 
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з 3-ї по 7-му хвилини при ортопробі, з 3-ї по 5-ту 
хвилини при фізичному навантаженні.

Крос-спектральний аналіз коливань УОК та т-R-R 
проводили у програмі Statistica-5.0 з використанням 
періодограмного методу. При цьому здійснювали 
корекцію частоти елементів крос-періодограми 
залежно від середньої частоти серцевих скорочень. 
Аналізували амплітуди найбільших піків максимумів 
та мінімумів у діапазоні 0-0,04 Гц (відповідно VLF-
max та VLFmin), максимумів – у діапазоні 0,04-0,15 Гц  
(LFmax). Для виявлення хвильової структури зв’язку 
УОК та т-R-R застосовували побудову медіанних 
крос-періодограм. Для цього індивідуальні крос-
спектрограми розбивались на 50 вікон шириною 0,01 
Гц, в яких визначалась крос-спектральна потужність 
(КСП). За індивідуальними даними будувалась 
таблиця та визначалась медіана КСП у кожному з 
вікон. За цими медіанами і будувався графік. Оцінка 
центральної тенденції вибірок здійснювалась за 
медіаною, оскільки розподіл показників не був 
нормальним. Вірогідність групових відмінностей 
між значеннями оцінювали за непараметричним 
U-критерієм Манна-Уітні.

Результати дослідження.
Аналіз показників КСП коливань гемодинаміки 

показав наступне (табл. 1). VLFmin у осіб ІІ та ІІІ груп 
була вірогідно вищою ніж у спортсменів з переважанням 
розвитку витривалості, а LFmax у неспортсменів значимо 
нижчою ніж в обох групах спортсменів. Такі відмінності 
можуть свідчити про характер та вираженість прояву 
різних механізмів регуляції дяльності серцево-судинної 

системи у них. Так, наявність суттєвих від’ємних 
значень VLFmin  у осіб відів спорту на витривалість 
пояснюється переважанням хроноінотропної 
залежності саморегуляції серця (драбина Боудича). 
При цьому повільнохвильові зменшення та збільшення 
т-R-R приводять до циклічних, відповідно, збільшення 
та зменшення УОК.

Більш високий рівень LFmax у спортсменів у 
порівнянні з неспортсменами може, по-перше, 
пояснюватись більш високою амплітудою хвиль 
у діапазоні 0,04-0,15 Гц у І та ІІ групах, а, по-
друге, вищим рівнем спонтанної барорефлекторної 
чутливості. На думку багатьох авторів [4, 7], до 
методів оцінки нейрогенного контролю діяльності 
серця можна віднести методики дослідження 
чутливості барорефлексу у частотах близьких до 
0,1 Гц. Серед них найбільш прийнятними потрібно 
визнати оцінку спонтанної барорефлекторної функції, 
котра не вимагає зовнішнього, часто неспецифічного 
стимулу, не змінює природного стану людини, може 
бути застосована поза клінікою. 

Фізіологічна ефективність та основна задача ба-
рорефлексу – згладжування спонтанних коливань 
артеріального тиску [1]. Згідно принципу фізіоло-
гічної доцільності, функціонування барорефлексу 
полягає у наявності швидкого реагування серцево-
судинної системи на підвищення АТ за рахунок змен-
шення при цьому ЧСС (чи збільшенні т-R-R). Чим 
більше буде запізнюватись реакція ЧСС на зміни АТ, 
тим менш ефективно працює барорефлекс. Цілком 
можлива така ситуація, коли при підвищенні АТ 

Таблиця 1
Показники крос-спектральної потужності коливань ударного об’єму крові та тривалості інтервалу R-R  

у спортсменів з спрямованістю тренувального процесу на витривалість (І, N=29), силу (ІІ, N=28)  
та у неспортсменів (III, N=34) за різних умов

Групи Показники крос-спектральної потужності, мл·мс
VLFmax VLFmin LFmax

Спокій лежачи
I 10,82 

[6,39; 34,41]
-2,84

[-9,22; -0,77]
20,54

[5,02; 28,38]
II 20,07 

[11,51; 32,86]
0,80

[-1,34; 3,08]*
12,11

[6,69; 32,07]#
III 17,12

[8,29; 27,96]
0,75

[-0,68; 1,88]*
6,87

[4,37; 11,10]*
Регламентоване дихання

I 11,11
[6,33; 22,06]

-5,24
[-14,04; -0,99]

293,62
[134,96; 535,91]

II 21,65
[13,40; 27,14]

2,98
[-1,05; 4,61]*

296,92
[163,67; 792,08]#

III 14,25
[3,54; 30,36]

0,01
[-0,78; 2,66]*

184,82
[7,99; 308,82]*

Ортопроба
I 21,41

[11,09; 36,66]
1,53

[-0,64; 2,75]
11,40

[5,64; 26,61]
II 19,74 

[9,51; 43,49]
1,36

[-3,27; 6,31]
23,53

[8,13; 41,52]#
III 12,07

[8,20; 24,61]*
0,69

[-1,91; 3,30]
10,01

[6,97; 13,89]
Фізичне навантаження

I 9,65
[0,60; 21,11]

-26,65
[-43,99; -5,89]

12,87
[7,21; 27,95]

II 11,73
[6,84; 25,15]

-13,45
[-35,81; -5,56]

9,26
[6,00; 23,68]#

III 9,05
[3,26; 20,71]

-15,93
[-34,98; 0,19]

6,67
[5,09; 10,46]*

Примітка. * – р<0,05 у порівняння з І групою, # – р<0,05 між ІІ та ІІІ групами.
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Рис. 1. Медіанна крос-спектрограма коливань ударного об’єму крові та тривалості інтервалу R-R у 
спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу (І, ІІ) і у неспортсменів (ІІІ) при ортопробі

Рис. 2. Медіанна крос-спектрограма коливань ударного об’єму крові та тривалості інтервалу 
R-R у спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу (І, ІІ) і у неспортсменів (ІІІ) 

при дозованому фізичному навантаженні у діапазоні частот 0-0,04 Гц
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ЧСС буде збільшуватись і навпаки. У цьому випадку 
функціонування барорефлексу призведе до наслідків 
прямо протилежних тим, для чого створена ця реакція 
організму і замість згладжування, викликаних коливань 
АТ він буде приводити до збільшення їх амплітуди.

При регламентованому диханні 6 циклів за 
хвилину ритм дихання синхронізується та викликає 
резонансне підвищення коливань гемодинаміки у 
діапазоні спонтанної барорефлекторної функції 

(табл. 1). При цьому зберігаються міжгрупові 
відмінності за аналізованими показниками КСП 
характерні для стану спокою.

Перехід у вертикальне положення тіла, поряд зі 
зменшенням амплітуди хвиль УОК та т-R-R, приводив 
до дещо парадоксального збільшення LFmax у неспортс-
менів та у осіб ІІ групи. VLFmax у спортсменів І гру-
пи стає вірогідно вищим за значення у неспортсменів. 
Отже у осіб ІІ та ІІІ груп спостерігається збільшення 
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Висновки.
Для спортсменів з різною спрямованістю трену-

вального процесу у спокої лежачи та при дозованому 
фізичному навантаженні характерний вищий сту-
пінь синхронізації коливань ударного об’єму крові 
та тривалості інтервалу R-R у діапазоні спонтанної 
барорефлекторної чутливості, котрий резонансно у 
більшій, ніж у неспортсменів, мірі підсилюється при 
регламентованому диханні 6 циклів за хвилину.

У чоловіків видів спорту з переважним розвитком 
витривалості за результатами крос-спектрального 
аналізу коливань ударного об’єму крові та тривалості 
інтервалу R-R у діапазоні частот серцевого ритму 
дуже низької частоти в спокої, при регламентованому 
диханні та дозованому фізичному навантаженні 
спостерігається включення гомометричних механізмів 
саморегуляції серця. Задіяння такого ж механізму, 
але в меншому ступені, відбувається при дозованому 
фізичному навантаженні і у спортсменів силових 
видів та у неспортсменів.

Відмічені закономірності синхронізації коливань 
показників кардіодинаміки можуть бути використані 
у вдосконаленні функціональної діагностики 
спортсменів.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у проведенні вимірювань пропо-
нованих показників у спортсменів у різних періодах 
річного циклу підготовки, різному функціональному 
стані, тощо.
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спонтанної барорефлекторної чутливості, а у чоловіків 
І групи – включення гетерометричного механізму са-
морегуляції роботи серця (Франка-Старлінга). Деталь-
ний аналіз медіанних крос-періодограм при ортопробі 
підтведжує більшу вираженість барорефлекторного 
піку КСП у ІІ групі на частоті 0,09 Гц та позитивних 
піків КСП у спортсменів на частоті 0,01 Гц (рис. 1).

При дозованому фізичному навантаженні відбува-
ється значне збільшення амплітуди VLFmin у всіх гру-
пах найбільш виражене у І групі. Знову ж, як у спокої 
лежачи та при регламентованому диханні, LFmax  вище 
у спортсменів у порівнянні з групою неспортсменів. 
При аналізі медіанної крос-періодограми у діапазоні 
0-0,4 Гц з’ясовано, що за амплітудою переважають 
від’ємні піки КСП, в найбільшій мірі у спортсменів 
видів на розвиток витривалості (рис. 2). Така законо-
мірність свідчить про значне включення гомометрич-
них механізмів саморегуляції кровообігу при вико-
нанні дозованого фізичного навантаження.

Таким чином, виявлені закономірності особли-
востей крос-спектральної потужності коливань УОК 
та т-R-R можуть свідчити про особливості змін у 
регуляції серцево-судинної системи у спортсменів 
різної спрямованості тренувального процесу та 
вказують на можливі напрямки вдосконалення 
функціональної діагностики у них. 
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Психофізичні особливості трудової діяльності вчителів-наочників
Колумбет О.М.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотації:
Мета роботи – виявити профе-
сійно важливі фізичні якості, осо-
бові властивості та вимоги до 
рухової підготовленості вчителів. 
Встановлено, що виконання про-
фесійних обов'язків вимагає від 
вчителів-наочників середніх шкіл 
прояву загальної витривалості, 
сили м'язів спини, шиї, живота і рук 
(особливо кистей). Це дозволяє 
вважати вказані якості професій-
но важливими. Умови підвищено-
го нервово-емоційного збудження 
передбачають вимоги до адапта-
ційних можливостей працівників, їх 
психічної стійкості та фізичної пра-
цездатності. З числа психофізичних 
функцій слід виділити увагу (роз-
поділ, об'єм), пам'ять, урівноваже-
ність, комунікабельність і стійкість 
до стресів. Встановлено, що не-
достатня фізична підготовленість 
вчителів напряму впливає на стом-
люваність в процесі роботи. Вияв-
лено, що більшість вчителів бачать 
користь у спеціалізованій фізичній 
підготовці студентів-педагогів до 
майбутньої професії.

Колумбет А.Н. Психофизические особен-
ности трудовой деятельности учителей-
предметников. Цель работы – выявить 
профессионально важные физические 
качества, личные свойства и требования 
к двигательной подготовленности учите-
лей. Установлено, что выполнение про-
фессиональных обязанностей требует от 
учителей-предметников средних школ про-
явления общей выносливости, силы мышц 
спины, шеи, живота и рук (особенно кистей). 
Это позволяет считать указанные качества 
профессионально важными. Условия повы-
шенного нервно-эмоционального возбужде-
ния предусматривают требования к адап-
тационным возможностям работников, их 
психической стойкости и физической рабо-
тоспособности. Из числа психофизических 
функций следует выделить внимание (рас-
пределение, объем), память, уравновешен-
ность, коммуникабельность и стойкость к 
стрессам. Установлено, что недостаточная 
физическая подготовленность учителей 
напрямую влияет на утомляемость в про-
цессе работы. Выявлено, что большинство 
учителей видят пользу в специализиро-
ванной физической подготовке студентов-
педагогов к будущей профессии.

Kolumbet A.N. Psychological and 
physical features of teachers’ labour 
activity. Purpose of work – to educe 
professionally important physical 
internalss, personal properties and 
requirements to motive preparedness 
of teachers. It is set that implementation 
of professional duties requires from 
teachers of high schools of display of 
general endurance, force of muscles 
of back, neck, stomach and hands 
(especially brushes). It allows to count 
the indicated internalss professionally 
important. The terms of enhanceable 
nervously – emotional excitation foresee 
requirements to adaptation possibilities 
of workers, their psychical firmness 
and physical capacity. It is necessary to 
distinguish from a number psychophysical 
functions attention (distribution, volume), 
memory, even temper, communicability 
and firmness to stresses. It is set that 
insufficient physical preparedness 
of teachers straight influences on 
fatigueability in the process of work. It is 
educed, that most teachers see a benefit 
in the specialized physical preparation of 
students to the future profession.

Ключові слова:
вчителі-наочники, спеціалізоване, 
фізичне, виховання, професійно-
прикладна, підготовка.

учителя-предметники, специализи-
рованное, физическое, воспитание, 
профессионально-прикладная, подготов-
ка.

teachers, specialized, physical, 
education, professionally-applied, 
preparation.

Вступ.1

Підготовка вчителів на якісно новому рівні є 
одним з важливих державних пріоритетів, оскільки 
модернізація системи освіти в Україні ставити перед 
вищою школою завдання значного покращення 
професійної підготовки і виховання майбутніх 
фахівців. До особистості вчителя ставляться особливі 
вимоги в умовах соціальної значущості педагогічної 
праці [1, 2, 4].

Процес фізичної підготовки вчителів є одним з ак-
туальних і мало досліджених питань теорії фізичного 
виховання. Аналіз останніх досліджень і публікацій ви-
явив, що проблема формування професійних та особис-
тісних якостей вчителів хвилювала класиків-педагогів: 
Коменського Я.А., Макаренка А.С., Ушинського К.Д., 
Сухомлинського В.А., Бабанського Ю.К. та інших.

В сучасних умовах актуальності набуває форму-
вання професійних якостей та навичок, які необхідні 
для майбутнього фахівця під час його професійної ді-
яльності [3, 5, 6]. Саме тому спеціалізована фізична 
підготовка вчителів-наочників покликана підтримува-
ти на оптимальному рівні ті властивості та якості лю-
дини, до яких ставить підвищені вимоги саме фахова 
діяльність.

Тема роботи відповідає Зведеному плану 
науково-дослідних робіт Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка за темою «Філософські, 
освітологічні та методичні засади компетентнісної 
особистісно-професійної багатопрофільної універси-
тетської освіти» (реєстраційний номер 0110u006274).
© Колумбет О.М., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити професійно важливі фі-

зичні якості, особові властивості та вимоги до рухової 
підготовленості вчителів. 

Результати дослідження. 
Для підтвердження вже наявних у науково-

методичній літературі результатів виявлення комплексу 
професійно важливих фізичних якостей, особових влас-
тивостей, вимог до рухової підготовленості студентів-
педагогів було проведено анкетування вчителів серед-
ніх шкіл (614 жінок і 60 чоловіків, середній вік – 35,2 
років, середній стаж роботи за фахом – 22,9 років.

За даними анкетування основні виробничі рухи 
учителів-наочників середніх шкіл здійснюються при 
локальних зусиллях обмежених м'язових груп. У загаль-
ному об'ємі рухів, які супроводжують професійну діяль-
ність, 59,3% опитаних вказують на провідну роль м'язів 
кисті, 59,0% – м'язів всієї руки, 53,4% – м’язів двох рук і 
одночасно всім тілом – 37,6% (рис. 1).

В ході виконання професійних дій основну масу ру-
хів складають повороти голови (75,9%) та нахили голови 
(62,6%). Окрім цього, вчителям притаманне скручуван-
ня тулуба (54,0%) і різні нахили тулуба (37,9%) (рис. 2).

Для педагогічних працівників характерні графічні 
(86,0%) та нажимні (18,6%) робочі рухи, піднімаючі 
(12.1%) та високоточні (9,1%). Це ті основні рухи, які 
виконують вчителі під час своєї професійної роботи.

При цьому функціональні обов'язки 72,1% дослі-
джених нами фахівців передбачають вільну позу під 
час роботи, хоча у 14,6% поза напружена, у 8,3% – 
зручна і тільки у 3,8% – вимушена (рис. 3).
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Рис. 1. Рухи вчителів під час роботи

Рис. 2. Рухи вчителів під час роботи

Рис. 3. Робоча поза вчителя-наочника

Таблиця 1
Вкажіть, в якій саме позі і як довго Вам доводиться працювати протягом робочого дня.

Робоча  поза Тривалість роботи (годин)
1 та 

менше 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 6—7 7—8 8 і більше

Стоячи 
Сидячи   

У нахилі 
У присиді

1,5%
7,1%
8,3%
2,8%

3,3% 
19,6%
0,6%
4,1%

12,2%
18,9%
0,6%
0,3%

19,4%
15,8%
0,3% 
0,3%

21,7%
12,7% 
0,6%
0,3%

10,1%
1,8%
0,3%
0,6%

6,8%
1,2% 
0,3%
0,6%

6,8%
1,2%
0,3% 
0,3%

8,6% 3,3% 
0,3% 
0,3%

80%  
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60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  

75,9%  

Повороти головою  
62,6%  

54,0%  

37,9%  

8,9%  8,3%  

Нахили головою

Підняття на пальці ніг  

Повороти тулуба

Нахили тулуба

Присідання

Пальцями руки

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0%  

59,3%  59,0%  
53,4%  

37,6%  
Одночасно двома  
руками

Всією рукою  

Одночасно всім 
тілом  

вільна (можливі 
вільні переміщення)

напружена

зручна

вимушена  

72,1%  

14,6%  
8,3%  3,8%  
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Більшу частину робочого дня опитувані вчителі 
проводять сидячи і стоячи (таблиця 1).

Показовим є характер рухової активності вчителів-
наочників: 42,4% опитаних проходять протягом зви-
чайного робочого дня від 1 км до 3 км, а приблизно 
20,7%  вчителів – від 500 м до 1 км. І тільки у 14,9% 
опитаних вчителів рухова активність перевищує 3-х 
кілометровий рубіж (рис. 4).

За характером своєї роботи 58,5% вчителів підійма-
ють вагу до 5 кг, 18,4% опитаних вчителів підіймають 
від 5 до 10 кг, і тільки 4,6% вчителів мають навантажен-
ня від 10 до 30 кг. При цьому вчителі  переносять ці об-
тяження на відстань більше 100 м – 20,5%, до 100м – 
14,8% і до 10 м – 30%.

З аналізу анкет встановлено, що в приміщенні пра-
цює більшість вчителів-наочників (99,7%). Негативною 
обставиною, яка знижує ефективність роботи, вчителі 
вказують на наявність шуму (31,9%) і недостатність 
освітлення (27,4%). Менш виражені чинники запиле-
ного повітря (13,8%) і занадто яскравого освітлення 
(13,7% ), а також протяги (8,9%).

Цікаво, що серед вчителів-наочників середніх шкіл у 
кінці робочого дня більшість опитаних (47,7%) вітчува-
ють середнє стомлення, мале стомлення відзначається у 
29,4% і сильно стомлюється 22,9% опитаних (рис. 5).

До кінця робочого тижня ці показники дещо ви-
рівнюються (сильно втомлюються – 35,9%, середньо 
– 36,8%, трохи – 27,3%), а до кінця року вже 63,5% рес-
пондентів відчувають сильне стомлення, середнє стом-
люються – 28,2% і невелику міру стомлення випробову-
ють 6,5 % опитаних (рис. 5).

Серед чинників, що найбільшою мірою впливають 
на стомлення, виділяють наступні: погіршення настрою 
(40,3%), розсіяна увага (37,9%), головний біль (31,9%), 
підвищення дратівливості та зниження інтересу до ро-
боти (24,3%). Підвищення сонливості (21,6%), знижен-
ня сили спини (16,9%) і зниження сили ніг (7,8%). Ма-
лозначними чинниками є такі, як запаморочення (2,4%) 
та потовиділення (1,5%).

Важливим є той факт, що велика частина дослі-
джуваних нами фахівців відмічає прямий зв'язок між 
стомлюваністю в процесі роботи із недостатньою фі-
зичною підготовленістю. Так вважають 47,5% опита-
них, 17,6% такий зв'язок не спостерігають, а 34,9 % 
затрудняються відповісти (рис. 6).

Певну цінність представляє інформація про пси-
хофізичну сферу, що забезпечує продуктивну робо-
ту фахівців (рис. 7). Найбільш ефективний вплив на 
трудову діяльність чинить хороша пам'ять, що відмі-
чають 63,2% фахівців. Крім того, професійно важли-

Рис. 4. Ходіння вчителів протягом дня

Рис. 5. Ступінь стомлення вчителів
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Рис. 6. Взаємозв’язок між стомленістю та фізичною підготовленістю

Рис. 7. Професійно важливі характеристики психофізичної сфери вчителів середніх шкіл

Рис. 8. Вплив спеціальної фізичної підготовки
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Рис. 10. Напрями перебудови фізичного виховання у ВНЗ
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Рис. 9. Напрями перебудови фізичного виховання у ВНЗ
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вими якостями і властивостями, на думку педагогів, 
являються наступні: здатність чітко виконувати свої 
обов'язки в умовах емоційної напруги (59,4%), добра 
реакція (50,4%), здатність швидко приймати рішення 
(це відмічають 48,3% опитаних), уміння раціонально 
розподіляти свою увагу між декількома важливими 
об’єктами (45,4%), вміння працювати із «важкими» 
учнями (43,9%) (рис. 7).

А причиною стомленості може бути недостатня фі-
зична підготовленість фахівців даного профілю та по-
гана організація фізичного виховання у ВНЗ – 61,7%, у 
школах – 19,8% та на виробництві – 19,8%.

Позитивно оцінюючи роль професійно-прикладної 
фізичної підготовки у справі підготовки до професії, 
78,9% опитаних бачать користь такої підготовки в по-
ліпшенні стану здоров'я, 22,8% – поліпшені фізичної 
підготовленості, 15,7% – підвищення стійкості до шкід-
ливих умов праці, 13,6% – в швидкій адаптації до робо-
ти за фахом, 10,4% – в підвищенні успішності освоєння 
професії, в наданні корисних у роботі рухових умінь та 
навичок (9,2%) (рис. 8).

При цьому на запитання «Як слід перебудувати 
фізичне виховання у навчальному закладі…» були 

визначенні такі відповіді: дати можливість кожному 
студенту вибирати для себе вид спорту (56,1%), вико-
ристовувати на заняттях фізичні вправи і види спорту, 
які найбільш корисні для освоєння професії (32,6%), 
застосовувати у закладах, як можна більше видів 
спорту (27,3%) і збільшити кількість занять на тиж-
день (14,8%) (рис. 9, 10).

Висновки.
Результати анкетування дозволили встановити, 

що виконання професійних обов'язків вимагає від 
вчителів-наочників середніх шкіл прояву загаль-
ної витривалості, сили м'язів спини, шиї, живота і 
рук (особливо кистей), що дозволяє вважати вказані 
якості професійно важливими. Умови підвищеного 
нервово-емоційного збудження передбачають вимоги 
до адаптаційних можливостей працівників, їх пси-
хічної стійкості та фізичної працездатності. З числа 
психофізіологічних функцій слід виділити увагу (роз-
поділ, об'єм), пам'ять, урівноваженість, комунікабель-
ність і стійкість до стресів.

Передбачається, що на підставі виявлених даних 
будуть запропоновані нові підходи до професійної фі-
зичної підготовки майбутніх вчителів.
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Мотивація студентів до занять боксом  
у процесі фізичного виховання

Назимок В.В.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотації:
Показано результати анкетування 
студентів I – II курсів з питань мо-
тивації до занять боксом в процесі 
фізичного виховання. В опитуванні 
брали участь 100 студентів. Серед 
них 88 чоловіків та 12 жінок. Вста-
новлено, що більшість опитуваних 
не займалась боксом до вступу у 
ВНЗ. Головними мотивами до за-
нять боксом є підвищення власної 
фізичної підготовки та відчуття впев-
неності в собі. Головні сумніви щодо 
занять боксом це: слабка фізична і 
моральна підготовка, та страх про-
пустити сильний удар або отрима-
ти травму. Показано, що боксом в 
технічному ВНЗ займаються 5,5 %, 
боротьбою 2,8%, тейквондо 2,1% 
студентів. Беззаперечними ж лідера-
ми є атлетична гімнастика 13,7% та 
плавання 13,3%. Користуються по-
пулярністю також ігрові види спорту 
футбол 8,7%, баскетбол 5,5%, волей-
бол 5,3%. Кількість студентів, що за 
станом здоров’я відвідують СМГ та 
ЛФК також є досить істотною 6,3%. 
Досить відвідуваними серед дівчат є 
аеробіка 6,1% та шейпінг 5,8%.

Назимок В.В. Мотивация студентов к за-
нятиям боксом в процессе физического 
воспитания. Показаны результаты анкети-
рования студентов I – II курсов о вопросах 
мотивации к занятиям боксом в процессе 
физического воспитания. В опросе при-
нимали участие 100 студентов.  Среди них 
88 мужчин и 12 женщин. Установлено что 
большинство респондентов не занимались 
боксом до поступления в ВУЗ. Главными мо-
тивами к занятиям боксом есть повышение 
физической подготовки и чувства уверен-
ности в себе. Опасения по поводу занятий 
боксом вызывают слабая физическая и мо-
рально – психологическая подготовка, страх 
пропустить сильный удар или быть травми-
рованным. Показано, что боксом в техниче-
ском ВУЗе занимаются 5,5 %, борьбой 2,8 %, 
тейквондо 2,1 %, студентов. Безусловными 
лидерами являются атлетическая гимнасти-
ка 13,7 % и плавание 13,3 %. Пользуются по-
пулярностью также и игровые виды спорта 
футбол 8,7 %, баскетбол 5,5 %, волейбол 5,3 
%. Количество студентов, которые по состо-
янию здоровья посещают СМГ и ЛФК также 
есть достаточно существенным 6,3 %. До-
статочно посещаемыми среди девушек есть 
аэробика 6,1 % и шейпинг 5,8.

Nazymok V.V. Motivation of students 
to boxing during physical education. 
Showing survey results of students I – 
II courses about issues of motivation 
for boxing in physical education. 
The survey involved 100 students. 
Among them, 88 men and 12 women. 
It is established that the majority of 
respondents did not engage in boxing 
before entering the university. The 
main motives for classes in boxing are 
improving physical fitness and self-
confidence. Fears of boxing cause poor 
physical and moral – psychological 
preparation, the fear to miss bounce 
or be injured. It is shown that the box 
in the technical university engaged in 
5.5%, 2.8% of the fight and taekwondo 
2.1% of students. Absolute leaders 
are athletic gymnastics and swimming 
13.7% 13.3%. Also popular team sports 
football 8.7%, 5.5% of basketball, 
volleyball, 5.3%. Unfortunately, the 
number of students that attend due to 
health and exercise therapy SMG also 
has a fairly substantial 6.3%. Enough 
to visit among girls is 6.1% aerobics 
and shaping of 5.8.

Ключові слова:
бокс, фізичне, виховання,  мотива-
ція.

бокс, физическое, воспитание, мотивация. boxing, physical, education, 
motivation.

Вступ. 1

Вивчення проблеми фізичного виховання в 
умовах ВНЗ не фізкультурного профілю визначається 
потребами сучасного суспільства у фізичному і 
духовному вдосконаленні студентів, необхідністю 
залучення вузівської молоді до різних видів фізичного 
виховання [2]. 

Програма фізичного виховання в навчальному за-
кладі передбачає форми організації занять, які можуть 
певною мірою компенсувати дефіцит рухової актив-
ності студентів, що виникає в умовах насиченого за-
гальноосвітнього процесу [5]. 

Істотну роль в оптимізації цієї ситуації відіграє 
підвищення мотивації до використання засобів фізич-
ної культури в повсякденному житті, у тому числі до 
занять з фізичного виховання, як академічних, так і 
самостійних і вибір адекватних засобів компенсації 
дефіциту повсякденної рухової активності.

Дані досліджень (Г.А. Коник, 2002; О.О. 
Малімон,1999; О.Ю. Марченко, 2009;  І.Ю. Хіміч, 
2010) показали що підхід заснований на основі роз-
поділу в групи за інтересом до виду спорту підви-
щує мотивацію до занять, впливає на систематич-
ність їх відвідування і сприяє підвищенню фізичної 
підготовленості.

Проведені дослідження не вичерпують проблему 
вивчення мотивації студентів до фізичного самовдос-
коналення, а ставлять ряд запитань, які стосуються 
формування пріоритетів культури фізичного здоров’я 

© Назимок В.В., 2012

і мотивації його покращення, збереження, починаючи 
з дитячого віку і закінчуючи старшими віковими гру-
пами населення. 

У зв’язку з погіршенням кримінальної ситуації і з 
метою самозахисту свого життя ряд фахівців (А.Є. Та-
рас, 1996; А.Г. Левицький, 1998; В.С. Мунтян, 2001) 
рекомендують уже зі шкільної лави проводити занят-
тя з фізичного виховання засобами різних видів єди-
ноборств, захоплення якими серед учнівської молоді 
стало масовим.

Як засіб формування спеціальних руховий навичок 
студентської молоді, на заняттях з фізичного вихован-
ня у деяких вищих навчальних закладах пропонуєть-
ся бокс. Зайняття боксом сприяють всебічній фізичній 
підготовці. Для виконання боксерських рухів потрібні 
всі рухові якості, всі властивості рухового апарату.

 Існує думка, що бокс неестетичний вид спорту, що 
бокс – це бійка та головною його ціллю є навчитися 
наносити удари для побиття суперника та подолання 
його опору грубими прямолінійними діями. Така дум-
ка є хибною. Це поєдинок інтелектуалів, двох бійців 
що мислять.

Лише той, хто не знає боксу, може ототожнювати 
бокс с бійкою. Людина, яка не розуміє сутності боксу, 
бачить його зовнішню сторону, яка може викликати в 
неї неприємні враження. Така людина не розуміє вну-
трішнього змісту боксу який потребує великого розу-
мового та фізичного напруження, коли супротивники 
намагаються перевершити один одного, перетворю-
ючи бокс в витончене змагання розуму, де перемагає 
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сильна воля та краща техніка [4].

Людей не здібних до боксу не існує. З числа відо-
мих боксерів світового рівня можна зустріти і швид-
ких, і відносно повільних, спортсменів з астенічною 
тіло будовою та потужних з розвиненою м’язовою 
системою. В одній і тій же ваговій категорії можна по-
бачити як і дуже високого спортсмена, так і досить 
низькорослого боксера. Бокс – компенсаторний вид 
спорту, де недолік одних рухових якостей можливо 
компенсувати іншими. 

 Арсенал ударів в боксі невеликий. Їх усього шість: 
прямий або крос, боковий або хук та удар знизу – 
аперкот. Усі три удари наносять як лівою, так і правою 
рукою. Ось і виходить – шість. Але варіантів їх засто-
сування – безліч. Удари можуть бути поодинокими, 
повторними, двійними, серійними і так далі. Адже в 
музиці тільки сім нот, а мелодій безліч; у шахах усьо-
го шістнадцять фігур на кожній стороні, але ось уже 
більш ніж тисячу років люди грають в шахи та зна-
ходять усе нові й нові варіанти захисту та нападу. (Ф. 
Батлер, 1992).

Бокс є доволі доступним видом спорту, так як не об-
межує можливостей тих хто ним займається. Цей вид 
спорту є ефективним засобом різностороннього фізич-
ного розвитку та фізичної підготовленості [3, 6].

Створення позитивного емоційного фону, нестан-
дартні умови виконання фізичних вправ під час прове-
дення занять з елементами боксу сприяє формуванню 
стійкого інтересу, в результаті підвищується мотива-
ція студентів до занять.

Позитивний вплив занять боксом на розвиток ру-
хових та психічних функцій, виховання моральних та 
вольових якостей дозволяє розглядати бокс не тільки 
як вид спорту, але ще і як потужний засіб фізичного 
виховання та вдосконалення особистості студентської 
молоді [1]. 

Робота виконана згідно плану науково – дослідної 
роботи кафедри фізичного виховання ММІФ НТУУ 
«КПІ».

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

студентської молоді до занять фізичним вихованням в 
цілому та боксом зокрема.

Завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз доступних джерел літератури з 

питань мотивації студентів до занять фізичним ви-
хованням. 

2. Визначити рівень мотиваційної спрямованості 
студентів до занять боксом в процесі фізичного ви-
ховання. 

3. З’ясувати ступінь популярності боксу серед інших 
видів рухової активності в технічному вузі.  
Методи дослідження: 1. Аналіз науково – методич-

ної літератури, Інтернет – джерел. 2. Анкетування. 
Результати дослідження.
Анкетування проводилось на базі кафедри фізич-

ного виховання ММІФ, НТУУ «КПІ», з 7 по 17 люто-
го 2011/2012 навчального року.  В опитуванні брали 
участь 100 студентів I – II курсів усіх факультетів, з 
них 88 чоловіків та 12 жінок. Вік студентів складав 
від 17 до 20 років. Всі опитувані були віднесені до 
основної медичної групи, обрали відділення боксу для 
занять фізичним вихованням та отримання заліку. 

Обробка результатів анкетування показала, що 
абсолютна більшість студентів (94%) вважають 
заняття фізичною культурою обов’язковою частиною 
навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Однак до вступи у вищий навчальний заклад у 
ДЮСШ займалось лише 3% опитаних, відвідували 
спортивні гуртки та секції 22% респондентів, 75% 
ніколи не займалися боксом та іншими видами 
єдиноборств. 

Рис. 1. Кількість студентів за обраними видами спорту
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На питання, що до вибору боксу як засобу 
фізичного виховання 31% респондентів відповіли, 
що займаються ним для підвищення своєї фізичної 
підготовленості, 23% заради задоволення, 18% для 
впевненості в собі, 14% щоб набути спеціальних 
рухових навичок, і лише 7% опитаних займаються 
боксом щоб добитися спортивних результатів, 4% 
заради отримання заліку, та 3% мають інші причини. 

Бокс вид спорту пов’язаний з больовими 
відчуттями, що може відлякувати бажаючих ним 
займатися. Тому метою наступного питання нашої 
анкети було з’ясувати причини які викликають 
занепокоєння у студентської молоді під час занять 
боксом. 

Було з’ясовано що 27% опитаних непокоїть погана 
фізична підготовка, це майже співпадає з відповіддю 
на попереднє питання що до вибору боксу як засобу 
фізичного виховання. Пропустити сильний удар або 
отримати травму бояться 28% респондентів. 27% 
опитаних недостає морально – вольових якостей, вони 
невпевнені в собі. Не бажають працювати в парах 6%, 
та 12% мають інші сумніви щодо занять боксом.

Наступне запитання стосувалось причин які 
заважають регулярно відвідувати заняття з фізичного 
виховання. Було з’ясовано що основною причиною 
пропусків заняття є недостатня кількість вільного 
часу, на це вказало 74% опитуваних. Захворювання та 
інші причини 26%. 

На питання чи займаєтесь Ви самостійно 
фізичною культурою або іншим видом спорту були 
отримані такі відповіді. 32% опитаних відповіли що 
бігають вранці. 24% займаються додатково іншим 
видом спорту (фітнес, важка атлетика, плавання, 
атлетизм, бодібілдинг, самбо, легка атлетика, футбол, 

йога, аеробіка.) Взагалі не займаються фізичним 
вдосконалення у вільний час 40% респондентів.

Щоб визначити ступінь популярності боксу, нами 
було проаналізовано документацію стосовно кількості 
студентів у групах за обраними видами спорту за 2009 
– 2011 навчальні роки, та виведено середній показник 
(рис. 1). 

Результати проведеного дослідження показали, що 
боксом займаються 5,5 %, боротьбою 2,8%  тейквондо 
2,1% студентів. Беззаперечними ж лідерами є атлетич-
на гімнастика 13,7% та плавання 13,3%. Користуються 
популярністю також ігрові види спорту футбол 8,7%, 
баскетбол 5,5%, волейбол 5,3%. Нажаль, кількість сту-
дентів що за станом здоров’я відвідують СМГ та ЛФК 
також є досить істотною 6,3%. Досить відвідуваними 
серед дівчат є аеробіка 6,1% та шейпінг 5,8%. 

Висновки.
Аналіз джерел літератури показав, що підхід за-

снований на основі розподілу в групи за інтересом до 
виду спорту підвищує мотивацію до занять, впливає 
на систематичність їх відвідування і сприяє підви-
щенню фізичної підготовленості.

В результаті проведеного анкетування було 
з’ясовано що 94% студентів вважають заняття фізич-
ним вихованням обов’язковою частиною навчального 
процесу у вищому навчальному закладі. Основною 
причиною пропусків заняття є недостатня кількість 
вільного часу. Основними мотиваційними чинниками 
до занять боксом є підвищення фізичної підготовле-
ності, задоволення та відчуття впевненості в собі. 

В НТУУ «КПІ» бокс є досить популярним видом 
спорту. За даними проведеного дослідження при ви-
борі виду спорту для занять фізичним вихованням пе-
ревагу боксу надають 5,5% студентської молоді.
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Технологічна послідовність створення компонентів  

системи підготовки майбутніх офіцерів  
до управління фізичною підготовкою 

Ольховий О.М.
Харківський університет Повітряних Сил імені І.М. Кожедуба

Анотації:
Мета роботи − визначення кон-
структивних шляхів послідовності 
побудови складових компонен-
тів системи підготовки майбутніх 
офіцерів до виконання службо-
вих питань з управління фізичною 
підготовкою в процесі подальшої 
військово-професійної діяльності. 
За допомогою проведеного аналізу 
більше тридцяти документальних 
та науково-літературних джерел 
визначено структурно-логічну схе-
му взаємозв’язків етапів оптималь-
ного циклічного управління і тех-
нологічну послідовність побудови 
складових компонентів системи 
підготовки майбутніх офіцерів до 
управління фізичною підготовкою, 
яка передбачає: визначення вимог 
до типових завдань професійної 
діяльності з питань керівництва, 
організації та проведення фізич-
ної підготовки; створення поетап-
ної системної моделі підготовки 
курсантів; підготовку навчальної 
програми дисципліни ″Фізичне ви-
ховання, спеціальна фізична під-
готовка і спорт″; створення моделі 
та визначення інтегральної оцінки 
готовності майбутніх офіцерів до 
управління фізичною підготовкою.

Ольховой О.М. Технологическая после-
довательность создания компонентов 
системы подготовки будущих офицеров 
к управлению физической подготовкой. 
Цель работы − определение конструктив-
ных путей последовательности построения 
составляющих компонентов системы подго-
товки будущих офицеров к выполнению слу-
жебных вопросов управления физической 
подготовкой в процессе дальнейшей военно-
профессиональной деятельности. С помо-
щью проведенного анализа более тридцати 
документальных и научно-литературных ис-
точников определено структурно-логическую 
схему взаимосвязей этапов оптимального 
циклического управления и технологическую 
последовательность построения состав-
ляющих компонентов системы подготовки 
будущих офицеров к управлению физиче-
ской подготовкой, которая предусматривает: 
определение требований к типовым задачам 
профессиональной деятельности по вопро-
сам руководства, организации и проведения 
физической подготовки, создание поэтапной 
системной модели подготовки курсантов, 
подготовку учебной программы дисципли-
ны «Физическое воспитание, специальная 
физическая подготовка и спорт″, создание 
модели и определение интегральной оценки 
готовности будущих офицеров к управлению 
физической подготовкой.

Olkhovy O.M. Technological sequence 
of creating components of the training 
system of the future officers to the 
management of physical training. 
The goal is to determine constructive 
ways of sequence of constructing 
components of the training system of 
the future officers to carry out official 
questions of managing the physical 
training in the process of the further 
military career. The structural logic 
circuit of the interconnections stages 
of optimum cycle management and 
technological sequence of constructing 
the components of the training system 
of the future officers to the management 
of physical training, which provides: 
definition of requirements to the typical 
problems of professional activities on the 
issues of the leadership, organization 
and conducting of physical training, the 
creation of the phased system model 
cadets training, training of the curriculum 
discipline ″Physical education, special 
physical training and sport″; model 
creation and definition of criteria of the 
integral evaluation of the readiness of 
the future officers to the management 
of physical training was determined 
through the analysis more than thirty 
documentary and scientific literature.

Ключові слова:
курсант, офіцер, управління, фі-
зична підготовка.

курсант, офицер, управление, физическая 
подготовка.

cadet, officer, management, physical 
training.

Вступ.1

Реформа Збройних Сил України, яка викликала змі-
ни в їх організаційній структурі, скорочення чисельнос-
ті особового складу, форм і способів комплектування 
особового складу, а також зменшення термінів служби, 
зумовлює необхідність коригування чинної системи 
фізичної підготовки (ФП) курсантів вищих військових 
навчальних закладів (ВВНЗ) та її нормативно-правової 
бази з урахуванням вимог сьогодення.

Оскільки система ФП Збройних Сил України на сьо-
годні практично копіює ту, що існувала в армії колиш-
нього Радянського Союзу, лише частково відповідає 
вимогам завтрашнього дня, то удосконалення потре-
бують усі її ланки: управління, організація, науково-
методичні й нормативно-правові основи, матеріальне 
й кадрове забезпечення. Саме з визначення концепту-
альних засад та створення моделі системи підготовки 
офіцерських кадрів в стінах ВВНЗ до управління ФП 
розпочинається дослідження організаційних аспектів 
функціонування системи ФП військовослужбовців 
Збройних Сил України в сучасних умовах.

Проведені в педагогіці та психології системні до-
слідження вагомо опирались на аспекти теорії систем 
та її застосуванні (П. Анохін, В. Афанасьєв, Л. Берта-
ланфі, Н. Блауберг, Л. Вейднер-Дубровин, Д. Гвішіані, 
Дж. Клір, М. Месарович, В. Садовский, Б. Юдин та 
© Ольховий О.М., 2012

ін.). Функціональний підхід до визначення педагогіч-
ного процесу в якості системи, ґрунтується на функці-
ональній теорії систем живих організмів (М. Сетров) 
та ідеях кібернетики (Н. Вінер, Дж. Нейман, У. Ешбі, 
В. Дюк, Т. Сааті, Б. Українцев та ін.) знайшов прак-
тичне застосування в системних моделях навчального 
процесу [1, 2, 3, 4].

Дослідження проводиться відповідно до: Зведено-
го плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011 − 2015 роки Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, теми 3.1 
„Вдосконалення програмно-нормативних засад фі-
зичного виховання в навчальних закладах”; Плану 
науково-дослідних робіт Міністерства оборони Укра-
їни за темою: «Організаційні аспекти функціонуван-
ня системи ФП військовослужбовців Збройних Сил 
України у сучасних умовах», з номером державної 
реєстрації 0101U001169. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначення конструктивних шля-

хів послідовності побудови складових компонентів 
системи підготовки майбутніх офіцерів в стінах ВВНЗ 
до виконання службових питань з управління ФП в 
процесі подальшої військово-професійної діяльності.  

Результати дослідження. 
Процес підготовки курсантів за навчальною про-

грамою дисципліни ″Фізичне виховання, спеціаль-
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

на ФП і спорт″ в системі ФП ВВНЗ, як і будь-який 
інший елемент педагогічної системи, об'єктивно іс-
нує й оцінюється за одним із загальних принципів 
– системністю. Системність ФП – найважливіша і 
невід'ємна умова управління, організації, становлення 
та функціонування основних складових професійно-
спрямованої системи ФП курсантів ВВНЗ.

В основі системного підходу теорії і практики ФП 
курсантів ВВНЗ знаходиться поняття «система», що 
визначається як множина взаємопов'язаних компонен-
тів, частин, що складають певну цілісність у своїй по-
будові та функціонуванні. З одного боку, систему ФП 
курсантів ВВНЗ можна розглядати як систему статич-
ну (структурну), що виражає порядок і взаємозв'язки 
окремих її компонентів, з іншого боку, систему ФП 
курсантів ВВНЗ можна бачити як систему динамічну 
(функціональну), що відображає компоненти стану 
або якості на «вході» і на «виході», на початку і за-
вершенні безперервного (протягом певного часу) на-
вчального процесу [2, 3, 5].

Система ФП курсантів ВВНЗ є системою соціаль-
ного типу, що визначає її підпорядкованість потребам 
збройних сил, суспільства, держави. Визначаючи на-
прями реформування системи ФП курсантів ВВНЗ, 
слід враховувати зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні чинники детермінуються вимогами вій-
ськової реформи:

зміною організаційно-штатної структури збройних • 
сил на різних її рівнях;
удосконаленням бойової підготовки військ;• 
зміною принципу комплектування військ особовим • 
складом;
скороченням чисельності збройних сил і терміну • 
строкової служби.

До внутрішніх чинників належать:
відповідність системи ФП курсантів ВВНЗ системі • 
реформованої бойової підготовки;
усунення існуючих недоліків системи ФП курсантів • 
ВВНЗ, що знижують ефективність підготовки май-
бутніх офіцерів до управління ФП;
підвищення якості навчання з питань теорії та • 
методики ФП у зв'язку з недостатнім рівнем 
організаційно-управлінських умінь курсантів 
ВВНЗ;
невідповідність встановленого рівня готовності • 
майбутніх офіцерів до управління ФП, що зумов-
лює зниження ефективності виконання службових 
обов’язків.

Підготовка військових фахівців в стінах ВВНЗ до 
виконання службових питань з керівництва, організа-
ції та проведення ФП в процесі подальшої військово-
професійної діяльності і діагностика її рівня, в умовах 
реформування військової освіти, повинні базуватися 
на системному підході до навчання, як до процесу 
оптимального циклічного управління, побудованого 
відповідно до кібернетичного принципу, так званого, 
″білого″ (прозорого) ящика, з прямим та зворотним 
зв’язками, що несуть відомості про всі етапи процесу 
одержання кінцевого продукту, а не тільки про кінце-
вий результат, як при функціонуванні за принципом 

″чорного″ ящика [1, 2, 6]. Але управляти – це не при-
душувати, не нав’язувати когнітивному процесу рух, 
який суперечить його природі, а навпаки, максималь-
но враховувати природу процесу, узгоджувати кожне 
впливове діяння на когнітивний процес з його логікою 
[3]. 

Технологічна послідовність побудови складових 
компонентів системи підготовки майбутніх офіцерів в 
стінах ВВНЗ до виконання службових питань з керів-
ництва, організації та проведення фізичної підготовки 
в процесі подальшої військово-професійної діяльнос-
ті за навчальною програмою дисципліни ″Фізичне 
виховання, спеціальна ФП і спорт″, як це засвідчує 
запропонована автором структурно-логічна схема її 
складових, являє собою замкнутий цикл (рис. 1). Здій-
снення управління навчальним процесом за принци-
пом ″білого″ (прозорого) ящика в умовах військової 
освіти можливе лише за умови виконання такої сис-
теми вимог:

Наявність мети, що висуває вимоги до типових 1. 
завдань професійної діяльності офіцера з питань 
керівництва, організації та проведення ФП.
Встановлення початкового стану процесу, що надає 2. 
навчальна програма дисципліни ″Фізичне виховання, 
спеціальна ФП і спорт″ під час перевірки  вхідного 
контролю на вступних екзаменах до ВВНЗ.
Визначення програми дій, що передбачає основні 3. 
етапи навчального процесу, за навчальною програ-
мою дисципліни ″Фізичне виховання, спеціальна 
ФП і спорт″. 
Забезпечення одержання інформації за визначеною 4. 
системою параметрів про стан процесу, тобто за-
безпечення систематичного зворотного зв’язку, що 
включає: контроль якості і успішності засвоєння 
навчальної програми дисципліни ″Фізичне вихо-
вання, спеціальна ФП і спорт″ курсантами за етапа-
ми підготовки, вихідний контроль (відгуки з місць 
стажування курсантів після закінчення навчально-
го процесу та результати випускного екзамену) та 
відстрочений контроль (відгуки з місць служби че-
рез один рік після випуску зі стін ВВНЗ). 
Забезпечення опрацювання інформації, одержаної 5. 
за каналом зворотного зв’язку, створення регулюю-
чих, впливових дій їх коригування та реалізація.

На основі цих вимог розроблено структурно-
логічну схему взаємозв’язків етапів оптимального 
циклічного управління, побудовану за принципом ″бі-
лого″ ящика і технологічної послідовності впорядку-
вання складових системи підготовки (рис. 1). 

Знаючи вимоги до майбутніх офіцерів в плані 
виконання ними службових питань з керівництва, 
організації та проведення ФП в процесі подальшої 
військово-професійної діяльності, форми, методи та 
засоби ФП, які будуть використовуватися у процесі 
навчання, маємо можливість розробити модель го-
товності майбутніх офіцерів до управління ФП [6], 
яка створюється з метою впровадження поетапної 
системної моделі підготовки курсантів до виконання 
функціональних обов’язків з управління ФП в підле-
глих підрозділах. 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема взаємозв’язків етапів оптимального циклічного управління і 
технологічної послідовності побудови складових компонентів системи підготовки майбутніх офіцерів 

до управління фізичною підготовкою в підрозділах збройних сил за принципом ″білого" ящика. 

Схема  оптимального  циклічного   
управління , побудованого  за   

принципом  ″білого″ ящика 

І.  
Наявність  

  мети   

ІІ .  
Встановлення 

  початкового   
стану  процесу    

↑   

←   

ІІІ.   
Визначення  програми  
дій,  яка передбачає  

основні   етапи  навчаль-
ного процесу 

Порядок  розроблення  складових 
компонентів  системи  підготовки  

майбутніх офіцерів  до  управління  
фізичною  підготовкою  

Вимоги  до  типових  завдань  
професійної   діяльності  
з питань   керівництва , 

організації  та   проведення 
ФП 

~  

 ⇓ 
Вхідний  контроль  за   
навчальною  програмою   
дисципліни  ″Фізичне   
виховання , спеціальна   
фізична  підготовка  і  
спорт″   

Оцінка  рівня   
функціонального  стану    

ІV.
Забезпечення   систематич-

ного   зворотного зв ’язку 
–  одержання  інформації за   
визначеними  параметрами  
стану  процесу  підготовки  

~

~ 

Поетапна  системна  модель   
підготовки  майбутніх  офіцерів  

до  управління   ФП .  
Навчальна  програма

Модель  готовності  
майбутніх офіцерів  
до   управління  ФП 

.  Інтегральна  оцінка  
готовності до  управління  

ФП   

↑   

~   

Коригування  моделі  підготовки  
та  навчальної   програми  в 

процесі   навчання  за  резуль-
татами  аналізу  параметрів,  

одержаних  за  каналом    
зворотного зв ’язку   

       →   

Модель  професійної   
діяльності  майбутніх  

офіцерів  з питань   
управління  ФП   

~
↑   

 ⇓ 

 ⇓ 

 ⇓ 
↑   

 ⇓
 

 ⇓ 

 ⇓ 

↑   

↑   

V. 
Забезпечення опрацювання  
інформації,  одержаної  за  

каналом   зворотного зв ’язку 
−   вироблення регулюючих, 

впливових  дій, їх   
коригування  та  реалізація   

 ⇓  ⇓ 

 ⇓ 



60

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Поетапна системна модель підготовки майбутніх 
офіцерів до виконання функціональних обов’язків з 
управління ФП в підлеглих підрозділах матиме декіль-
ка етапів, які вирішують відповідні навчальні завдан-
ня. Під цю модель створюється навчальна програма 
наступним чином: визначається зміст теоретичного та 
практичного навчання у навчальній програмі дисци-
пліни ″Фізичне виховання, спеціальна фізична підго-
товка і спорт″, в подальшому створюється модель цієї 
програми, а потім розробляється зміст її складових.

За основу змісту інтегральної оцінки нами запро-
поновано взяти чотири види діагностичного контр-
олю, які за етапами навчального процесу в логічній 
послідовності навчання поділяються за часом на:

вхідний контроль (або пропедевтичне діагнос-
тування) – встановлення початкового рівня фізичної 
підготовленості та функціонального стану, яке здій-
снюється на вступних екзаменах;

поточний (модульний) контроль – встановлення 
поетапного рівня підготовки у процесі навчання в 
період підготовчого (первинна військова професійна 
підготовка), базового (1 курс), загального професійно-
спрямованого (2-3 курс), спеціального професійно-
спрямованого (4-5 курс) етапів навчання;

вихідний (підсумковий) контроль – встановлення 
рівня засвоєння програми навчання відповідно до ці-
лей навчання; 

відстрочений контроль – встановлення рівня фак-
тичної підготовки та якості засвоєння навчальної про-
грами дисципліни ″Фізичне виховання, спеціальна фі-
зична підготовка і спорт″, готовності молодих офіцерів 
виконувати службові питання з керівництва, організа-
ції та проведення ФП в процесі військово-професійної 
діяльності через рік після випуску з ВВНЗ. 

Для визначення критеріїв інтегральної оцінки го-
товності курсантів до управління ФП нами застосова-
но концепцію, визначенням якої, на основі експертно-
го опитування, стали практичні питання керівництва, 
організації та проведення майбутніми офіцерами ФП в 
підпорядкованому підрозділі на найближчу та подаль-
шу перспективу. Критерії інтегральної оцінки засво-
єння теоретичних знань, організаційно-управлінських 
умінь, методичних вмінь та практичних навичок є 
фактично тотожними та взаємопов’язані зі складови-
ми моделі готовності майбутніх офіцерів до управлін-
ня ФП [6, 7].

За результатами інтегральної оцінки засвоєння 
навчальної програми дисципліни ″Фізичне вихован-
ня, спеціальна фізична підготовка і спорт″, на вище 
перелічених етапах, проводиться аналіз її ефектив-
ності, який призводить до перегляду змісту та надає 
необхідні дані (зокрема пороговий рівень готовності) 
для початкового відбору курсантів, які в подальшому 
будуть залучатись до навчання в ВВНЗ.

Подальша декомпозиція зазначених етапів на-
вчального процесу розглядається при викладенні ме-
тодик визначення рейтингів курсантів за результатами 
діагностики.

Для визначення напрямку дій після первинного за-
стосування даної системи підготовки офіцерів, необ-

хідна наявна інформація про те, якими були фактичні 
результати навчання, за умов діагностування рівня 
підготовки, чи є в них відхилення. Якщо такі відхи-
лення є, то необхідно проаналізувати, які вони, з якої 
причини виникли, що слід зробити для їх усунення і 
запобігання у майбутньому. Без діагностичного контр-
олю, без коригування помилкових дій, навчання стає 
„сліпим”, ним неможливо керувати, інакше кажучи, 
воно припиняє бути взагалі „керованим”, його резуль-
тати стають непередбачуваними. 

Отже, складові технологічної послідовності по-
будови системи підготовки майбутніх офіцерів до 
управління ФП (вимоги до типових завдань профе-
сійної діяльності з питань керівництва, організації 
та проведення ФП; навчальна програма дисципліни 
″Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка 
і спорт″; поетапна системна модель підготовки май-
бутніх офіцерів до управління ФП; модель готовності 
майбутніх офіцерів до управління ФП; інтегральна 
оцінка готовності майбутніх офіцерів до управління 
ФП) є дуже важливими і методично необхідними, але 
вони не є достатніми для досконалого закінчення по-
будови системи ФП курсантів ВВНЗ. 

На нашу думку, врахування вимог та коригую-
чий вплив зворотного зв’язку передбачають розроб-
ку механізму аналізу результатів усіх етапів процесу 
підготовки та засвоєння змісту навчання, а також ре-
зультатів практичних дій. Механізм аналізу повинен 
розроблятися за методикою, яка б дозволяла одержу-
вати повні відомості за результатами діагностування 
щодо засвоєння матеріалу на всіх етапах навчання та 
кінцевий результат. Об’єктивно можна застосувати, 
згідно з теорією управління [5, 6], три шляхи кори-
гування:

1) реагування на зміни ситуації, які очікуються за 
непрямими, побічними ознаками, тобто передбачаєть-
ся шкідлива дія, і залежно від її характеру виконуєть-
ся перебудова програми;

2) реагування на зміни ситуації, які вже відбулися;
3) реагування на помилки.
В двох перших випадках коригування дозво-

ляє уникнути відхилень у процесах, що керуються, 
оскільки ці види коригування виконуються раніше, 
ніж умови, які змінилися, встигають шкідливо впли-
нути на ці процеси. У першому випадку аналізуються 
результати пропедевтичного і поточного діагностич-
ного контролів, у другому – пропедевтичного і тема-
тичного, чи модульного. В третьому випадку, який і 
є найбільш можливим для застосування у процесах 
навчання і діагностування рівня підготовки фахівців, 
відхилення виникають під впливом шкідливих дій, а 
коригування виконується відповідно до характеру цих 
відхилень, на підставі аналізу помилок за результата-
ми відстроченого діагностичного контролю.

Результати аналітичного діагностування рівня го-
товності офіцерів до службових питань з керівництва, 
організації та проведення ФП, оцінки їх практичної 
діяльності призведуть до конструктивного перегляду 
як вимог до питань професійної діяльності офіцерів 
так і навчальної програми дисципліни ″Фізичне ви-
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ховання, спеціальна фізична підготовка і спорт″ та 
моделі системи ФП курсантів вищих військових на-
вчальних закладів  загалом.

Висновки.
Запропонована автором технологічна послідов-

ність створення складових компонентів системи під-
готовки майбутніх офіцерів до управління ФП (рис. 
1) породжуючи багатогранний зворотний зв'язок та 
взаємозв’язок складових досліджуваного питання, 

наочно демонструє доцільність періодичного кори-
гування навчальної програми дисципліни ″Фізичне 
виховання, спеціальна ФП і спорт″ та моделі системи 
ФП курсантів ВВНЗ.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на створення моделі професійно спрямованої системи 
ФП курсантів ВВНЗ.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Важливість педагогічних умінь  
в оцінці  майбутніх вчителів фізичної культури

Печко О.М.
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Анотації:
Встановлено особливості професій-
ного мислення у студентів факульте-
ту фізичного виховання 3 – 4-го років 
навчання. Розглянуто важливість пе-
дагогічних умінь в процесі підготовки 
до професійної діяльності майбутніх 
фахівців фізичної культури. Врахову-
ючи важливість проблеми формуван-
ня професійного мислення майбутніх 
учителів фізичної культури було про-
ведено дослідження по з’ясуванню 
пріоритетності педагогічних умінь в 
оцінці студентів факультету фізич-
ного виховання. Кількість досліджу-
ваних становила 216 чоловік ІІІ та 
ІV курсів факультету фізичного ви-
ховання. Для оцінки було запропо-
новано перелік з 20 найбільш ваго-
мих педагогічних умінь. Встановлено 
показники ранжування важливості 
професійних умінь для студентів фа-
культету фізичного виховання. Також 
виявлено, що в залежності від року 
навчання студентів, пріоритетність у 
виборі важливості педагогічних умінь 
розглядається як в однакових аспек-
тах, так і по різному.

Печко А.Н. Важность педагогических 
умений в оценке будущими учителями 
физической культуры. Установлены осо-
бенности профессионального мышления у 
студентов факультета физического воспи-
тания 3 – 4-го года обучения. Рассмотрена 
важность педагогических умений в процессе 
подготовки к профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов по физической 
культуре. Учитывая важность проблемы 
формирования профессионального мыш-
ления будущих учителей физической куль-
туры было проведено исследование по 
выяснению приоритетности педагогических 
умений в оценке студентов факультета фи-
зического воспитания. Количество иссле-
дуемых составило 216 человек ІІІ и ІV курса 
факультета физического воспитания. Для 
оценки был предложен список из 20 наибо-
лее важных педагогических умений. Уста-
новлены показатели ранжировки важности 
профессиональных умений для студентов 
факультета физического воспитания. Также 
выявлено, что в зависимости от года обу-
чения студентов, приоритетность в выборе 
важности педагогических умений рассма-
тривается как в одинаковых аспектах, так и 
по-разному.

Pechko O.M. Importance of 
pedagogical abilities in estimation by 
the future teachers of physical culture. 
The features of the professional thinking 
are set for the students of faculty of PE 
of 3 – 4-th years of studies. Importance 
of pedagogical abilities is considered 
in the process of preparation to 
professional activity of future specialists 
on a physical culture. Taking into account 
importance of problem of forming of the 
professional thinking of future teachers 
of physical culture a study on finding 
out of priority of pedagogical abilities 
was undertaken in the estimation of 
students of faculty of PE. The amount of 
investigated presented 216 persons of 
III and IV courses of physical education 
faculty. For evaluation it was proposed 
20 most necessary pedagogical 
abilities. The indexes importance of 
ranking of professional abilities is set for 
the students of faculty of PE. It is also 
educed that depending on the year of 
studies of students, priority in the choice 
of importance of pedagogical abilities 
are examined both in identical aspects 
and on anything.

Ключові слова:
професійні уміння, ранжування, 
професійне мислення, діяльність.

профессиональные умения, ранжировка, 
профессиональное мышление, деятель-
ность.

professional abilities, ranking, 
professional thinking, activity.

Вступ. 1

Підготовка сучасного висококваліфікованого учи-
теля фізичної культури на факультетах фізичного ви-
ховання складається з рішення багатьох важливих 
завдань. Від рівня підготовки вчителів фізичної куль-
тури в значній мірі залежить впровадження здорово-
го способу життя в повсякденне існування широких 
верств населення і особливо дітей. 

Для професійного виконання своєї діяльності 
вчителю фізичної культури потрібний певний обсяг 
знань, умінь і навичок при позитивному відношенні 
до обраної професії [2]. 

Готовність до педагогічної діяльності визначаєть-
ся цілим рядом педагогічних умінь.

Процес професійно-педагогічної підготовки сту-
дентів факультетів фізичного виховання повинен за-
безпечити високий рівень їх підготовленості саме до 
практичної діяльності, до педагогічної праці, в основі 
якого лежать не лише теоретичні знання, але і прак-
тичні уміння здійснювати предметні професійно-
педагогічні дії.

Отже, педагогічні уміння – це сукупність послі-
довних дій, частина з яких може бути автоматизована 
(навички), заснованих на теоретичних знаннях і спря-
мованих на вирішення завдань розвитку гармонійної 
особистості. Таке розуміння сутності педагогічних 
умінні підкреслює провідну роль теоретичних знань у 
формуванні тактичної готовності майбутніх вчителів, 
єдність теоретичної та практичної підготовки, багато-
рівневий характер педагогічних умінь (від репродук-
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тивного до творчого) і можливість їх вдосконалення 
шляхом автоматизації окремих дій.

Звідси, природно, що формування і розвиток педа-
гогічних умінь може бути успішним тільки при діяль-
ності, яка вимагає застосування відповідних умінь. 
Внаслідок систематичних вправ і цілеспрямованої 
діяльності складаються основні риси і ознаки педаго-
гічних умінь [2].

Професійна діяльність вчителя фізичної культури 
розглядається як процес вирішення великої кількості 
педагогічних завдань, які постійно виникають і відрізня-
ються одне від одного своїм змістом і складністю [1].

Складовими компонентами професійної майстер-
ності вчителя є психолого-педагогічні, суспільно-
політичні та спеціальні знання, його професійні та 
особистісні якості, професійне мислення, що перед-
бачає осмислення ним професійних цінностей – шко-
ли, учнів, навчально-виховного процесу тощо[3]. 
Об’єктивним показником сформованості професійної 
майстерності вчителя фізичної культури є компетентне 
вирішення професійних завдань та ситуацій. Її форму-
вання відбувається шляхом розвитку уміння спостері-
гати та аналізувати педагогічний процес, уміння бачити 
причинно-наслідкові зв’язки, уміння точно формулю-
вати педагогічні завдання, здатності розв’язувати по-
ставлені завдання, ставити питання тощо [4; 5]. 

Робота виконана у рамках дисертаційного дослі-
дження «Формування професійного мислення май-
бутніх вчителів фізичної культури засобами педаго-
гічних ситуацій», яке включене до плану наукових 
досліджень кафедри педагогіки психології та методи-
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ки фізичного виховання Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження – встановити особливості про-

фесійного мислення у студентів факультету фізичного 
виховання 3 – 4-го років навчання.

Результати дослідження.
З метою вивчення рівня сформованості професійно-

го мислення студентів факультету фізичного виховання 
Чернігівського національного педагогічного універси-
тету імені Т.Г Шевченка нами здійснено дослідження, 
яке передбачало одержання об’єктивної інформації 
стосовно оцінки важливості професійних умінь для 
практичної діяльності вчителя фізичної культури.

Для проведення дослідження нами було залучено 
216 осіб ІІІ та ІV курсів факультету фізичного виховання: 
(1 група (n=102) – студенти 3 курсу факультету 
фізичного виховання; 2 група (n=114) – студенти 4 
курсу факультету фізичного виховання). Зауважимо, 
що студенти оцінювали важливість професійних умінь 
після закінчення педагогічної практики.

Здійснення поставленої мети відбувалось шляхом 
розв’язання наступних завдань: визначити рангове 
місце професійно значимих умінь у студентів ІІІ та 
ІV курсів; здійснити порівняльну характеристику 
оцінки важливості професійних умінь студентами; 
побудувати ієрархію професійно значущих умінь 
вчителя фізичної культури.

Для оцінки було запропоновано перелік з 20 
найбільш вагомих педагогічних умінь. З цієї кількості 
студентам необхідно було визначити 10 найбільш 
важливих на їхню думку і шляхом ранжування 
визначити їх рангове місце в педагогічній діяльності.

Оцінки важливості педагогічних умінь визначались 
на основі результатів з розрахунку І-ІІ місце – 5 балів, 
III-IV місце – 4 бали, V-VI місце – 3 бали, VII-VIII 
місце – 2 бали, IX-X місце – 1 бал. Середньогрупові 
показники відповідей, що відображають важливість 
професійних умінь для представників кожної окремої 
групи та характеризують ступінь сформованості 
професійного мислення, наведені в табл.1.

Обґрунтовуючи проведення дослідження, ми вихо-
дили з того, що уявлення студентів та вчителів фізич-

ної культури про зміст і структуру фахової діяльності 
вчителя фізичної культури має важливе значення у 
процесі формування їхнього професійного мислен-
ня та насамперед для оволодіння ними педагогічною 
майстерністю. Оцінюючи важливість професійних 
умінь, студенти факультету фізичного виховання, 
перш за все, виділяли ті з них, які найчастіше вико-
ристовувалися ними в ході педагогічної практики під 
час вирішення навчально-виховних завдань.

Найважливішими досліджувані ІІІ курсу визначили 
наступні професійні уміння. На перше місце вони по-
ставили володіння спортивно-технічною термінологією. 
Друге місце студенти віддали такій якості, як уміння по-
єднувати пояснення і показ. Третім за значенням вважа-
ють уміння забезпечувати необхідну допомогу та стра-
ховку. Далі слідують такі уміння, як дозувати фізичне 
навантаження та здійснювати індивідуальний підхід.

Досліджувані ІV курсу найважливішим 
умінням вважають володіння спортивно-технічною 
термінологією. На друге місце ними поставлене 
уміння поєднувати пояснення і показ. Третє місце 
студенти віддали умінню володіти технікою фізичних 
вправ. Далі розмістились такі уміння, як здійснення 
індивідуального підходу та дозування фізичного 
навантаження.

Як бачимо з результатів дослідження, студенти 
обох курсів найбільш важливими вважають володіння 
спортивно-технічною термінологією, уміння володіти 
поясненням і показом під час розучування фізичних 
вправ, здійснення індивідуального підходу, уміння 
дозувати фізичне навантаження. Таке бачення 
важливості педагогічних умінь пояснюється 
набутими протягом навчання на факультеті фізичного 
виховання знаннями, уміннями та навичками. 
Оскільки педагогічний процес у вищому навчальному 
закладі спрямований переважно на теоретично-
демонстраційну підготовку, то й студенти найбільш 
підготовленими виявляються саме у цих показниках. 
Разом з тим майбутні вчителі недооцінюють важливості 
таких умінь, як: володіння методами організації учнів 
на уроці, активізація діяльності на уроці, перевірка та 
оцінка діяльності учнів.

Таблиця 1
Рейтинг професійних умінь в оцінці студентів ІІІ та ІV курсів факультету фізичного виховання

№ 
з/п Професійні уміння

Курс
ІІІ ІV
рангове місце

1 Знання теорії і методики фізичного виховання учнів + +
2 Володіти методами організації учнів на уроці 10 –
3 Використовувати міжпредметні зв’язки – –
4 Володіти спортивно-технічною термінологією 1 1
5 Пояснювати фізичні вправи – 9
6 Активізувати діяльність на уроці 9 7
7 Поєднувати пояснення і показ 2 2
8 Володіти технікою фізичних вправ, що вивчаються в школі 7 3
9 Виявляти причини помилок при виконанні вправ 8 –
10 Перебудуватись у зв’язку зі зміною діяльності на уроці – 6
11 Володіти виразною мовою – 8
12 Аналізувати діяльність на уроці – –
13 Виправляти помилки – –
14 Здійснювати індивідуальний підхід 5 4
15 Бачити загальні, групові та індивідуальні помилки 6 –
16 Забезпечувати необхідну допомогу та страховку 3 10
17 Перевірити і оцінити діяльність учнів – –
18 Демонструвати фізичні вправи – –
19 Дозувати фізичне навантаження 4 5
20 Передбачати труднощі до виконання завдань уроку – –
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Відмінності в оцінках студентів третього та 
четвертого курсів значною мірою обумовлені 
особливостями проходження педагогічної практики. 
На третьому курсі студенти-практиканти проводили 
уроки переважно в умовах спортивного залу, а на 
четвертому курсі – в умовах спортивного майданчика. 
На виникнення таких відмінностей між студентами 
першої та другої групи значно впливає також і 
характер програмового матеріалу з фізичної культури 
(гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри тощо).

На основі аналізу отриманих результатів 
проведеного дослідження встановлено, що своєрідна 
уява кожної групи респондентів про важливість 
професійних умінь значною мірою впливає на вибір 
шляхів вирішення навчально-виховних завдань. 
Виходячи з того, які вміння фахівець вважає найбільш 
важливими, відповідно буде суттєво відрізнятись і 
спрямованість його практичної діяльності в кожному 
конкретному випадку та ситуації.

Так, студенти четвертого курсу на відміну від 
третього, віддали 6 місце умінню перебудовуватись 
у зв’язку зі зміною діяльності на уроці, тому що 
заняття на спортивному майданчику вимагають 
декілька переходів від одного сектору до іншого чи це 
метання, чи стрибки в довжину або бігові вправи, тому 
перехід від одного виду діяльності до іншого вимагає 
вміння швидко перешикувати клас і не втрачаючи 
дорогоцінний час продовжувати урок.

Стосовно, вміння володіти технікою фізичних 
вправ, що вивчаються в школі,  рангове місце суттєво 
відрізняється. Так, студенти ІІІ курсу поставили його 
на сьоме місце, а четвертого на третє. Таку відмінність 
в рангах можна пояснити тим фактом, що під час 
проходження практики студенти ІV курсу використовують 
свої знання з легкої атлетики, яка спирається на значущі 
технічні особливості в різних її видах і від знання яких 
залежить подальший успіх в навчанні школярів.

Дуже близьке рангове визначення у обох груп 
студентів відносно вміння здійснювати індивідуальний 
підхід, що свідчить про намагання дотримуватись 
основного принципу фізичної культури.

Особливістю того, що студенти четвертого курсу, 
поставили вміння володіти виразною мовою на восьме 
місце є той факт, що майбутні фахівці проводять 
заняття в школі в старших класах, тому важливо чітко і 

досить професійно висловлювати команди і накази для 
повноцінного зворотного зв’язку між вчителем і учнями.

Проте студенти ІІІ курсу віддали восьме місце 
в рейтингу умінню виявляти причини помилок 
при виконанні вправ, тому що проведення занять в 
умовах спортивного залу вимагають від студентів 
знань і навичок в гімнастичній сфері в якій значно 
більше дрібних технічних вимог виконання вправ 
ніж у спортивних іграх чи атлетиці. І дуже важливо 
своєчасно і професійно виправити помилки при 
виконанні вправ, щоб запобігти їх подальшому 
неправильному заучуванню.

На жаль, ні студенти третього ні четвертого курсів, 
не вважають здійснення міжпредметних зв’язків 
рейтинговим умінням, хоча на даний момент розвитку 
педагогічної освіти являється найважливішим. Тому що, 
реалізація принципу здійснення міжпредметних зв’язків 
учбових дисциплін сприяє розвитку теоретичного і 
практичного мислення студентів, формує у них здібності 
до цілісного системного бачення учбового матеріалу, 
уміння аналізувати, порівнювати і узагальнювати.

Висновки.
З результатів дослідження встановлено, що в 

залежності від року навчання студентів факультету 
фізичного виховання, пріоритетність у виборі 
важливості педагогічних умінь надається по різному. 

В той же час окремі педагогічні уміння вважаються 
найбільш важливими в оцінці студентами обох 
курсів. До них можна віднести: володіння спортивно-
технічною термінологією, поєднання пояснення і 
показу, здійснення індивідуального підходу, дозування 
фізичного навантаження на уроці.

Поряд з цим спостерігаються значні розбіжності в 
оцінці таких вмінь як: володіння методами організації учнів 
на уроці, пояснення фізичних вправ, виявлення причини 
помилок при виконанні вправ, перебудування у зв’язку зі 
зміною діяльності на уроці, володіння виразною мовою, 
бачення загальних, групових та індивідуальних помилки.

І на жаль, студенти обох курсів в своїй оцінці не 
надають значущості таким вмінням як: використання 
міжпредметних зв’язків, аналізування діяльність на 
уроці, перевірка і оцінка діяльність учнів та інші.

Перспективи подальших досліджень зосереджені 
на пошуку об’єктивних показників оцінки педагогіч-
них умінь у студентів всіх курсів.
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Стан рекреаційної активності студентів  

вищих навчальних закладів на сучасному етапі
Пилипей Л.П.

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Анотації:
Розглянуто рівень вимог, який існує в су-
часній виробничій і соціальній сферах. 
Наведено результати досліджень стану 
фізичної підготовленості студентів вузів. 
Встановлено незадовільний рівень ста-
ну фізичної підготовленості абітурієн-
тів, які вступають на перший курс ВНЗ 
Державного вищого навчального за-
кладу «Українська академія банківської 
справи Національного банку України». 
Досліджено сформованість рекреацій-
ної активності у студентів досліджува-
ного Державного вищого навчального 
закладу. Встановлено неефективність 
існуючої системи процесу фізичного ви-
ховання і системи спортивних заходів, 
змагань, які не сприяють рекреаційній 
активності студентів, не відповідають 
їх потребам і інтересам, поведінковим 
і оціночним стандартам найближчого 
соціального оточення. Показано шлях 
поліпшення рекреаційної активності сту-
дентів через формування мотиваційної 
складової навчального процесу і систе-
ми міських, обласних змагань.

Пилипей Л.П. Состояние рекреацион-
ной активности студентов вузов на 
современном этапе.  Рассмотрен уро-
вень требований, который существует в 
современной производственной и соци-
альной сферах. Приведены результаты 
исследований, состояния физической 
подготовки студентов вузов. Исследова-
ны сформированность рекреационной 
активности у студентов исследуемого 
Государственного высшего учебного за-
ведения. Установлено неэффективность 
существующей системы процесса фи-
зического воспитания в вузе и системы 
спортивных мероприятий, соревнований, 
которые не способствуют рекреационной 
активности студентов, не соответствуют 
их потребностям и интересам, поведен-
ческим и оценочным стандартам ближай-
шего социального окружения. Показан 
путь улучшения рекреационной актив-
ности студентов через формирование 
мотивационной составляющей учебного 
процесса и системы городских, област-
ных соревнований.

Pylypey L.P. The condition of students 
recreational activity at the modern 
stage.  The level of requirements 
existing in modern industrial and social 
spheres is examined. The research 
results of students’ physical training 
condition are presented. The formation 
of recreational activity of the students 
of the State educational establishment 
“The Ukrainian Academy of Banking 
of the National Bank of Ukraine” is 
investigated. Inefficiency of the existing 
system of the physical training process 
in higher educational establishment and 
sports events, competitions that do not 
promote recreational activity of students, 
do not meet their needs and interests, 
behavioral and evaluation standards 
of the nearest social environment is 
established. The ways for improving 
the recreational activities of students 
are shown motivational component of 
the educational process and system of 
local, regional competitions.

Ключові слова:
студенти, здоров’я, виховання, спор-
ту.

студенты, здоровье, воспитание, 
спорт.

students, health, training, sport.

Вступ.1

Високий рівень вимог, конкуренції, що паную у 
виробничій і соціальній сферах показує, що психофі-
зична готовність більшої половини випускників вузів 
України не відповідаю запитам практики [3]. 

Інтегрування національної системи у світовий 
освітній простір, реалізація основних завдань і захо-
дів, визначених Дакарським (1999) і Паризьким (1998) 
всесвітніми форумами, Лісабонським проектом та Бо-
лонською декларацією вносить свої педагогічні осо-
бливості і в кредитно-модульну технологію навчання. 
Обов’язковим імперативом педагогічної парадигми гу-
маністичного підходу в освіті, у центрі якого – особис-
тість, – найважливіша цінність суспільства [2, 4, 8]. 

Кредитно-модульна технологія навчання містить 
два дидактичні поняття кредиту і модуля, які суттє-
во впливають на формування цілісного алгоритму, 
засвоєння знань, умінь, навиків з фізичної культури, 
а також спонукають підпорядкувати інші навчальні 
компоненти (форми, прийоми, методи, засоби тощо) 
своїм вимогам. 

Сучасне суспільство характеризується властивими 
для трансформаційних суспільств швидкими змінами 
у всіх сферах життя. Однією з характерних особли-
востей сьогодення є невизначеність, непередбачува-
ність, нестабільність ситуацій, що примушує людину 
діяти швидко, відповідно до обставин [11]. 

НТР вносить суттєві корективи в сферу виробни-
чої діяльності спеціалістів, змінює, ускладнює вимо-
ги до професійної  підготовки студентів, їх трудової 
діяльності. А вирішувати проблеми сьогоднішнього 
дня вчорашніми методами неможливо.
© Пилипей Л.П., 2012

Водночас важливий той факт, що більше 50 % сту-
дентів мають низький рівень кондиційної фізичної 
підготовленості [14], а більше половини випускників 
вузів фізично не спроможні якісно працювати на ви-
робництві [15]. 

При цьому у переважної більшості студентів не-
має ніякого інтересу до занять фізичним вихованням. 
Основна причина цього – у відсутності диференційо-
ваного підходу до характерних вправ і навантажень, 
які пропонують студенту. Відсутнє необхідне сти-
мулювання до занять фізичною культурою. Розмови 
про те, що заняття фізичною культурою корисні для 
їх здоров’я, мають абстрактний характер у зв’язку з 
відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв, які 
використовуються на заняттях, і в теоретичній непід-
готовленості студентів.

Останнім часом спостерігається незадовільний рі-
вень фізичної підготовленості абітурієнтів, які всту-
пають на перший курс ВНЗ. Вони мають нижчий від 
середнього рівень підготовленості (75 % дівчат і 74 % 
юнаків) [1]. Це вимагає враховувати рівень загальної 
фізичної підготовленості і здоров’я студентів при по-
будові системи фізичного виховання. Тобто актуаль-
ним перш за все є створення умов в вузі для фізичної 
рекреації студентів такого виду фізичної культури, яка 
передбачає використання фізичних вправ, а також їх 
видів у спрощених формах [7, 16, 17, 18].

У широкому сенсі феномен відпочинку збли-
жується  з явищем рекреації (від лат.  recreation – 
повернення до здоров’я, відновлення). До недавнього 
часу поняття «рекреація» було малопоширеним, 
таким, що використовувався лише у вузьких колах 
фахівця з медичного оздоровлення людини. Це 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

поняття пов’язувалось переважно з релаксацією  і 
регенерацією життєво-фізіологічних сил людини.

Під рекреацією розуміють  біологічну активність 
людини, спрямування фізичного потенціалу 
на оздоровлення душевних і духовних сил, які 
ослабляються в процесі роботи, хвороби. Тому 
нині рекреація практикується як цілісне фізичне і 
соціально-культурне оздоровлення [6].

Рекреаційна активність студента відповідає по-
перше їх потребам, по-друге інтересам, традиціям 
їх культури, по-третє поведінковим і оціночним 
стандартам найближчого соціального оточення.

Рекреаційна активність вважається результативною, 
якщо в результаті виникають відновні (рекреаційні) 
ефекти [7, 16, 17, 18].

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту України за темою «Теоретико – мето-
дичні основи професійно-прикладної фізичної підготов-
ки студентів вищих навчальних закладів» (3.1.8.3 п).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити стан рекреаційної ак-

тивності студентів ВНЗ на сучасному етапі.
Методи дослідження. Використовувався такий 

комплекс методів: теоретичний аналіз літературних 
джерел6 педагогічні спостереження, анкетування, 
експеримент, методи математичної статистики. 

Для проведення експерименту використовувалися 
анкети, до яких входили 34 блоки питань, що відобра-
жали таку інформацію про респондентів: форми до-
звілля і хобі у вільний від занять час; статус здоров’я і 
фізичної культури в мікросоціумі; уявлення про шля-
хи успішного оволодіння обраною професією; рівень 
досягнення в спорті та інших сферах діяльності; зна-
ння про свій стан здоров’я, перенесені травми і хво-
роби; засоби і методику занять фізичною культурою 
і спортом, нетрадиційними системами оздоровлення; 
наявність інвентарю, умов для занять за інтересами і 
мотивації до занять фізичною культурою і спортом.

При обробці результатів дослідження використо-
вувався графічний спосіб зображення тому, що та-
блична форма недостатньо наочно характеризує зако-
номірність виявлених процесів.

Графічне зображення дає найбільш правильне 
уявлення про результати досліджень, дозволяє краще 
зрозуміти суть досліджуваних процесів, виявити за-
гальний характер функціональної залежності. 

Результати дослідження. 
Попередні тестування студентів 1 курсу підтвер-

дили дані інших авторів про незадовільний стан фі-
зичної підготовленості студентів вузів (рис. 1).

Як показують наші дослідження [12] та досліджен-
ня інших авторів [10], існуюча система фізичного вихо-
вання у вузах побудована на принципах і програмах, за-
позичених зі спортивної практики і видів спорту, які не 
досить адаптовані як до процесу формування завдань 
фізичної культури, процесу професійної підготовки, 
так і до умов, в яких знаходяться навчальні заклади. Ре-
зультатом такого запозичення є нормативні основи і ви-

моги до навичок і умінь з певних видів спорту, таких як 
гімнастика (вправи на снарядах), легка атлетика (техні-
ка стрибків і метання), які звичайно пізно вже починати 
вивчати, можливо тільки вдосконалювати згідно з віко-
вими і психофізіологічними особливостями студентів, 
розвитку фізичних якостей і вивчення техніки з видів 
спорту юнаків і дівчат віком 18-23 роки [5]. 

При цьому мотивація і особа студента другорядна 
в існуючих програмах і практиці роботи, а на перше 
місце виходить нормативний і технічний показники. 
Тому популярні серед студентської молоді сучасні види 
спорту, раціональна система вищої школи необхідно 
враховувати при побудові ефективної підготовки [13].

Необхідно зазначити, що у переважної більшості 
студентів немає інтересу до занять фізичним вихован-
ням. Основна причина цього – відсутність диференці-
йованого підходу до характерних вправ і навантажень, 
які пропонують студенту. Відсутнє також необхід-
не стимулювання до занять фізичною культурою і 
ППФП. Розмови про те, що заняття фізичною культу-
рою корисні для здоров’я, мають абстрактний харак-
тер у зв’язку з відсутністю конкретних (об’єктивних) 
критеріїв, які використовуються на заняттях, а також в 
теоретичній непідготовленості студентів.

При обробці результатів дослідження використову-
вався графічний спосіб зображення тому, що таблична 
форма недостатньо надійно характеризує закономір-
ність виявлених процесів.

Графічне зображення дає найбільш правильне 
уявлення про результати досліджень, дозволяє кра-
ще зрозуміти суть досліджуваних процесів, виявити 
загальний характер функціональної залежності. Для 
графічного зображення використовувалася система 
прямокутних координат.

Проведені медичні огляди, анкетування студен-
тів академії, акти медичного огляду показують, що у 
абітурієнтів які вступають на І курс, протягом 1996-
2005 навчальних років збільшилася кількість патоло-
гій в стані здоров’я: відхилення від норми в опорно-
руховому апараті, серцево-судинній, ендокринній, 
нервовій системах, органах слуху і зору (див. рис. 2).

Як видно на рисунку 2, рівень перенесених і на-
явних респіраторних та інших захворювань є і в по-
дальшому буде перешкодою для якісного і в повно-
му обсязі оволодіння навчальними програмами, а в 
подальшому в тому, щоб стати працездатним профе-
сіоналом за своєю спеціальністю. Тобто на першому 
етапі професійно-прикладної фізичної підготовки го-
ловним завданням є базова підготовка і елементарне 
оздоровлення студентів за допомогою обраних видів 
рухової діяльності.

Рівень теоретичних знань формує у студентів сві-
тоглядну систему науково-практичних знань і пра-
вильне ставлення  до фізичної культури. Такі знання 
необхідні, щоб розуміти природні і соціальні проце-
си функціонування фізичної культури суспільства і 
особи,  творчо використовувати їх для професійного 
і особистого розвитку, удосконалення і організацію 
здорового способу життя при виконанні навчальної, 
професійної, соціокультурної діяльності.
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- рівень, який відповідає 5 балам за Державними тестами

  - середній показник з фізичної підготовленості абітурієнтів

Рис. 1 Середній показник фізичної підготовленості абітурієнтів УАБС НБУ відносно 
моделі (5 балів) Державного тестування

– взято на диспансерний облік;

–  мають потреби в спеціальній медичній групі;

 – виявлено патологій. 

Рис. 2 Динаміка результатів медичного огляду студентів академії
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Анкетування студентів І курсу показало, що у них 
відсутнє уявлення про      валеологію, про те, як вести 
здоровий спосіб життя. Тільки 20,5 % опитаних мають 
приблизне уявлення про техніку  окремих видів спор-
ту і про те, як розвивати фізичні якості. У них відсутнє 
уміння оптимізувати свій психофізичний стан під час 
навчальної і професійної діяльності. 93 % респонден-
тів не знають, що таке  аутогенне тренування, релак-
сація, цигун, йога та інші системи психофізіологічної 
оптимізації стану. Знають правила самоконтролю під 
час самостійних занять фізичними вправами  5 % з 
опитаних, прослухали одну лекцію на фізкультурно-
оздоровчу тематику 27 % опитаних. Про існування 
системи професійно-прикладної фізичної підготовки 
у респондентів відсутні елементарні уявлення.

Дані анкетування показали, що всі студенти, неза-
лежно від статі і рівня підготовленості, не тільки ба-
жають, а й відчувають потребу в руховій активності, 
в оптимізації психофізіологічного стану під час на-
вчального процесу.

Але обов’язковою умовою у 96 % відповідей рес-
пондентів при анкетуванні було бажання мати добро-
вільні і позбавлені зовнішнього примусу комфортні 
форми занять.

За результатами анкетування для систематизації 
і побудови реальної системи управління аналіз здій-
снювався з шести напрямків і видів спорту: легка 
атлетика, спортивні ігри, шейпінг, аеробіка, силові 
види, єдиноборства, інші види. Як бачимо, дівчата-
студентки найбільшу перевагу віддають шейпінгу, 
аеробіці (до 30,1% – в 2005 році), а юнаки-студенти 
переважно обирають спортивні ігри як основний засіб 
вдосконалення (36,2 % – у 2005 році).

Результати дослідження показують, що заняття фі-
зичною культурою і спортом займають значне місце 
у дозвіллі студентів поряд з іншими формами відпо-
чинку. Однак серед усіх респондентів фізкультурою і 
спортом займаються тільки 26 %. Причини цього най-
різноманітніші. Так, відсутність умов та інвентарю 
за місцем проживання становить 74,6 %. Відсутність 
знань з методики і самостійних занять – 85 %, відсут-
ність вільного часу – 62,8%. Не сприяла формуванню 
мотивації до занять, система фізичної культури і спор-
ту у школах – (33 %). Система побудована на принци-
пах і програмах, запозичених з програм спортивних 
тренувань, які не досить адаптовані, як до процесу 
формування фізичної культури, так і до умов, в яких 
знаходяться середні навчальні заклади. Результатом 
такого запозичення є нормативні основи, при яких 
особа другорядна, а на перше місце виходить середній 
нормативний показник. Особа ж з її індивідуальними 
особливостями важлива тільки як засіб досягнення 
певного заданого їй спортивного показника.

Система і організація проведення змагань не спри-
яє вихованню в соціальному, психічному і фізичному 
розумінню, ні справедливому визначенню перемож-
ців, а тим паче рекреаційному відновленню працез-
датності після розумової навчальної роботи. Обласні 
змагання проходять без глядачів та вболівальників. 
Спортсмени – студенти змагаються самі з собою тому, 

що у даному виді спорту вони заявлені одні. Час про-
ведення змагань не враховується і не розраховується 
на присутність глядача, вболівальника. Присутні на 
змаганнях тільки тренери, судді, чиновники спортив-
ного апарату. Змагання зі спортивних ігор проходять 
без врахування елементарного дотримання психофізі-
ологічних навантажень. Протягом 4-5 днів кожен день 
гравці команд приймають участь в напружених по-
єдинках.  Звичайно гравці за одну ніч відновитися не 
можуть, а тому приходять в стан хронічної перевтоми, 
навіть травм по закінченню турнірів.

Ні про які рекреаційні процеси відновлення пра-
цездатності, ні про які планомірні, технічні, тактичні 
корективи мови йти не може бути, тренери зробити за 
одну ніч це не в змозі. Звичайно сумнівно, чи отриму-
ють студенти задоволення від такої організації змагань. 
Не будемо говорити за стан споруд і умови під час 
змагань, що звичайно не сприяє ні іміджу, та форму-
ванню мотивації до занять спортом, бажанню  само-
вдосконалення у студентів. Порушена логічна система 
і послідовність процесу фізичного виховання і спорту. 
Змагання в колективах вузів ні зв’язані ні по часу, ні по 
організаційно-методичних підходах з міськими, облас-
ними змаганнями. Вже спочатку порушений принцип 
підготовки змагань. Повинно бути передбачено почер-
гово: змагання в вузах, потім міські, обласні. всеукра-
їнські змагання. Відповідно успіхи колективу вузу аж 
ніяк не пов’язані з постановкою процесу фізичного 
виховання і спорту в вузі, а в більшості залежить від 
менеджерських здібностей завідувачів кафедрою, ви-
кладачів і підбору окремих професійних спортсменів. 
Всі намагання в колективах вузу налагодити роботи у 
відповідності з постулатами теорії і методиками фізич-
ного виховання, входять в протиріччя з існуючою орга-
нізацією змагань вище стоячих органів як по часу так, і 
технологією проведення.

Так практика проведення міських, обласних зма-
гань з легкої атлетики не поліпшується, а навіть по-
гіршується порівняно з часами СРСР. Втрачено прак-
тичний досвід, не враховуються науково-методичні 
напрацювання світової науки в спорті. Забуті розро-
блені на великому масиві даних, скориговані з вимо-
гами часу таблиці оцінок результатів  в легкій атлети-
ці, ІААФ. Без підстав переноситься досвід і практика 
оцінок результатів з Чемпіонатів України на міські, 
обласні змагання, не враховується специфіка контин-
генту учасників, або розробляється невідомо ким, і на 
яких базах даних, новоявлені таблиці, довірливі інтер-
вали між очками в яких визначаються чиновниками 
«зі стелі». Так і чому за виконання ІІ розряду потрібно 
давати 5 очок, а не 6, і ніхто не пояснює, так як ніх-
то не має уявлення про теорію побудови шкал оцінок. 
За кожний вид легкої атлетики колективи отримують 
надуману однакову кількість очок незалежно від по-
казаного рівня досягнення, а при виконанні певного 
розряду отримують теж надумані бали. Тобто пред-
ставникам команд головне відчути в яких видах не 
буде учасників і в ці види заявити своїх представників 
команди і успіх, перемога гарантовані. За підсумка-
ми такого підходу, постійно в багатьох видах спорту 
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приймають 1-2 спортсмени.  І команди вузів навіть не 
змагаючись в багатьох видах з іншими вузами, можуть 
виграти або програти змагання в командному заліку. В 
той же час існуюча Таблиця оцінок результатів з лег-
кої атлетики ІААФ, адекватно від показаних результа-
тів, відповідно оцінює досягнення спортсмена і пере-
можцем стає команда і студенти, які демонстрували 
вищий рівень майстерності за інших, а не навпаки. Це 
відповідає вищим законам спорту, а також моралі, що 
особливо важливо для студентського середовища. 

Висновки.
Підтверджено низький рівень фізичної підготовле-

ності абітурієнтів і студентів ВНЗ, що є проблемою 

для підготовки фахівців ВНЗ України. Показана не-
ефективність існуючої системи фізичного вихован-
ня і спорту в вузах, яка побудована на нормативно-
командних підходах і особисто не центрована на 
особі студента. Встановлено, що ні система заходів, 
змагань, програми, положення, база, не розраховані 
на рекреативну активність студентів, не відповідає їх 
потребам та інтересам і відсутні в мікросоціумі сту-
дентів ВНЗ.

Перспективи подальших досліджень передбачає до-
слідження і розробку використання комп’ютерних інди-
відуальних програм рекреативно-оздоровчих занять. 
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Анотації:
Проаналізовано сучасний стан 
здоров’я та фізичної підготовленос-
ті молоді, комплекс проблем стосов-
но розвитку спортивного і масового 
плавання в Україні, зокрема щодо 
навченості населення країни та при-
зовних його контингентів вмінню 
плавати. Визначені роль та місце 
занять плаванням в системі фізич-
ного виховання студентської молоді 
та забезпечення дотримання нею 
основ здорового способу життя. 
Розглядаються методичні особли-
вості побудови занять з плавання 
зі студентами вищих навчальних 
закладів та їх вплив на розвиток 
фізичних здібностей і функціональ-
ні можливості організму людини. 
Наведені результати дослідження 
щодо визначення динаміки розвитку 
фізичних здібностей та фізичної під-
готовленості студентів віком 18 та 
19 років, необхідних для виконання 
ефективних дій в умовах середньо-
статистичного ВНЗ, з урахуванням 
застосування засобів фізичної підго-
товки в процесі занять плаванням.

Попадьин В.В., Головийчук И.Н., Номе-
ровский С.В. Плавание как важный фак-
тор развития физических способностей. 
Проанализировано современное состояние 
здоровья и физической подготовленности 
молодежи, комплекс проблем относительно 
развития спортивного и массового плавания 
в Украине, в частности, что касается обучен-
ности населения страны и призывных его 
контингентов умению плавать. Определены 
роль и место занятий плаванием в системе 
физического воспитания студенческой моло-
дежи и обеспечения соблюдения ею основ 
здорового способа жизни. Рассматриваются 
методические особенности построения за-
нятий по плаванию со студентами высших 
учебных заведений и их влияние на развитие 
физических способностей и функциональных 
возможностей организма человека. Приве-
дены результаты исследования по опреде-
лению динамики развития физических спо-
собностей и физической подготовленности 
студентов возрастом 18 и 19 лет, необходи-
мых для выполнения эффективных действий 
в условиях среднестатистического ВУЗ, с 
учетом применения средств физической под-
готовки в процессе занятий плаванием.

Popadin V.V., Goloviychuk I.N., 
Nomerovskij S.V. Swimming as 
important factor of development of 
physical abilities. The current state 
of health and physical fitness of young 
people, the complex of issues regarding 
the development of sports and mass 
swimming in Ukraine, in particular 
regarding training the ability to swim of 
the population and its conscripts have 
been analyzed. The role and place of 
swimming in the system of physical 
education of students and the compliance 
with the foundations of healthy lifestyle 
have been defined. The methodical 
peculiarities of swimming lessons with 
the students of higher educational 
institutions and their influence on physical 
abilities and capacities of human body 
are being studied. The results of studies 
for determination of the dynamics of 
physical abilities and physical fitness 
of students aged 18 and 19 years 
necessary for effective actions in terms 
of the average high school, taking into 
account means of physical training in 
swimming, have been presented. 

Ключові слова:
засоби, заняття, здібності, пла-
вання, фізична підготовленість. 

средства, занятия, способности, плавание, 
физическая подготовленность.

means, trainings, abilities, swimming, 
physical readiness.

Вступ.1

На сьогодні здоров’я і фізична підготовленість на-
шої молоді знаходяться не на належному рівні. Дер-
жава не приділяє належної уваги розвитку фізичної 
культури і спорту, що спричиняє подальше погіршен-
ня рівня здоров’я і працездатності молодого поколін-
ня (А.І. Драчук, 2001; С.М. Канішевський, 2008; М.Д. 
Зубалій, 2008). Спортивне і масове плавання, як і інші 
сучасні види порту, в Україні стикається з рядом про-
блем, які стоять на шляху його розвитку [1, 2, 4, 8].

Плавання – найкращий спосіб профілактики за-
хворювань і зміцнення здоров’я. Займатися плаван-
ням можна з самого раннього дитинства до глибокої 
старості. Люди, які систематично займаються плаван-
ням, мають хорошу працездатність, розвинену м’язову 
і дихальну систему. Відсутність навичок в плаванні є 
істотним чинником ризику для життя людини. Голов-
ною причиною її являється недостатня кількість місць 
для навчання плаванню, а також не розуміння важли-
вості придбання цієї життєво необхідної навички [3, 
5, 6, 9].

За даними Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді і спорту в країні уміють плавати менше 10 % 
населення, і тільки троє з десяти юнаків-призовників. 
Нормативи державних тестів з плавання не можуть 
здати більше 80 % студентів і військовослужбовців. 
Лише 0,12 % громадян займаються плаванням в оздо-
ровчих групах і секціях.

Для того, щоб фізичне виховання у вищому на-
вчальному закладі (ВНЗ), в армії і на флоті викону-
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вало свої функції та було дійовим засобом зміцнення 
здоров’я і підвищення фізичної підготовленості сту-
дентів та військовослужбовців, головними принципа-
ми його організації повинні бути регулярність, достат-
ність і гнучка варіативність, що відображає специфіку 
навчальної роботи і побуту молоді. Отже, велику ак-
туальність і соціальну значущість у процесі всебічно-
го та гармонійного розвитку особистості набувають 
дослідження, які спрямовані на вдосконалення форм 
і методів навчання плаванню, розробки педагогічно-
ефективних методик і технологій проведення занять 
з плавання, оволодіння студентами спеціальними зна-
ннями, життєво важливими руховими навичками та 
прикладними вміннями в області плавання (М.Я. Бон-
дарчук, 2004; М.М. Булатова, 2004; О.Ю. Фанигіна, 
2004; В.Л. Волков, 2008; Л.П. Долженко, 2007).

У досягненні фізичної досконалості процес на-
вчання плаванню забезпечує дієве покращення фізич-
ної та розумової працездатності студентів, є критері-
єм дотримання ними здорового способу життя, сприяє 
максимальному розкриттю духовних та фізичних зді-
бностей особистості для її підготовки до ефективної 
творчої праці у майбутньому [7, 8, 10].

Пошук раціональних шляхів навчання молоді пла-
ванню набуває нині особливої актуальності.

Досвід педагогічної і спортивної практики (Ю.П. 
Коб’яков, 2003; В.А. Пасиченко, 1999; О.Ю. Фанигіна, 
2005; О.В. Терещенко, 2009) свідчить, що ефективним 
засобом впливу на фізичну підготовленість молоді 
являються фізичні вправи у водному середовищі. За-
стосування засобів плавання (М.М. Булатова, 1988; В. 
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Васильченко, 2002; В. Левицький, 2004; Дж. Х. Уіл-
мор, 1997) дозволяє розвивати аеробні і анаеробні 
механізми енергозабезпечення організму, сприяє роз-
витку гнучкості. В той же час, положення тіла у воді 
виключає перенапруження функцій опорно-рухового 
апарату, а специфіка водного середовища забезпечує 
ефект багатофункціонального тренажеру у зв’язку з 
необхідністю прояву сили більшістю м’язових груп.

Як відмічають М.А. Бутович (1968), С.М. Вайце-
ховський (1971), В.І. Кубишкін (1988) та ін., вибір 
спортивного способу плавання: кролем на грудях, на 
спині, брасом або дельфіном залежить від віку, мети 
і умов навчання, від швидкості засвоєння, від спор-
тивного і прикладного значення способу плавання, 
від ступеню перенесення рухової навички на інші 
способи.

У науковій літературі не існує однозначної думки, 
з якого способу краще починати навчання плаванню 
(Ж.С. Ванькова, 1980; В.Б. Іссурін, 1975). На думку ав-
торів, наприклад, навчання плаванню способом дель-
фін починається після того, як добре засвоєна техніка 
плавання кролем на грудях і на спині, переважає пев-
ний рівень фізичної і функціональної підготовленос-
ті, високий запас плавальних навичок. Уміння плавати 
кролем є важливою умовою успіху в навчанні плаван-
ню дельфіном оскільки він по структурі рухів, що ви-
конуються руками і ногами, близький до кроля.

Теоретико-методичну основу дослідження скла-
дає процес навчання руховим діям в плаванні (В.А. 
Аікин, І.А. Аршавський, М.Ж. Булгакова, В.С. Васи-
льєв, В.В. Мерзляків), вплив занять плаванням на ор-
ганізм молоді (В.З. Афанасьєв, П.А. Виноградов, О.Ф. 
Ільїн, Л.Г. Комаров, З.П. Фірсов), положення про за-
стосування плавання в системі фізичного виховання 
студентів (М.Ж. Булгакова, В.П. Волєгов, І.Л. Гончар, 
Ю.П. Дорошенко, Г.С. Туманян).

За даними О.В. Козлова (1985), П.П. Копотова 
(1986), І.Л. Гончара (1998), В.М. Платонова (2000), 
при навчанні плаванню застосовуються такі основні 
засоби: загальнорозвиваючі, спеціальні, імітаційні 
фізичні вправи, вправи для освоєння з водою, прості 
стрибки у воду, ігри і розваги на воді, вправи для ви-
вчення техніки плавання. Спеціально підібрані впра-
ви, координаційна структура яких близька до основно-
го руху, сприяють позитивному перенесенню навички 
(С.В. Колмагоров, 1973; І.В. Коновалова, 1990; В.Я. 
Лопухін, 1995).

О. Терещенко (2011), І. Гончар (2006), Р. Раєвський 
(2005) відмічають лікувальну дію плавання на орга-
нізм, яке благотворно впливає на основні показники 
фізичного розвитку людини: зріст, вага; є прекрас-
ним засобом профілактики і виправлення: порушень 
осанки, сколіозів, плоскостопості; зміцнення серцево-
судинної і нервової системи; розвитку дихального 
апарату і м’язової системи (розтяжка м’язів плечового 
поясу, рук, тренування м’язів грудей, спини і живота, 
формування м’язів ніг); сприяє зростанню і зміцнен-
ню кісткової тканини; зміцнює суглоби, надає їм гнуч-
кість; усуває збудливість і дратівливість, що в наш час 
є дуже актуальною проблемою.

Доцільність реалізації оздоровчого завдання і 
формування потенціалу працездатності у студентів 
засобами плавання (Б.В. Ашастін, 2004; І.Л. Гончар, 
1998; М.Я. Набатнікова, 1982; В.М. Платонов, 1997; 
І.О. Россипчук, 2006; О.В. Терещенко, 2009) залежить 
від вибору стратегії і спрямованості педагогічного 
впливу, що передбачає наявність збалансованого спів-
відношення обсягів фізичного навантаження різної 
спрямованості, розроблених з урахуванням вікових 
особливостей контингенту. 

Аналіз спеціальної літератури показав, що вирі-
шення подібного завдання можливе тільки в процесі 
багаторічної спортивної підготовки (А.А. Карасін, 
2004; В.М. Платонов, 2000; К.П. Сахновський, 1995) 
або в процесі фізичного виховання дітей і підлітків (І. 
Берестецька, 2004; Г.А. Черепахін, 2004), у той час як 
для студентів подібні методичні рекомендації не пе-
редбачені, що забезпечує актуальність обраної про-
блеми.

Робота виконана за планом НДР Дніпропетров-
ського національного університету ім. О.Гончара.

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

ності дії засобів фізичної підготовки в процесі занять 
плаванням для поліпшення рівня розвитку фізичних 
здібностей та фізичної підготовленості молоді.

Завдання дослідження:
Здійснити теоретичний аналіз стану здоров’я і роз-

витку фізичних здібностей студентів, узагальнити до-
свід педагогічної і спортивної практики підвищення 
рівня їх фізичної підготовленості і здоров’я засобами 
плавання.

Визначити динаміку розвитку фізичних здібнос-
тей та фізичної підготовленості студентів різного віку, 
необхідних для виконання ефективних дій в умовах 
середньостатистичного ВНЗ, з урахуванням застосу-
вання засобів фізичної підготовки в процесі занять 
плаванням.

Методи та організація дослідження. Теоретичний 
аналіз і узагальнення наукової і методичної літерату-
ри; медично-педагогічні спостереження; опитування 
та тестування; контрольно-педагогічні випробуван-
ня; логічні методи та педагогічний експеримент. До-
слідження проводилися на базі Академії військово-
морських сил імені П.С. Нахімова Збройних Сил 
України впродовж березня та серпня 2011 року. Усьо-
го в дослідженні взяли участь 62 студента віком 18 та 
19 років цивільного факультету Судноводіння та енер-
гетики суден Академії. Здійснювалося теоретичне та 
практичне осмислення проблеми, обґрунтовувались 
напрямки активізації рухової активності респондентів 
в навчальному процесі занять з фізичної підготовки в 
умовах водного середовища та їх доцільність.

Результати дослідження. 
Однією з форм організації фізичної підготовки в 

умовах ВНЗ є заняття з плавання, на яких водне се-
редовище виступає як багатофункціональний трена-
жер. Доцільність впровадження вказаних засобів до-
сягається тільки за умов присутності збалансованого 
співвідношення фізичних навантажень різної спрямо-
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ваності з урахуванням вікових особливостей контин-
генту і особливостей розвитку специфічних навичок 
рухової діяльності.

Спрямованість занять у навчальному процесі обу-
мовлювалася підбором і методикою застосування 
спеціально-підготовчих та змагальних вправ. Головне 
завдання занять з плавання – це вдосконалення тех-
нічної підготовленості, розвиток фізичних здібнос-
тей, підвищення рівня спортивної підготовленості. 
При підготовці студентів використовувались заняття 
вибіркової (переважаючої) або комплексної спрямова-
ності, що проводилися як на воді, так і на суші. Про-
грама заняття вибіркової спрямованості планувалася 
таким чином, щоб основний обсяг вправ забезпечував 
переважне вирішення якого-небудь одного завдання 
(наприклад, підвищення максимальної сили), що до-
зволяло сконцентрувати в певному напрямі засоби 
і методи педагогічного впливу, а побудова заняття 
комплексної спрямованості припускала використання 
тренувальних засобів, сприяючих одночасному ви-
рішенню декількох завдань при відносно невелико-
му сумарному навантаженні. Вибір того або іншого 
варіанту побудови заняття залежав від багатьох чин-
ників: кваліфікації, періоду проведення та тривалості 
заняття, рівня підготовленості контингенту, завдань 
заняття.

Комплексне заняття з різноманітною емоційною 
насиченою програмою і незначним навантаженням 
було хорошим засобом активного відпочинку та може 
використовуватися для відновлення після заняття з ве-
ликими і значними навантаженнями вибіркової спря-
мованості, і займати важливе місце в змісті відновлю-
вальних мікроциклів. 

Результати аналізу показників спеціальної фізичної 
підготовленості (СФП) юнаків віком 18 років показали 
найбільшу інформаційну значущість результатів пла-
вання на 25 і 100 м, а також 4х25 м з 10-секундними 
перервами. Проте в структурі СФП і здоров’я найбіль-
шу інформаційну значущість мають показники ЧСС 
у стані спокою і на 4-ій хв. відновлення після присі-
дань, що характеризує вплив рівня функціональних 
можливостей на результати плавання. З іншого боку, 
проведений аналіз показав, що на стан здоров’я більш 
за все впливає навантаження при подоланні дистанції 
в 75 м, результат якого взаємопов’язаний з показника-
ми ЧСС після 20 присідань (r = 0,60) і періоду віднов-
лення (r = 0,67), а також проби Штанге (r = – 0,70).

Серед показників загальної (ЗФП) і СФП най-
більшу значущість має результат плавання на 50 м, 
проте показник подолання 25-метрової дистанції має 
найбільшу кількість достовірних взаємозв’язків з по-
казниками ЗФП: результатами стрибка в довжину (r 
= – 0,69) і висоту з місця (r = – 0,70), бігу на 100 м (r = 
0,79) і динамометрії (r = – 0,61).

У студентів віком 19 років виявлено значне зни-
ження взаємозв’язків між показниками СФП, проте 
і в цьому віці найбільшою значущістю володіють ре-
зультати подолання 50, 100-метрової дистанцій. Се-
ред показників СФП і стану здоров’я пріоритети не 
змінюються, а найбільшу кількість взаємозв’язків на 

високому рівні з показниками здоров’я має результат 
плавання на 75 м, який взаємодіє з вимірами ЧСС на 
3-ій хв. (r = 0,67) і періодом (r = – 0,61) відновлення 
після 20 присідань, а також показником проби Генчі 
(r = – 0,70). 

Серед показників ЗФП і СФП найбільшу значу-
щість мають результати плавання за 12 хв. і на 100 м. 
Причому, перший показник володіє комплексною ста-
тистично достовірною дією на більшість компонентів 
ЗФП, а другий має взаємозв’язок з тими ж показника-
ми, однак на нижчому рівні.

Результати дослідження вікових особливостей 
СФП з плавання показали, що у юнаків з 18 до 19 років 
позитивно покращуються усі показники, за винятком 
результату «оберту руками», який не є статистично 
достовірним. Найбільший достовірний приріст відмі-
чений в результатах плавання на 25 м    (р < 0,001), 75 
м (р < 0,001) і довжини «ковзання» (р < 0,05). З 19 до 
20 років спостерігається негативна динаміка у біль-
шості показників. За винятком результатів плавання 
за 12 хв., а також показника «оберт руками».

Структуру СФП з плавання студентів, незалежно 
від віку, складають три фактори. В 18 років їх внесок 
складає 85,3%, а в 19 – 80,2%. У генеральний фактор 
в обох вікових категоріях входять «швидкість і швид-
кісна витривалість». Однак в 18 років його внесок в 
загальну дисперсію оцінюється у 61,4%, а в 19 років – 
у 52,8%. Причому, в першому віці фактори «витрива-
лість» і «гнучкість» мають внески відповідно до 14,9 і 
10,2%, а в другому – 10,1 і 17,5%. З віком у структурі 
ЗФП і СФП, виявлено збільшення як кількості факто-
рів від 5 до 6, так і суми їх вкладів – 79,6% і 82,3%. 
Ця ситуація свідчить про збільшення значущості ком-
понентів ЗФП в загальній структурі, проте в усіх ви-
падках пріоритетом в розвитку спеціальних фізичних 
якостей є швидкість і швидкісна витривалість.

Впровадження в практику занять з плавання роз-
роблених методичних рекомендацій з урахуванням 
науково обґрунтованого співвідношення фізичних 
навантажень різної спрямованості дозволило значно 
підвищити ефективність застосування засобів фізич-
ної підготовки у водному середовищі, про що свідчать 
результати експериментів. 

У представників контрольної групи не відмічено 
статистично значущих змін, за винятком показника 
«човниковий біг», тоді як у експериментальної групи 
покращились результати плавання на 25 м (р < 0,05, 
незалежно від статі), 50 м (р < 0,01 і 0,05, відповідно), 
75 м (р < 0,01 і 0,05), 100 м (р < 0,05, незалежно від 
статі), а також показники ЖЕЛ (р < 0,05, незалежно 
від статі), ЧСС після 20 присідань (р < 0,001 і 0,05), 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи (р < 0,001 і 
0,05), підйомів тулуба за 1 хв. (р < 0,01, незалежно від 
статі), човникового бігу (р < 0,01 і 0,001) і результатів 
бігу на довгі дистанції (р < 0,05 і 0,01). Статистично 
значущий приріст результатів в цілому дозволяє кон-
статувати позитивний вплив науково обґрунтованого 
змісту занять плаванням не лише на ЗФП і СФП, а і на 
різні компоненти здоров’я студентів.



73

2012

08
Висновки.
Уміння плавати підвищує культуру рухів, дозволяє 

гнучкіше і вміліше управляти своїми рухами у воді, а це 
у свою чергу, позитивно відбивається на вдосконаленні 
рівня розвитку фізичних (сили м’язових груп, рухливос-
ті в суглобах, тощо) та морально-вольових здібностей, 
на підвищенні швидкісно-силової підготовленості.

У процесі навчання плаванню активізується 
навчально-пізнавальна діяльність молоді, студент 
опановує комплекс знань, умінь і навичок, відбуваєть-
ся самореалізація особи з урахуванням дотримання 
принципів гуманістичності, динамічності і послідов-
ності, активності та відповідності фізичних наванта-
жень можливостям студентів.

Доцільне застосування засобів плавання гарантує 
емоційність занять і різнобічний фізичний вплив на 
різні м’язові групи, дозволяє підвищити рівень роз-
витку компонентів фізичної підготовленості, інтерес 

студентів, моторну щільність заняття і реалізацію як 
оздоровчого завдання, так і формування міцного фун-
даменту працездатності для довгої і активної життєді-
яльності індивіда.

Розроблені методичні рекомендації застосування 
засобів фізичної підготовки в процесі занять плаван-
ням, з урахуванням збалансованих обсягів фізичних 
навантажень різної спрямованості, дозволяють забез-
печити ефективність педагогічного впливу на вирі-
шення оздоровчого завдання і отримання довгостро-
кового тренувального ефекту з урахуванням вікових, 
статевих і професійних особливостей контингенту.

Перспективи подальших досліджень полягатимуть 
в подальшій експериментальній перевірці ефектив-
ності розроблених методичних рекомендацій щодо за-
стосування засобів плавання у навчально-виховному 
процесі з фізичної підготовки студентської молоді ін-
ших вікових та професійних груп. 
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Генетические детерминанты физического статуса человека  
на различных этапах онтогенеза

Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Соколова В.Ю., Крайняя Н.В, Иванова С.Д.
Донецкий национальный университет 

Горловский государственный педагогический институт иностранных языков

Анотації:
Рассматриваются вопросы изменения 
структуры физического состояния на 
различных этапах онтогенеза и роль 
генетических факторов в этих транс-
формациях. Доказано, что в процессе 
старения организма структура этого 
состояния изменяется, во-первых, в 
сторону доминирования аэробного 
потенциала, а во-вторых – скоростно-
силовой и координационной подготов-
ленности. В результате обследования 
125 женщин в возрасте 20-25 лет 
установлено, что между экстраверти-
рованностью личности и параметрами 
их физического статуса существуют 
неоднозначные зависимости, детер-
минированные конституциональными 
особенностями соматотипа и кардио-
респираторной системы. Для интро-
вертированных женщин характерны 
повышенная масса тела и силовые 
характеристики в сочетании с недо-
статочным потенциалом кислородно-
транспортной системы.

Романенко В.А., Хор’яков В.А., Мо-
сенз В.А., Соколова В.Ю., Крайня Н.В, 
Іванова С.Д. Генетичні детермінанти 
фізичного статусу людини на різних 
етапах онтогенезу. Розглядаються пи-
тання зміни структури фізичного стану 
на різних етапах онтогенезу і роль гене-
тичних факторів у цих трансформаціях. 
Доведено, що в процесі старіння організ-
му структура цього стану змінюється, по-
перше, в бік домінування аеробного по-
тенціалу, а по-друге – швидкісно-силової 
та координаційної підготовленості. В 
результаті обстеження 125 жінок у віці 
20-25 років встановлено, що між екстра-
вертірованность особи і параметрами 
фізичного статусу існують неоднозначні 
залежності, детерміновані конституціо-
нальними особливостями соматотіпа і 
кардіо-респіраторної системи. Для інтро-
вертірованний жінок характерні підви-
щена маса тіла і силові характеристики 
в поєднанні з недостатнім потенціалом 
киснево-транспортної системи.

Romanenko V.A., Horyakov V.A., 
Mosenz V.A., Sokolova V.Y., Krainyaya 
N.V., Ivanova S.D. Genetic determinants 
of the physical status of human beings 
at different stages of ontogenesis. 
The changes in the structure of physical 
states at different stages of ontogenesis 
and the role of genetic factors in these 
transformations. It is proved that in the 
process of aging there are changes 
in physical conditions. Firstly, towards 
the dominance of aerobic capacity, 
and secondly – the speed-strength and 
coordination training. A survey of 125 
women aged 20-25 years found that 
between the individual extrovert and 
the parameters of their physical status, 
there are ambiguous dependence which 
determine constitutional peculiarities, 
somatotype and cardio-respiratory 
system. For a typical introverted women 
increased body weight and power 
characteristics, combined with lack of 
capacity oxygen-transport system.
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Введение.1

С позиций фундаментальных положений биоло-
гии, физиологии активности, теории деятельности, 
функциональных систем, адаптации и здоровья [1-5] 
физическое состояние характеризуется совокупнос-
тью показателей, отражающих половозрастные осо-
бенности, антропометрический профиль, двигатель-
ную подготовленность, функциональное состояние 
мышечной и кардио-респираторной систем человека, 
а в ряде случаев и темпераментальных свойств [6-8]. 
Коррекция этого состояния посредством мышечных 
упражнений различной мощности, модальности и про-
должительности предполагает знания его структуры и 
уровней на разных этапах онтогенеза [4, 5]. Вместе с 
тем данная проблема освещается лишь в незначитель-
ном количестве работ [8].

Работа выполнена в соответствии с планом 
НИР Донецкого национального университета 
«Индивидуальные особенности адаптации жителей 
техногенного региона к профессиональной и учебной 
деятельности» № госрегистрации 0110U007605.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследований заключалась в определении ге-

нетических факторов, детерминирующих структуру и 
уровни физического состояния человека на различных 
этапах онтогенеза.

Для достижения цели последовательно решали 
следующие задачи:
1. Определяли структуру физического состояния у 
© Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А.,  

 Соколова В.Ю., Крайняя Н.В, Иванова С.Д., 2012

мужчин и женщин на постпубертатных этапах их 
развития.

2. Устанавливали корреляции параметров физиче-
ского статуса с некоторыми темпераментальными 
свойствами женщин 20-25 лет.

3. Определяли особенности этого статуса у женщин с 
различными темпераментальными свойствами.
С целью решения поставленных задач у 125 

женщин в возрасте 20-25 лет с помощью личност-
ного опросника Р. Айзенка, спортивных и медико-
биологических тестов и проб, регистрировали показа-
тели антропометрического статуса, функционального 
состояния кардио-респираторной системы, нервной 
регуляции и механизмов энергообеспечения. Факти-
ческий материал обрабатывали с помощью программ-
ного пакета «Statistika».

Результаты исследований.
В процессе индивидуального развития вклад ге-

нетических и средовых факторов в физическое со-
стояние человека неоднозначен. Уже в возрасте 5-6 
лет дети представляют собой неоднородную группу. 
Так, по данным Д.В. Куличевского [1991], мальчики 
5 лет превосходят девочек того же возраста по антро-
пометрическим признакам и статическим легочным 
объемам. 

Структуру их физического состояния определяют, в 
порядке значимости, следующие факторы: 1) антропо-
метрического статуса (29,9%); 2) функционального со-
стояния системы кровообращения (13,2%); 3) двигатель-
ной подготовленности (9,4%) [Д.В. Куличевский, 1991]. 
Антропометрический статус обусловливает структуру 
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двигательных способностей и подростков 10-14 лет, 
причем как у мальчиков, так и у девочек (табл. 1).

Доминирующая роль этого фактора в процессе 
онтогенеза сохраняется, и от этапа к этапу изменяет-
ся несущественнно. Вариабельность второго факто-
ра, обозначенного П.С. Данчуком [1999] как фактор 
скоростных способностей, также незначительна. Тре-
тий фактор (выносливость) по непонятным причинам 
"выпадает" из структуры двигательных способностей 
мальчиков 14 и девочек 13 лет. Трудно объяснить от-
сутствие факторов "гибкость" у ребят и девочек 12-13 
лет и "координация" у десятилетних мальчиков. Тем 
не менее, П.С. Данчук сделал принципиально верное 
заключение о том, что изменения в структуре физи-
ческого состояния в процессе онтогенеза определяют-
ся возрастом и полом. 

По другим данным, физическое состояние маль-
чиков 10-11 лет определяют: 1) антропометрический 
статус (24,8%); 2) алактатная энергообеспеченность 
(23,5%); 3) анаэробно-аэробная производитель-
ность (14,3%); 4) устойчивость к гипоксии (7,3%) 
[Т.И. Михайлова, 2001]. При среднем уровне физи-
ческого развития, удовлетворительной скоростно-
силовой подготовленности и устойчивости к ги-
поксии у мальчиков 10-11 лет понижен потенциал 
анаэробно-аэробной функции. Для них характерен 
некоторый дефицит (-13%) массы тела и пониженные 
(10%) функциональные возможности аппарата вне-
шнего дыхания. Кардиогемодинамика отличается 
характерной для нетренированных детей низкой 
экономичностью кровообращения и доминированием 
симпатической регуляции [Т.И. Михайлова, 2001].

Антропометрический статус определяет физичес-
кое состояние и после окончания пубертатного пери-
ода. Физический статус молодых женщин и мужчин 
на 41,4 и 26% соответственно обусловлен тотальными 
размерами их тела (табл. 2, 3). К 25-ти годам значи-
мость этого фактора снижается до 10%. На второй план 
(27,4%) выдвигается потенциал аэробной функции. 
Вклад этого фактора в структуру физического статуса 
женщин 21-25 лет остается стабильно высоким. Тре-
тьим по значимости фактором, определяющим их фи-
зическое состояние, является статическая мышечная 
выносливость. Вклад этого фактора на этапе от 18 
до 25 лет не изменяется, в то время как значимость 
скоростно-силовой и координационной подготовлен-
ности от этапа к этапу возрастает (табл. 2). 

У мужчин иерархия структурных компонентов не-
сколько иная (табл. 3). Тотальные размеры тела доми-
нируют у них только в возрасте 20 лет. К 27 годам, 
компоненты структуры существенно изменяются. 
Элиминируется фактор тотальных размеров тела. Фи-
зическое состояние определяют факторы: 1) скоростно-
силовой и координационной подготовленности; 2) 
абсолютной силы; 3) статической выносливости; 4) 
силовой динамической выносливости; 5) потенциала 
аэробной функции. Доминирующим фактором физи-
ческого состояния мужчин 34 лет является силовая 
динамическая выносливость. Потенциал аэробной 
функции занимает второе место. 

Эти две составляющие характеризуют анаэробно-
аэробную производительность организма, которая на 
50,5% определяет их физический статус [5]. Вклад по-
следних трех факторов в физический статус мужчин 
этого возраста примерно равный (табл. 3).

Определенный (13,0%) вклад в структуру этого 
состояния вносят факторы скоростно-силовой и коор-
динационной подготовленности. Значимость силовых 
характеристик существенно ниже (6,5-6,7%). Фи-
зическое состояние мужчин 45 лет также в большей 
степени (40,0%) зависит от их силовой динамической 
выносливости и в меньшей (25,4%) – от скоростно-
силовой и координационной подготовленности. 
Вклад трех остальных факторов существенно ниже 
– в пределах 5,9-7,9% (табл. 3). Следовательно, в про-
цессе старения организма структура физического со-
стояния изменяется, во-первых, в сторону доминиро-
вания аэробно-анаэробного потенциала, а во-вторых 
– скоростно-силовой и координационной подготов-
ленности [5]. 

Эти изменения связаны также с темпами полово-
го созревания, особенностями соматотипа и высшей 
нервной деятельности [1-5]. Однако, адаптационные 
возможности человека определяются не только мор-
фотипом и темпами биологического развития, но 
и личностными характеристиками [6-10]. Прямые 
зависимости между адаптивными возможностя-
ми энергообеспечивающих систем, здоровьем и 
физическим состоянием, – с одной стороны, и по-
казателями экстравертированности личности с 
другой, установлены нами [11] на примере экстра-
интровертированных студенток. Определение фи-
зического статуса у этих студенток показало, что 
экстраверты уступают (табл. 4) интровертам в массе 
тела, показателях абсолютной силы [6]. Вместе с тем, 
рассчитанные на базе массо-длиннотных и обхватных 
размеров тела индексы физического развития у 
экстра- интровертированных студенток существенно 
не отличаются (р ≥ 0,05). Таковые имеют место отно-
сительно параметров их физического состояния и ра-
ботоспособности (табл. 4). 

Судя по значениям показателей КОНТРЭКС-1, 
Е.А. Пироговой и ИГСТ, эти параметры у экстравертов 
выше в среднем на 11,5% и достаточно жестко 
(0,73<r<0,78) привязаны к особенностям их личнос-
ти. У интровертов зависимости того же уровня носят 
прямо противоположный характер. Следовательно, 
с повышением интровертированности личности фи-
зическое состояние и работоспособность студенток 
снижаются.

Эти параметры определяются резервными воз-
можностями кардио-респираторной системы, обеспе-
чивающей срочную адаптацию организма к действию 
факторов любой модальности [1-5]. Анализ этих 
возможностей показал (табл. 5), что у интровертов 
более выражено влияние симпатической регуляции. 
Это приводит к повышению частоты сердечных со-
кращений, и как следствие – увеличению систем-
ного кровотока и снижению экономичности крово-
обращения в базальных условиях. На пробу Руфье 
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Таблица 1
Вклад факторов (%) в общую структуру двигательных способностей  

детей школьного возраста  [П.С. Данчук, 1999]

Факторы Пол Возраст, лет
10 11 12 13 14

Сила и физическое развитие д 25,4 20,8 22,8 27,0 23,0
м 30,2 23,3 26,1 25,7 27,5

Быстрота д 20,8 19,3 18,3 25,0 19,0
м 24,3 17,2 21,6 19,7 23,8

Выносливость д 13,1 14,3 14,1 - 16,3
м 13,6 12,1 18,5 10,3 -

Гибкость д - 14,0 11,7 12,0 10,8
м 15,7 10,3 - 13,3 14,2

Координация д 19,1 16,4 13,6 14,3 15,4
м - 18,0 13,1 15,2 15,1

Суммарный вклад факторов д 78,4 84,5 80,1 78,3 84,5
м 83,4 80,9 79,3 84,2 80,5

Таблица 2
Структура физического состояния молодых женщин [В.А. Романенко, 2005]

Факторы физического состояния
Вклад факторов в общую  

дисперсию (D) выборки, %

18лет 21 год 25 лет
Тотальные размеры тела 41,4 10,6 10,0
Скоростно-силовая и координационная подготовленность 2,1 13,2 15,7
Энергетический потенциал аэробной функции 27,4 31,3 32,4
Статическая выносливость 17,3 19,6 19,6
Общая дисперсия выборки, % 88,2% 74,7% 77,7%

Таблица 3
Структура физического состояния мужчин разного возраста [В.А. Романенко, 2005]

Факторы физического состояния
Вклад факторов в общую дисперсию 

(D) выборки, %
20 лет 27 лет 34 года 45 лет

Тотальные размеры тела 26,1 - - -
Скоростно-силовая и координа-ционная подготовленность 25,0 20,5 13,0 25,4
Энергетический потенциал аэробной функции 15,2 12,4 19,7 7,9
Абсолютная сила - 17,4 6,5 7,8
Статическая выносливость - 14,2 6,7 5,9
Силовая динамическая выносливость - 13,0 30,8 40,0
Устойчивость к гипоксии 6,9 - - -
Общая дисперсия выборки, % 73,2% 77,5% 76,7% 87,0%

Таблица 4
Особенности физического статуса у экстра- интровертированных студенток*

Показатели Экстраверты Интроверты Δ Δ %
Антропометрический статус

Масса тела, кг 53,2±1,36 57,5±1,25 4,3 8,1
Длина тела, см 165,9±2,42 167,5±1,45 1,6 0,96
Сила кисти, кг 28,7±0,82 34,6±2,22 5,9 20,6
Сила спины, кг 69,4±2,09 77,9±2,66 8,5 12,2

Оценка физического состояния по системам:
КОНТРЭКС-1, ед. 204,7±4,53 182,6±3,61 -22,1 -10,8
Пироговой Е.А., ед. 83,6±1,50 77,2±2,08 -6,4 -7,7

Физическая работоспособность
ИГСТ в трехминутной модификации, ед. 61,5±2,28 51,6±2,24 -9,9 -16,1

* здесь и далее жирным шрифтом выделены достоверные различия

система кровообращения интровертов реагирует 
менее (на 50%) экономно в сравнение с организмом 
экстравертированных студенток (табл. 5). 

У экстравертов также существенно (на 21,5%) 
ниже уровень легочной вентиляции, что можно расс-

матривать как проявление некоторой экономизации 
функций в состоянии относительного покоя [1-5].

Наиболее ярко эти различия проявляются в реак-
ции организма студенток на стандартную нагрузку 
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(табл. 5). Существенное увеличение минутного объема 
крови у интровертированных девушек достигается за 
счет большего напряжения кардио-гемодинамических 
и регуляторных механизмов – увеличения пульсо-
вого давления, систолического выброса, усиления 
симпатической регуляции. Естественно, повышение 
на 9,6% минутного объема крови (МОК) снижает 
экономичность функционирования их системы крово-
обращения примерно на ту же величину (табл. 5).

Установленные тенденции в реактивности ме-
ханизмов кардио-гемодинамики студенток связаны 
со степенью их экстравертированности. Значения 
пульса, пульсового давления, МОК и коэффициента 
экономичности кровообращения (КЭК) отрицательно 
и достаточно жестко (-0,70<r<-0,75) коррелируют с 
изучаемым темпераментальным свойством. Очевид-
но, различная степень экстравертированности опред-
еляет и экономичность реакции сердечно-сосудистой 
системы студенток.  Студентки-интроверты отли-
чаются от экстравертов менее экономной реакци-
ей на нагрузку, что свидетельствует о пониженных 
адаптивных возможностях их организма. Подобные 
закономерности не экстраполируются на аппарат их  
внешнего дыхания. 

На стандартную нагрузку этот аппарат реагирует и 
у тех, и у других студенток идентично – увеличением 
легочной вентиляции до одного уровня при одинако-
вой частоте дыхания и его объеме (табл. 5). 

Установленные зависимости между изучаемым 
темпераментальным свойством студенток и параме-
трами их физического состояния позволяют высказать 
предположение о том, что такую личностную харак-
теристику, как экстравертированность, можно расс-
матривать в качестве предиктора адаптивных возмож-
ностей девушек. 

Выводы.
Физическое состояние человека на различных 

этапах онтогенеза определяется генетическими осо-
бенностями его соматотипа, психомоторного раз-
вития и функционального состояния механизмов 
энергообеспечения и нейроэндокринной регуляции.

В процессе старения организма структура этого со-
стояния изменяется, во-первых, в сторону доминиро-
вания аэробного потенциала, а во-вторых – скоростно-
силовой и координационной подготовленности.

Между экстравертированностью личности 
молодых женщин и параметрами их физического ста-
туса существуют неоднозначные зависимости различ-
ного уровня и направленности, детерминированные 
конституциональными особенностями их телесной 
организации, функционального состояния, кардио-
респираторной системы и механизмов аэробной про-
изводительности.

Для интровертированных женщин характерны 
повышенная масса тела и силовые характеристики 
в сочетании с недостаточным потенциалом кардио-
респираторной системы, определяющие такой же уро-
вень их физического состояния и работоспособности.

Установленные закономерности целесообраз-
но учитывать при коррекции физического статуса 
молодых женщин в процессе их двигательной подго-
товки различной модальности.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с определением параметров физического статуса у 
различных половозрастных, профессиональных и 
спортивных групп в связи с их темпераментальными 
свойствами.

Таблица 5
Реакция кардио-респираторной системы студенток с полярными уровнями экстравертированности  

на велоэргометрическую нагрузку мощностью 100 Вт

Показатели Экстраверты Интроверты ∆ ∆ %

Пульс, уд/мин до 75,0±1,77 85,7±2,50 10,7 14,3
после 147,0±5,8 147,9±4,63 0,9 0,6

АД диастолическое, мм.рт.ст. до 73,0±2,42 72,5±1,47 -0,5 -0,7
после 78,0±1,94 71,4±1,39 -6,6 -8,5

Пульсовое давление, мм.рт.ст. до 41,3±2,16 39,9±2,17 -1,4 -3,4
после 59,4±1,17 64,1±1,21 4,7 7,9

Ударный объем сердца, мл до 64,9±2,05 64,5±2,06 -0,4 -0,6
после 70,9±1,36 77,2±1,43 6,3 8,9

Минутный объем крови, л до 4,87±0,13 5,53±0,17 0,66 13,5
после 10,4±0,25 11,4±0,30 1,0 9,6

Коэффициент экономичности кровоо-
бращения, ед.

до 3098±85,7 3419±90,3 321 10,4
после 8732±163,4 9480±190,5 748 8,6

Вегетативный индекс Кердо, ед. до 2,7±1,40 15,4±3,83 12,7 470,3
после 46,9±1,04 51,7±1,37 4,8 10,2

Индекс Руфье, ед. до 1,0±0,11 1,5±0,09 0,5 50,0

Минутный объем дыхания, л до 10,7±0,72 13,0±0,51 2,3 21,5
после 23,3±3,56 24,3±1,44 1,0 4,3
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Влияние комплекса «Bodyflex»  

на общую физическую работоспособность студентов,  
перенесших острое респираторное заболевание 

Самошкина А.В.
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:
Рассмотрено влияние различных мето-
дик занятий физическим воспитанием 
на общую физическую работоспособ-
ность студентов. Определен уровень 
физической работоспособности студен-
тов после острых респираторных забо-
леваний. В исследование было включе-
но 66 юношей в возрасте 18-22 лет. Для 
определения физической работоспо-
собности был использован велоэргоме-
трический тест Навакки. Установлено, 
что физическая работоспособность сту-
дентов после острого респираторного 
заболевания, является низкой. Наблю-
дения в процессе реализации методики 
самостоятельных занятий специаль-
ными упражнениями оздоровительной 
направленности в экспериментальной 
группе (ЭГ) показали, что система дыха-
тельных упражнений  «Bodyflex» поло-
жительно сказывалась на уровне общей 
физической работоспособности студен-
тов. Так, после проведения эксперимен-
та в ЭГ были обнаружены достоверно 
более высокие показатели общей фи-
зической работоспособности, что ука-
зывает на улучшение функциональных 
резервов организма.

Самошкіна А.В. Вплив комплексу 
«Bodyflex» на загальну фізичну пра-
цездатність студентів, які перенесли 
гостре респіраторне захворювання. 
Розглянуто вплив різних методик занять 
з фізичного виховання на загальну фі-
зичну працездатність. Визначено рівень 
фізичної працездатності студентів після 
гострих респіраторних захворювань. У 
дослідження було включено 66 юнаків ві-
ком 18-22 років. Для визначення фізичної 
працездатності був використаний велоер-
гометричний тест Наваккі. Встановлено, 
що фізична працездатність студентів піс-
ля гострого респіраторного захворюван-
ня, є низькою. Спостереження в процесі 
реалізації методики самостійних занять 
спеціальними вправами оздоровчої спря-
мованості в експериментальній групі (ЕГ) 
показали, що система дихальних вправ 
«Bodyflex» позитивно позначалася на 
рівні загальної фізичної працездатності 
студентів. Так, після проведення експе-
рименту в ЕГ було виявлено достовірно  
більш високі показники загальної фізичної 
працездатності, що вказує на поліпшення 
функціональних резервів організму.

Samoshkina A.V. Influence of 
complex «Bodyflex» to the total 
working capacity of students 
who have suffered from acute 
respiratory illnesses. Determined 
the effect of different methods of 
physical education classes to the 
total physical capacity of students 
and the level of physical performance 
of students after acute respiratory 
illnesses. The study included 66 boys 
aged 18-22 years. To determine the 
physical performance bicycle exercise 
test was used Navakki. Found that 
the physical performance of students 
after an acute respiratory disease is 
low. Monitoring in the implementation 
of self-study methodology with special 
exercises, improving orientation in the 
experimental group (EG) showed that 
the system of breathing exercises 
«Bodyflex» had a positive effect on 
the level of general physical health of 
students. So, after the experiment in 
the EG were found significantly higher 
levels of physical performance, which 
indicates the improvement of the 
functional reserves of the organism.

Ключевые слова:
студенты, работоспособность, 
респираторные, заболевания, физи-
ческий.

студенти, працездатність, 
респіраторні, захворювання, фізичний. 

students, working, capacity, 
respiratory, diseases, physical.

Введение. 1

Процесс физического воспитания студентов пред-
ставляет собой сложную многофункциональную си-
стему, которая выполняет ряд важных социальных 
функций, в основе которых лежит подготовка будущих 
специалистов к продуктивной реализации своей профес-
сиональной деятельности, при этом физическая культу-
ра выступает одной из граней общей культуры человека 
и воспитательных задач образовательного процесса.

Эффективное использование одного из крупней-
ших оздоровительных средств – физических упражне-
ний, невозможно без учета соответствия интенсивно-
сти и объема физических нагрузок функциональным 
возможностям организма. Пренебрежение этим по-
ложением (при выполнении нормативных нагрузок), 
как правило, приводит к негативному влиянию физи-
ческих упражнений на здоровье студентов. С другой 
стороны, выполнение недостаточных нагрузок (до-
пороговых величин) не способствует росту функцио-
нальных эффектов проведенного учебного занятия. 

Вот почему прежде чем назначить величину фи-
зических нагрузок для студентов, необходимо опреде-
лить объем функциональных резервов данного кон-
тингента, уровень толерантности их к предложенным 
нагрузкам в процессе учебных и самостоятельных 
занятий. Установление четких критериев оценки фи-
зического состояния организма, объема его функцио-

© Самошкина А.В., 2012

нальных резервов позволит перейти от эмпирического 
дозирования нагрузок к применению научно обосно-
ванных двигательных режимов с наиболее объектив-
ной энергетической оценкой [3].

Дозировка физических упражнений, соответ-
ствующих функциональным резервам, обеспечивает 
рост общей физической работоспособности, в первую 
очередь, за счет повышения уровня общей аэробной 
производительности и улучшение всех показателей 
здоровья.

Многие ученые в своих работах освещали мето-
дики повышения уровня физической работоспособ-
ности. Так, например, В.А. Люсов с соавторами [2] 
предлагали программу 10-недельной физической 
тренировки на велоэргометре для больных, перенес-
ших инфаркт миокарда. Результаты их исследований 
свидетельствуют о повышении пороговой мощности 
у большинства исследуемых больных. Б.П. Преварсь-
кий и Л.В. Плавский придавали большое значение 
разработке двигательных режимов и интенсивной 
физической тренировке с учетом толерантности боль-
ных хроническими неспецифическими заболевания-
ми легких [4].

Также много внимания дифференциации физи-
ческих нагрузок на основе определения физической 
работоспособности и индивидуальной толерантности 
организма уделяли такие ученые как Клапчук В.В. и 
Самошкин В.В. [5]. Выбирая направление исследо-
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вания, авторы учли то, что физические тренировки с 
учетом уровня индивидуальной толерантности явля-
ются наиболее совершенными в практике оздорови-
тельной физической культуры и физического воспита-
ния. Поскольку они позволяют дифференцированно, с 
учетом физической нагрузки, которая переносится без 
признаков перенапряжения совершенствовать базовое 
физическое качество – выносливость и, как следствие, 
повышать показатели физической работоспособности 
и аэробной производительности организма.

Однако, при изучении литературы по данной про-
блеме, мы не нашли работ, которые были бы посвяще-
ны повышению физической работоспособности сту-
дентов после острых респираторных заболеваний.

Работа выполнена в Днепропетровском государ-
ственном институте физической культуры и спорта в 
соответствии с темой «Научно-теоретические основы 
инновационных технологий физического воспитания 
разных групп населения» (номер государственной ре-
гистрации 0111U001169).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – изучить и проанализировать 

влияние методики «Bodyflex» в системе самостоя-
тельных занятий на общую физическую работоспо-
собность студентов, перенесших ОРЗ.

Методы исследования: велоэргометрия с исполь-
зованием теста Навакки, электрокардиография (ЭКГ) 
регистрировалась на диагностическом комплексе 
«Кардио +» лаборатории ДГИФКиС, методы матема-
тической статистики.

Организация исследования: нами было обследова-
но 66 студентов Днепропетровского государственного 
института физической культуры и спорта, перенесших 
острое респираторное заболевание. Затем студенты 
были разделены на контрольную и эксперименталь-
ную группы. Экспериментальная группа занималась 
по методике «Bodyflex» в системе самостоятельных 
занятий, в контрольной группе не использовались 
специальные физические упражнения. Исследования 
были проведены на базе Днепропетровского государ-
ственного института физической культуры и спорта.

Результаты исследований.
Для выбора оптимальной методики упражнений 

оздоровительной направленности и контроля эффек-
тивности их выполнения является важным определе-
ние функционального уровня и резервов организма, в 
первую очередь толерантности к физической нагруз-
ке. Толерантность характеризует выполненная работа 
и реакция организма на нее. 

Тест Навакки является разновидностью макси-
мального теста с регистрацией только «критической» 
мощности. Тест является информативным, простым и 
рекомендован ВОЗ для широкого использования [1].

Перед проведением максимального теста Навакки 
мы проводили электрокардиографию – метод регистра-
ции биоэлектрической активности, которая возникает 
во время возбуждения сердца, для того чтобы сразу 
выявить осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, которые не позволяют студентам выполнять 
тесты с максимальной нагрузкой [6].

У трех студентов были выявлены отклонения (не-
равномерность сердечного ритма), которые являются 
противопоказанием для проведения максимального 
велоэргометрического теста. Это не позволило нам 
проводить с ними дальнейшие исследования.

Во время теста осуществлялся контроль состояния 
сердечно-сосудистой системы по показателям часто-
ты сердечных сокращений и артериального давления.

Исследуя общую физическую работоспособность 
и толерантность к физической нагрузке у студентов, 
которые перенесли ОРЗ, мы получили следующие дан-
ные: в группе физической реабилитации 20 студентов 
(55,6%) выполнили нагрузку 2 Вт / кг в течение 1 мин., 
что свидетельствует о низкой работоспособности у не-
тренированных людей, 16 студентов (44,4%) выполни-
ли нагрузку 3 Вт / кг в течение 1 мин., что указывает на 
удовлетворительную работоспособность у нетрениро-
ванных лиц. Ни один из обследованных в группе ФР 
после ОРЗ не справился с нагрузкой 3 Вт / кг в течение 
2 мин., которая соответствует нормальной работоспо-
собности у нетренированных лиц (рис. 1).

Среди студентов факультета ФВ 20 студентов 
(66,7%) выполнили нагрузки 4 Вт / кг в течение 1 
мин., что указывает на удовлетворительную работо-
способность у спортсменов и 10 студентов (33,3%) 
выполнили нагрузку 4 Вт / кг в течение 2 мин, что го-
ворит о нормальной работоспособность среди трени-
рованных лиц. Ни один студент не выполнил нагрузка 
5 Вт/кг, которая соответствует высокому уровню рабо-
тоспособности среди спортсменов (рис. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что физиче-
ская работоспособность и толерантность к физическим 
нагрузкам студентов ДГИФКиС, перенесших острое 
респираторное заболевание, низкая. Так, ни один сту-
дент групп ФР и ФВ не выполнил нагрузки, которая 
бы соответствовала высокому уровню работоспособ-
ности, а в группе ФВ  никто не показал даже результат, 
который соответствовал хотя бы нормальному уровню 
работоспособности. Такие показатели свидетельству-
ют о быстрой утомляемости и снижении резервных 
возможностей организма студентов после ОРЗ. 

После использования методики «Bodyflex» в экс-
периментальной группе, мы получили следующие ре-
зультаты.

Сравнительный анализ результатов исследования 
уровня общей физической работоспособности сту-
дентов ДГИФКиС факультета физической реабили-
тации (рис. 3) показал, что после перенесенного ОРЗ 
ни один из студентов не выполнил нагрузки, соответ-
ствующей нормальному уровню физической работо-
способности, более 50% показали низкий уровень и 
почти 45% – удовлетворительный.

2 студента ЭГ (11,1%) выполнили нагрузки 2Вт/кг 
течение 1 мин, которая соответствует низкому уровню 
физической работоспособности, тогда как в КГ 7 сту-
дентов (38,8%) выполнили нагрузку этого же уровня.

Удовлетворительный уровень физической работо-
способности равен 3 Вт/кг в течение 1 мин. – 6 студен-
тов (33,3%) показали этот результат в ЭГ и 7 студентов 
(38,8%) в КГ.
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Нормальный уровень физической работоспособ-
ности (3 Вт/кг в течение 2 мин.) показали 10 студен-
тов (56,6%) ЭГ и 4 студента (22,4%) КГ.

Анализ результатов теста Навакки у студентов фа-
культета физического воспитания показал следующее 
(рис. 4): после перенесенной болезни 66,7% студентов 
выполнили нагрузку, которая соответствует удовлет-
ворительному уровню физической работоспособно-
сти, 33,3% студентов имели нормальный уровень и ни 
один студент не выполнил нагрузки 5 Вт / кг в течение 
1-2 мин., которая считается высокой для тренирован-
ных людей.

3 студента ЭГ (20%) показали удовлетворительный 
результат велоэргометрического теста (4 Вт/кг в тече-
ние 1 мин.), тогда как в контрольной группе такой ре-
зультат показали 2 студента (11,2%). 3 студента (20%) 
ЭГ выполнили нагрузку 4 Вт/кг в течение 2 мин., что 
соответствует удовлетворительному уровню физиче-
ской работоспособности. В КГ 10 студентов (55,6%) 
достигли такого уровня нагрузки. Высокий уровень 
физической работоспособности (5 Вт/кг в течение 1-2 
мин.) показали 12 студентов ЭГ (60%) и 6 студентов 
(33,2%) КГ.

Общая оценка уровня физической работоспособ-
ности студентов ДГИФКиС показала, что этот пока-
затель находился на низком уровне у студентов, ко-
торые перенесли ОРЗ, что закономерно при данном 
заболевании, т.к. в первую очередь нарушаются функ-
ции дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 
Как следствие этого наблюдается ухудшение общего 
функционального состояния организма и снижение 
выносливости. После проведения эксперимента в ЭГ 

были обнаружены достоверно (p < 0,05) более высо-
кие показатели общей физической работоспособно-
сти,  что указывает на улучшение функциональных 
резервов организма и свидетельствует о положитель-
ном влиянии применяемой методики на скорейшее 
восстановление функций дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.  

Выводы.
1. Показатель общего уровня физической работоспо-

собности у студентов, перенесших острое респира-
торное заболевание находится на низком уровне: 
ни один студент группы ФР не показал результат, 
который бы свидетельствовал о нормальном уровне 
физической работоспособности и ни один студент 
специальности ФВ не выполнил нагрузку, равную 
высокому уровню.

2. У студентов ЭГ были выявлены достоверные из-
менения (p < 0,05) уровня физической работоспо-
собности, так более 50% студентов факультета ФР 
достигли нормального уровня этого показателя и 
только 22,4% студентов КГ показали этот результат,  
60% студентов специальности ФВ показали высо-
кий уровень работоспособности, в КГ этот показа-
тель почти в 2 раза меньше.

3. Доказана эффективность системы «Bodyflex», что 
подтверждается достоверным улучшением уровня 
общей физической работоспособности студентов, 
перенесших острое респираторное заболевание.
Перспективы дальнейших исследований в данном 

направлении связаны с совершенствованием методи-
ки самостоятельных занятий физическим воспитани-
ем студентов после ОРЗ.

задовільна 
44,4  %  

55,6 % 
низька  

Рис. 1. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физическим 
нагрузкам студентов специальности «физическая реабилитация» после ОРЗ (n = 36)

Рис. 2. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физиче-
ским нагрузкам студентов специальности «физическое воспитание» после ОРЗ (n = 30)

нормальна  
33,3 % 

66,7 % 

задовільна  
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Рис. 3. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физическим 
нагрузкам студентов специальности «физическая реабилитация»
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Рис. 4. Показатели общей физической работоспособности и толерантности к физи-
ческим нагрузкам студентов специальности «физическое воспитание»
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Критерії, показники та рівні сформованості  

професійних функціональних компетентностей  
майбутніх учителів фізичної культури 

Самсутіна Н.М.
Бердянський державний педагогічний університет

Анотації:
З’ясовано структурні компоненти 
професійних функціональних ком-
петентностей майбутніх учителів фі-
зичної культури: мотиваційний, ког-
нітивний та діяльнісно-практичний. 
Використані такі методи наукового 
пізнання, як аналіз психолого-
педагогічної і методичної літера-
тури, синтез, порівняння, узагаль-
нення, конкретизація, класифікація, 
систематизація Визначено критерії 
та рівні сформованості професійних 
функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної куль-
тури. Виявлено, що високий рівень 
сформованості професійних функ-
ціональних компетентностей май-
бутніх учителів фізичної культури 
характеризується наявністю мо-
тивації до виконання професійних 
функцій учителя фізичної культури; 
ґрунтовних знань, необхідних для 
виконання професійних функцій 
учителя фізичної культури; високого 
рівня загальної фізичної підготовле-
ності, яскраво виражених спеціаль-
них рухових умінь та навичок.

Самсутина Н.М. Критерии, показатели и 
уровни сформированности профессио-
нальных функциональных компетентно-
стей будущих учителей физической куль-
туры. Выяснены структурные компоненты 
профессиональных функциональных компе-
тентностей будущих учителей физической 
культуры: мотивационный, когнитивный и 
деятельностно-практический. Использованы 
такие методы научного познания, как анализ 
психолого-педагогической и методической ли-
тературы, синтез, сравнение, обобщение, кон-
кретизация, классификация, систематизация. 
Определены критерии и уровни сформирован-
ности профессиональных функциональных 
компетентностей будущих учителей физиче-
ской культуры. Выявлено, что высокий уровень 
сформированности профессиональных функ-
циональных компетентностей будущих учи-
телей физической культуры характеризуется 
наличием мотивации к выполнению професси-
ональных функций учителя физической куль-
туры; фундаментальных знаний, необходимых 
для выполнения профессиональных функций 
учителя физической культуры, высокого уров-
ня общей физической подготовленности, ярко 
выраженных специальных умений и навыков. 

Samsutina N.M. Criteria, indicators 
and levels of formed professional 
functional competences of future 
teachers of physical culture. It is 
shown the structural components 
of the functional competence of 
professional teachers of physical 
education: motivational, cognitive and 
action-practical. We used the following 
methods of scientific knowledge, as the 
analysis of psychological, educational 
and methodological literature, 
synthesis, comparison, generalization, 
specification, classification, ordering 
Criteria and levels of occupational 
functional competence of future teachers 
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formation of the functional competence 
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is characterized by the motivation to 
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teacher of physical culture, fundamental 
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Вступ.1

Погіршення стану здоров’я підростаючого 
покоління підвищило вимоги до підготовки 
висококваліфікованих учителів фізичної культури, 
які мають сприяти формуванню традицій і культури 
здорового способу життя, престижу здоров’я, 
залученню учнів до активних занять фізичною 
культурою.

Н.В. Москаленко зазначає, що “розвиток сфери 
фізичної культури і спорту в значній мірі обумовлюється 
діяльністю висококваліфікованих кадрів” [5, с. 137]. 
Автор вважає, що “фізичне виховання в школі є складо-
вою частиною навчально-виховного процесу” [5, с. 137]. 
На думку Н.В. Москаленко, “забезпечити таку організа-
цію фізкультурно-спортивної роботи, яка відповідала б 
вимогам сьогодення, може вчитель, який впевнено воло-
діє сучасною психолого-педагогічною теорією і техно-
логією професійної діяльності” [5, с. 137].

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що в 
педагогічній теорії визначено психологічні, соціаль-
ні, здоров’язбережувальні, полікультурні, комуніка-
тивні, інформаційні та інші професійні компетент-
ності учителя.

К.Б. Віаніс-Трофименко та Г.В. Лісовенко вважа-
ють що “сучасні науковці серед ключових компонентів 
професійної компетентності віддають значну перевагу 
автономізаційній компетентності та моральній компе-
тентності при цьому, визначають особистісні якості вчи-
© Самсутіна Н.М., 2012

теля як неодмінну складову поняття професійної ком-
петентності вчителя” [1, с. 13]. Автори зазначають, що 
“ці позиції дають змогу констатувати, що сучасному 
вчителю для продуктивного виконання професійних 
обов’язків необхідна розвинута здатність до самороз-
витку, потреба у творчій діяльності, самовизначенні, 
самоосвіті, конкурентоспроможності (автономізацій 
на компетентність)” [1, с. 13]. 

А.В. Забора визначив такі компетентності учителя, 
як компетентності саморозвитку і самоосвіти та інші 
[3, с. 40]. Автор вважає, що “соціальні, пов’язані з го-
товністю брати на себе відповідальність, бути активним 
у суспільному житті; полікультурні, що стосуються 
взаємоповаги до мови, релігії, культури інших людей; 
комунікативні, що передбачають опанування усним і 
писемним спілкуванням, оволодіння кількома мовами; 
інформаційні групи передбачають оцінювання навчаль-
них досягнень учнів у системі загальної середньої осві-
ти, оволодіння учнями інформаційними технологіями, 
вміннями здобувати, критично осмислювати і вико-
ристовувати різноманітну інформацію; саморозвитку і 
самоосвіти, що пов’язані з потребою і готовністю по-
стійно навчатися як у професійному відношенні, так і 
в особистому і суспільному житті; компетентності, що 
реалізуються у прагненні й здатності до раціональної 
продуктивної творчої діяльності” [3, с. 40].

А.К. Маркова окрім соціальної компетентності 
виділяє спеціальну компетентність – володіння влас-
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тиво професійною діяльністю на досить високому 
рівні, здатність проектувати свій подальший профе-
сійний розвиток; соціальну компетентність – уміння 
здійснювати спільну професійну діяльність, співро-
бітничати, а також нести соціальну відповідальність 
за результати своєї праці; особистісну компетентність 
– володіння способами особистісного самовираження 
й саморозвитку, засобами протистояння професійним 
деформаціям особистості; індивідуальну компетент-
ність – володіння способами самореалізації й розви-
тку індивідуальності в рамках професії, готовність 
до професійно-особистісного росту, самоорганізації 
й самореабілітації; компетентність учителя в області 
здоров’я [4, с. 113].

Н.П. Волкова вважає, що “здоров’язбережувальна 
компетентність позначає характеристики, спрямова-
ні на збереження фізичного (навички раціонального 
харчування, рухової активності, санітарно-гігієнічні 
навички, режим праці та відпочинку), соціально-
го (навички ефективного спілкування, співчуття, 
розв’язування конфліктів, поведінки в умовах тиску, 
погроз, дискримінації, спільної діяльності та співро-
бітництва), психічного (самоусвідомлення та самоо-
цінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення 
життєвих цілей та програм, навички самоконтролю, 
мотивація успіху та тренування волі)” [2, с. 274].

В.Г. Омельяненко зазначає, що “вчителю фізич-
ної культури належить важлива соціальна функція 
в передачі знань і умінь здоров’язбереження, тому 
формування здоров’язбережувальної компетентності 
майбутнього вчителя фізичної культури є необхідною 
та обов’язковою компонентою його біологічної підго-
товки” [6, с. 127].

На підставі теоретичного аналізу та власного до-
свіду, професійні функціональні компетентності май-
бутніх учителів фізичної культури розглядаються нами 
як інтегративні характеристики особистісних і профе-
сійних якостей студентів вищих навчальних закладів, 
які дозволяють їм реалізовувати загальнопедагогічні 
(навчальну, виховну, організаційну, розвивальну, пла-
нувальну, контрольну, комунікативну, дослідницьку) та 
специфічні (функцію допомоги та страховки при вико-
нанні учнями фізичних вправ, здоров’язбережувальну, 
профілактичну та суддівську) функції вчителя фізичної 
культури у майбутній педагогічній діяльності в загаль-

ноосвітньому навчальному закладі.
Роботу виконано за планом науково-дослідної роботи 

Бердянського державного педагогічного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було визначення критеріїв 

сформованості професійних функціональних компе-
тентностей майбутніх учителів фізичної культури.

Основні завдання дослідження:
1. Провести аналіз психолого-педагогічної і методичної 

літератури щодо з’ясування структурних компонентів 
професійних функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної культури.

2. Визначити критерії сформованості професійних 
функціональних компетентностей майбутніх 
учителів фізичної культури.
Методи дослідження.
Для досягнення поставленої мети і реалізації за-

вдань були використані такі методи наукового піз-
нання, як аналіз психолого-педагогічної і методичної 
літератури, синтез, порівняння, узагальнення, конкре-
тизація, класифікація, систематизація.

Результати дослідження. 
Теоретичний аналіз наукових джерел та власний 

досвід показали, що професійні функціональні ком-
петентності учителя фізичної культури мають у сво-
їй структурі спільні компоненти, які включають мо-
тивацію до виконання професійних функцій учителя 
фізичної культури, систему знань, рівень загальної та 
спеціальної фізичної підготовленості, а також нави-
чки, необхідні для виконання загальнопедагогічних і 
специфічних функцій.

Тому основними структурними компонентами про-
фесійних функціональних компетентностей учителя 
фізичної культури нами визначено такі, як мотивацій-
ний, когнітивний та діяльнісно-практичний (рис. 1).

Мотиваційний компонент професійних функціо-
нальних компетентностей учителя фізичної культури 
характеризується показником, який свідчить про на-
явність у студентів мотивації до виконання професій-
них функцій учителя фізичної культури.

Критерієм сформованості мотиваційного компо-
ненту професійних функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної культури є ступінь сфор-
мованість мотивації студентів до виконання професій-
них функцій.

Рис. 1. Структурні компоненти професійних функціональних компетентностей  
майбутніх учителів фізичної культури

Структурні компоненти професійних функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної культури

Мотиваційний
компонент

Когнітивний
компонент

Діяльнісно-практичний
компонент
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Когнітивний компонент професійних функціо-

нальних компетентностей учителя фізичної культури 
характеризується показником, який свідчить про на-
явність у студентів знань, необхідних для виконання 
професійних функцій учителя фізичної культури.

На нашу думку, студент повинен оволодіти зна-
ннями про значення і вплив фізкультурних занять 
на організм людини та її особистість; знаннями про 
значення фізичної культури для зміцнення здоров’я; 
знаннями про різноманітні форми занять з фізичного 
виховання; знаннями про методики розвитку фізич-
них якостей; знаннями про запобігання травматизму 
на уроках фізичної культури; знаннями про сучасні 
здоров’язбережувальні технології у фізичному ви-
хованні школярів; знаннями про здоров’я і здоровий 
спосіб життя; знаннями про правила суддівства зма-
гань з різних видів спорту.

Критерієм сформованості когнітивного компо-
ненту професійних функціональних компетентнос-
тей майбутніх учителів фізичної культури є ступінь 
оволодіння студентами знаннями, необхідними для 
виконання професійних функцій учителя фізичної 
культури.

Діяльнісно-практичний компонент професійних 
функціональних компетентностей учителя фізичної 
культури характеризується показником, який свідчить 
про наявність у студентів загальної фізичної підготов-
леності, спеціальних рухових умінь та навичок, умінь 
та навичок, необхідних для виконання загальнопе-
дагогічних і специфічних функцій учителя фізичної 
культури.

Критерієм сформованості діяльнісно-практичного 
компоненту професійних функціональних компетент-
ностей майбутніх учителів фізичної культури є рівень 
загальної фізичної підготовленості студентів, ступінь 
сформованості спеціальних рухових умінь та навичок 
студентів, ступінь сформованості належних умінь та 
навичок студентів, необхідних для виконання загаль-
нопедагогічних і специфічних функцій учителя фізич-
ної культури. 

Загальна фізична підготовленість майбутніх учи-
телів фізичної культури характеризується розвитком 
фізичних якостей, до яких віднесено витривалість, 
силу, швидкість, спритність, гнучкість, та сформова-
ністю прикладних навичок з плавання. 

До спеціальних рухових умінь та навичок нами 
віднесено виконання основних гімнастичних вправ, 
які включають акробатичні та загальнорозвиваючі 
вправи, опорні стрибки, вправи на брусах і вправи на 
перекладині.

Нами визначено, що високий рівень сформова-
ності професійних функціональних компетентностей 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахо-

вої підготовки характеризується наявністю у студентів 
яскраво вираженої мотивації до виконання професій-
них функцій учителя фізичної культури; ґрунтовних 
знань, необхідних для виконання професійних функ-
цій учителя фізичної культури; високого рівня за-
гальної фізичної підготовленості, яскраво виражених 
спеціальних рухових умінь та навичок. Студенти не 
відчувають труднощів у застосуванні на практиці на-
лежних умінь та навичок, необхідних для виконання 
загальнопедагогічних і специфічних функцій учителя 
фізичної культури.

Середній рівень сформованості професійних 
функціональних компетентностей майбутніх учите-
лів фізичної культури у процесі фахової підготовки 
характеризується наявністю у студентів вираженої 
мотивації до виконання професійних функцій учи-
теля фізичної культури; обмежених знань, необхід-
них для виконання професійних функцій учителя 
фізичної культури; середнім рівнем загальної фі-
зичної підготовленості, вираженими спеціальними 
руховими уміннями та навичками. Студенти відчу-
вають складність у застосуванні на практиці належ-
них умінь та навичок, необхідних для виконання за-
гальнопедагогічних і специфічних функцій учителя 
фізичної культури.

Низький рівень сформованості професійних функ-
ціональних компетентностей майбутніх учителів 
фізичної культури у процесі фахової підготовки ха-
рактеризується відсутністю у студентів мотивації до 
виконання професійних функцій учителя фізичної 
культури; відсутністю знань, необхідних для вико-
нання загальнопедагогічних та специфічних функцій 
учителя фізичної культури; низьким рівнем загальної 
фізичної підготовленості та відсутністю спеціальних 
рухових умінь та навичок. Належні уміння та нави-
чки, необхідні для виконання загальнопедагогічних і 
специфічних функцій учителя фізичної культури, не 
артикульовані, чому й виникають труднощі у їх засто-
суванні на практиці.

Висновки. 
Таким чином, з’ясовано структурні компоненти 

професійних функціональних компетентностей май-
бутніх учителів фізичної культури, до яких віднесено: 
мотиваційний, когнітивний та діяльнісно-практичний. 
Визначено критерії, показники та рівні сформованос-
ті компонентів професійних функціональних компе-
тентностей майбутніх учителів фізичної культури у 
процесі фахової підготовки.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 
розробці та застосуванні мультимедійних навчальних 
засобів для підвищення ефективності фахової підго-
товки майбутніх учителів фізичної культури у вищих 
навчальних закладах.
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Динаміка показників загальної фізичної працездатності 

студенток і курсу медичного коледжу під впливом 
диференційованого обсягу рухової активності

Семенова Н.В., Магльований А.В.
Львівський медичний коледж ЛНМУ ім. Д. Галицького 

Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького

Анотації:
Представлені результати дослі-
дження загальної фізичної працез-
датності визначені за допомогою 
Гарвардського степ-тесту студен-
ток І курсу медичного коледжу 
віком 15-16 років. Обстежено 56 
студенток, які за станом здоров’я 
віднесені до основної і підготовчої 
медичним групам. Виявлено, що 
рівень загальної фізичної працез-
датності протягом навчального 
року залишався в межах «нижче 
середнього». Показано напрямки 
підвищення показників загальної 
фізичної працездатності студенток 
за рахунок диференціації обсягу 
рухової активності. Встановлено, 
що під впливом диференційова-
ного обсягу рухової активності 
відбулося суттєве зростання за-
гальної фізичної працездатності в 
експериментальній групі у ІІ семе-
стрі навчання. В контрольній групі 
достовірного зростання загальної 
фізичної працездатності не вияв-
лено.

Семенова Н.В., Маглеваный А.В. Динами-
ка общей физической работоспособности 
студенток I курса медицинского коллед-
жа под влиянием дифференцированного 
объёма двигательной активности. Пред-
ставлены результаты исследования общей 
физической работоспособности определён-
ные с помощью Гарвардского стэп-теста сту-
денток I курса медицинского колледжа в воз-
расте 15-16 лет. Обследовано 56 студенток, 
которые по состоянию здоровья отнесены к 
основной и подготовительной медицинским 
группам. Выявлено, что уровень общей фи-
зической работоспособности в течение учеб-
ного года оставался в пределах «ниже сред-
него». Показаны направления повышения 
показателей общей физической работоспо-
собности студенток за счет дифференциации 
объема двигательной активности. Установле-
но, что под влиянием дифференцированного 
объёма двигательной активности произошел 
существенный рост общей физической рабо-
тоспособности в экспериментальной группе 
во II семестре обучения. В контрольной груп-
пе достоверного роста общей физической 
работоспособности не выявлено.

Semenova N.V., Mahliovanyi A.V. 
Dynamics of overall physical 
performance of the first year students 
of medical college under the influence 
of differentiate amount of physical 
activity. Here shown the results of 
overall physical capacity determined by 
Harvard step test first-year students of 
medical college aged 15-16 years щдв. 
The study involved 56 students, who for 
health reasons attributed to the primary 
and preparatory medical groups. It has 
been revealed that the level of overall 
physical performance during the school 
year remained within the “below average”. 
Directions of increase of indexes of general 
physical capacity of students are shown 
due to differentiation of volume of motive 
activity. It has been established that under 
the influence of differentiate the amount 
of motor activity a significant of increase 
general efficiency in the experimental 
group in the second semester of study has 
taken. In the control group a significant 
increase in overall physical performance 
have been identified.

Ключові слова:
студентки, медичний, коледж, 
фізична, працездатність, Гар-
вардський, степ-тест, диферен-
ційований, обсяг, режим, рухова, 
активність. 

студентки, медицинский, колледж, физи-
ческая, работоспособность, Гарвардский, 
степ-тест, дифференцированный, объём, 
режим, двигательная, активность. 

students, Medical, College, overall, 
physical, performance, Harvard, step test, 
differentiate, amount, motor, activity. 

Вступ. 1

Сучасні складні умови життя диктують високі ви-
моги до біологічних і соціальних можливостей орга-
нізму людини [7]. На думку вчених високий рівень 
здоров’я, його біологічної складової, обумовлений, 
передусім, функціональними резервами основних 
систем життєзабезпечення організму – системи крові, 
кровообігу і дихання. Стан яких забезпечують відпо-
відний рівень фізичної працездатності людини. На рі-
вень працездатності мають вплив також такі фактори, 
як: стан здоров’я, вік, стать, фізична підготовленість, 
психофізіологічні особливості, спадковість, взаємо-
відносини у колективі, умови навколишнього середо-
вища. Вона пов’язана з типологічними особливостями 
нервової діяльності. Спадкові особливості нервової 
системи впливають на формування індивідуальної 
організації поведінки людини. В процесі життєдіяль-
ності людини працездатність змінюється протягом 
доби, тижня, року [2]. Тобто, фізична працездатність 
є інтегральною величиною, яка залежить від великої 
кількості факторів [4, 6].

Важливим є той факт, що вік студенток, які всту-
пають у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації характеризується 
подальшими анатомічними та фізіологічними зміна-
ми, тісно пов’язаними між собою, а також складними 
психологічними процесами у свідомості та поведінці 
молоді (Заброцький М.М., 2010), завершенням біоло-
© Семенова Н.В., Магльований А.В., 2012

гічного і фізіологічного розвитку. Слід зазначити, що 
працездатність дівчат, також змінюється у різні фази 
біологічного циклу, який у віці 15-16 років, за твер-
дженнями науковців, є не стабільним [9-11, 13]. 

Відомо, що віковий період дівчат від 14 до 20 ро-
ків характеризується, як період рухового дефіциту 
[10]. Тому, регулярні заняття фізичною культурою та 
спортом можуть стати важливим засобом збереження 
здоров’я і підвищення рівня фізичної працездатності 
студенток [1, 4]. 

Дослідження виконано відповідно до Зведено-
го плану науково–дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011–2015рр. по темі 3.1 «Вдо-
сконалення програмно-нормативних засад фізичного 
виховання в навчальних закладах».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було визначити динаміку загальної 

фізичної працездатності студенток І курсу протягом 
навчального року, які віднесені за станом здоров’я 
до основної і підготовчої медичних груп під впливом 
запропонованого диференційованого обсягу рухової 
активності.

Для досягнення поставленої мети було 
сформульовано наступні завдання: 

Вивчити динаміку загальної фізичної працездатності 1. 
студенток 15-16 років, що навчаються на першому 
курсі.
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Визначити вплив запропонованого 2. 
диференційованого обсягу рухової активності на 
рівень загальної фізичної працездатності студенток 
І курсу.
При проведенні дослідження нами були використані 3. 
наступні методи:
Теоретичний аналіз проблеми і узагальнення наяв-4. 
них даних у літературі.
Визначення загальної фізичної працездатності сту-5. 
денток за допомогою Гарвардського степ-тесту.

Методи дослідження. Дослідження було 
проведено протягом 2011 – 2012 навчального року. У 
якому брали участь 56 студенток І курсу медичного 
коледжу Львівського національного медичного 
університету віднесені за станом здоров’я до основної 
і підготовчої медичних груп. Учасниць наукового 
дослідження було розподілено на дві групи: студентки 
І контрольної групи (КГ, n=29), які займалися 
за звичайною програмою з фізичної культури; 
студентки ІІ, експериментальної групи (ЕГ, n=27), 
які окрім відвідування обов’язкових занять фізичною 
культурою виконували запропонований руховий 
режим, відповідно їх рівня соматичного здоров’я. 

Для студенток експериментальної групи у І семестрі 
було запропоновано наступний диференційований 
обсяг рухової активності: практичні заняття з 
дисципліни фізичне виховання проводилося двічі 
на тиждень – одне обов’язкове заняття, одне 
додаткове (поза розкладом), які проводилися у формі 
комбінованого заняття, що містило в собі теоретично-
методичну частину і практичну частину. Кожна 
частина тривала 45 хвилин. Обов’язкове проведення 
15-ти хвилинних занять на подовжених перервах під 
керівництвом викладачів фізичного виховання. Само-
стійні заняття ранковою гігієнічною гімнастикою у 
межах 5-15 хвилин.

На ІІ семестрі до запропонованого диференційова-
ного обсягу рухової активності було включено само-
стійні заняття фізичним вихованням у поза навчаль-
ний час: ходьба у темпі 110-140 кроків на хвилину під 
час добирання до місця навчання зранку, чи повер-
нення додому після навчання в обсязі 25-60 хвилин на 
день, активні прогулянки на свіжому повітрі не менше 
30 хвилин. 

А також було рекомендовано рекреаційні заходи 
протягом вихідних днів у вигляді туристичних похо-
дів вихідного дня, спортивні ігри за спрощеними пра-
вилами і рухливі ігри у колі друзів, сім’ї. 

Визначення загальної фізичної працездатності сту-
денток за допомогою Гарвардського степ-тесту прово-
дилося відповідно до рекомендацій науковців, під час 
якого студенткам пропонувалося упродовж 4 хвилин 
виконати сходження на сходинку в ритмі 30 кроків за 
хвилину [5, 8, 14]. Темп сходжень задавася метроно-
мом, який було встановлено на 120 уд/хв. Після ви-
конання роботи у обстежуваних 3 рази (упродовж 
перших 30 секунд 2-ї, 3-ї і 4-ї хвилин) реєструвалася 
величина ЧСС (уд/за 30с). На основі отриманих даних 
пульсу вираховували індекс Гарвардського степ-тесту 
за формулою: ІГСТ=(t ·100) ׃ (П2 +П3 +П4 )·2, де 

t – час виконання тесту (с),
П2 –ЧСС за 30с на 2 – й хвилині відновлення (60 

– 90с);
П3 – ЧСС за 30с на 3 – й хвилині відновлення (120 

– 150с);
П4 – ЧСС за 30с на 4 – й хвилині відновлення (180 

– 210с).
У випадку, коли студентки у процесі сходжень че-

рез втому починали відставати від заданого метроно-
мом темпу, через 15-20 секунд після перших ознак да-
ної “аритмії” тест припиняли і фіксували фактичний 
час роботи в секундах. Відповідно до рекомендацій 
отриманий результат включали у скорочену формулу 
розрахунку: ІГСТ=(t · 100) ׃ (П2 · 5,5), де t – час ви-
конання тесту (с), П2 –ЧСС за 30с на 2 – ої хвилини 
відновлення.

Тест припинявся при появі зовнішніх ознак над-
мірного стомлення: блідості, спотикань, тощо. Вимі-
рювання проводилися у три етапи: вересень, грудень-
січень, травень-червень. Обстеження проводилися у 
першій половині дня, не менш ніж через 1,5-2 години 
після прийому їжі. Під час проведення дослідження 
враховувалися фази оваріально – менструального 
циклу. 

Результати досліджень. 
В процесі дослідження було проведено аналіз по-

казників загальної фізичної працездатності студенток з 
метою визначення динаміки отриманих результатів як 
в кожній із груп окремо, так і порівняльний аналіз ре-
зультатів між групами на різних етапах дослідження. 

Впродовж навчального року в експериментальній 
і контрольній групах спостерігалися зміни у кількос-
ті студенток, що перебували на різних рівнях загаль-
ної фізичної працездатності (ЗФП). Так на початку 
навчального року рівень ЗФП більшості студенток 
(n=18) експериментальної групи становив – «нижче 
середнього», двоє студенток показали «низький» і се-
меро з ЕГ «середній» рівень. В контрольній групі (КГ) 
«низький рівень» загальної фізичної працездатності 
показали шестеро студенток, десять осіб з групи за 
рівнем ЗФП перебували на рівні «нижче середнього» і 
46% представниць КГ мали середній рівень загальної 
фізичної працездатності (табл.1).

На другому етапі обстеження в групах відбулися 
зміни. Процентне співвідношення частки студенток 
і рівень загальної фізичної працездатності яких від-
повідав «нижче середнього» становив в ЕГ – 78% і в 
КГ – 76%.

На третьому етапі обстеження в групах спостері-
галася позитивна динаміка покращення рівня ЗФП в 
середині обох груп.

При статистичній обробці отриманих даних нами 
було отримано такі результати: на початку начального 
року показники загальної фізичної працездатності ЕГ 
були дещо вищими за показники КГ, різниця не сут-
тєва (р>0,01), на другому етапі, простежувалося зни-
ження показника індексу Гарвардського степ-тесту 
(ІГСТ) в обох групах, при цьому зниження показників 
загальної фізичної працездатності у ЕГ з 62,22±1,19 
до 59,61±0,90 мало достовірний характер (р<0,05). 
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Таблиця 1

Співвідношення кількості студентів у групах за рівнем показників  
/загальної фізичної працездатності впродовж навчального року

ІГСТ
ЕК КГ ЕК КГ ЕК КГ

Рівень ЗФП
І етап ІІ етап ІІІ етап

менше 55 2 6 2 4 2 Низький
55 – 64 18 10 24 25 21 22 Нижче середнього
65 – 79 7 13 1 5 5 Середній
80 – 89 1 Добрий

90 і більше Відмінний

Таблиця 2.
Динаміка показників загальної фізичної працездатності студенток протягом навчального року.

ЕГ Між групами КГ
І етап

(вересень) 62,22±1,19 p>0,01 59,56±2,72

ІІ етап
(грудень-січень) 59,61±0,90* p>0,05 56,43±2,33

ІІІ етап
(травень-червень)

64,04±0,98** p<0,05 60,29±1,13

Примітка: достовірні зміни в групі – *p<0,05; **p<0,001

Рис.1. Рівень показників загальної фізичної працездатності в групах на різних етапах дослідження
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По закінченню ІІІ етапу показники загальної фізич-
ної працездатності ЕГ суттєво зросли до 64,04±0,98 
(p<0,001) у порівнянні із ІІ етапом, а також, у порів-
нянні з показниками КГ на ІІІ етапі рівень показників 
загальної фізичної працездатності студенток експери-
ментальної групи був достовірно вище (р<0,05). На ІІІ 
етапі в КГ спостерігалася позитивна динаміка загаль-
ної фізичної працездатності, зміни мали несуттєвий 
характер (табл. 2).

Слід зазначити, що під час дослідження рівня по-
казників загальної фізичної працездатності студенток 
експериментальної і контрольної груп протягом на-
вчального року середні показники залишалися в меж-

ах 55 – 64 індексу Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) і 
відповідали рівню ЗФП «нижче середнього» (рис. 1.). 

Зниження рівня загальної фізичної працездатності 
спостерігається впродовж навчання у більшості сту-
дентської молоді [12]. Якщо розумова праця здійсню-
ється в умовах низької рухової активності, це призво-
дить до створення передумов появи перевтоми, і як 
наслідок, до зниження працездатності і погіршення 
самопочуття [3]. На думку науковців (Магльований 
А.В., Кунинець О. Б., Хомишин В.П., 2006) така тен-
денція може бути спричинена складними адаптацій-
ними процесами, які відбуваються у студентів І курсу. 
Відомо, що на зниження рівня фізичної та розумової 
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працездатності людини також мають вплив сезонні 
зміни працездатності [1,3,6,12-14], які притаманні 
більшості людей і характеризуються зростанням на-
прикінці літа і початку осені, та зниженням у зимовий 
період.

Висновки. 
Показники загальної фізичної працездатності 

студенток І курсу в процесі навчання в обох групах 
мали тенденцію до зниження наприкінці І семестру 
навчання, що також підтверджується даними науко-
вої літератури. Показники загальної фізичної працез-

датності в експериментальній групі виявилися до-
стовірно нижчими (р<0,05) на ІІ етапі порівняно із І 
етапом дослідження, а наприкінці навчального року 
(ІІІ етап дослідження) вони стали достовірно вищими 
(p<0,001) в експериментальній групі у порівнянні із 
ІІ етапом та показниками контрольної групи на всіх 
етапах дослідження. Результати дослідження свідчать 
про можливість підвищення показників загальної фі-
зичної працездатності студенток за рахунок диферен-
ціації обсягу рухової активності протягом навчально-
го року. 
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Шляхи покращення емоційного стану студентів вищого 

навчального закладу засобами фізичного виховання
Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Анотації:
Розглянуті питання покращення 
емоційного стану студентів протя-
гом навчання засобами фізичного 
виховання, збільшення зацікавле-
ності до занять. Було опитано 280 
студентів І-ІV курсів. За даними 
опитування були виявлені зміни 
емоційного стану студентів 
протягом всього періоду навчання 
та рівень активності на заняттях з 
фізичного виховання. Що стосується 
зміни емоційного стану протягом 
всього періоду навчання, то у 30 % 
студентів виявилась схильність до 
депресивного стану під час сесії, а 
також з кожним наступним курсом 
вони вже менше хвилюються під 
час здачі екзаменів та заліків. 
Проаналізувавши активність 
студентів на заняттях з фізичного 
виховання, отримали такі дані: І 
курс – 100% відвідування занять, ІІ 
та ІІІ курси – близько 82%, а от на ІV 
курсі – 65%. Виходячи з цього були 
запропоновані різноманітні заходи, 
які покращили інтерес студентів до 
занять фізичною культурою.

Стасюк Р.М., Востоцкая И.Ф., Осипова 
И.Л. Пути улучшения эмоционального 
состояния студентов высшего учебного 
заведения средствами физического вос-
питания. Рассмотрены вопросы улучшения 
эмоционального состояния студентов в те-
чение учебы средствами физического вос-
питания, увеличения заинтересованности, 
к занятиям. Было опрошено 280 студентов 
I-IV курсов. По данным опроса были выяв-
лены изменения эмоционального состояния 
студентов в течение всего периода обуче-
ния, уровень активности на занятиях физи-
ческим воспитанием. Что касается измене-
ния эмоционального состояния в течение 
всего периода обучения, то у 30% студен-
тов оказалась склонность к депрессивному 
состоянию во время сессии, а также с каж-
дым последующим курсом они уже меньше 
волнуются при сдаче экзаменов и зачетов. 
Проанализировав активность студентов на 
занятиях по физическому воспитанию, мы 
получили такие данные: І 1курс – 100% посе-
щения занятий, ІІ и ІІІ курсы – около 82%, ІV 
курс – 65%. Исходя из этого были предложе-
ны различные средства, которые улучшили 
интерес студентов к занятиям физической 
культурой.

Stasyuk R.M., Vostotska I.F., 
Osipova I.L. Ways of improvement 
of the emotional state of students 
of higher institute by facilities of 
physical education. The questions 
of improvement of the emotional state 
of students during studies by facilities 
of physical education, increases of 
the personal interest, to employments 
are considered. 280 students of I-IV of 
courses were polled. According to the 
survey were found changes in emotional 
state of students throughout the period 
of study and level of activity in the 
classroom with physical training. As for 
changing emotional state throughout the 
study period, in 30% of students turned 
out to be prone to depression during 
the session, and with each subsequent 
course they are less worried during exams 
and tests. Having analyzed the activity of 
students in physical education classes, 
were the following: first course – 100% 
attendance, II and III courses – about 
82%, but on fourth year – 65%. Based 
on this proposed various measures to 
improve the interest of students towards 
physical education.

Ключові слова:
студенти, емоційний, стан, фі-
зичне, виховання, інтерес.

cтуденты, эмоциональное, состояние, 
физическое, воспитание, интерес.

students, emotional, state, physical, 
education, interest.

Вступ. 1

Студентство і студентські роки – дивовижний ви-
твір раннього середньовіччя християнської цивіліза-
ції. В ХІ-ХІІ століттях, коли з’являються перші уні-
верситети, зароджується і культура молодості. Вона 
запроваджується саме через студентство – цей най-
розумніший, найактивніший, яскравий і, звичайно, 
психологічно найскладніший прошарок молоді [1]. 
Особистість студента, як майбутнього спеціаліста, – 
головний ціннісний орієнтир у діяльності вузу. В на-
ціональній доктрині розвитку освіти України в ХХІ 
столітті зазначається, що головною метою української 
системи освіти є створення умов для розвитку і само-
реалізації кожної особистості, а одним з пріоритетів 
державної політики є особистісна орієнтація освіти.

У 17 – 20-річному віці ще недостатньо розвинута 
здатність до регуляції своєї поведінки, чому сприяють і 
більша «свобода» у навчанні, і послаблення контролю. 
Через недостатній життєвий досвід деякі студенти 
плутають ідеали з ілюзіями, романтику з екзотикою 
тощо [2]. Саме тому, розглядаючи розвиток студентів, 
а отже вікову категорію ранньої молодості, ми вжива-
ємо поняття «виховання». Такий підхід є цілком ви-
правданим, адже психологічними характеристиками 
цього вікового періоду є формування свідомості та 
становлення життєвих цінностей, орієнтирів, прин-
ципів. Професія педагога покликана виховувати, тому 
ми вбачаємо величезні перспективи впливу на молодь 
з метою усвідомлення нею важливості здорового спо-
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собу життя, базовим складовим компонентом якого є 
необхідність фізичного розвитку.

Але закономірно постає питання: чому одні студен-
ти з задоволенням займаються фізичним вихованням, а 
інші ігнорують її. Спробуємо відповісти на ці питання.

Спочатку доцільним вважаємо розгляд індивіду-
альних та вікових особливостей студентів. У розви-
тку людини виявляється загальне і особливе. Загальне 
властиве всім людям певного віку; особливе вирізняє 
окрему людину. Особливе в людині називають інди-
відуальним, а особливість з яскраво вираженим осо-
бливим – індивідуальністю. Б.Г. Ананьєв писав, що 
в студентські роки особливо інтенсивно формуються 
індивідуальні особливості. Отримують  повну визна-
ченість особливості темпераменту і характеру люди-
ни. Загальна спрямованість особистості [3].

Дослідження виконано згідно плану наукових ро-
біт інституту фізичної культури Сумського державно-
го педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи: з’ясувати стан проблеми покращен-

ня емоційного стану студентів засобами фізичного ви-
ховання. Знайти шляхи вирішенні цієї проблеми.

Завдання роботи:
Проаналізувати зміни емоційного стану студентів 1. 
протягом навчання.
З’ясувати мотиви, які спонукали б студентів займа-2. 
тися фізичним вихованням із задоволенням.
Організація дослідження. Нами було опитано 280 3. 
студентів І-ІV курсів інституту педагогіки і психології 
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Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка. При опитуванні ми 
намагалися виявити бажання студентів займатися 
фізичними вправами протягом навчання, зміну 
емоційного стану на початку навчання, під час сесії, 
наприкінці навчання.

Результати дослідження. 
За результатами опитування нами було встановле-

но, що на початку кожного року навчання емоційний 
стан у студентів добрий (вихід після відпочинку; зу-
стріч з друзями, викладачами; незначне навантажен-
ня), але вже ближче до зимової сесії студенти майже 
виснажені (кредитно-модульна система оцінювання 
дає про себе знати). Під час сесії біля 30% студентів 
схильні до депресії (безсонні ночі, великий обсяг на-
вантаження, прагнення отримати стипендію тощо). 
Виявилося також, що з кожним курсом, хоч і усклад-
нюється програма навчання, але вже студенти мають 
певний досвід і тому менше напружуються та хвилю-
ються під час підготовки до сесії. 

Що стосується бажання займатись фізичним вихо-
ванням, ми отримали такі данні: на І курсі майже 100% 
відвідування занять, ІІ та ІІІ курси – від 82%, а от на IV 
курсі – лише 65% бажаючих. Причину цього бачимо 
в існуючій системі оцінювання результатів фізичного 
виховання, де вся увага концентрується на виконання 
нормативних вимог програми, де втрачається головне 
– виховати всебічно розвинену особистість. Як 
наслідок, студенти ставляться до фізичного виховання 
лише як до предмету, з якого необхідно скласти залік.

Засвоєння знань, вироблення навичок, умінь 
основується головним чином на пізнавальній 
діяльності, але в ході навчання проявляються інтереси, 
здібності, темперамент, характер та інші сторони 
психіки студентів [4]. Тому, приступаючи до навчан-
ня, викладачам необхідно з’ясувати, від яких психіч-
них процесів, станів і властивостей залежить досяг-
нення головної мети, як використовувати навчальний 
матеріал і умови навчання для всебічного розвитку 
студентів, їх теоретичної і практичної підготовки. 
Викладачі вузів у своїх відносинах зі студентами на 
заняттях з фізичного виховання повинні вміти роз-
пізнавати і враховувати їх індивідуальні особливості. 
Крім того,  на заняттях необхідно підтримувати таку 
обстановку, яка б сприяла становленню позитивних 
моральних якостей особистості студентів і згладжу-
ванню, олюдненню негативних їх особливостей. Для 
підвищення рівня навчальної діяльності необхідно 
продовжувати формувати у студентів загальні розу-
мові дії й прийоми розумової діяльності, підсилювати 
мотивацію до навчання, використовувати традиційні і 
нові технології, сучасні інформаційні технології, які 
активізують й інтенсифікують розумову, фізичну та 
навчально-пізнавальну діяльність.

Отже, ми визначили, що мотивація є невід’ємним 
компонентом навчальної діяльності. Мотивація за-
вжди є внутрішньою характеристикою особистості як 
суб’єкта навчальної діяльності. Вона є однією з фун-
даментальних проблем як психології, так і педагогіки. 
В найзагальнішому розумінні мотив – це те, що визна-

чає, стимулює, пробуджує людину до здійснення пев-
ної дії. Мотивацію можна визначити, з одного боку, як 
складну багаторівневу систему збудників, що включає 
потреби, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емо-
ції, цінності і т.п..

За Новосельським В.Ф. за ставленням до фізично-
го виховання студенти поділяються на 5 груп:

з активним позитивним ставленням;• 
з пасивним позитивним ставленням;• 
з байдужим ставленням;• 
з пасивним негативним ставленням;• 
з активним негативним ставленням.• 

Інтерес є одним з найзагальніших мотивів за зако-
номірність навчання: чим менший інтерес, тим більше 
примусу. Останній викликає супротив у студентів, ви-
магаючи підвищення його вольових зусиль. У цьому 
випадку процес занять стає малопродуктивним і без-
радісним. Зрозуміло, що викликати інтерес до занять 
фізичним вихованням непросто. Його можна досягти 
планомірною свідомою працею викладача протягом 
усього часу навчання. 

Тому ми вирішили підняти інтерес студентів до 
занять фізичним вихованням. На перших двох курсах 
додатково до програмних видів були запропоновані 
студентам веселі рухливі ігри та естафети, танцю-
вальні вправи, вправи з елементами аеробіки, заняття 
у тренажерному залі та інше. Третій курс розійшовся 
по секціях за власним вибором. А для того, щоб при-
вернути увагу до занять фізичним вихованням студен-
тів ІV курсу, ми впровадили веселі спортивні свята. 
Вони відрізняються від спортивних свят тим, що для 
проведення веселих конкурсів використовувалось 
незвичайне обладнання: повітряні кульки, газети, 
відра, швабри, копійки, пластикові пляшки, ложки, 
крупи та багато іншого. Також ми пропонуємо 
відгадувати різноманітні ребуси, загадки, завдання для 
розвитку логічного мислення та інше. При проведенні 
свят використовується музичний супровід ( студенти 
співають і танцюють самі). При чому всі ці свята 
готують і проводять студенти (вигадують конкурси, 
приносять обладнання), а викладач лише підказує та 
допомагає, а іноді і приймає участь в конкурсах.

Після впровадження такої схеми занять бажаючих 
займатись серед студентів ІV курсів стало майже 
100%. За даними усного опитування ми виявили при-
чини таких змін: 

кожне наступне заняття не схоже на інше (інтерес • 
до того, що буде проводитись на занятті з фізичного 
виховання);
на занятті ми завжди сміємося (покращення емоцій-• 
ного стану студентів);
кожен отримує фізичне навантаження, але • 
цього,навіть, не помічає;
розвиток творчих здібностей.• 

Богдан Шиян наголошує: «Вчитель фізичної куль-
тури – це не професія, це спосіб життя. Істина, втіле-
на в житті, сильніше від тієї, якої навчають словами. 
Отже, треба жити істинами, яких навчаєш. От чому 
особистий приклад відіграє вирішальну роль на пев-
ному етапі виховання» [7, 8].
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Висновки.

Отже, можемо зробити висновок, що проблема 1. 
мотивації студентів до занять фізичним вихованням 
є складним і багатогранним явищем, що містить і 
педагогічний, і соціальний, і психологічний аспекти. 
Необхідно зацікавити студента займатися 2. 
фізичними вправами, навіть, якщо немає необхідної 
матеріально-технічного забезпечення, викори-
стовуючи веселі рухливі ігри та естафети, веселі 

спортивні свята, танцювальні елементи, заняття в 
тренажерному залі та інше.
Використовуючи веселі спортивні свята, ми можемо 3. 
покращити емоційний стан студентів та підсилити 
бажання кожного з них займатися фізичним вихо-
ванням.
Викладач перш за все повинен любити свій пред-4. 
мет, щоб найбільш ефективно доносити його до 
студентів.
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Роль професійної мотивації в системі підготовки  
студентів фізкультурних вузів

Степанченко Н.І.
Львівський держаний університет фізичної культури

Анотації:
Визначаються основні підходи 
до формування професійної мо-
тивації в системі освіти студентів 
фізкультурних вузів. Аналізується 
зміст програм, підручників і на-
вчальних посібників з професійно-
орієнтовних дисциплін з метою 
виявлення їх тематичної спрямо-
ваності на професію спортивного 
педагога. Показано, що дидак-
тичне забезпечення з «Теорії і 
методики обраного виду спорту» 
та психолого-педагогічних дис-
циплін, в основному, відображає 
установку на формування у сту-
дентів теоретичної компетентнос-
ті. Відзначаються основні умови 
розвитку мотивації у студентів до 
яких належить оновлення змісту 
та технології освітньої діяльнос-
ті у вузі з включенням наступних 
компонентів: дидактичного забез-
печення (змісту, методики реалі-
зації, способів взаємодії в системі 
«викладач-студент»), яке ґрунту-
ється на інтеграції педагогічної і 
спортивної складових підготовки 
з опорою на контекстний підхід; 
професійно-орієнтованих задач, 
які актуалізують життєвий досвід 
студентів у зв’язку зі спеціальніс-
тю; участі у педагогічній діяльнос-
ті; психолого-педагогічній взаємо-
дії з розвитку мотивації. 

Степанченко Н.И. Роль профессиональ-
ной мотивации в системе подготовки 
студентов физкультурных вузов. Опре-
деляются основные подходы к формиро-
ванию профессиональной мотивации в 
системе образования студентов физкуль-
турных вузов. Анализируется содержание 
программ, учебников и учебных пособий 
по профессионально-ориентированным 
дисциплинам с целью определения их те-
матической направленности на профессию 
спортивного педагога. Показано, что дидак-
тическое обеспечение по «Теории и мето-
дике выбранного вида спорта» и психолого-
педагогических дисциплин, в основном, 
отображает установку на формирование у 
студентов теоретической компетентности. 
Определяются основные условия развития 
мотивации у студентов к которым относит-
ся обновление содержания и технологии 
образовательной деятельности в вузе с 
включением следующих компонентов: ди-
дактического обеспечения (содержания, 
методики реализации, способов взаимодей-
ствия в системе «преподаватель-студент»), 
которое основано на интеграции педагоги-
ческой и спортивной составляющих под-
готовки с опорой на контекстный подход; 
профессионально-ориентированных за-
дач, которые актуализируют жизненный 
опыт студентов в связи со специальностью; 
участия в педагогической деятельности; 
психолого-педагогического взаимодействия 
по развитию мотивации. 

Stepanchenko N.I. Role of professional 
motivation in the system of education 
of students in physical culture high 
schools.  The main approaches to the 
professional motivation formation in the 
system of education in the physical culture 
шт. high educational institutions have 
been determined in the article. Content of 
programs, textbooks and training manuals 
of professionally orientated disciplines 
aiming to determine their topic orientation on 
the sport pedagogue profession have been 
analyzed. It has been shown that didactical 
provision of the “Theory and Methods of the 
Chosen Type of Sports” and psychological-
pedagogical disciplines, generally, does 
reflect a setting towards forming of 
theoretical competence in students. The 
main conditions of the students motivation 
development have been noted, such as 
renewing of the content and technology of the 
educational activity in the high educational 
institutions with including such components 
like didactical provision (of content, methods 
of realization, means of cooperation in the 
system “lecturer-student”), which is based 
on the integration of pedagogical and sport 
components of context approach based 
training; professionally oriented tasks, which 
are actualizing students life experience in 
connection with the specialty; taking part 
in the pedagogical activity; psychological-
pedagogical interaction in motivation 
development.
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Вступ. 1

Ефективність процесу підготовки спеціалістів 
для сфери «фізична культура і спорт» залежить від 
спрямованості студентів на оволодіння педагогічною 
професією, яка пов’язана з особистісними інтересами 
і життєвим покликанням. Тому сучасна система 
освіти, в тому числі і фізкультурна, повинна 
забезпечити підготовку кваліфікованого спеціаліста, 
готового застосовувати та нарощувати освітній 
потенціал, постійно удосконалюватися професійно та 
саморозвиватися.

Однією з необхідних передумов при цьому 
є мотивація вибору майбутньої професії. Як 
стверджують Н. Чесноков, Т. Михайлова, А. Морозов 
[13] дуже часто абітурієнти, які поступають в 
фізкультурний вуз віддають йому перевагу серед 
інших вузів тому, що розраховують в процесі навчання 
продовжити спортивну кар’єру. Абітурієнти – чоловіки 
намагаються через зарахування у вуз відкласти час 
призову до армії. Дослідниками встановлено, що 
лише частина абітурієнтів відчуває в собі поклик до 
педагогічної роботи, при цьому, що незначна кількість 
випускників в подальшому працює за спеціальністю. 
Це ще раз підтверджує думку В. Сластьоніна, що 
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мотиви вибору педагогічної професії та мотивація 
педагогічної діяльності не є тотожними явищами. 
Мотиви вибору педагогічної професії часто пов’язані 
з привабливістю вищої педагогічної освіти як такої, 
без обов’язкової мотивації на професійну педагогічну 
діяльність.

Не зважаючи на те, що процес підготовки в 
фізкультурних вузах має включати в себе формування 
професійної мотивації у студентів, практично 
спрямованої та ефективної системи впливу на її 
повноцінне формування в вищій фізкультурній школі 
в повній мірі не забезпечується. 

Таким чином, склалося протиріччя між 
необхідністю формування професійної мотивації, з 
однієї сторони, і недостатньою розробленістю цього 
питання в теорії і практиці фізкультурної освіти, з іншої. 
Дане протиріччя визначає проблему дослідження, яка 
полягає в достовірному уточненні уяви про фактори, 
що сприяють ефективному становленню професійної 
мотивації у студентів, які навчаються у фізкультурних 
вузах.

Слід зазначити, що в рейтингу престижних 
професій педагогічні займають не перші місця, але 
разом з тим конкурс абітурієнтів у вузи, які готують 
спеціалістів з фізичної культури і спорту, залишається 
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стабільно високим. Так, з 1999 по 2009 роки конкурс 
у Львівському державному університеті фізичної 
культури склав від 1,99 до 1,42 особи на одне місце. 
В сучасних економічних умовах підвищується попит 
на спеціалістів цього профілю, який пов’язаний з тим, 
що на ринку з’являються робочі місця в спортивних – 
фітнес та оздоровчих клубах, аквапарках, тощо. Разом 
з тим, кількість випускників, які хочуть працювати за 
спеціальністю, нажаль, не збільшується [13, 26].

Ці та інші факти свідчать про те, що професійна 
мотивація у студентів фізкультурних вузів не є достат-
ньо високою.

Існує думка, що специфіка професійної мотивації в 
фізкультурних вузах підкріплюється основним видом 
професійної підготовки студентів – інтенсивною ру-
ховою діяльністю [30]. В той же час рухова активність 
не є домінуючою в системі підготовки спортивних 
педагогів, складовими якої є: гуманістична спрямо-
ваність, професійна компетентність, професіоналізм, 
педагогічні здібності, педагогічна техніка, педагогіч-
на технологія [3, 6, 9].

Зважаючи на це, можна стверджувати, що якість 
системи вищої фізкультурної освіти в багатьох ви-
падках залежить від рівня сформованості професійної 
мотивації студентів. На першому етапі це обумовле-
но якістю професійного відбору; на другому – збере-
женням контингенту студентів та цілеспрямованим 
формуванням у майбутніх викладачів фізичного ви-
ховання та спорту професійної мотивації під час на-
вчання у вузі [11, 30]. Аналіз літературних джерел дає 
підстави стверджувати, що формування професійної 
мотивації у студентів, на нашу думку, послаблюється 
низкою причин: перевагою традиційної дискретно-
дисциплінарної моделі навчання [14]; презентацією 
навчального матеріалу у вигляді «граніту науки» [5]; 
слабкою інтеграцією предметних знань і вмінь [12]; 
значним часовим розривом між засвоєнням теоретич-
ної інформації студентом і її практичним застосуван-
ням [12, 19, 22]; відсутністю спрямованості на розви-
ток професійного мислення та уяви у студентів [11, 
19]; невідповідністю методів професійної підготовки 
потребам студентів і вимогам суспільства до випус-
кників [18].

Ряд авторів вказує також на значну зміну мотива-
ції сучасного студента, який розглядає вибір профе-
сії, професійне навчання, працевлаштування з позиції 
«вигідної угоди», що, в свою чергу, призводить до не-
узгодженості між життєвими прагненнями студента 
та його практичними діями – середньою успішністю 
та незначним докладанням зусиль в процесі навчання. 
Окрім цього, відзначається, що значна частина студен-
тів має поверхневу уяву про предмети, що вивчаються 
у вузі [1, 5, 11].

В сучасних літературних джерелах стверджується, 
що процес підготовки студентів у вузах фізичної куль-
тури зазнає суттєвих змін та проводиться в несприят-
ливих економічних і соціальних умовах розвитку та 
перетворення нашого суспільства. Труднощі в роботі 
викладачів зі студентами виникають ще й внаслідок 
зниженої професійно-педагогічної мотивації тих, що 

навчаються – вступ у вуз не свідчить про кінцевий ви-
бір студентом професії [25, 30]; частина студентів в 
подальшому припиняють навчання або не працюють 
за спеціальністю [1]; тільки кожний четвертий сучас-
ний студент педагогічного вузу орієнтований на педа-
гогічну професію [5].

Причиною цього, на наш погляд, є слабка теоре-
тична та методична розробленість системи професій-
ної мотивації в фізкультурній освіті; перевага переда-
чі знань студентам перед формуванням у них мотивів 
і інтересів до педагогічної професії. 

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 2011-2015рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою роботи є визначення основних підходів до 

формування професійної мотивації та аналіз її дидак-
тичного забезпечення в системі освіти студентів фіз-
культурних вузів.

В процесі дослідження застосовувалися наступні 
методи: теоретичний аналіз літератури за проблемою 
дослідження; вивчення матеріалів вступних компаній 
в фізкультурні вузи, контент-аналіз навчальних про-
грам, підручників та навчальних посібників.

Результати дослідження.
Аналізуючи підходи до формування у студентів 

спрямованості на оволодіння професією спортивного 
педагога, ми розділяємо їх на дві групи. До першої ми 
відносимо підходи, які впливають на вибір професії 
(вихідний етап). В другій групі нами об’єднані під-
ходи до формування професійної мотивації в процесі 
фізкультурної освіти студентів (етап актуалізації).

Узагальнюючи підходи, в яких розглядається вплив 
мотивації на вибір професії ми дотримуємося особис-
тісного підходу в процесі профорієнтаційної роботи 
та моделювання свого майбутнього і ідеального обра-
зу професіонала. Реалізація підходу відбувається в на-
ступних організаційних заходах: «Дні відкритих две-
рей», «Дні факультетів», спортивні змагання, показові 
виступи, бесіди зі спортсменами. Разом з тим, ці захо-
ди потребують модернізації і, що більш важливо, по-
требують доповнення індивідуальними співбесідами, 
консультаціями, тестуваннями педагогічної схильнос-
ті та педагогічних здібностей абітурієнтів [25].

Формування професійної мотивації у студентів 
фізкультурних вузів реалізуються, на наш погляд, в 
декількох напрямах. Перший напрям – це психолого-
педагогічна взаємодія на етапі профідентифікації з 
розвитку мотивації в системі «викладач-студент». 
Суть його полягає в використанні викладачем педа-
гогічних технологій навчання через професійну спря-
мованість викладання дисциплін. Другий напрям має 
відношення до дидактичного забезпечення форму-
вання професійної мотивації: програм дисциплін та 
педагогічних практик, планів лабораторних і практич-
них занять, спецкурсів, змісту викладання психолого-
педагогічних дисциплін і їх взаємозв’язку з предмета-
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

ми спортивних спеціалізацій, теоретичної підготовки 
до педагогічної діяльності, науково-дослідної роботи 
студентів, психолого-педагогічної взаємодії з розви-
тку мотивації. Ми вважаємо, що основним шляхом 
розвитку мотивації до педагогічної діяльності у сту-
дентів є конкретні педагогічні взаємодії, насамперед, 
дидактичного і виховного характеру, з акцентом на 
формування внутрішньої мотивації та професійно-
педагогічної спрямованості особистості.

Передбачається, що однією з умов формування 
професійної мотивації до педагогічної діяльності є 
включення в зміст навчальних програм, підручників 
і навчально-методичних посібників матеріалу, який 
впливає на становлення особистості майбутніх спе-
ціалістів з фізичної культури і спорту. Вивчення ха-
рактеру установок на професійну мотивацію проводи-
лося нами на прикладі вивчення змісту підручників, 
посібників і програм з «Теорії і методики обраного 
виду спорту» та дисциплін психолого-педагогічного 
циклу [3, 6, 9, 14, 16, 22, 28, 31].

Встановлено, що професійна спрямованість не 
завжди є обов’язковою частиною даних матеріалів. 
Виявлено, що теми, які торкаються проблеми форму-
вання професійної мотивації студентів, зустрічаються 
не в кожному підручнику та навчальному посібнику, 
деякі представлені теми розраховані на підсилен-
ня особистісного аспекту професійної мотивації. Це 
теми в яких характеризуються педагогічні здібності, 
стилі діяльності та професійно важливі якості тре-
нера. Серед тем, що пов’язані з установкою на фор-
мування діяльнісного аспекту професійної мотивації 
слід відзначити ті, які присвячені формуванню основ 
педагогічної майстерності у студентів, а саме: педаго-
гічна майстерність та її структура, перелік функцій та 
професійно-педагогічних знань та вмінь, необхідних 
для роботи спортивного педагога, опис розділів під-
готовки викладачів з фізичного виховання та спорту.

Вивчення змісту підручників і навчально-
методичних посібників [2, 4, 10, 20, 23, 28, 29] для 
студентів фізкультурного вузу виявило їх установку 
на формування знань, вмінь і навичок, які необхідні 
для здійснення професійної діяльності. Разом з тим, 
професійна спрямованість в них виражена слабо, не 
акцентовано. В підручниках і посібниках, які аналізу-
валися нами, рідко прослідковується установка на ви-
вчення студентами умов роботи тренерів, викладачів 
фізичного виховання.

Всі теми, які пов’язані з професійною спрямо-
ваністю можна розподілити по частоті включення в 
підручники і навчально-методичні посібники. Вияв-
ляється, що інформація про особливості виховної ро-
боти викладача, тренера присутня в тій чи іншій мірі 
у всіх вивчених нами джерелах. В наявності є теми, 
які описують функції та педагогічні здібності спеці-
аліста. Приблизно до половини вивчених матеріалів 
включають теми, які розкривають особистісний та 
діяльнісний аспекти професійно-педагогічної мотива-
ції студентів. Цьому допомагає вивчення студентами 
стилів діяльності спортивного педагога, особливостей 
взаємодії тренера зі спортсменами. 

Менше третини розглянутих нами підручників і 
посібників включають в себе теми, які розкривають 
особливості професійно-педагогічних знань і навичок 
тренера та вимоги до спеціаліста з фізичної культу-
ри і спорту. В підручниках психолого-педагогічного 
циклу згадуються також критерії оцінки професійної 
діяльності та особливості педагога, а також напрямки 
формування професіоналізму.

Такий тематичний зміст не може значно підсилю-
вати професійну мотивацію, оскільки підтверджує 
спрямування фізкультурної освіти студентів на фор-
мування у них теоретичної компетентності. Вартий 
уваги той факт, що в багатьох підручниках і методич-
них посібниках, виданих до 90 – х років минулого сто-
ліття, майже відсутні теми по формуванню мотивації 
у студентів на роботу за спеціальністю.

Серед підручників, виданих в 1990-2000 роки, не 
всі видання реалізують програмно-нормативні уста-
новки вузівської професійної мотивації. Так, в під-
ручнику «Вступ до спеціальності галузі «Фізичне ви-
ховання і спорт»» [7] професія викладача з фізичного 
виховання і спорту характеризується доволі вузько. 
Тільки в деяких виданнях представлена сучасна 
професійно-мотиваційна тематика. Можна відзначити 
підручник з «Педагогіки» [6], який в розділі «Педа-
гогічні комунікації» включає особливості діяльності 
педагога, але цей напрям описаний без врахування 
діяльності педагога в галузі фізичного виховання та 
спорту. В підручнику з «Волейболу» [2] рекоменду-
ють перелік форм підвищення професіоналізму в май-
бутніх тренерів.

Не зважаючи на те, що в багатьох джерелах стан-
дартно описується об’єм роботи тренера, а також не-
обхідні йому знання, вміння і навички для її виконан-
ня, багатогранний характер педагогічної діяльності з 
фізичної культури і спорту охоплюється не повністю. 
Виняток з аналізованих підручників і посібників скла-
ли лише «Психологія спорту» Е. Ільїна [15] і «Обуче-
ние фехтованию» Б. Турецького [27]. В цих виданнях 
достатньо докладно описані особливості професійної 
діяльності тренерів з видів спорту і основні вимоги до 
спеціалістів. Так, Б.Турецький, розкриваючи всі осо-
бливості тренерської роботи, вказує, що недостатній 
рівень тренерської підготовки пояснюється двома мо-
ментами: низькою мотивацією тих, хто вже став, але 
без особливого інтересу відпрацьовує свої години; 
небажанням тренерів вчитися, збагачувати себе досві-
дом інших (тренерів, дослідників спорту) [27, с. 7].

Як показав аналіз методичних посібників і під-
ручників, зміст викладання загальних професійних 
і психолого-педагогічних дисциплін проводиться 
без опори на контекстний підхід – саме він, на нашу 
думку, має забезпечувати інтеграцію педагогічної та 
спортивної складових підготовки студентів в фізкуль-
турній освіті.

Для вивчення мотиваційних установок в змісті на-
вчальних програм нами були проаналізовані програми 
з «Теорії і методики обраного виду спорту» по ряду 
спеціалізацій Львівського державного університету 
фізичної культури.
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Аналіз дає підстави стверджувати, що всі програ-

ми вбирають стандартний перелік тем для всіх спе-
ціалізацій: психолого-педагогічна характеристика ді-
яльності тренера; вимоги до діяльності та особистості 
педагога; стилі діяльності тренера, тощо. В деяких 
програмах прослідковується установка на розумін-
ня студентами важливості формування професійно-
педагогічної мотивації. Зміст семінарських занять, як 
правило, є недостатнім для формування у студентів 
мотивації професійної діяльності. Лише в окремих 
випадках в них передбачається використання методів, 
які впливають на формування спрямованості на про-
фесію. Наприклад, програма зі спеціалізації «Плаван-
ня» передбачає ігрові підходи та моделювання студен-
тами діяльності тренера з плавання.

В цілому проведений аналіз підводить до думки, 
що в навчальних програмах, підручниках і посібниках 
для фізкультурних вузів мотиваційні установки відо-
бражені недостатньо повно до того ж односторонньо.

Висновки.
Проблема формування мотивації професійної ді-

яльності у студентів в системі фізкультурної освіти у 
зв’язку з її суттєвими особливостями до цього часу за-
лишається недостатньо досліджуваною: не виявлена 
її структура, критерії оцінки, особливості формуван-
ня професійної мотивації спортивного педагога в про-
цесі вивчення професійно – орієнтованих дисциплін. 
Крім того, на даний час не розроблена модель розви-

тку професійної мотивації до педагогічної діяльності 
у студентів фізкультурного вузу в методологічному та 
технологічному відношенні.

Аналіз змісту програм, підручників і навчальних 
посібників з «Теорії і методики обраного виду спор-
ту» та психолого-педагогічних дисциплін з метою ви-
явлення їх спрямованості на формування професійної 
мотивації у студентів дозволяє стверджувати, що їх 
тематичний зміст в основному відображає установку 
фізкультурної освіти на формування у студентів тео-
ретичної компетентності.

Умовою розвитку мотивації до фізкультурно-
спортивної діяльності у студентів є оновлення змісту 
та технологій освітньої діяльності у вузі з включен-
ням наступних компонентів: дидактичного забезпе-
чення (змісту, методики реалізації, способів взаємодії 
в системі «викладач-студент»), яке ґрунтується на ін-
теграції педагогічної і спортивної складових підго-
товки з опорою на контекстний підхід; професійно-
орієнтованих задач, які актуалізують життєвий досвід 
студентів у зв’язку зі спеціальністю; участі в педаго-
гічній діяльності; психолого-педагогічній взаємодії 
по розвитку мотивації.

До подальших напрямів дослідження ми відноси-
мо розробку основних положень моделі професійно-
педагогічної мотивації студентів фізкультурних вузів, 
яка ґрунтується на інтеграції педагогічної та спортив-
ної складових змісту підготовки.
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Влияние паравертебральной миорелаксации  

на произвольную максимальную вентиляцию легких  
у квалифицированных спортсменов

Сышко Д.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

Аннотации:
Изучено функциональное состояние 
респираторной системы квалифи-
цированных спортсменов, занимаю-
щихся греко-римской борьбой (n=22), 
тяжелой атлетикой (n=25) и футболом 
(n=24) до и после курса параверте-
бральной миорелаксации. Курс пара-
вертебральной миорелаксации пред-
ставлял собой систему упражнений в 
водной среде с использованием нудла. 
Необходимость применения коррекци-
онных воздействий, для спортсменов, 
была обусловлена наличием гипер-
тонуса паравертебральных мышц, 
регистрируемая при помощи миотоно-
метрии. Получено, что параметры про-
извольной максимальной вентиляции 
легких (МВЛ), после курса параверте-
бральной миорелаксация, изменялась 
в зависимости от направленности 
тренировочного процесса, определяе-
мого видом спорта. Определено, что 
изменение тонуса паравертебраль-
ных мышц не оказывает достоверных 
изменений в структуре произвольной 
МВЛ у футболистов, достоверно влия-
ет на хронотропную компоненту у тя-
желоатлетов и инотропную у предста-
вителей греко-римской борьбы. 

Сишко Д.В. Вплив паравертебраль-
ної міорелаксації на довільну мак-
симальну вентиляцію легенів у ква-
ліфікованих спортсменів. Вивчено 
функціональний стан респіраторної сис-
теми кваліфікованих спортсменів, що 
займаються греко-римською боротьбою 
(n=22), важкою атлетикою (n=25) і фут-
болом (n=24) до і після курсу паравер-
тебральної міорелаксації. Курс паравер-
тебральної міорелаксації був системою 
вправ у водному середовищі з викорис-
танням нудла. Необхідність вживання 
коректувальних дій, для спортсменів, 
була обумовлена наявністю гіпертонусу 
паравертебральних м'язів, реєстрована 
за допомогою міотонометрії. Одержано, 
що параметри довільної максимальної 
вентиляції легенів (МВЛ), після курсу 
паравертебральної міорелаксації, змі-
нювалася залежно від спрямованості 
тренувального процесу, залежно від 
виду спорту. Визначено, що зміна тону-
су паравертебральних м'язів не надає 
достовірних змін в структурі довільної 
МВЛ у футболістів, достовірно впливає 
на хронотропну компоненту у важкоат-
летів і инотропну у представників греко-
римської боротьби. 

Syshko D.V. Influence of paravertebral 
miorelaxant on arbitrary maximal 
ventilation of respirators system at 
skilled sportsmen. The functional being 
of the respirator system of the skilled 
sportsmen, engaged in the greco-roman 
fight (n=22), heavy athletics (n=25) 
and football (n=24) before and after 
course of paravertebral miorelaxant, is 
studied. The course of paravertebral 
miorelaxant was the system of exercises 
in a water environment with the use of 
«noodle». The necessity of application of 
correction influences, for sportsmen, was 
conditioned by the presence of hypertonic 
of paravertebral muscles, registered 
through miotonometric. It is got, those 
parameters of arbitrary maximal ventilation 
of respirators system (MVR), after the 
course of paravertebral miorelaxant, 
changed depending on the orientation of 
the training process determined by the type 
of sport. It is certain, whatever the change 
of tone of paravertebral muscles renders 
the reliable changes in the structure of 
arbitrary MVL at footballers, for certain 
affects chronotropics to the component 
at heavy athletics and inotropics at the 
representatives of the greco-roman fight. 

Ключевые слова:
паравертебральная, миорелаксация, 
квалифицированные, спортсмены, 
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максимальна, вентиляція легенів.
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Введение.1

Известно, что снижение функционального состоя-
ния мышц и нарушение координации движений – это 
лишь одно из звеньев [1, 2] дезадаптивных изменений 
в цепи мио-висцеральных рефлексов, нарушающих-
ся при развитии локальных мышечных гипертонусов 
и распространенных мышечных гипертонусов при 
перетренированности и травме. Выраженность же и 
клиника висцерального компонентов в развитии «от-
рицательных» рефлекторных связей обусловлены 
локализацией локальных мышечных гипертонусов и 
распространенных мышечных гипертонусов в сома-
тических рецептивных полях соответствующих вну-
тренних органов [4]. Наиболее яркие проекционные 
поля, представленные в зонах Захарьина-Геда, Мак-
кензи, мезодермальных паравертебральных образова-
ниях Дитмара, Гансена Стаа и т.д., известны в прак-
тике физиотерапии при лечения внутренних болезней 
с использованием этих биологически активных зон 
и биологически активных точек [5]. С этих позиций, 
перспективным для оптимизации уровня функцио-
нальной подготовленности спортсменов представля-
ется устранение локальных мышечных гипертону-
сов и распространенных мышечных гипертонусов в 
рецептивных проекционных зонах, восстановление 
оптимальной кортикопетальной афферентации от 
© Сышко Д.В., 2012

мышц для нормализации центрального контроля над 
вегетативными компонентами мио-висцеральных 
рефлексов, в том числе регулирующих систему внеш-
него дыхания у спортсменов. Особенно эффективным 
является использование водной среды в оптимизации 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата [3].

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 
номер гос.регистрации 0111U000919 «Педагогическое 
и физиологическое обоснование системы физическо-
го воспитания и спорта учащихся и студентов».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – определить влияние курса паравер-

тебральной миорелаксации на функциональное со-
стояние системы внешнего дыхания.

Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи:

Провести сравнительный анализ параметров произ-• 
вольной максимальной вентиляции легких у спор-
тсменов до и после курса паравертебральной мио-
релаксации.
Определить ведущие компоненты в структуре из-• 
менений произвольной МВЛ после паравертебраль-
ной миорелаксации.
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Выявить особенности функционального состояния • 
системы внешнего дыхания спортсменов, занимаю-
щихся различными видами спорта, после паравер-
тебральной миорелаксации.

В настоящей исследовании были обследованы 
лица мужского пола, являющиеся студентами Таври-
ческого национального университета им. В.И. Вернад-
ского и Крымского медицинского государственного 
университета им. С.И. Георгиевского, а также спор-
тсмены, состоящие на учете в Крымском врачебно-
физкультурном диспансере. Изучали эффективность 
влияния паравертебральной миорелаксации на про-
цессы оптимизации функционального состояния 
дыхательной системы у спортсменов занимающихся 
греко-римской борьбой (n=22) футболом (n=24) и тя-
желой атлетикой (n=25). Необходимость применения 
коррекционных воздействий, для спортсменов, была 
обусловлена наличием гипертонуса паравертебраль-
ных мышц, регистрируемая при помощи миотономе-
трии. Возраст спортсменов составлял от 18 до 25 лет. 
Экспозиция применения данного комплекса составля-
ла 6 недель в переходном периоде годичного трениро-
вочного цикла, количество тренировочных занятий 3 
раза в неделю.

В основе курса паравертебральной миорелакса-
ции нами был использован способ коррекции респи-
раторной системы использующийся при сколиотиче-
ской болезни (патент на полезную модель №37217 от 
25.11.2008 Украина, А 7 А61Н23/00) [Мельніченко 
О.В., Пархоменко О.І., Маметова О.Б. Спосіб корекйії 
респіраторної системи при сколіотичній хворобі. Па-
тент UA №37217 А61Н23/00 Бюл.22. від 25.11.2008]. 
Данный способ коррекции был адаптирован и инте-
грирован к особенностям тренировочного процесса 
квалифицированных спортсменов и предложен как 
способ оптимизации функционального состояния ре-
спираторной системы спортсменов.

Результаты исследований.
При изучении величин произвольной максималь-

ной вентиляции легких после паравертебральной 
миорелаксации было обнаружено, что они зависели 
от энергетической и кинематической направленно-
сти тренировочного процесса данных спортсменов 
(рис.1). 

Так, у спортсменов занимающихся греко-римской 
борьбой максимальная вентиляция легких (МВЛ) до 
паравертебральной миорелаксации составляла 122,7 
± 7,2 л/мин, а после – 141,6 ± 6,7 л/мин (p ≤ 0,05). 
Это свидетельствует о том, что оптимизация тонуса 
паравертебральных мышц способствует активизации 
деятельности дыхательных мышц. Этот факт характе-
ризует способность аппарата дыхания адекватно реа-
гировать на изменении функционального состояния 
мышц спины. 

Аналогичный характер изменения максимальной 
вентиляции легких был обнаружен и у спортсменов 
занимающихся тяжелой атлетикой. После параверте-
бральной миорелаксации произвольная максимальная 
вентиляция легких увеличилась от 124,2 ± 6,4 до 142,2 
± 5,1 л/мин.

Согласно данным В.С. Мищенко [6], красных 
мышечных волокон (медленно сокращающихся мы-
шечных волокон) в дыхательных мышцах больше, 
чем белых, поэтому повышение максимальной вен-
тиляторной функции системы внешнего дыхания у 
данных групп спортсменов, возможно, связано с уве-
личением в них запасом гликогена. Это показывает, 
что оптимизация тонуса паравертебральных мышц 
опосредовано, влияет на эффективность углеводного 
обмена дыхательных мышц, что увеличивает их ра-
ботоспособность.

У спортсменов занимающихся футболом показате-
ли произвольной максимальной вентиляции легких по-
сле курса паравертебральной миорелаксации достовер-
но не изменялись, так как параметры этого показатели 
до курса составляли 128,5±5,8 л/мин. и после 134,6±5,3 
л/мин. Отсутствие изменений максимальной вентиля-
ции легких у данной группы свидетельствует о том, что 
изменение тонуса паравертебральных мышц не являет-
ся стимулирующим фактором к гиперфункции систе-
мы внешнего дыхания. Это объясняется направленно-
стью тренировочного процесса футболистов, которые 
многие авторы связывают с аэробной мощностью. Под 
влиянием физических нагрузок аэробно-анаэробного 
характера в футболе происходят процессы адаптации 
к ним, которые приводят к гиперфункции кардиоре-
спираторной системы, поэтому дальнейшие стимулы, 
пусть даже иного характера, не приводят к увеличению 
производительности этой системы.

При изучении структуры произвольной МВЛ до 
и после паравертебральной миорелаксации было об-
наружено, что частота дыхания и дыхательный объем 
изменялись в зависимости от направленности трени-
ровочного процесса, зависящего от характера нагру-
зок в том или ином виде спорта (рис. 2-3).

На рис. 2 – 3 представлены данные, свидетель-
ствующие о том, что у спортсменов занимающихся 
греко-римской борьбой увеличение произвольной 
МВЛ происходило за счет параллельного возраста-
ния дыхательного объема. 

Это свидетельствует о способности дыхательных 
мышц к увеличению силового компонента сокраще-
ния, в связи с оптимизацией функционального состо-
яния паравертебральных мышц, заключающегося в 
снижении их тонуса. Таким образом, курс параверте-
бральной миорелаксации в большей степени повлиял 
на силовой компонент дыхания, что связано с более 
эффективным рекрутированием белых мышечных 
волокон, которые в большей степени обеспечивают 
поток-объемные показатели дыхания. 

У спортсменов занимающихся тяжелой атлетикой 
произвольная МВЛ увеличивалась за счёт хронотро-
поного компонента, так как достоверно после курса 
паравертебральной миорелаксации увеличилась ЧД с 
41,6±1,2 до 49,6±1,6 мин-1 .

Выводы.
1. Миорелаксация паравертебральных мышц способ-

ствует увеличению производительности аппарата 
внешнего дыхания, так как достоверно (p≤0,05) 
увеличились параметры произвольной МВЛ у 
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Рис. 1. Показатели МВЛ до и после паравертебральной миорелаксации у спортсменов 
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Рис. 2. Изменение ЧД при произвольной МВЛ после паравертебральной миорелаксации у спортсменов.
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Рис. 3. Изменение ДО при произвольной МВЛ после паравертебральной миорелаксации у спортсменов
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квалифицированных спортсменов занимающихся 
греко-римской борьбой и тяжёлой атлетикой.

2. Произвольная максимальная вентиляторная спо-
собность аппарата дыхания под влиянием курса 
паравертебральной миорелаксации в водной сре-
де активизируется у спортсменов занимающихся 
греко-римской борьбой за счёт силового компонен-
та, а у тяжелоатлетов за счет частотного. 

3. Частота дыхания и дыхательный объем при произ-
вольной максимальной вентиляции легких у спор-
тсменов занимающихся футболом достоверно не 
изменялись, что отразилось и на параметрах про-
извольной МВЛ.
В связи с вышеизложенным, представляет интерес 

изучение в перспективе поток-объемных показателей 
дыхания у спортсменов занимающихся различными 
видами спорта.
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Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій  

у юних спортсменів 13-16 років в залежності  
від спрямованості їх тренувального процесу

Хорошуха М. Ф. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотації:
Розглянуто особливості специ-
фічного впливу тренувальних на-
вантажень різної спрямованості 
на організм юних спортсменів. В 
експерименті брали участь 263 
юних спортсменів, що займають-
ся різними видами спорту (група 
А- швидкісно-силові види спорту, 
група Б- види спорту на витрива-
лість) та 62 учнів загальноосвітніх 
шкіл, що не займаються спортом 
у віці 13-16 років. Описана мето-
дика проведення психофізіоло-
гічних досліджень. Дається по-
рівняльний аналіз змін показників 
психофізіологічних реакцій обсте-
жуваних за даними досліджень 
80-х та 2000-х років. Виявлено, 
що специфіка тренувального про-
цесу накладає відбиток на харак-
тер змін латентних періодів про-
стих і складних сенсомоторних 
реакцій, які у більшості випадків 
є генетично обумовленими. Об-
ґрунтовано важливість змін цих 
показників в практиці фізичного 
виховання.

Хорошуха М.Ф. Особенности изменений 
латентных периодов сенсомоторных ре-
акций у юных спортсменов 13-16 лет в 
зависимости от направленности их трени-
ровочного процесса. Рассмотрены особен-
ности специфического воздействия трениро-
вочных нагрузок различной направленности 
на организм юных спортсменов. В экспери-
менте принимали участие 263 юных спор-
тсменов, занимающихся разными видами 
спорта (группа А- скоростно-силовые виды 
спорта, группа Б- виды спорта на выносли-
вость) и 62 учащихся общеобразовательных 
школ, не занимающихся спортом в возрас-
те 13-16 лет. Описана методика проведения 
психофизиологических исследований. Даётся 
сравнительный анализ изменений показате-
лей психофизиологических реакций обследу-
емых за данными исследований 80-х и 2000-х 
годов.  Установлено, что специфика трениро-
вочного процесса отражается на характере 
изменений латентных периодов простых и 
сложных сенсомоторных реакций, которые у 
большинстве случаев есть генетически обу-
словленными. Обоснована важность измене-
ний этих показателей в практике физического 
воспитания.

Khoroshukha M.F. Peculiarities of 
changes in latent periods of sensor 
motor responses in young athletes 
aged 13-16 years depending on the 
orientation of their training process. 
It is shown peculiarities of the specific 
impact of various types of training loads on 
the body of young athletes. In experiment 
involved 263 young athletes engaged in 
different sports (group A- speed-strength 
sports, group B-endurance sports) and 
62 secondary school pupils, who don’t 
go in for sports, aged of 13-16 years. 
A technique of psycho-physiological 
research was considered. A comparative 
analysis of changes in rates of psycho-
physiological reactions of the surveyed 
studies for data research’80s and 2000s is 
shown. It is established that the specificity 
of the training process is reflected in 
the nature of the changes of the latent 
period of simple and complex sensor 
motor reactions that have the majority 
of cases are genetically determined. 
Substantiated the importance of changes 
in these parameters in the practice of 
physical education.
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Вступ.1

Як свідчать дані наукової літератури підлітковий 
вік характеризується подальшим формуванням нейро-
динамічних функцій, що проявляється у поступовому, 
але не в рівномірному зменшенні часу простої і склад-
ної сенсомоторних реакцій [4,14] та  стабілізацією їх у 
юнацькому віці [21].

Відомо, що при дослідженні основних властивос-
тей нервової системи широкого застосування набули 
методи у визначенні сили нервових процесів (СНП) та 
функціональної рухливості нервових процесів (ФРНП), 
що ґрунтуються на реєстрації латентних періодів сен-
сомоторних реакцій [13]. Відомо також, що властивості 
нервової системи, так само як і особистісні якості лю-
дини, є генетично обумовленими, здійснюють вплив 
на поведінку людей та їх спілкування, проявляються у 
будь-якій сфері діяльності – навчальній, професійній, 
спортивній тощо [9, 10, 6-8] , а тому застосовуються 
у проведенні спортивного психофізіологічного відбору 
обдарованих дітей до занять різними видами спорту на 
етапах початкової спортивної підготовки та поглибле-
ної спортивної спеціалізації [19, 3, 1, 23].

Оскільки нервова система є визначальною у фор-
муванні пристосувальних реакцій організму [8, 18], а 
тренування, як відомо із фізіології рухової діяльності 
[20], по суті, і є постійним процесом пристосування, 
тоді актуальною може бути проблема дослідження 
сенсомоторних реакцій у дітей підліткового віку, що 
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займаються різними видами спорту. Останнє, як нам 
думається, поглибить раніше відомі дані інших авто-
рів [17], які дійшли того висновку, що специфічність 
різних видів спорту пред’являє до спортсменів ви-
сокого ґатунку особливі як особистісні (морально-
етичні), так і психофізіологічні якості.

Робота виконана за планом НДР Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – виявити можливість спе-

цифічного впливу тренувальних навантажень різної 
спрямованості на показники простої і складної сенсо-
моторних реакцій у юних спортсменів 13-16 років.

Методи та організація дослідження:
аналіз наукової та науково-методичної літератури з • 
проблем дослідження основних властивостей ВНД;
психофізіологічні дослідження;• 
методи статистики.• 

Психофізіологічні дослідження включали 
визначення латентних періодів простої зорово-
моторної реакції (ЛП ПЗМР) та складної зорово-
моторної реакції вибору двох з трьох подразників 
(РВ2-3). В обох випадках обстеження проводилися 
за методикою М.В. Макаренка [16] на приладі 
нейродинамічних обстежень (ПНДО-1), який є 
авторською розробкою науковців інституту фізіології 
імені О. О. Богомольця АН УРСР.

Методика проведення. Робота проводилася в 
режимі 1, підрежимі 1. Обстежуваний при появі 



104

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

будь-якого сигналу (червоного, зеленого чи жовтого 
кольору) повинен швидко натискати праву кнопку 
на виносному пульті обстежуваного, за принципом 
«сигнал-відповідь». Пред’являлось 30 подразників. 
Час експозиції становив 0,7с, а тривалість паузи змі-
нювалась автоматично за програмою, що була закла-
дена у приладі.

Через дві хвилини відпочинку після виконання 
першого тесту, досліджувався латентний період реак-
ції вибору (РВ2-3). Робота, відповідно, проводилася в 
режимі 2, підрежимі 1. Обстежуваному пред’являли 
ті ж самі сигнали, що і під час виконання попередньої 
роботи. При цьому він повинен якнайшвидше натис-
кувати праву кнопку великим пальцем правої руки 
на появу сигналу червоного кольору, відповідно, ліву 
кнопку – при появі сигналу зеленого кольору , а у разі 
появи сигналу жовтого кольору обстежуваний не по-
винен виконувати ніяких дій, оскільки цей сигнал є 
гальмівним. Кількість подразників, які необхідно було 
переглянути становило 120. Час експозиції становив 
0,7с. Пауза між експозиціями була постійною і дорів-
нювала 0,2с; при правильних відповідях обстежува-
ного час експозиції автоматично зменшується на 0,02 
с, тоді як при помилкових збільшується на стільки ж. 
Визначалися такі показники:

швидкість переробки інформації (120 подразників) • 
(с);
мінімальна експозиція подразників (с);• 
час виходу на мінімальну експозицію (с).• 

Дослідження проводилися на базі Броварського 
вищого училища фізичної культури (раніше 
Броварської школи – інтернату спортивного профілю) 
у 80-х (жовтень 1988 і 1989р.р) та 2000-х (жовтень 
2006 і 2007р.р) роках. Під нашим спостереженням 
перебували юні спортсмени 13-16 років (n=263), які 
за спрямованістю тренувального процесу (згідно кла-
сифікації видів спорту за О. Г. Дембо [5] ) були розпо-
ділені на дві експериментальні групи: група А – види 
спорту швидкісно – силового характеру (легка атлети-
ка: біг 100 і 200м, стрибки, штовхання ядра і метання 
диска; бокс; вільна боротьба); група Б – види спор-
ту, що переважно розвивають здібність витривалос-
ті (легка атлетика: біг 800, 1500, 3000 і 5000м, спор-
тивна ходьба; лижний спорт; велоспорт; академічне 
веслування; плавання: 200, 400 і 1500м). Контроль-
ну групу склали учні – однолітки, що не займаються 
спортом Броварської ЗОШ №3 (n=30) та Княжицької 
загальноосвітньої школи (Київська обл.) (n=32).

Усього проведено 639 людино-досліджень.
Результати дослідження.
У табл. 1 наведено динаміку простої і складної 

сенсомоторних реакцій (так званої психофізіологічної 
компоненти функціонального стану [11,12] ) 
юних спортсменів та їх однолітків – учнів ЗОШ, 
які не займаються спортом за даними першого 
(жовтень 2006р.) та другого (жовтень 2007р.) етапів 
досліджень.

Аналізуючи дані таблиці, відмітимо, що- показник 
ЛП ПЗМР суттєво (на високому 0,1 та 1% рівнях ста-
тистичної значимості) зменшується у представників 

обох експериментальних груп, тоді як у контрольній 
групі зміни наведеного показника не мали статистич-
но вірогідної різниці (Р>0,05).

Що стосується параметрів, які характеризують 
складну сенсомоторну реакцію, то, як можна бачити 
із даних цієї таблиці, у представників групи А реє-
струються достовірні зміни вищенаведених показни-
ків. Останнє свідчить про специфічність впливу видів 
спорту, що переважно розвивають здібності сили та 
швидкості на формування нейродинамічних функцій.

У спортсменів видів спорту на витривалість (лиж-
ників та велосипедистів), окрім плавців, зміни вка-
заних показників не мали достовірних відмінностей 
(Р>0,05).

Той факт, що у юних плавців, подібно до спортс-
менів групи А відмічається вірогідне покращен-
ня в динаміці параметрів складної зоровомоторної 
реакції (при Р<0,001 та P<0,01) може вказати на 
специфічність впливу тренувальних навантажень, 
що використовуються в навчально-тренувальному 
процесі, а саме, гармонійне поєднання навантажень 
різного характеру (на силу, швидкість та витривалість) 
забезпечує різнобічність розвитку фізичних здібностей 
спортсменів, що в цілому, позитивно відбивається 
на процесі формування нейродинамічних функцій 
ростучого організму.

Відзначимо також, що спеціалізація спортсменів в 
плаванні на дистанціях 200 і 400м, згідно класифікації 
видів спорту за О. Г. Дембо (1980), сприяє в рівній 
мірі розвитку якостей швидкості і витривалості, тоді 
як заняття плаванням на дистанції 1500м – аеробної 
витривалості. У нашому випадку, як відзначалося 
раніше, до групи спортсменів, що переважно 
розвивають якість витривалості увійшли плавці, що 
спеціалізуються в плаванні на дистанціях 200, 400, 
1500м.

В цьому аспекті результати наших досліджень 
узгоджуються з даними інших авторів [17], які 
вказують на те, що у студентів-плавців та волейболістів 
швидкість простої і складної рефлексометричних 
реакцій достовірно вища, ніж у представників інших 
видів спорту.

Виходячи із загально відомого положення про факт 
специфічності впливу тренувальних навантажень 
різного характеру на функції організму людей різного 
віку і професійної зайнятості [15, 5, 22, 2] нам 
представилась можливість здійснити порівняльний 
аналіз показників психофізіологічної компоненти 
функціонального стану двох різних за тренувальною 
спрямованістю груп спортсменів (табл. 2).

Аналізуючи дані представленої таблиці відмітимо 
наступне: за результатами першого етапу досліджень 
знаходимо, що між групами А і Б, за даними аналізу 
показників простої і складної сенсомоторних реакцій 
не існує вірогідних (окрім показника мінімальної екс-
позиції подразників) відмінностей (Р>0,05); повторні 
(через рік) дослідження вказують на те, що у представ-
ників групи А в порівнянні з групою Б реєструються 
достовірно кращі (при Р<0,001) рефлексометричні 
показники як простої, так і складної сенсомоторних 
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Таблиця 1

Показники психофізіологічної компоненти функціонального стану підлітків 13-16 років,  
що спеціалізуються в різних видах спорту та їх однолітків – учнів ЗОШ, які не займаються спортом  

за даними першого (жовтень 2006р.) та другого (жовтень 2007р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.),с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Боксери (n=22) I
II

233,1±3,40
192,1±2,80

72,9±1,07
60,9±0,69

18,1±1,00
7,6±0,61

56,6±2,34
41,8±1,17

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

9,31 < 0,001 9,43; <0,001 8,96; <0,001 5,66; <0,001

Борці (n=23) I
II

219,7±2,79
187,1±2,29

69,8±1,01
61,9±0,84

14,1±0,80
7,6±0,62

53,4±2,45
43,3±1,28

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

9,03; <0,001 6,01; < 0,001 6,42; <0,001 3,65; < 0,01

Легкоатлети 
(швидкісно-
силові види) 
(n=24)

I
II

232,8±5,99
185,3±2,00

69,5±1,07
64,7±0,91

16,7±0,65
8,5±0,63

57,5±3,25
44,6±1,13

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

7,52; <0,001 3,42; <0,01 9,06; <0,001 3,75; <0,001

Лижники (n=12) I
II

241,9±4,24
226,2±2,79

71,7±2,86
67,9±1,00

16,6±2,05
14,0±0,98

51,3±4,57
52,0±3,06

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

3,09; <0,01 1,25; >0,05 1,14; > 0,05 0,13; >0,05

Велосипедисти 
(n=20)

I
II

258,5±6,99
207,2±2,08

69,4±1,48
66,7±0,98

14,0±0,90
12,0±0,87

59,3±2,04
55,2±2,01

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

7,03; <0,001 1,52; >0,05 1,60; >0,05 1,43; > 0,05

Плавці (n=22) I
II

216,9±3,81
197,7±2,74

69,2±0,70
64,7±0,55

13,6±0,49
7,7±0,65

54,3±1,82
47,3±1,39

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

4,09; <0,001 5,06; <0,001 7,25; <0,001 3,06; <0,01

Учні ЗОШ 
(n=30)

I
II

241,4±3,87
241,1±5,85

69,6±0,85
68,1±0,53

16,9±0,72
15,4±0,40

50,3±1,84
52,7±1,46

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: 
t; P

0,04; >0,05 1,50, >0,05 1,82; >0,05 1,02; >0,05
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Таблиця 2
Порівняльний аналіз показників психофізіологічної компоненти функціонального стану юних спортсменів  

13-16 років, що переважно розвивають швидкісно-силові здібності (група А), здібності витривалості  
(група Б) та їх однолітків-учнів ЗОШ, які не займаються спортом (контрольна група)  

за даними першого (жовтень 2006р.) та другого  (жовтень 2007р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.),сС

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Група А (n=69) 
[1]

Група Б (n=54) [2]
Контрольна група 

(n=30) [3]

I
I
I

228,5±2,60
237,9±4,01
241,4±3,87

70,7±0,62
69,8±0,87
69,6±0,85

16,3±0,51
14,4±0,61
16,9±0,72

55,0±1,49
55,5±1,50
50,3±1,84

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:

t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

1,97; > 0,05
2,77; < 0,01
0,63; > 0,05

0,85; >0,05
1,05; > 0,05
0,16; > 0,05

2,39; <0,05
0,68; > 0,05
2,65; < 0,05

0,24; >0,05
1,99; >0,05
2,19; < 0,05

Група А (n=69) 
[1]

Група Б (n=54) [2]
Контрольна група 

(n=30) [3]

II
II
II

188,1±1,39
207,5±2,08
241,1±5,85

62,4±0,54
66,2±0,50
68,1±0,53

7,9±0,36
10,7±0,58
15,4±0,40

43,3±0,69
51,3±1,23
52,7±1,46

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:

t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

7,75; <0,001
8,81; < 0,001
5,41; < 0,001

5,16; < 0,001
7,53; < 0,001
2,61; < 0,05

4,10; <0,001
13,9; < 0,001
6,67; < 0,001

5,67; < 0,001
5,82; < 0,001
0,73; > 0,05

реакцій. Такий полярний характер змін латентних 
періодів вказаних реакцій у юних спортсменів може 
бути викликаний саме специфічністю впливу трену-
вальних занять різної спрямованості. На нашу думку, 
тренувальний процес є тим «середовищем» чи «умо-
вами виховання», які згідно уявлень І. П. Павлова, мо-
жуть бути альтернативними біологічній спадковості 
у формуванні особистісних якостей людини, типу її 
нервової системи. Що стосується зміни типу нервової 
системи, то як пише І. П. Павлов: «… при исключи-
тельной, как мы выражаемся, оранжерейной обста-
новке опыта возможно улучшение, урегулирование 
общей условно-рефлекторной деятельности живо-
тного – но и только. О прочной переделке типа, ко-
нечно, речи быть не может» [цит. 3,с.26].

Як і потрібно було очікувати, у учнів ЗОШ  по-
казники простої і складної сенсомоторних реакцій є 
гіршими, ніж у спортсменів обох груп. Однак статис-
тично вірогідний характер цих змін має місце лише 
на другому етапі досліджень. Як виняток,  зміни лише 
показника часу виходу на мінімальному експозицію 
не мав статистично достовірної (Р>0,05) різниці між 

спортсменами групи Б та представниками контроль-
ної групи. Тоді як за даними другого етапу досліджень 
знаходимо різнобічний характер психофізіологічних 
показників: в одних випадках суттєво кращими є ці 
показники у спортсменів, в інших – не знаходимо від-
мінностей між експериментальними, з одного боку, та 
контрольною, з іншого боку, групами.

Свідченням про беззаперечний факт специфічного 
впливу тренувальних навантажень різного  характеру 
на функції організму юних спортсменів (у нашому 
випадку, на психофізіологічну функцію) можуть бути 
дані аналогічних досліджень, які проводилися у 80-х 
роках на базі Броварської школи-інтернату спортив-
ного профілю.

Відзначимо, що групу А склали ті ж спортсме-
ни, що і в дослідженнях 2006-2007р.р., а до групи Б 
увійшли такі спортсмени: легкоатлети (види на ви-
тривалість), веслувальники-академісти, лижники-
гонщики, плавці. Контрольну групу представляли 
учні Княжицької ЗОШ (Київська обл.). Дослідження 
проводилися з використанням одного і того ж приладу 
– ПНДО-1.
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Таблиця 3

Показники психофізіологічної компоненти функціонального стану підлітків 13-16 років, що спеціалізуються  
в різних видах спорту та їх однолітків – учнів ЗОШ, які не займаються спортом за даними першого  

(жовтень 1988р.) та другого (жовтень 1989р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь Проста сенсомоторна 
реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.), с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію,сС

Боксери (n=22) I
II

227,6±2,73
197,1±1,92

71,1±0,89
62,1±0,49

16,9±0,57
9,8±0,41

57,5±2,33
45,1±1,32

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 9,14; <0,001 8,86; <0,001 10,11; <0,001 4,63; <0,001

Борці (n=20) I
II

222,8±3,69
201,4±2,27

69,2±1,02
65,0±0,85

14,4±0,79
11,7±0,71

51,0±1,51
45,2±1,10

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 4,94; <0,001 3,16; < 0,01 2,33; <0,05 3,10; < 0,01
Легкоатлети 
(швидкісно-
силові види) 
(n=24)

I
II

220,9±4,86
201,6±2,23

69,8±1,05
65,7±1,07

16,8±0,74
10,3±0,92

51,9±2,07
45,8±1,65

Конфіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P

3,61; <0,01 2,73; <0,05 5,51; <0,001 2,30; <0,05

Легкоатлети (види 
на витривалість) 
(n=18)

I
II

241,8±3,63
214,3±2,98

73,2±1,20
73,0±1,07

18,4±1,03
15,9±0,86

57,1±1,41
54,7±1,98

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 5,18; <0,001 0,12; >0,05 1,86; > 0,05 0,99; >0,05

Веслувальники 
(n=14)

I
II

231,8±3,81
220,5±2,13

69,9±1,44
69,0±1,35

14,7±0,93
12,6±0,92

58,4±1,50
56,1±2,28

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 2,59; <0,05 0,46; >0,05 1,61; >0,05 0,84; > 0,05

Лижники (n=20) I
II

238,0±2,50
222,2±1,43

71,0±1,12
69,8±0,81

15,3±0,67
14,8±0,69

57,2±2,07
53,3±1,21

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 5,49; <0,001 0,87; >0,05 0,52; >0,05 1,63; >0,05

Плавці (n=20) I
II

219,7±3,04
203,4±2,55

69,0±0,61
64,8±0,65

15,3±0,59
12,8±1,02

57,3±1,98
48,2±1,41

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 4,11; <0,001 4,71, <0,001 2,12; <0,05 3,74; <0,01

Учні ЗОШ (n=27) I
II

247,0±2,69
242,0±3,90

68,5±0,61
67,5±0,47

16,9±0,63
16,1±0,55

50,7±1,60
51,3±1,64

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей: t; P 1,06; >0,05 1,30; >0,05 0,96; >0,05 0,26; >0,05
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Таблиця 4
Порівняльний аналіз показників психофізіологічної компоненти функціонального стану юних спортсменів 13-

16 років, що переважно розвивають швидкісно-силові здібності (група А), здібності витривалості  
(група Б) та їх однолітків-учнів ЗОШ, які не займаються спортом (контрольна група) за даними першого 

(жовтень 1988р.) та другого  (жовтень 1989р.) етапів досліджень, Х±m

Показники

Обстежувані Ет
ап

и 
до

сл
ід

ж
ен

ь
Проста сенсомоторна 

реакція Складна сенсомоторна реакція

ЛП ПЗМР, мс

Швидкість 
переробки 

інформації (120 
подразн.), с

Мінімальна 
експозиція 

подразників, с

Час виходу на 
мінімальну 

експозицію, с

Група А (n=63) 
[1]
Група Б (n=77) [2]
Контрольна група 
(n=32) [3]

I
I
I

223,9±2,19
232,8±1,88
247,0±2,69

70,1±0,57
70,8±0,57
68,5±0,61

16,0±0,42
16,0±0,43
16,9±0,63

53,6±1,20
57,4±0,89
50,7±1,60

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:
t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

3,08; < 0,01
6,66; < 0,001
4,33; < 0,001

0,87; >0,05
1,92; > 0,05
2,76; < 0,01

0,00; >0,05
1,19; > 0,05
1,18; > 0,05

2,54; <0,05
1,45; >0,05

3,66; < 0,001

Група А (n=62) 
[1]
Група Б (n=72) [2]
Контрольна група 
(n=27) [3]

II
II
II

199,9±1,24
214,6±1,46
242,0±3,90

64,2±0,51
69,1±0,58
67,5±0,47

7,9±0,36
10,7±0,58
15,4±0,40

45,3±0,78
52,8±0,90
51,3±1,64

Коефіцієнти 
достовірності 
відмінностей:
t; P [1-2]
t; P [1-3]
t; P [2-3]

7,67; <0,001
10,29; < 0,001
6,58; < 0,001

6,34; < 0,001
4,76; < 0,001
2,14; < 0,05

5,68; <0,001
8,02; < 0,001
2,79; < 0,01

6,30; < 0,001
3,30; < 0,01
0,80; > 0,05

Результати психофізіологічних досліджень мину-
лих років (табл. 3 і 4) майже повністю узгоджуються з 
даними, які ми отримали при проведенні обстежень в 
2000-х роках. Якщо й були відмінності, то вони були 
поодинокими і відносилися лише до першого (почат-
кового) етапу досліджень (див. табл. 1 і 2).

Висновки
Результати проведених досліджень дають можли-

вість констатувати, що підлітковий вік спортсменів 
характеризується подальшим формуванням психофі-
зіологічних функцій організму за даними покращення 
показників психофізіологічної компоненту функціо-
нального стану, якими є параметри простих і склад-
них сенсомоторних реакцій.

Незважаючи на те, що типологічні властивості 
нервової системи є вродженими і мало змінюються в 
процесі онтогенетичного розвитку, в процесі система-
тичних занять спортом формуються індивідуально-
типологічні особливості нервової системи, що є 
властивими як для певного виду спорту, так і для 
видів спорту з різною спрямованістю тренувального 
процесу.

Подальші дослідження передбачається провести 
у напрямку вивчення впливу занять різними видами 
спорту на розвиток основних психічних якостей юних 
спортсменів.
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Особенности технической подготовки спортсменов  
с нарушениями слуха в различных видах спорта

Хуртик Д.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотации:
Проанализирована научно-методическая 
и специальная литература по адаптив-
ному спорту: настольном теннисе, ба-
скетболе, дзюдо, лыжных гонках.  Про-
ведены беседы с ведущими тренерами, 
работающими в дефлимпийском спорте. 
Осуществлялось наблюдение за трени-
ровочным процессом высококвалифици-
рованных спортсменов с нарушениями 
слуха, специализирующихся в лыжных 
гонках. Установлено, что для техниче-
ской подготовки спортсменов использу-
ется принцип разучивания и совершен-
ствования упражнений от простого к 
сложному с многократным повторением. 
Показана необходимость привлечения 
физически здоровых спортсменов в тре-
нировочный процесс дефлимпийцев для 
оптимизации их технической подготовки. 
Получены данные, позволяют опреде-
лить направления совершенствования 
технического мастерства данной катего-
рии спортсменов. 

Хуртик Д.В. Особливості технічної 
підготовки спортсменів з порушен-
нями слуху в різних видах спорту. 
Проаналізовано науково-методична і 
спеціальна література по адаптивному 
спорту: настільному тенісі, баскетболі, 
дзюдо, лижних гонках. Проведено бесіди 
з провідними тренерами, що працюють в 
дефлімпійському спорті. Здійснювалося 
спостереження за тренувальним проце-
сом висококваліфікованих спортсменів з 
вадами слуху, що спеціалізуються в лиж-
них гонках. Встановлено, що для технічної 
підготовки спортсменів застосовується 
принцип розучування і вдосконалення 
вправ від простого до складного з багатора-
зовим повторенням. Показана необхідність 
залучення фізично здорових спортсменів 
у тренувальний процес дефлімпійців для 
оптимізації їх технічної підготовки. Отри-
мано дані, дозволяють визначити напрям-
ки вдосконалення технічної майстерності 
даної категорії спортсменів.

Khurtyk D.V. Features of the 
technical training athletes with 
hearing impaired in various sports. 
It was analysed scientific-methodical 
and specialized literature on adaptive 
sports: table tennis, basketball, judo, 
skiing. It is conducted interviews 
with leading coaches working in 
the Deaflympic sport. Monitor the 
training process of elite athletes with 
hearing impairments, specializing in 
ski racing. Found that for technical 
training of athletes use the principle 
of learning the exercises and 
improvement from simple to complex 
with the rote. It was shown the 
necessity of attracting able-bodied 
athletes in the training process 
deflimpiytsev to optimize their 
technical training. The data obtained 
allow us to determine the direction of 
improving the technical skills of this 
category of athletes.

Ключевые слова:
спортсмен, техническая подготовка, 
нарушения, слух.

спортсмен, технічна підготовка, пору-
шення, слух.

athlete, technical preparation, 
disorders, hearing.

Введение.1

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния на современном этапе развития общества каждый 
из десяти жителей Земли является инвалидом вслед-
ствие различных заболеваний. ЮНЕСКО также отме-
чает, что в мире насчитывается 250 миллионов детей с 
ограниченными возможностями возрастом от 14 лет, в 
том числе 42 миллиона с нарушениями слуха, которые 
имеют умеренные, тяжелые и глубокие нарушения. 
Около 2 – 3 % из них имеют такое поражение слуха, 
что затрудняет их социальное общение [5, 7].

Исследования многих авторов определили значи-
тельное отставание глухих детей от их здоровых свер-
стников в развитии двигательных качеств (Байкина, 
Сермеев, 1991). Отставание выражено в недостаточно 
точной координации движений, низком уровне разви-
тия пространственной ориентации, поддержке равно-
весия (Грибовская, 1991). По данным Г.В. Трофимо-
вой (1979), С.П. Хомко, А.Р. Сермеева (1993) у глухих 
детей наблюдается значительное ухудшение вестибу-
лярных функций по сравнению со здоровыми.

Поэтому физическое воспитание и занятия спор-
том являются мощнейшим средством, способствую-
щим не только воспитанию, укреплению здоровья, 
но и становлению социальной адаптации, что крайне 
важно для лиц с особыми потребностями, в частно-
сти, с нарушениями слуха (Андриенко, 2001; Бри-
скин, 2002).

На современном этапе в связи с возрастанием зна-
чения двигательной активности, участием спортсме-
нов с нарушениями слуха в Дефлимпийских играх, 
изменением содержания, методов и средств образо-
вания, приобщением спортсменов данной категории 
© Хуртик Д.В., 2012

к самостоятельным систематическим тренировкам, 
подготовкой к активной и самостоятельной полезной 
трудовой деятельности существенно повысилась ак-
туальность проблемы совершенствования системы 
спортивной тренировки с данной категорией спор-
тсменов (Сишко; Мутьев, 2006). 

К тому же на протяжении последних лет среди 
сильнейших спортсменов мира с нарушениями слуха 
значительно возросла плотность результатов и обо-
стрилась конкуренция. В результате с этим актуаль-
ными являются исследования, направленные на поиск 
путей повышения результатов спортсменов с учетом 
систематизации спортивной подготовки и создания 
моделей техники, которые будут эффективны для лиц 
с нарушениями слуха.

Работа выполнена согласно «Сводному плану 
НИР в сфере физической культуры и спорта на 2011-
2015 гг.» Министерства образования и науки, молоде-
жи и спорта Украины по теме 2.16 «Совершенствова-
ние средств технической и тактической подготовки 
квалифицированных спортсменов с использованием 
современных технологий измерения, анализа и моде-
лирования движений».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: изучить особенности технической 

подготовки спортсменов с нарушениями слуха в различ-
ных видах спорта по данным литературных источников.

Методы исследования: изучение и анализ специ-
альной и научно-методической литературы; педаго-
гическое наблюдение; беседа с ведущими тренерами 
дефлимпийского спорта.

Результаты исследований. 
В последние годы значительно возросло внимание 

к предоставлению инвалидам возможностей для заня-
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тий спортом. В настоящее время в мировом сообще-
стве сложилось несколько направлений функциони-
рования адаптивного спорта. Адаптивный спорт – это 
спорт, модифицированный  или созданный для удо-
влетворения особых потребностей лиц с отклонением 
в состоянии здоровья [1].

Наибольшее распространение и признание миро-
вой общественности получили три направления: па-
ралимпийское, сурдлимпийское и специальное олим-
пийское [4].

Адаптивным спортом занимаются пять основных 
категорий инвалидов: лица с поражением опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта; 
лица, перенесшие операции по поводу пересадки вну-
тренних органов. Из всех вышеупомянутых категорий 
наибольший опыт по организации физкультурно-
оздоровительной  и спортивной работы имеют ин-
валиды с поражением органов слуха [8]. Поэтому 
именно эта категория спортсменов будет рассмотрена 
более детально.

Международное спортивное движение инвалидов 
возникло в 1924 году после проведения первых Все-
мирных игр глухих и основания в этом же году Меж-
дународного спортивного комитета глухих. Глухие 
спортсмены не участвуют в паралимпийских играх, 
а проводят сурдлимпийские игры (с 2001 г. Дефлим-
пийские), так как относят себя к культурно-языковому 
меньшинству без физических и психических наруше-
ний [5, 6]. 

Соревнования среди атлетов с нарушениями слуха 
проводят по правилам, утвержденным Международ-
ными спортивными федерациями. Исключение со-
ставляют некоторые изменения технического харак-
тера, связанные со спецификой данного контингента 
занимающихся (Башкиров, 2000; Брискин, 2007).

Виды спорта, которые входят в программу сорев-
нований среди лиц с нарушениями слуха, представле-
ны на рис. 1.

Техническая подготовка этих спортсменов имеет 
свои особенности, поскольку они имеют нарушения 
органов слуха. Для слабослышащих школьников ха-
рактерны следующие нарушения в двигательной об-
ласти, которые необходимо учитывать при организа-
ции занятий адаптационной направленности:

недостаточно точная координация и  уверенность в • 
движениях;
относительная замедленность•  при овладении двига-
тельными навыками;
сложность сохранения статического и динамическо-• 
го равновесия;
низкий уровень развития ориентирования в про-• 
странстве;
медленная скорость выполнения отдельных движений;• 
низкий уровень развития двигательных качеств • 
(особенно силы, ловкости, выносливости);
сниженная скорость обратной реакции;• 
нечеткое снятие тормозного влияния коры головно-• 
го мозга.

Рис. 1. Основные виды адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха [3].

Основные виды  адаптивного  спорта глухих   

Олимпийские виды  спорта   

Баскетбол   
Боулинг   
Бадминтон    
Борьба  греко-римская  
Борьба  вольная   
Велоспорт   
Волейбол    
Водное поло  
Гандбол  
Легкая  атлетика   
Ориентирование   
Плавание   
Настольный теннис
Стрельба    
Теннис   
Футбол   
Хоккей   
Лыжи    

Виды  спорта, не  входящие  в  
программу  Олимпиады  глухих 

Армрестлинг   
Шахматы   
Шашки   
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По сравнению со слышащими сверстниками сла-
бослышащие юноши имеют более низкий уровень раз-
вития основных физических качеств, которые требуют 
дальнейшего совершенствования. Также следует от-
метить, что система физического воспитания в школах 
для слабослышащих, которая традиционно сложилась, 
не обеспечивает необходимого уровня развития физи-
ческих качеств и должным образом не обеспечивает 
процесс физической реабилитации и социальной адап-
тации слабослышащих школьников [5, 7, 9]. 

Так, например, при освоении основ технической 
подготовки в работе со слабослышащими спортсме-
нами необходимо придерживаться принципа по-
степенности и последовательности (от простого к 
сложному). В процессе применения упражнений надо 
использовать принцип многоразового повторения 
одного и того же приёма.

При овладении техникой  игры в настольный тен-
нис необходимо придерживаться следующей последо-
вательности:

Разучивание правильной хватки, жонглирования 1. 
мячом, имитация срезок справа и слева, отработ-
ки этих элементов около тренировочной стенки, 
освоения техники перемещения.

Совершенствование срезок и накатов на столе в 2. 
разных направлениях и поединках, усвоение по-
дач справа и слева без вращения, закрепление 
техники перемещения около стола.

Овладение подрезками справа и слева, подача 3. 
со сложным вращением, разучивание технико-
тактических комбинаций, совершенствование на-
катов справа и слева по подрезке.

Усвоение топ-спина справа и слева, дальнейшее со-4. 
вершенствование ранее усвоенных технических 
приёмов и технико-тактических комбинаций.

Закрепление и дальнейшее совершенствование 5. 
техники и тактики игры в игровых упражнениях, 
играх на счет, соревнованиях.

С целью лучшего формирования у слабослышащих 
учеников представления о характере изучаемого дви-
жения, во время перехода к освоению техники ударов 
следует использовать наглядность: учебные фильмы, 
просмотр соревнований по настольному теннису, про-
ведение совместных занятий по настольному теннису 
при участии спортсменов с нарушениями слуха и их 
здоровыми сверстниками путем использования сорев-
новательного метода [7, 8, 10].

При освоении технических приёмов в настольном 
теннисе на начальном этапе обучения применять ими-
тационные упражнения и упражнения на тренажерах. 
Имитационные упражнения помогают правильно 
усвоить структуру движения в целом и отдельных его 
фаз [7].

Техника баскетбола имеет два больших раздела: 
техника нападения и техника защиты. Действия в на-
падения нападении включают технику передвижения 
и технику владения мячом, а техника защиты – пере-
движения, отбор мяча и противодействия.

На начальном этапе обучения глухих детей необ-
ходимо: а) привить им правильные навыки осущест-

вления игровых действий игры; б) воспитать навыки 
выполнения игровых действий, состоящих из этих 
приёмов; в) научить их применять изученные приёмы 
и игровые действия в простейших условиях игры [2].

С этой целью необходимо подбирать упражнения 
для индивидуального совершенствования таких дей-
ствий, как передача и ловля мяча, ведение и броски 
мяча в корзину (Ельфимова, 2006).

Для глухих детей требуется демонстрация прие-
мов, которая дополняется демонстрацией наглядных 
пособий (плакаты, фильмы, схемы и т.д.). Также до-
пускаются имитация и пробные попытки занимаю-
щихся выполнять технические приёмы. Изучение 
элемента техники необходимо начинать стоя на месте 
с последующим выполнением его при ходьбе и беге, 
совершенствовать в различных перестроениях, давать 
дополнительные задания перед выполнением дви-
гательных действий. Для лучшего усвоения можно 
проводить игры по баскетболу вместе со здоровыми 
детьми [2].

Также отмечается эффективность совместного 
учебно-тренировочного процесса в дзюдо по трем на-
правлениям:

1. Совместное проведение учебно-тренировочных 
занятий ( по общей программе) здоровых дзюдоистов 
и с нарушениями слуха.

Но это направление было менее эффективным, 
потому что при обучении технико-тактическим дей-
ствиям и совершенствовании в них спортсмены с на-
рушением слуха механически копируют приемы без 
логического осмысления, которое необходимо для 
более успешного освоения двигательного действия. 
Также эти спортсмены быстрее устают, и в связи с на-
ступлением физического и психического утомления 
им не хватает времени на восстановление.

2. Параллельное проведение учебно-
тренировочных занятий, с разделением по группам, 
физически здоровых дзюдоистов и с нарушениями 
слуха.

Данная организация процесса позволяет снизить 
интенсивность тренировочной нагрузки, более под-
робно объяснить цели и задачи определенных зада-
ний. Спортсмены с нарушениями слуха наблюдая за 
выполнением приемов физически здоровыми дзю-
доистами, оценивают скорость и технику проведения 
бросков, а также учатся преодолевать усталость. Дзю-
доисты с депривацией слуха стремятся соответство-
вать уровню физической и технико-тактической под-
готовленности физически здоровых дзюдоистов.

3. Проведение учебно-тренировочных занятий 
спортсменов с нарушениями слуха по специальной 
программе с привлечением физически здоровых дзю-
доистов.

Это направление оказалось наиболее эффектив-
ным. Данный процесс подготовки организован и спла-
нирован с учетом физических, умственных и психи-
ческих особенностей инвалидов по слуху. В процессе 
обучения и совершенствования отработки приемов 
осуществляется на физически здоровых дзюдоистах, 
которые следят за правильной техникой выполнения 
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движения. В результате этого у тренера появляется 
больше времени для индивидуальной работы с каж-
дым занимающимся [6, 8, 10].

В лыжных гонках также есть свои особенности 
при подготовке спортсменов с нарушениями слуха. 
Проведенный нами педагогический эксперимент по-
казывает, что практически на каждом занятии произ-
водится видеосъемка техники лыжников-гонщиков 
с нарушениями слуха при передвижении на лыжах 
зимой или на лыжероллерах летом. После этого про-
водится собрание, и тренер каждому спортсмену ука-
зывает на его ошибки в технике. Также на каждом 
занятии большое внимание уделяется имитационным 
упражнениям, которые направлены на развитие устой-
чивости и равновесия, необходимых при передвиже-
нии на лыжах. Как было отмечено главными трене-
рами дефлимпийской сборной команды Украины по 
лыжным гонкам Г.А. Глазко и А.Ю. Глухих, необхо-
дим индивидуальный подход к каждому спортсмену, 
учитывающий его отклонения в состоянии здоровья, а 
также привлечение здоровых спортсменов для показа 
элементов техники передвижения на лыжах.

Выводы.
Анализ специальной и научно-методической ли-

тературы показал, что стремительное развитие адап-

тивного спорта положительно влияет на социальную 
адаптацию в обществе людей с ограниченными воз-
можностями.

При рассмотрении технической подготовки спор-
тсменов с нарушениями слуха в отдельных видах 
спорта были выявлены определенные особенности: 
обучение новым двигательным действиям или техни-
ческим элементам необходимо осуществлять от про-
стого к сложному с многократными повторениями, и 
сопровождать показом фильмов, схем и т.п. 

Также надо учитывать состояние здоровья каж-
дого занимающегося, его физическое и психическое 
развитие индивидуально. Эффективно влияет на под-
готовку спортсменов с нарушениями слуха учебно-
тренировочный процесс, предусматривающий про-
ведение занятий с привлечением физически здоровых 
спортсменов. 

Дальнейшие перспективы наших исследований 
будут направлены на проведение метода видеосъемки 
передвижения на лыжах высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков с нарушениями слуха для полу-
чения биомеханических характеристик техники клас-
сических лыжных ходов.
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проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Методологічні аспекти визначення величини  
фізичного навантаження в спорті

Чернозуб А.А.
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

Анотації:
Розглянуто основні аспекти системи 
контролю підготовки в спорті, та ви-
ділено дві методологічні концепції 
визначення величини фізичного на-
вантаження в процесі тренувальних 
занять. Встановлено, що в фізичній 
культурі та спортивній діяльності в 
процесі занять оцінюють величину 
фізичних навантажень переважно за 
рахунок реакції показників функціо-
нальних систем організму на зовніш-
ній подразник. Така оцінка, особливо 
при вузькому спектрі контрольованих 
показників (за реакцією серцево-
судинної, чи респіраторної систем), 
носить більш теоретичний характер і 
не дозволяє чітко визначити критичні 
рівні навантаження на конкретний ор-
ганізм. Дана проблема свідчить про 
необхідність використання якогось 
єдиного, комплексного, придатного 
для чіткого математичного аналізу, 
універсального, можливо умовного, 
показнику, або критерію оцінки фізич-
ного навантаження. Розробка даного 
критерію дозволить оптимізувати 
тренувальний процес на різних ета-
пах підготовки з урахуванням індиві-
дуальних можливостей спортсменів.

Чернозуб А.А. Методологические аспек-
ты определения величины физической 
нагрузки в спорте. Рассмотрены основные 
аспекты системы контроля подготовки в 
спорте и выделены две методологические 
концепции определения величины физи-
ческой нагрузки в процессе тренировочных 
занятий. Установлено, что в физической 
культуре и спортивной деятельности в про-
цессе занятий оценивают величину физи-
ческих нагрузок преимущественно за счет 
реакции показателей функциональных си-
стем организма на внешний раздражитель. 
Такая оценка, особенно при узком спектре 
контролируемых показателей (за реакцией 
сердечно-сосудистой или дыхательной си-
стем), носит более теоретический характер 
и не позволяет четко определить критиче-
ские уровни нагрузки на конкретный орга-
низм. Данная проблема свидетельствует о 
необходимости использования какого-либо 
единого, комплексного, пригодного для 
четкого математического анализа, универ-
сального, возможно условного, показателю 
или критерия оценки физической нагруз-
ки. Разработка данного критерия позволит 
оптимизировать тренировочный процесс на 
разных этапах подготовки с учетом индиви-
дуальных возможностей спортсменов.

Chernozub A.A. Methodological 
aspects of values for determining 
the physical load in sport. The 
main aspects of the control system 
of training in sport and identified two 
methodological concepts determine 
the amount of physical activity during 
the training sessions. It is established 
that the physical training and sports 
activities in the course of employment 
estimate the value of physical activity 
mainly due to the reaction rates of the 
functional systems of the body to an 
external stimulus. Such an assessment, 
especially in a narrow range of 
controllable parameters (for the reaction 
of the cardiovascular and respiratory 
systems), is more theoretical in nature 
and does not allow to clearly define 
the critical load levels for a particular 
organism. This problem highlights the 
need to use a single, integrated, suitable 
for precise mathematical analysis of the 
universal, possibly conditional, indicator 
or criteria for evaluating physical 
activity. Development of this criterion 
will optimize the training process at 
different stages of training opportunities 
tailored to individual athletes.

Ключові слова:
навантаження, методологія, оцінка, 
контроль, спорт, компоненти, тре-
нування, процес.
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training process.

Вступ.1

Сучасний спорт, як і всі інші явища суспільного 
життя людини, відчуває на собі значний вплив 
науково-технічного розвитку цивілізації, що в значній 
мірі сприяє становленню наукового базису даного 
виду діяльності. Стрімкий розвиток біологічної науки 
загалом, у тому числі фізіології, нейрофізіології та 
біохімії, спричинив великі зміни в теорії та практиці 
спорту [4, 5, 8, 9]. Різні види нанотехнологій та 
становлення електронних методів лабораторного 
контролю теж призвели до революційних переглядів 
існуючої системи підготовки спортсмена та деталізації 
розуміння сутності процесів, що відбуваються в 
організмі на різних етапах тренувань. Особливо 
важливими в цьому плані стали результати кропітких 
досліджень щодо різних аспектів метаболізму та 
енергозабезпечення організму [2, 17, 18]. 

В той же час, украй проблемним лишається пи-
тання щодо загальної та детальної оцінки обсягів та 
інтенсивності фізичних навантажень, яким піддається 
організм людини в процесі занять фізичною культу-
рою та спортом [8, 10, 12]. Особливу актуальність це 
питання набуває саме в фізичній культурі та в оздо-
ровчих видах спорту, якими займається безліч людей 
різного віку та статті. Гострота питання зумовлена в 
першу чергу проблемою встановлення адекватності 
навантажень можливостям організму, особливо у ді-
тей та у юнаків. Відсутність такої адекватності загро-
© Чернозуб А.А., 2012

жує виникненням патологічних, часом незворотних 
процесів в організмі, що часто має місце за умов не-
сталого рівня метаболізму [6, 9, 14, 17]. 

У світлі вищевикладеного актуальним є оглядове 
дослідження сучасних методологічних підходів до 
оцінки величин фізичного навантаження в спорті. 
Проблемність даного питання є закономірним еле-
ментом наукових досліджень в межах тематики НДР 
кафедри ТМФВ і здоров'я людини Миколаївського 
національного університету ім. В.О.Сухомлинського 
«Варіативність показників тренувальної роботи з ат-
летизму та їх вплив на динаміку функціонального ста-
ну організму студентів», номер державної реєстрації 
0109U004555.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є розгляд та порівняльний 

аналіз ефективності сучасних методичних підходів 
до оцінки фізичного навантаження в спорті взагалі, та 
конкретно в силових видах.

Матеріалом досліджень слугували доступні літе-
ратурна дані та результати власних досліджень щодо 
використання різних методик оцінки фізичних наван-
тажень в спорті.

Для досягнення поставленої мети були використа-
ні наступні методи дослідження: теоретичний аналіз 
та узагальнення науково-методичної літератури і до-
кументальних матеріалів, анкетування тренерів з си-
лових видів спорту, а також порівняльний аналіз ме-
тодик за комплексом показників.
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Останній передбачав такі компоненти оцінки: абсо-
лютна та відносна інтенсивність, середня та максималь-
на вага обтяження, коефіцієнт інтенсивності та інші.

Результати дослідження. 
Узагальнюючи результати аналізу спеціальної 

науково-методичної літератури можливо сказати, що 
в сучасній системі спортивної підготовки поняття 
«фізичне навантаження» розуміють, як фактор впливу 
фізичних вправ на організм спортсмена, що викликає 
активну реакцію його функціональних систем в по-
трібному напрямку. Такі, або близькі за смислом до 
цього визначення трактовки є звичайними у вітчизня-
ній та зарубіжній літературі [3, 12, 16, 17]. 

Цілком закономірно, що відповідно до даного ви-
значення, «класична» система оцінки фізичного на-
вантаження ведеться за принципом обліку реакцій 
організму на якийсь чинник: певну вагу спортивного 
снаряду, рівень зусилля на здолання якогось виду опо-
ру, швидкість бігу, висоту стрибка тощо. Всі вказані 
варіанти фізичного навантаження на організм можли-

во визначити в конкретних одиницях – загальний об-
сяг роботи в метрах, кілометрах, кілограмах, тоннах 
та інших одиницях. Але, вказані одиниці виміру є до-
сить результативними лише в системі одномоментної 
оцінки, що і використовують в більшості видів спорту 
для визначення спортивного (тобто кінцевого) резуль-
тату. Для розгляду процесів та явищ, які відбуваються 
в організмі (біологічна складова) та під час підготовки 
спортсмена (тренувальна складова) вказані одиниці 
виміру мало придатні і не несуть потрібної інформа-
тивності.

Об’ємний аналіз літератури свідчить, що пере-
важна більшість фахівців в галузі спорту величину 
фізичних навантажень характеризують не стільки 
із «зовнішньої», як із «внутрішньої» сторони, через 
оцінку якої опосередковано розраховують обсяг «зо-
внішнього» навантаження [3,4, 5, 7, 8]. Так, на рис. 
1 наведена схема системної взаємодії величини зо-
внішнього навантаження та реакцією організму на 
даний подразник, яка характеризує основу процесу 

Рис.1 Схема системної взаємодії величини зовнішнього навантаження та 
реакцією організму на даний подразник.
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Таблиця 1
Результати анкетування тренерів з силових видів спорту м. Миколаєва, що до виявлення найбільш  

часто застосовуваних показників оцінки величини «зовнішнього» навантаження, n=34

Відсоток від 
загальної 
кількості 

анкетованих 
тренерів з 

силових видів 
спорту

Варіанти показників оцінки величини «зовнішнього» навантаження

АІ, ВІ, МВО, 
ОТР, ЧСС 

КІ, СВО, МВО, 
КПШ, 

ВСР, гормони, ферменти та 
інші біохімічні показники

ОТР, КПШ, АІ, ВІ, 
МВО, ЧСС,

25,7 % 32,0 % 1,7 % 40,6 %

Примітка: АІ – абсолютна інтенсивність; ВІ – відносна інтенсивність; КІ – коефіцієнт інтенсивності; МВО – мак-
симальна вага обтяження; СВО – середня вага обтяження; ОТР – обсяг тренувальної роботи; КПШ – кількість під’ємів 
штанги; ВСР – вареабільність серцевих ритмів.

контролю тренувальної підготовки в спорті. Оцінка 
зовнішнього навантаження характеризується багато-
факторною системою (показники обсягу та інтенсив-
ності роботи) в основі якої лежить передусім величи-
на зовнішнього подразника (зона навантаження), що 
дозволяє більш деталізовано управляти тренуваль-
ним процесом.

В свою чергу, оцінка силової протидії організму 
зовнішньому опору дозволяє чітко визначити межи 
індивідуальних можливостей спортсменів в різних зо-
нах навантаження. Водночас, реакція функціональних 
систем організму (м’язової, серцево-судинної, ендо-
кринної та інших) на величину та характер фізичних 
навантажень свідчить не лише про їх адекватність, 
але й про механізм індивідуальної адаптації.

Головною метою проведеного нами анкетування 
було виявлення основних показників оцінки величи-
ни «зовнішнього» навантаження, які застосовують 
тренери м. Миколаєва в процесі тренувальних занять 
з силових видів спорту.  Після опрацювання даних ан-
кетування було отримано такі результати (табл. 1).

Аналіз одержаних результатів анкетування свід-
чить про те, що майже всі тренери (98,3 %) з сило-
вих видів спорту, які приймали участь в дослідженні, 
переважно використовують для оцінки величини «зо-
внішнього» навантаження загальноприйняті компо-
ненти тренувальної роботи. В свою чергу, методика 
оцінки досліджуваного показника за рахунок реакції 
функціональних систем організму на зовнішній по-
дразник, даними тренерами (лише 1,7 %) майже не за-
стосовується в процесі підготовки спортсменів. 

Така оцінка, особливо при вузькому спектрі 
контрольованих показників (за реакцією серцево-
судинної, чи респіраторної систем), носить більш 
теоретичний характер і не дозволяє чітко визначи-
ти критичні рівні навантаження на конкретний ор-
ганізм в конкретних умовах. Орієнтація тренера на 
вказаний вид оцінки навантажень часто призводить 
практично до втрати сутності взаємозв’язку в дина-

мічній системі «навантаження – адаптивна реакція» 
і показує лише одноразову фіксацію показників ста-
ну системи на певній фазі взаємодії її компонентів. 
Незважаючи на ці недоліки, подібна система оцінки 
навантажень є базисною в роботі будь якого тренера, 
який завдяки досвіду, тривалості тренувального про-
цесу та порівняльного аналізу подібних прикладних 
задач майже інтуїтивно нівелює проблему адекват-
ності фізичних навантажень властивостям організму. 
Але, на відміну від професійного спорту, фізкульту-
ра та оздоровчі види спорту є украй чутливими до 
недоліків існуючої системи оцінки навантажень за 
принципом контролю «внутрішніх» реакцій. Голо-
вними причинами цього є робота з непідготовленим 
контингентом, відсутність чітких критеріїв підбору 
тренувальних груп та явно виражена різниця в меті 
тренувань [1, 11]. Тобто, наявна ситуація щодо оцін-
ки фізичних навантажень свідчить про необхідність 
використання якогось єдиного, універсального, 
можливо умовного, показнику, або критерію оцінки 
фізичного навантаження, без якого неможливі будь 
як теоретичні та прикладні побудови і розрахунки 
тренувального процесу. 

Пошуку ефективних методів визначення показ-
ника «зовнішнього» навантаження та його відпо-
відності характеру функціональних змін в організмі 
спортсменів завжди приділяли значну увагу не тіль-
ки науковці-теоретики, але і тренери-практики, що 
вказує на актуальність даного питання в усіх галузях 
спорту[9, 10, 18]. Їх напрацювання загалом можливо 
звести до двох методологічних концепцій, перша (і 
переважна) із яких оцінює показник навантаження, 
або зовнішнього опору, виключно через контроль 
відповідної реакції функціональних систем організ-
му спортсменів на виконану роботу [6, 9]. По суті, 
за рахунок динаміки показників серцево-судинної, 
ендокринної, дихальної та інших функціональних 
систем організму людини, у результаті застосування 
в процесі занять відповідного навантаження, прово-
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дять оцінку його мінімальних, робочих, максималь-
них та критичних рівнів [9, 15, 17]. 

У більшості наукових статей і практичних ре-
комендацій з різних питань спорту [3, 5, 11] умови 
постановки експериментів так і характеризують: ви-
сокий, низький, максимальний рівень навантажень, 
лише іноді приводячи їх до якихось показників (ваги, 
метрів, кілометрів тощо). При цьому порівняти їх за 
певним критерієм, в тому числі відносно того, або ін-
шого спортсмена, практично неможливо. Значну про-
блему при цьому створюють також індивідуальні осо-
бливості реакцій організму спортсмена на однакове 
навантаження, тож і усереднені результати контролів 
можуть носити хибний характер. Рівень достовірності 
будь якого результату в даному разі визначити немож-
ливо через відсутність єдиного критерію. 

Водночас, виявлено, що «друга» методологічна 
концепція базована виключно на тренувальних ас-
пектах оцінки навантажень, комплекс яких являє со-
бою украй складну, багатогранну та динамічно змін-
ну систему. При цьому оцінки стану даної системи, 
які відображають загальний рівень навантаження 
на організм, порівняно успішно піддаються фіксації 
лише в статиці. У динаміці оцінки повинні врахо-
вувати і стан утворень підсистемного рівня, якими 
виступають окремі компоненти та характеристики 
загального фізичного навантаження на організм. 
Зміна будь якого із цих компонентів прямо, або опо-
середковано, впливає на рівень навантаження орга-
нізму [6, 8], тож його узагальнений (або сумарний) 
показник повинен обов’язково враховувати і специ-
фіку компонентів. 

В процесі власних досліджень щодо обліку на-
вантажень при заняттях з атлетизму встановлено, що 
наявні (на даний час) методи розрахунку та безпосе-
редньої оцінки фізичного напруження не охоплюють 
комплекс параметрів, які істотно впливають на вказа-
ну оцінку. Так, в числі основних компонентів фізич-
ного навантаження під час тренувального процесу 
ключове значення мають окремі параметри системної 
взаємодії (організм-фізичний снаряд), в числі яких 
можливо виділити наступні:

– Темп. Під темпом в спортивній діяльності зви-
чайно розуміють кількість (частоту) рухів (повторень) 
виконаних за одиницю часу. Незважаючи на зовніш-
ню простоту даного визначення, сутність зовнішніх 
навантажень, визначених темпом, є дуже складною 
і різноспрямованою. Так, під терміном «повторен-
ня» приймають завершений цикл разової рухової дії 
(вправи),але остання включає в себе дві фази. Перша 
– рухова дія направлена на подолання зовнішнього 
опору (концентрична фаза), друга – рухова дія направ-
лена на протидію зовнішньому опору (ексцентрична 
фаза). Зрозуміло, що в залежності від фази, буде пря-
мо залежати навантаження, але проблемою при цьому 
лишається кількісне визначення останнього, а також 
відсутність сталого показнику, придатного для уза-
гальнюючої оцінки сумарного навантаження. 

Найчастіше показник темпу визначається загаль-
ною тривалістю (секундах)обох фаз рухової дії під 
час виконання окремого повторення, що дозволяє чіт-
ко фіксувати величину темпу при виконанні заданої 
фізичної вправи не залежно від кількості її повторень, 
але не дозволяє порівнювати сумарні рівні наванта-
ження при різних типах вправ.

– Амплітуда рухів. Украй складний для оцінки 
компонент, який також визначає безпосередні та за-
гальні рівні фізичного навантаження на організм при 
виконанні будь яких вправ. Загалом під цим термі-
ном розуміють протяжність траєкторії руху снаряда 
у вправах. Більш детальне тлумачення терміну «амп-
літуда руху» вказує, що це максимальна зміна по-
ложення тіла, або його частин, в процесі виконання 
конкретної вправи, від початкової(вихідне положення 
частини тіла, яка буде виконувати рухову дію) до піко-
вої точки (кінцеве положення працюючої частини тіла 
при виконанні рухової дії направленої на подолання 
зовнішнього опору).

Відповідно, при характеристиці амплітуди, як од-
ного із компонентів, що визначають загальний комп-
лекс (рівень) фізичного навантаження на організм, 
необхідно враховувати векторність (спрямованість) 
траєкторії руху, яка відображає шлях, пройдений ті-
лом від початкового до кінцевого положення при кож-
ній окремій вправі. Траєкторія руху при цьому має дві 
різноспрямовані форми: прямолінійна та криволіній-
на. Окрім цього, в фаховій літературі [4, 12, 16] амп-
літуду руху поділяють на два види: повна та часткова. 
Як у даному випадку оцінювати змінні параметри на-
вантаження, залежного в тому числі і від амплітуди, 
невідомо.

При цьому загальна характеристика наванта-
жень «повної» амплітуди досить детально описано 
в науково-методичній літературі – переважна біль-
шість тренувальних і змагальних вправ виконують-
ся саме з повною амплітудою. На відміну від дано-
го типу амплітуди, характеристики та специфіка 
оцінки фізичних вправ з неповною (або частковою) 
амплітудою і навіть саме питання щодо їх впливу на 
спортивну результативність, майже не досліджені. 
Цілком слушними в даному випадку є лише рекомен-
дації окремих дослідників щодо урахування індиві-
дуальних антропометричних особливостей спортс-
менів (довжину рук та ніг) при визначенні загальних 
величин траєкторії пройденого шляху. Закономірний 
вихід при уніфікації даного показнику вони вбача-
ють у визначенні відсоткової оцінки амплітуди руху. 
При виконанні вправ з повною амплітудою їх умовно 
оцінюють в 100%. Але, існує не вирішена проблема 
визначення взаємозв’язку впливу виконання вправ з 
частковою амплітуди на величину ваги обтяження. 
Тобто, не існує навіть орієнтовної методики визна-
чення (оцінки) показнику часткової амплітуди, що 
унеможливлює його використання в системі оцінки 
загального зовнішнього навантаження на організм 
спортcмена.
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– Вага обтяження. В силових видах спорту одним 
із основних компонентів, регулюючих величину 
«зовнішньої» сторони навантаження є вага обтяження. 
Під даним терміном розуміють величину зовнішнього 
опору: вагу штанги, гантелей, гир, протидію опору 
тренажерного механізму тощо. З метою оперативно-
го контролю перебігу тренувального процесу вико-
ристовують переважно показник максимальної ваги 
обтяження. Останній відображає кількісну величину 
зовнішнього опору (навантаження), яку спортсмен 
здатен здолати через прояв максимально можливих 
м’язових зусиль (лише один раз). Ключовим пози-
тивним моментом даного показнику (максимальної 
ваги обтяження) є його індивідуальна «прив’язка», 
що дозволяє на його основі встановлювати адекватні 
вагові параметри снаряду (звичайно на рівні 70-80% 
максимуму) та в загальних рисах планувати орієнтов-
ні обсяги навантаження на певну фазу тренувального 
процесу. 

Певно, що більш інформативним показником 
щодо визначення адекватності навантаження індиві-
дуальним можливостям спортсмена, буде виступати 
показник відносної ваги обтяження, який у практиці 
майже не використовується. Сама відносність цього 
показнику орієнтована на кількість повторів, що зу-
мовлює комплексність оцінки та її реальність в умо-
вах тренувального процесу. Стандартна методика ви-
значення відносного показнику обтяження передбачає 
встановлення співвідношення між вагою обтяження 
та кількістю повторень. Практично це виражено в 
тому, що при виконанні вправи з снарядом фіксова-
ної ваги(ваги обтяження) спортсмен прагне до мак-
симально можливої кількості повторів, сумарна вага 
яких і буде слугувати показником тренувального на-
вантаження. Відповідність останнього реальному рів-
ню «зовнішнього» навантаження на організм у дано-
му випадку визначається по суті через комплекс «вага 
обтяження/кількість повторів/можливості організму». 
В загальному плані, основною проблемою практично-
го оперування показником відносної ваги обтяження є 
відсутність в ньому поправок на особливості темпу та 
амплітуди руху.

– Тривалість м’язового напруження є ще од-
ним із показників, який більш чітко спрямований на 

характеристики «внутрішніх» реакцій організму, але 
безперечно має ключовий вплив на загальну оцінку 
зовнішнього навантаження. Сутність показнику по-
лягає у тривалості м’язового напруження за період 
часу (секунд, або хвилин) виконання фізичної впра-
ви від початку до кінця. Частково показник повторює 
попередні оцінки внутрішнього (м’язового) опору на 
зовнішнє навантаження, а частково повторює параме-
три темпу. Детально, показник тривалості м’язового 
напруження, як сумарна величина,  не відображає рі-
вень цього напруження, не проявляє навіть орієнтов-
них характеристик темпу та амплітуди руху, що різко 
обмежує його інформативність при будь яких методи-
ках розрахунку обсягу «зовнішнього» навантаження 
на організм.

Таким чином, виконаний нами оглядовий та порів-
няльний аналіз існуючих методів оцінки фізичного на-
вантаження на організм свідчить, що їх загальним не-
доліком є відсутність інтегрованого та універсального 
(можливо умовного), показнику, без якого неможливі 
будь які теоретичні та практичні прикладні побудови 
і розрахунки індивідуального тренувального процесу 
особливо для спортсменів-початківців.

Висновки
1. Узагальнення головних положень і принципів 

розрахунку сучасних методичних підходів щодо 
кількісних оцінок фізичних навантажень на 
організм спортсмена вказують на явно недостатній 
рівень наукового опрацювання даного питання та 
загальну потребу в розробці уніфікованих методич-
них підходів їх розрахунку.

2. Уніфіковані методи розрахунку повинні відповідати 
таким вимогам: використання єдиного, комплексно-
го, придатного для чіткого математичного аналізу, 
універсального, можливо умовного, показнику, або 
критерію оцінки фізичного навантаження.
Перспективи подальшого дослідження пов’язані 

з розробкою практично придатних, уніфікованих 
методик кількісного розрахунку фізичних наванта-
жень у силових видах спорту, що дозволить не лише 
оптимізувати тренувальний процес, але і сприятиме 
вирішенню питання адекватності навантажень інди-
відуальним функціональним можливостям організму 
спортсменів.



119

2012

08
Література:

Вейдер Д. Система строительства тела, М.: ФиС, 1991, 112 с.1. 
Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия 2. 
мышечной деятельности, К.: Олимпийская литература, 2000, 
540 с.
Воробьёв А.Н., Сорокин Ю.К. Анатомия силы, М.: ФиС, 1980, 3. 
178 с.
Воробьёв А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация, 4. 
М.: ФиС, 1989, 272 с.
Лапутин А.Н. Атлетическая гімнастика, К.: Здоров’я, 1990, 176 с.5. 
Меерсон Ф., Пшенникова М. Адаптация к стрессовым ситуаци-6. 
ям к физическим загрузкам, М.: Медицина, 1988, 253 с.
Олешко В.Г. Силові види спорту, К.: Олімпійська література, 7. 
1999, 288 с.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олим-8. 
пийском спорте, К.: Олимпийская литература, 1997, 584 с.
Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной 9. 
активности, К.: Олимпийская литература, 1997, 352 с.
Хартман Ю. Тюннеманн Х. Современная силовая тренировка, 10. 
Берлин: Штортферлаг, 1988, 335 с.
Чернозуб А.А. Тривалість тренувального заняття та його вплив 11. 
на ефективність зростання м’язової маси та силових можливо-
стей спортсменів в атлетизмі, Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2006, № 5, 
С. 122 – 125.
Чернозуб А.А. Динаміка показників силових можливостей 12. 
юнаків (віком 20 – 21 рік) в залежності від амплітуди вико-
нання вправ в атлетизмі. Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету, 2011, Вип. 91,  С. 282 – 285.
Graves E. Specificity of limited range of motion variable resistance 13. 
training. Medicine and Science in Sport and Exercise, 1989, V. 21, 
1, P. 84 – 89.
Grimby G. Clinical Aspects of Strength and Power Training. In: 14. 
Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, 
1992, P. 573 – 585.
Hatfield F.C. Bodybuilding a scientificapproach, Chicago: Contem-15. 
porarybook, 1984, 272 p.
Hatfield F.C. HardcoreBodybuilding, ScientificApproach: McGraw-16. 
Hill, 1993, 448 р.
Stevens R. Isokinetik vs. isotonic training in the development of low 17. 
body strength and power, Scholastic Coach, 1980, vol. 49 (6), P. 74 
– 76.
Tesch P.A. Training for Bodybuilding. Strength and power in Sport, 18. 
Blackwell Scientific Publications, 1991, P. 370 – 381

Информация об авторе:
Чернозуб Андрей Анатолиевич

Chernozub@gmail.com
Николаевский национальный 

университет имени В.О. Сухомлинского. 
ул. Никольская, 24, г. Николаев, 54000, Украина. 

Поступила в редакцию 11.06.2012г.

References:
Vejder D. 1. Sistema stroitel’stva tela [System of body structure], 
Moscow, Physical culture and sport, 1991, 112 p.
Volkov N.I., Nesen E.N., Osipenko A.A., Korsun S.N.2.  Biokhimiia 
myshechnoj deiatel’nosti [Biochemistry of muscle activity], Kiev, 
Olympic literature, 2000, 540 p.
Vorob’ev A.N., Sorokin Iu.K. 3. Anatomiia sily [Anatomy of force], 
Moscow, Physical culture and sport, 1980, 178 p.
Vorob’ev A.N. 4. Trenirovka, rabotosposobnost’, reabilitaciia [Training, 
efficiency, rehabilitation], Moscow, Physical culture and sport, 1989, 
272 p.
Laputin A.N. 5. Atleticheskaia gimnastika [Athletic gymnastic], Kiev, 
Health, 1990, 176 p.
Meerson F., Pshennikova M. 6. Adaptaciia k stressovym situaciiam k 
fizicheskim zagruzkam [Adaptation for stress situations to physical 
loadings], Moscow, Medicine, 1988, 253 p.
Oleshko V.G7. . Silovi vidi sportu [Weightlifting types of sport], Kiev, 
Olympic literature, 1999, 288 p.
Platonov V.N. 8. Obshchaia teoriia podgotovki sportsmenov v 
olimpijskom sporte [General theory of sportsmen training in Olympic 
sport], Kiev, Olympic sport, 1997, 584 p.
Uilmor Dzh.Kh., Kostill D.L. 9. Fiziologiia sporta i dvigatel’noj 
aktivnosti [Physiology of sport and motive activity], Kiev, Olympic 
sport, 1997, 352 p.

Khartman Iu. Tiunnemann Kh. 10. Sovremennaia silovaia trenirovka 
[Modern weight training], Berlin, Shtortferlag, 1988, 335 p.

Chernozub A.A. 11. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni 
problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, 
medical-biological problems of physical training and sports], 2006, 
vol. 5, pp. 122 – 125.

Chernozub A.A. 12. Visnik Chernigivs’kogo nacional’nogo 
pedagogichnogo universitetu [Chernigov national pedagogical 
university bulletin], 2011, vol. 91, pp. 282 – 285.

Graves E. Specificity of limited range of motion variable resistance 13. 
training. Medicine and Science in Sport and Exercise, 1989, Vol. 
21(1), P. 84 – 89.

Grimby G. 14. Clinical Aspects of Strength and Power Training. In: 
Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, 1992, 
P. 573 – 585.

Hatfield F.C. 15. Bodybuilding a scientificapproach, Chicago: 
Contemporarybook, 1984, 272 p.

Hatfield F.C. 16. HardcoreBodybuilding, ScientificApproach: McGraw-
Hill, 1993, 448 р.

Stevens R. Isokinetik vs. isotonic training in the development of 17. 
low body strength and power, Scholastic Coach, 1980, vol. 49 (6), 
P. 74 – 76.

Tesch P.A. Training for Bodybuilding. Strength and power in Sport, 18. 
Blackwell Scientific Publications, 1991, P. 370 – 381.

Information about the author:
Chernozub A.A. 

Chernozub@gmail.com
Nikolayev National University  

Nicholas str., 24, Nikolaev, 54000, Ukraine.
Came to edition 11.06.2012.



120

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Формування середовища сприятливого для здоров’я  
у контексті забезпечення якості освіти

Шиян О.І. 
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Здійснено аналіз підходів до фор-
мування дружнього до школяра 
середовища, сприятливого для 
збереження і зміцнення здоров’я 
у контексті забезпечення якості 
діяльності закладу освіти. У до-
слідженні використані нормативно-
правові документи і літературні 
джерела, доповіді та звіти націо-
нальних і міжнародних державних 
та громадських інституцій. Обгрун-
товано, що проблема формування 
здоров’язбережного шкільного се-
редовища актуальна для України. 
Визначено імперативи щодо якості 
навчання (моральний, оточення, 
виживання, звітності). Доведено, 
що сучасні чинники, які сприяють 
забезпеченню якості та створенню 
здорового шкільного середовища 
закладу освіти – це орієнтація на 
клієнта, необхідність підтримки вну-
трішньої цілісності - послідовності, 
зменшення непевності. Встанов-
лено роль інформаційних систем у 
досліджуваному процесі.

Шиян Е. И. Формирование среды благо-
приятной для здоровья в контексте обе-
спечения качества образования. Прове-
дено анализ подходов к формированию в 
учебных заведениях дружественной к уче-
нику среды, благоприятной для сохранения 
и укрепления здоровья в контексте обеспе-
чения качества деятельности учреждений 
образования. В исследовании использованы 
нормативно-правовые документы и литера-
турные данные, доклады и отчеты нацио-
нальных и международных государственных 
и громадських институций. Обосновано, что 
проблема формирования здоровьесохраняю-
щей школьной среды актуальна для Украины. 
Определены императивы качества образова-
ния (моральный, окружения, выживания, от-
четности). Обобщены современные факторы, 
которые содействуют обеспечению качества 
(ориентация на клиента, необходимость под-
держки внутренней целостности  - последова-
тельности, уменьшение неуверенности) и со-
ответственно созданию здоровой школьной 
среды. Установлена роль информационных 
систем в исследуемом процессе.

Shyyan O.I. Forming school 
environment for health promotion 
in the quality education context. The 
approaches for the formation of student 
– friendly environment in schools that 
will be conducive to the preservation 
and promotion of health in the context of 
school education quality are analyzed. 
In the investigation legal documents 
and literary resources, report and 
account national and international, 
public and NGO institutions. Well-
founded the problem of the healthy 
school environment are relevant for 
Ukraine. The imperatives of education 
quality (moral, environment, survival, 
reporting) are determined. The modern 
factors that help to ensure the quality 
(customer focus, the need to support 
internal integrity  consistency, reduce 
uncertainty) and accordingly create 
a healthy school environment are 
generalized. The role of information 
systems in the studied process is 
examined.

Ключові слова:
освіта, якість, здоров’я, забезпе-
чення, середовище, школа. 

образование, качество, здоровье, обеспече-
ние, обучение, среда, школа. 

education, quality, health, promotion, 
education, environment, school.

Вступ.1

На сьогодні проблема визначення підходів до за-
безпечення умов для збереження і зміцнення здоров’я 
молоді в процесі здобуття освіти набула помітного 
значення. Збереження здоров’я дітей та їх здатності 
навчатися визначається суттєвою складовою ефектив-
ної якісної системи освіти. Необхідність поліпшення 
освіти та збереження здоров’я учасників навчально-
виховного процесу своєю чергою зумовлює потребу 
створення середовища якісного навчання з відповід-
ними фізичними умовами, політикою та послугами 
щодо здоров’я. Положення 8 Стратегії Дакарської 
рамкової політики закликає всі країни до створен-
ня безпечного, здорового, всеохопного середовища 
навчання із справедливим доступом до ресурсів [5]. 
Проблема формування шкільного середовища для 
якісного навчання і забезпечення ЗСЖ учнів залиша-
ється актуальною і для України.

Проблеми і перспективи збереження здоров’я мо-
лоді через освіту, формування шкільного середовища 
вивчали вітчизняні та зарубіжні науковці (Ж.Аллак, 
Е.Вайнер, О.Балакірєва, Н.Рингач, Р.Левін та інші) [1; 
3; 4]. Соціологічне дослідження здоров’я та поведін-
кових орієнтацій учнівської молоді України висвітли-
ло панівні тенденції у ставленні молоді до шкільного 
оточення. Зокрема, задоволення своїм навчальним за-
кладом засвідчили понад 60% опитаних, частка неза-
доволеної молоді становила близько 30–40 %. Частка 
респондентів, яким школа зовсім не подобається, ста-
новила 6–9% [3]. Проблема формування в навчальних 
© Шиян О.І., 2012

закладах України дружнього до школяра середовища, 
сприятливого для збереження і зміцнення здоров’я, на 
думку фахівців. поки що залишається нерозв’язаною. 

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

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз підходів до формуван-

ня в навчальних закладах дружнього до школяра се-
редовища, сприятливого для збереження і зміцнення 
здоров’я у контексті забезпечення якості діяльності 
закладу освіти. 

Результати дослідження.
Рамковий документ ЮНІСЕФ, ВООЗ, Світового 

Банку та ЮНФПА «Концентрація ресурсів на дійо-
вості програм здоров’я в школі» (FRESH) передбачає 
«поліпшення усіх аспектів якості освіти, а також 
забезпечення відмінної якості усіх складових із 
тим, щоб всі досягли затверджених і вимірюваних 
результатів навчання, особливо це стосується 
писемності, вміння рахувати та суттєвих життєвих 
навичок» [5, с.15]. Слід відзначити, що навчання ЗСЖ 
на засадах розвитку навичок передбачає високоякісну 
освіту як таку. У документі також визначені основні 
компоненти програми шкільного здоров’я: шкільна 
політика щодо здоров’я; здорове середовище; 
навчання ЗСЖ на засадах розвитку навичок; послуги, 
пов’язані зі здоров’ям та харчуванням. 

Шкільна політика передбачає необхідність 
зусилль шкільних адміністраторів і педагогів у 
напрямі втілення в життя навчальних закладів 
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цілеспрямованих програм формування здорового 
навчального середовища [4].

Розгляд зазначеної проблеми, на нашу думку, 
необхідно розпочати з аналізу взаємозв’язку 
між забезпеченням якості діяльності закладу та 
формуванням здорового середовища. За основу узяті 
чотири імперативи щодо якості навчання запропоновані 
Уест-Бернхамом: моральний імператив – школи 
повинні пропонувати учням найкраще; імператив 
оточення – урахування зовнішнього оточення шкіл; 
імператив виживання – школи закриються, якщо 
не буде учнів; імператив звітності викликаний 
необхідністю віповідати вимогам суспільства та 
керівництва [9].

Усі чотири імперативи передбачають, на нашу 
думку, обов’язковість формування шкільного 
середовища як для якісного навчання так і для 
збереження здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу. Зокрема, перший імператив, який стосується 
моральних зобов’язань, підвищує рівень вимог 
до освітніх послуг. Тому найкраще, що може 
запропонувати освіта – це високий рівень знань за 
умови збереження здоров’я через забезпечення ЗСЖ у 
процесі навчання. Наразі це видається фантастичною 
пропозицією, але, з точки зору морального імперативу 
щодо наступних поколінь, вимагає реалізації. 

Другий імператив зосереджує увагу на цільових 
групах зовнішнього оточення навчального закладу 
(батьки, інспектори, промисловість, ВНЗ) і їх 
сподіваннях. Так, наприклад, від школи всі цільові 
групи насамперед хочуть отримати як результат 
навчання – високий рівень знань. При цьому ж вони 
не заперечують пріоритетної цінності здоров’я і 
важливості забезпечення ЗСЖ тих, які навчаються. 
Але як першочергове це завдання не визначається. 
Цим часто пояснюється перевантаження учнів з метою 
зростання рівня їх знань, що своєю чергою погіршує 
стан їх здоров’я. 

Імператив виживання передбачає закриття закладу 
за умови втрати контингенту, що може в ньому 
навчатися. Причиною цього може бути як демографічна 
криза, так і кращі умови навчання в іншій установі. 
Очевидно, що на ринку освітніх послуг дедалі більше 
матимуть успіх школи, які мають належні умови для 
збереження здоров’я і забезпечення ЗСЖ учнів. 

Забезпечення якості діяльності навчального 
закладу ми розглядаємо не лише як засіб поліпшення 
навчальних досягнень, але й як засіб збереження 
здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 
Оскільки здоров’я учня визначається як результат 
якісної освіти, то щораз більше зростатимуть вимоги 
надання звітності за цим параметром [7].

У сучасних умовах школи перебирають на 
себе дедалі більше відповідальності. Розглянемо 
сучасні чинники, що сприяють забезпеченню якості 
(орієнтація на клієнта, необхідність підтримки 
внутрішньої цілісності/послідовності зменшення 
непевності) [8] та відповідно створенню здорового 

шкільного середовища. 
Орієнтація на клієнта• , передусім, відображає деда-
лі більшу конкуренцію між навчальними закладами. 
Таким чином, учень набуває особливого значення, 
оскільки є основою виживання школи. Змагання 
між школами зростає, а разом з тим – потреба в 
якості освіти. Розробка в школах політики здоров’я 
може допомогти створенню безпечного та надійно-
го фізичного і психологічного середовища, що і собі 
сприятиме зростанню конкурентноздатності закла-
ду. 
Кожен освітній заклад відчуває • необхідність під-
тримки внутрішньої цілісності/послідовності: 
вимог, які часто називають «єдиними вимогами». 
Початкова, основна і старша школи нерідко мають 
різні підходи до таких питань як оцінювання, керів-
ництво учнями, місії і завдання. Що ж до форму-
вання взаємних підходів школи і ВНЗ, то проблема 
набуває ще більших маcштабів. Важливо зрозуміти, 
що спроби вплинути на форми поведінки та умови, 
що стосуються пріоритетних у межах школи питань 
здоров’я, освіти та розвитку, найкраще втілюються 
за умови наявності цілісної концепції. 
Зменшення непевності•  може бути причиною осо-
бливої уваги до забезпечення якості, особливо коли 
школа переживає зміни. Прикладом цього може 
бути впровадження або модифікація національних 
програм, зокрема шкільних програм навчання здо-
рового способу життя на засадах розвитку життєвих 
навичок, що передбачає зміну в підходах до навчан-
ня. Підготовлені кадри відданих справі працівників 
є суттєвими чинниками інституалізації та зменшен-
ня рівня непевності. 

Необхідне інформаційне забезпечення стосується 
багатьох чинників, що мають вплив на здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу. Воно 
змальовує цілісну ситуацію, і цей аспект є надзвичайно 
важливим. Насамперед, оскільки інформація дає 
можливість працювати над поліпшенням якості 
забезпечення здорового способу життя учнів. Боротися 
із захворюваністю учнів, пропусками уроків або 
шкідливими звичками можливо тільки за умови, якщо 
відомі, причини цього. Причини можуть існувати як 
у системі організації роботи школи, так і у шкільних 
процесах. 

Оточення, в якому працює школа, також може 
відігравати певну роль: спокуси розважальних клубів 
або кав’ярень, значення, яке надають батьки здоров’ю 
школярів, їх вплив на дітей. Ось чому школам дуже 
важливо визначати можливі причинно-наслідкові 
зв’язки. 

Освітній процес складніший, ніж процес 
виробництва. Нелегко сказати, що спрацювало 
неправильно і що потрібно зробити, щоб виправити 
помилку. Причинно-наслідкові ланцюги в системі 
освіти виявляються набагато складнішими, ніж це 
видалося на перший погляд [6]. 

Таким чином, можна прослідкувати аспекти, які на 
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перший погляд не стосуються питання забезпечення 
здорового способу життя молоді, але мають свій 
специфічний вплив на неї. Дуже важливою для 
забезпечення ЗСЖ є необхідність розглядати освітній 
процес як ланцюг взаємопов’язаних причин та 
наслідків насамперед для того, щоб відслідкувати 
найважливіші аспекти, на яких треба зосередитися, 
щоб поліпшити ситуацію й досягнути мети. За 
відсутності ланцюга причин і наслідків виникає 
ризик розглядати симптоми, а справжньої картини не 
помітити. 

Сучасні інформаційні системи містять формальні 
й неформальні компоненти. Прикладами формальних 
компонентів є результати екзаменів, контрольних 
робіт, звіти, кваліфікаційні характеристики вчителів, 
дані про учнів. Прикладом неформальної інформації 
може бути та інформація, яку управлінці отримують 
про вчителів від учнів або батьків, інформація, яку 
вчитель має про учня, його мотивація, ставлення до 
роботи [6]. 

Такі інформаційні системи можна розглядати як 
своєрідну попередню пересторогу. Високий рівень 
захворюваності, поширеність шкідливих звичок 
серед учителів або учнів, низька фізична активність, 
скарги на організацію харчування – усе це питання, 
які вимагають прямого втручання. Великий недолік 
цих неформальних і випадкових інформаційних 
систем полягає в тому, що вони можуть запропонувати 
обмежений набір показників, які своєю чергою можуть 
не мати прямого зв’язку з ключовою метою школи 
і не базуватися на ланцюгах причин та наслідків. 
Більше того, такий вид інформації є в розпорядженні 
тільки окремих осіб (що знає один учитель, не знає 
інший; що знає керівний склад, не знають вчителі). 
Така інформація не сприймається всіма як цінна та 
надійна (люди швидко зневірюються в неформальній 
інформації). Випадкова та неформальна інформації 
не спонукають співробітників до систематичного 
підвищення якості. 

Формування шкільного середовища сприятливого 
для здоров’я, ми вважаємо, одним з основоположних 
питань у процесі поліпшення якості навчання. Часто 
установи докладають великих зусиль і витрачають 
багато часу, збираючи інформацію, але не приділяють 
уваги або не спроможні виконати дії з подолання 
розбіжності між наявною ситуацією та бажаною 
перспективою. Найчастіше таке трапляється, коли збір 
інформації та використання інформації, виконання 
дій знаходяться в руках у різних людей. Це особливо 
очевидне, коли ми отримуємо, з одного боку, дані щодо 
проблем зі здоров’ям сучасної молоді та її способу життя, 
спостерігаємо зростання поширеності шкідливих звичок 
у молодіжному середовищі, а з другого – основним 

показником якості навчання вважаємо рівень знань учнів 
із певних предметів, до числа яких, фізична культура чи 
здебільшого не входить. 

Постає питання, чи розглядається ця розбіжність 
як проблема і, якщо так, то хто її бачить як проблему. 
Якщо, наприклад, дуже багато учнів мають слабкий 
рівень фізичної підготовленості, то це завдання чи 
проблема лише вчителя фізичного виховання чи за-
безпеченості цілісного процесу ЗСЖ. Таким чином, 
інформаційна система не може забезпечити всю по-
трібну інформацію, оскільки вона на це не розрахова-
на. Тут, звичайно, вступає в силу впровадження систе-
ми моніторингу та оцінювання ситуації.

Збирають та аналізують інформацію із різних 
аспектів щодо проблем молоді та їх способу жит-
тя такі міжнародні організації як ВООЗ, ЮНЕСКО, 
ЮНЕЙДС, Світовий Банк, ЮНФПА тощо, залучаючи 
відповідні організації в різних країнах світу [5]. 

Результати моніторингових досліджень дають ін-
формацію управлінцям і політикам, але не відобра-
жають усіх чинників, які певною мірою впливали 
на одержані результати, сприяли або заважа ли якос-
ті навчання та формування шкільного середовища 
сприятливого для здоров’я. Отже, основна складність 
полягає в тому, як саме управлінці освітою й урядов-
ці сприймають і порівнюють ін формацію про стан 
функціонування та якість системи загальної осві ти 
[4]. Саме тому до системи показників якості загальної 
середньої освіти, ми вважаємо за необхідне запропо-
нувати додати такий показник результативності освіт-
нього процесу як «здоров’я дітей і підлітків».

 Висновки.
Аналіз нормативних документів та сучасних на-

укових публікацій дозволив охарактеризувати чинни-
ки, що мають значний вплив на формування шкільно-
го середовища сприятливого для здоров’я у контексті 
забезпечення якості навчання. Забезпечення якості 
освіти, взагалі та формування здорового середовища, 
зокрема передбачає здійснення цілісної системи захо-
дів, які випливають із визначення мети та досліджен-
ня причин розбіжностей між наявною ситуацією й ба-
жаним результатом. Ключовим аспектом забезпечення 
якості є рівень розбіжності між наявною ситуацією та 
перспективою, яку обрала для себе організація. Таким 
чином, контроль якості й поліпшення якості дійовос-
ті програм здоров’я в школі – це невід’ємні складові 
процесу забезпечення якості і відповідно забезпечен-
ня ЗСЖ тих, хто навчаються. 

Здійснений ретроспективний аналіз свідчить про 
необхідність подальших досліджень впроваджен-
ня системи моніторингу та оцінювання формування 
шкільного середовища сприятливого для здоров’я. 
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Застосування ігрових занять для розвитку просторового 
мислення дітей 5-8 років зі спастичною диплегією

Шлапаченко О.А.
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

 

Анотації:
Показано вплив реабілітаційно-
корекційної програми з викорис-
танням рухливих ігор на рівень 
розвитку просторового мислення 
та конструктивної діяльності дітей 
5-6 років зі спастичною диплегією. 
У експерименті приймали участь 
64 дитини, всі мали основний 
діагноз – дитячий церебральний 
параліч, спастична диплегія. Екс-
перимент проводився у декілька 
етапів на протязі року. Встановле-
но, що проведення реабілітаційно-
корекційної програми з викорис-
танням рухливих ігор сприяло 
позитивним змінам на формуван-
ня рівня розвитку просторового 
мислення у дітей, збільшенню пра-
цездатності. Виявлено, що рівень 
розвитку просторового мислення 
у дітей зі спастичною диплегією 
залежить від клінічних прояв за-
хворювання. Відзначається, що 
залучення батьків до участі в іграх 
разом з дітьми сприяє реабілітації 
дітей у домашніх умовах.

Шлапаченко О.А. Использование игро-
вых занятий для развития простран-
ственного мышления детей 5-6 лет со 
спастической диплегией. Показано влия-
ние реабилитационно-коррекционной про-
граммы с использованием подвижных игр на 
уровень развития пространственного мыш-
ления и конструктивной деятельности детей 
5-8 лет со спастической диплегией. В экс-
перименте принимали участие 64 ребенка, 
все имели основной диагноз – детский цере-
бральный паралич, спастическая диплегия. 
Эксперимент проводился в несколько этапов 
на протяжении года. Установлено, что прове-
дение реабилитационно-коррекционной про-
граммы с использованием подвижных  игр 
способствовало позитивному влиянию на 
формирование уровня развития простран-
ственного мышления у детей, увеличению 
работоспособности. Выявлено, что уровень 
развития пространственного мышления у 
детей со спастической диплегией зависит от 
клинических проявлений заболевания. Отме-
чается, что привлечение родителей для уча-
стия в играх вместе с детьми способствует 
реабилитации детей в домашних условиях.

Shlapachenko O.A. The usage of 
playing studies for development 
of spatial reasoning of 5-8-year-
old children with spastic diplegi. In 
the article is shown the influence of 
rehabilitation-correction program with 
the usage of outdoor games on the 
level of influence of spatial thinking 
and constructive activity of 5-8-year-
old children with spastic diplegi. 64 
children took part in the experiment, 
all had main diagnosis – children 
cerebral paralysis, spastic diplegi. The 
experiment was conducted in a few 
phases during the year. It is proved that 
conducting of outdoor games promote 
positive influence on forming the level of  
influence of spatial thinking of children, 
increasing capacity of work. It is revealed 
that the level of development of spatial 
thinking of children with spastic diplegi 
depends on clinical display of an illness. 
It is mentioned that involving parents 
for participation in games with children 
promote rehabilitation of children in home 
conditions.  

Ключові слова:
програма, ігри, мислення, працез-
датність.

программа, игры, мышление, работоспо-
собность. 

program, games, thinking, capacity, 
work. 

Вступ. 1

Створення оптимальних умов для життєдіяль-
ності, відновлення втраченого контакту з довкіл-
лям, психолого-педагогічної реабілітації, соціально-
трудової адаптації й  інвалідів  у суспільство належить 
до першочергових державних завдань. Реабілітація 
«…хворих дітей та дітей-інвалідів розглядається як 
проблема національного значення, що потребує пер-
шочергового розв’язання» (Національна програма 
«Діти України», 1999; с.7) [5].

Діти з церебральним паралічем – це особлива ка-
тегорія дітей, у яких відмічається складна структура 
дефекту, включаючи до себе рухові, психічні та мов-
леннєві порушення різного ступеня виразності. Па-
тологія рухового аналізатора в поєднанні з різними 
сенсорними розладами й порушеннями системи між 
аналізаторних взаємозв’язків у дітей з церебральним 
паралічем обумовлює порушення різних видів пер-
цептивних дій (слухання, обмацування та ін.), так-
тильного сприйняття, порушення сприйняття просто-
ру та часу [1, 4, 7].

З дефектом зорово-просторового орієнтування 
пов’язане порушення конструктивного праксису. Ди-
тина не сприймає просторові взаємовідносини, що 
ускладнює формування конструктивної діяльності  – 
викладання цілісних 

фігур з паличок, складання, розбирання предме-
тів чи малюнків. Одне з завдань навчання таких ді-
тей складається у збільшенні рухового досвіду дити-
ни, формуванні на цій підставі уявлень о схемі тіла, 
власній позиції серед оточуючих предметів, основних 
© Шлапаченко О.А., 2012

напрямках простору, відносинах між предметами, а 
також зміни  та мінливості просторових відносин [6]. 

На базі «Дитячого спеціалізованого клінічного са-
наторію Хаджибей»  ми провели дослідження рівня 
сформованості просторового мислення у дітей 5-8 
років зі спастичною диплегією, яке показало, що ро-
зумовий розвиток у дітей зі спастичною диплегією 
відрізняється нерівномірністю. Спостерігається до-
статня спосібність до абстрагування і узагальнюван-
ня, вони можуть виділити ведучу роль у розповіді, 
виділити значення сюжетної картинки, з другої сто-
рони, діти неспроможні при необхідності просторово-
го орієнтування, більшість з дітей не вміє правильно 
одягнутись, з труднощами запам’ятають розташу-
вання класних кімнат у школі, не вміють малювати, 
з труднощами опановують навичками письма. При 
виконанні завдання на просторове орієнтування діти 
не можуть правильно копіювати форму предмета, у де 
яких дітей відмічається дзеркальне зображення аси-
метричних фігур. Такі ж труднощі відмічаються при 
складанні кубиків Кооса. Колір кубиків діти вибира-
ють правильно, але не можуть з’єднати та розташува-
ти їх, відмічаються перегорнуті зображення. 

Огляд проблеми з корекції рухової активності й 
пізнавальних процесів дітей з церебральним пара-
лічем показав, що існує можливість  використання в 
реабілітаційно-корекційній  роботі засобів і методів 
фізичної культури  для дітей з ДЦП.  

Учені здійснюють пошук нових методів і програм 
зміцнення здоров’я такі, як: вплив ігрової форми за-
нять на фізичний та психічний стан дітей Т.П. Віско-
ватова, Е. С. Вільчковській, В. І. Грицюк, С.П. Демчук, 
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О. С. Куц; система багатоцільового тестування осіб з 
обмеженими функціями Лі Ен Сан; використання за-
собів   фізичної   культури   в   реабілітації   дітей  з  це-
ребральним  паралічем  О. Мерзликіна; застосування 
фізичних  вправ  у корекційно-оздоровчих заходах при 
різних формах ДЦП С. П. Демчук;  соціальна  інте-
грація й соціалізація дітей,  підлітків з  церебральним   
паралічем  у  суспільство  Л. М. Шипіцина; розробка 
технології використання фізичних вправ у реабілітації 
дітей з церебральним паралічем Г. А. Єдинак  [2, 3]. 

Успіхи у роботі по формуванню просторових уяв-
лень не завжди можуть бути досягнуті, коли проводити 
її зі всіма дітьми однаково, не враховуючи їх здібності 
у розвитку просторових уявлень: які його компоненти 
й у зв’язку з чим у даної дитини на даному етапі її 
життя й навчання найбільш страждають [4].

У зв’язку з цими даними ми враховуємо, що на-
вчання повинно бути спрямовано на придбання ді-
тьми необхідного практичного чуттєвого досвіду, 
формуванню на цієї основі способів сприйняття, мо-
дулювання, перетворення просторових відношень з 
урахуванням потреб діяльності дітей. 

Робота виконана в межах науково-дослідної теми 
«Психолого-педагогічний супровід в комплексній 
медико-педагогічної реабілітації дітей з ДЦП в умо-
вах санаторію» державного закладу «Дитячий спеці-
алізований клінічний санаторій «Хаджибей»» Мініс-
терства охорони здоров’я України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – проаналізувати  вплив 

реабілітаційно-корекційної програми на рівень 
сформованості просторового мислення та 
конструктивну діяльність  у дітей 5-8 років зі 
спастичною диплегією.

Методи роботи – складання малюнків на об’ємних 
та площинних предметах за модифікованою методи-
кою професора Вісковатової Т.П., методи математич-
ної статистики.

Завдання роботи: 
1. Визначити особливості рівня розвитку просто-

рового мислення та конструктивної діяльності у дітей 
5-8 років зі спастичною диплегією у констатувальному 
експерименті. 2. Експериментально перевірити вплив 
реабілітаційно-корекційної програми з використан-
ням рухливих ігор на рівень розвитку просторового 
мислення та конструктивну діяльність дітей 5-8 років 
зі спастичною диплегією.

Результати дослідження. 
У дослідженні взяли участь 64 дитини, усі  мали 

основний діагноз – дитячий церебральний параліч, 
спастична диплегія. Нами було  проведено  констату-
вальний  експеримент,  метою якого було виявлення 
вихідних даних  рівня розвитку  просторового мис-
лення та конструктивної діяльності. Діти  були  по-
ділені на контрольну й основну групу, у кожній по 
32 дитини. У контрольну групу увійшли 15 дітей 5–6 
років (з них 7 хлопчиків і 8 дівчат), 17 дітей 7–8 років 
(з них 10 хлопчиків і 7 дівчат); у основну – 12 дітей 
5–6 років (6 хлопчиків і 6 дівчат), 20 дітей 7–8 років (6 
хлопчиків і 20 дівчат). Мета  наступного етапу поля-

гала в розробці реабілітаційно-корекційної  програми 
з  використанням рухливих ігор для  дітей зі спастич-
ною диплегією як формою церебрального паралічу в 
умовах санаторно-курортного лікування. Проведено 
теоретичне обґрунтування запропонованої програми, 
розроблено  її зміст і дібрано банк рухливих ігор. Із 
вихователями й  методистами проводилися методичні 
заняття з проведення й використання рухливих ігор. 
Також нами проводилися практичні навчальні заняття 
з батьками, роз'яснювались цілі й завдання проведен-
ня рухливих ігор. Основний етап експерименту перед-
бачав проведення у  режимі  дня основної  групи ді-
тей практичних занять з застосуванням рухливих ігор, 
які проводилися в другій половині дня, після денного 
відпочинку і  у вихідні дні. Заняття  з використанням 
рухливих ігор  проводилися з урахуванням режиму й 
програми виховання і навчання клінічного санаторію. 
Складалися  рекомендації  батькам  щодо  застосуван-
ня  рухливих ігор у домашніх  умовах.  Контрольна 
група дітей займалася по загальноприйнятій про-
грамі санаторію і призначенням  лікаря. Проведено 
порівняльний аналіз результатів після застосування 
реабілітаційно-корекційної програми. Нами було ви-
значено  особливості рівня сформованості просторо-
вого мислення та конструктивної діяльності.

Результати, отримані впродовж експерименту, були 
оброблені методами математичної статистики.

Дослідження просторового мислення та конструк-
тивної діяльності проводилося на об'ємних і площин-
них предметах. Об'ємні: кубики Коса. Показуються  
по черзі 3 малюнки, які дитина повинна  скласти. Вра-
ховується час складання малюнка на кубиках.

Для площинних предметів 3 роздільні картинки: 1 – 
категорія складності –  «корова», розрізана на три  нерів-
ні частини; 2 – розрізаний по діагоналі  на частини  буди-
нок; 3 – включає два малюнки, один малюнок для зразка 
з казковим персонажем, інший – для конструювання кар-
тинки з 6 частин.  Дитині по черзі пред'являється зразок, 
враховується час складання малюнка.

Проведене дослідження у констатувальному експе-
рименті дозволяє зробити наступні основні висновки. 
Оцінка рівня сформованості просторового мислення 
й конструктивної діяльності виконувалась на площин-
них картинках й об'ємних предметах. Показники ви-
конання на площинних предметах склали менше ніж 
50% (26,69 – 41,60%). У процесі ускладнення завдан-
ня порушувалось орієнтування в просторі, зростала 
стомлюваність і виникала втрата інтересу до виконан-
ня завдання. На об'ємних предметах показники пер-
шого варіанта виконання склали близько 50% (52,45 
– 52,73%). Результат другого й третього варіанта ме-
тодики склав менше ніж 50% (31,06 – 42,35%). Спо-
стерігались труднощі при зіставленні зразка й свого 
результату, неможливість знаходження своїх помилок. 
Завдання на об'ємних предметах для дітей було більш 
цікавим, ніж на площинних предметах, однак резуль-
тативність його виконання аналогічна тим, що отри-
мано на площинних предметах.

Також,  результати наших досліджень виявили на-
явність обмежених уявлень про навколишній світ, не 
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сформованість навичок  ігрової  діяльності.
Особливості розвитку дітей зі спастичною дипле-

гією  ДЦП дітей 5–8   років вказують на необхідність 
проведення реабілітаційно-корекційних заходів на 
підвищення рівня рухової активності й рівня розвитку 
пізнавальних процесів. Діти з ДЦП не здатні до три-
валих монотонних тренувань, які необхідні для виро-
блення тих або інших компенсаторних навичок. Тому, 
на нашу думку, вся робота повинна бути побудована 
таким чином, щоб реабілітаційно-корекційна  робота 
проводилась  ненав'язливо, у процесі найбільш при-
вабливих видів діяльності.  Як показує наш досвід, за-
няття засновані на рухливих іграх можна розглядати 
як поле діяльності для вирішення цілого комплексу 
завдань, спрямованих на збагачення інтелектуально-
го, мовного розвитку дитини, підвищення рухової ак-
тивності.  

Таким чином, навчання й виховання дітей з ДЦП 
передбачає включення до реабілітаційно-корекційної 
програми рухливих ігор на розвиток розумової спря-
мованості, з'єднання фізичного навантаження з пси-
хологічними переживаннями та вирішенням інтелек-
туальних завдань. 

Ведучу роль у розвитку рухів дітей з церебраль-
ним паралічем у санаторії приділяється лікувальній 
фізкультурі та масажу. Специфічні особливості розви-
тку моторики дітей з церебральним паралічем потре-
бують застосування особливих методів та прийомів. 
Особливу увагу в заняттях приділяються руховим на-
вичкам, які більш за всього необхідні у житті, які за-
безпечують дитині ходіння, предметно-практичну ді-
яльність та самообслуговування. Більшість вправ для 
дитини краще за всього пропонувати у вигляді ігор, 
це спонукає  дитину до виконання бажаних активних 
рухів. На нашу думку, контингенту дітей, що перебу-
вають у санаторії  не достатньо приділяється уваги в 
проведенні спеціальних занять, спрямованих на по-
кращання рухової активності та корекції пізнавальних 
процесів. Ми вважаємо, що одним з шляхів підвищен-
ня рухової активності й розвитку пізнавальних проце-
сів дітей 5–8 років з ДЦП у режимі санаторію можуть 
стати рухливі ігри.

Заняття рухливими іграми з дітьми з ДЦП 5–8 
років переслідували  збільшення  обсягу  рухової ак-
тивності в цікавій й доступній діяльності; емоційно 
різноманітити побут дітей, створити в умовах ігор 
доброзичливу атмосферу для реалізації природної по-
треби дітей у русі. 

Таки види рухливих ігор, як малорухомі ігри, рух-
ливі ігри, ігри-естафети, сюжетні ігри проводились у 
основній групі. Проводячи рухливі ігри ми намага-
лись використовувати усі пересування дітей посиль-
ними для них способами. У пропонованих іграх ви-
користовувались гімнастичні вправи, ігри з мовною 
інструкцією, використання ігор з наочністю.

 Обираючи ігри, ми керувались як потребами дітей 
з ДЦП, так  їх можливостями для виконання конкрет-
них ігрових завдань. На перших заняттях застосовува-
лись ігри низької інтенсивності,  по мірі розширення 
можливостей дитини поступово вводили ігри більш 

інтенсивного характеру, більш складними рухами, 
вводились ігри змагального характеру.

Оскільки в санаторії разом з дітьми перебувають 
батьки, то нами проводились обговорення  з ними 
застосування, мети ігор, давали інструкції до ігор, 
залучали  батьків  до спільної грі з дітьми. Навчали 
правильному проведенню ігор (на що потрібно звер-
нути увагу, щоб дитині була цікава й зрозуміла гра) у 
домашніх умовах.

При організації занять рухливими іграми ми врахо-
вували: 1) темп, у якому проводиться гра; 2) ігри різ-
ної спрямованості в одному занятті, зрізним ступенем 
складності змісту й виконання гри; 3) вибір гри й ме-
тодика її використання, що обумовлюється рівнем об-
меження рухливості  та інтелекту;  4) бажання самих 
дітей; 5)  уникати таких вправ, які викликали б тривалу 
затримку подиху та надмірне м'язове зусилля.

Під впливом  реабілітаційно-корекційної програми 
з використанням рухливих ігор  покращились показни-
ки просторового мислення та конструктивної діяльнос-
ті у дітей 5–8 років зі спастичною диплегією  ДЦП.

Виявлено, що в дітей 5–6 років контрольної групи 
показники покращились незначно на 4,42 с (p>0,05), 
в  основній групі показники покращились  на 13,81 
с (p<0,05). Показники дітей 7–8 років покращились в 
контрольній групі на 3,33 с (p>0,05), в основній групі 
на 13,04 с (p<0,05). 

Показники виконання першого варіанта завдання 
покращились, але незначно, час на його виконання 
зменшився, але однаково багато перевищував норму. 
Через труднощі у виконанні завдання на площинних 
картинках, нездатності дітей до тривалої роботи,  ви-
конання цього варіанта залишилось не на належному 
рівні. Також, діти не змогли порівнювати частини кар-
тинки відносно один одного, не помічали дрібних від-
мінностей на картинці.

Виконання першого варіанта завдання виклика-
ло в дітей труднощі. До проведення реабілітаційно-
корекційної  роботи діти не могли знайти помилок у 
виконанні завдання, час, витрачений на це завдання 
значно перевищував норму. Після проведення занять 
рухливими іграми спостерігались позитивні зміни в 
дітей основної групи, час на виконання цього варіанта 
зменшився.

Показники сформованості просторового мислен-
ня й конструктивної діяльності (варіант – 1) у дітей 
5–6 років контрольної групи склали 28,64%, в осно-
вній групі час виконання покращився – 35,61%. У ді-
тей 7–8 років контрольної групи незначні покращання 
склали 28,70%,  в основній – 34,50%. 

Результати сформованості просторового мислення 
й конструктивної діяльності на площинних предметах 
у дітей з ДЦП (варіант – 2) представлені в табл. 2.

Виявлено, що в дітей 5–6 років  контроль-
ної групи   результат виконання склав  на 8,73 с 
(p>0,05)  швидше, ніж до проведення реабілітаційно-
корекційної програми. В основній групі виконання 
цього варіанта завдання на 18,73 с (p>0,05) краще. 
У дітей 7–8 років  контрольної групи виконання 
завдання покращилось на 8,78 с (p>0,05), в основній 
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Таблиця 1

Зміна показників сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності (варіант – 1)  
 у дітей 5–8 років з ДЦП після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n) Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання
спочатку наприкінці p

5–6
років

КГ (n=15) 56,80±4,17 52,38±4,05 >0,05
ОГ(n=12) 55,30±4,95 42,12±3,53 <0,05

7–8 
років

КГ(n=17) 55,60±4,95 52,27±4,73 >0,05
ОГ(n=20) 55,52±4,84 43,48±3,60 <0,05

Таблиця 2
Зміна показників просторового мислення й конструктивної діяльності у дітей 5–8 років з ДЦП (варіант – 2) 

після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n)
Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання

спочатку наприкінці       p
5–6

років
КГ(n=15) 93,90±8,89 85,17±8,42 >0,05
ОГ(n=12) 94,12±8,82 75,39±7,38 >0,05

7–8 
років

КГ (n=17) 93,70±8,76 84,92±8,61 >0,05
ОГ(n=20) 94,10±8,01 72,14±6,47 <0,05

 
Таблиця 3

Зміна показників сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності  (варіант – 3) у дітей 
5–8 років з ДЦП після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n) Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання
спочатку наприкінці     p

5–6
років

КГ (n=15) 289,12±24,95 277,73±23,53 >0,05
ОГ(n=12) 287,73±23,68 270,42±23,06 >0,05

7–8 
років

КГ (n=17) 287,14±25,26 273,49±24,32 >0,05
ОГ(n=20) 289,21±25,34 270,70±22,67 >0,05

Таблиця 4
Зміни показників сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності (варіант – 1) у дітей 

5–8 років з ДЦП після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n) Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання
спочатку наприкінці      p   

5–6
років

КГ (n=15) 56,81±4,53 48,55±3,94 >0,05
ОГ(n=12) 57,27±4,29 48,12±3,26 >0,05

7–8 
років

КГ (n=17) 56,97±4,03 47,42±3,47 >0,05
ОГ(n=20) 57,12±4,43 45,67±3,20 <0,05

групі швидкість виконання завдання покращилось  на 
21,96 с (p<0,05).  

Вивчення сформованості просторового мислення 
й конструктивної діяльності (варіант – 2)  після 
проведення нашої програми виявило, що в дітей 5–6 
років контрольної групи результат склав 29,35%, в 
основній – 33,16%. У дітей 7–8 років у контрольній 
групі результат  склав 29,44%, в основній – 34,65%. 
Незначний приріст показників в основній групі у 
дітей 7–8 років.

 Другий варіант завдання був складніший, 
ніж перший. Діти із завданням упорались не на 
належному рівні. У дітей спостерігалось порушення 
у орієнтуванні в просторі, спостерігалось стомлення. 
На наш погляд, діти цього віку більше підготовлені до 

школи. Покращання виконання цього варіанта завдання 
обумовлює  проведення занять з  використанням у 
іграх  інвентарю, який  за своїм змістом має елементи 
варіанту цієї методики.

Результати сформованості просторового мислення 
й конструктивної діяльності у дітей 5–8 років з 
ДЦП за методикою «Склади картинку» (варіант – 3)  
представлені в табл. 3.

 Виявлено, що в дітей 5–6 років контрольної гру-
пи виконання завдання  на 11,39 с (p>0,05)  сталось 
краще, в основній групі виконання завдання на 17,31 
с (p>0,05) швидше, ніж до проведення реабілітаційно-
корекційної програми. У дітей 7–8 років контрольної 
групи на 13,65 с  (p>0,05), в  основній групі покращання 
результату склало на 18,51 с  (p>0,05).  
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Виконання третього варіанта  значно перевищува-
ло час, завдання склало дітям труднощі, як до прове-
дення корекційної програми, так й після. Діти швидко 
стомлювались, не змогли зіставити зразок з виконан-
ням свого завдання, втрачали інтерес до виконання за-
вдання й відмовлялися від подальшого виконання. На 
нашу думку, відмова від виконання завдання говорить 
про те, що в дітей спостерігався на рівні підсвідомос-
ті прагнення до збереження власного «Я». Це одна з 
форм психологічного захисту – відмова від виконання 
завдання.

Показники  третього варіанта методики виявили, 
що дітям обох вікових груп виконання цього варіан-
та викликало труднощі, незначні зміни відбулись в 
контрольній групі, більше приріст показників у осно-
вній групі. Так, у дітей 5–6 років контрольної групи 
це склало 43,21%, в основній –  44,38%. У дітей 7–8 
років контрольної групи це склало 43,88%, в основній 
–  44,33%.   

Результати  виконання методики «Склади малюнок 
на кубиках» (варіант – 1)  представлені в табл. 4.

Ми з'ясували, що діти 5–6 років  контрольної групи 
виконали завдання  на 8,26 с  (p>0,05)  швидше,  діти  
основної групи виконали запропоноване завдання 
на 9,15 с (p>0,05)  швидше, ніж до проведення 
запропонованої програми. Діти 7–8 років контрольної 
групи з завданням упорались швидше на 9,55 с  
(p>0,05), в основній групі виконання завдання на 
11,45 с (p<0,05)  швидше.

При проведенні рухливих ігор використовувались 
кольорові іграшки різної величини й форми, що спри-
яло покращанню результатів виконання завдання. Ви-
конання вправ за зразком викликало у дітей труднощі, 
але зміни відбулися незначні. Правильно вибирали 
колір кубиків, правильно відтворювали малюнок на 
кубиках, але труднощі становили розміщення їх від-
носно один одного, з’єднання  їх у ціле, відмічалось 
перевертання  зображення.  

Показники  виконання (варіант – 1) виявили, що в 
дітей 5–6 років контрольної групи приріст показників 
незначні – 61,79%, в основній групі  час виконання 
краще й результат  складає – 62,34%. 

У дітей 7–8 років контрольної групи  покращання 
результату незначне – 63,26%, в основній групі краще 
і складає 65,69%.

Виконання завдання на об’ємних предметах дітям 
вдавалося краще, до цього завдання  в дітей виявлявся 
інтерес. У дітей покращилось орієнтування у просто-
рі при  виконанні завдання. Але відмічаються трудно-
щі у просторовому розташуванні  кубиків.  Показни-
ки покращились у дітей 7–8 років контрольної групи 
після проведення занять рухливими іграми. У дітей 
спостерігались покращання в орієнтуванні у просторі, 
розуміння помилок у виконанні та їх виправлення. 

Результати виконання за методикою «Склади ма-
люнок на кубиках» (варіант – 2) для визначення сфор-
мованості просторового мислення й конструктивної 
діяльності представлені в табл. 5.

Після проведення корекційної програми виявлено, 
що в дітей 5–6 років   контрольної групи на 14,09 с  
(p>0,05) виконання завдання  краще, в   основній групі  
виконання завдання   покращилось  на 19,71 с  (p>0,05). 
У дітей 7–8 років теж спостерігались покращання  у 
виконанні цього варіанта.

 В  контрольній групі на 14, 71 с  (p>0,05), в 
основній групі –  на 37,41 с (p<0,05).

Виконання другого варіанта методики на об’ємних 
предметах виявило, що у дітей 5–6 років контрольної 
групи приріст показників склав 48,02%, в основній 
групі – 50,65%. У дітей 7–8 років контрольної групи 
це склало 48,44%, в основній групі – 61,91%. 

Виконання другого варіанта завдання дітям стано-
вить труднощі. Спостерігалось слабке переключення 
у діяльності, неможливість виконати завдання за зраз-
ком.  Однак,  результати в дітей 7–8 років основної 
групи стались достовірними, результат покращився, 

Таблиця 5
Зміна показників сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності (варіант – 2) у дітей 

5–8 років з ДЦП після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n) Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання
спочатку наприкінці     p

5–6
років

 КГ(n=15) 118,21±15,89 104,12±15,30 >0,05
 ОГ(n=12) 118,43±16,13 98,72±15,21 >0,05

7–8 
років

 КГ(n=17) 117,93±15,47 103,22±14,89 >0,05
 ОГ(n=20) 118,17±15,53 80,76±7,27 <0,05

Таблиця 6
Зміни показників сформованості просторового мислення й конструктивної діяльності (варіант – 3) у дітей 

5–8 років з ДЦП після застосування реабілітаційно-корекційної програми

Вік Групи (n) Кількісні (X ±m) показники, час виконання завдання, час їх отримання
спочатку наприкінці     p

5–6
років

 КГ(n=15) 298,12±28,84 276,32±25,89 >0,05
 ОГ(n=12) 297,77±29,20 273,63±26,13 >0,05

7–8 
років

 КГ(n=17) 297,18±28,64 274,58±25,76 >0,05
 ОГ(n=20) 296,17±27,75 270,79±25,08 >0,05
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але незначно. Показники в обох вікових групах покра-
щилися, у порівнянні з результатами щодо проведен-
ня корекційної програми. 

Результати сформованості просторового мислення 
й конструктивної діяльності  (варіант – 3) у дітей 5–8 
років з ДЦП представлені у табл. 6. 

Виявлено, що в дітей 5–6 років контрольної гру-
пи відбулись незначні зміни, результат покращився 
на 21,80 с (p>0,05), в основній групі запропоноване 
завдання діти виконували на 24,14 с (p>0,05)  швидше.  
У дітей 7–8 років у контрольній групі виконання 
завдання на 22,60 с (p>0,05) швидше, показники 
виконання основної групи покращились на 26,14 с  
(p>0,05).  

На виконання третього завдання діти затратили 
часу більше норми, при виконанні спостерігались 
труднощі в просторовому орієнтуванні. На нашу думку 
важно відмітити, що після проведення реабілітаційно-
корекційної програми  у дітей з'явилися цілеспрямова-
ні дії, результат виконання цієї методики покращився 
незначно й залишилися недостовірним. 

Показники виконання третього варіанта завдання 
у дітей 5–6 років контрольної групи склали 41,62%, 
в основній групі  – 42,03%. У дітей 7–8 років контр-
ольної групи час покращився і  склав 41,88%, в осно-
вній – 42,47%. 

Висновки. 
Розбіжності у виконанні між контрольною й осно-

вною групами спостерігались в часі виконання за-
вдання, в основній групі виконували завдання швид-
ше, але робили помилки. Третій варіант завдання був 
складним для дітей всіх груп. Діти не могли зіставити 
зразок і власне виконання, втрачали до нього інтерес і 
відмовлялись від виконання.

Просторове мислення та конструктивна діяль-
ність у дітей зі спастичною диплегією ускладнена за 
рахунок клінічних прояв захворювання: підвищення 
м'язового тонусу, низькі функціональні можливості 
кінцівок та ін.

 Проведення рухливих ігор сприяло збільшенню 
працездатності дітей. Навіть ті невеликі зрушення в 
руховій сфері, які набули діти в ігрових заняттях, ма-
ють, на нашу думку суттєве  значення у всіх формах  
життєдіяльності дітей з ДЦП.

За результатами  нашої роботи виявлено, що залу-
чення батьків  до участі в реабілітаційно-корекційному 
процесі  з дітьми сприяє її продовженню в домашніх 
умовах.  

Як показали наші дослідження  ми поділяємо по-
гляди вчених, що фізична культура і спорт впливають 
не тільки на організм дитини з обмеженими можли-
востями, але й сприятливо впливають на його психіч-
ну сферу. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Ефективність експериментальної технології залучення  
студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості  

у покращенні показників фізичного стану
Юрчишин Ю.В., Дутчак М.В.

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Експериментально перевіре-
на ефективність спроектованої 
технології залучення студентів 
у процесі фізичного виховання 
до рухової активності оздоровчої 
спрямованості. У дослідженні взя-
ли участь 174 дівчини і 171 хло-
пець. Встановлено, що розробле-
на технологія забезпечує значно 
кращий результат ніж традиційна 
реалізація змісту чинної програми 
у наступних показниках: рівень 
вияву наприкінці навчальних се-
местру і року (поточний, підсум-
ковий) показників фізичного стану, 
теоретичної підготовленості в ор-
ганізації і реалізації рухової актив-
ності оздоровчої спрямованості; 
кількість показників, що в ці пе-
ріоди покращилися; пропущених 
по хворобі днів; стан, систематич-
ність і параметри рухової актив-
ності студента у позанавчальний 
час. Зазначені й вихідний контр-
оль реалізовувались під час спе-
ціального спортивно-оздоровчого 
заходу змагальним методом, 
оперативний - на кожному занятті 
для оцінки відповідності фізичних 
навантажень поточним можливос-
тям студента.

Юрчишин Ю. В., Дутчак М.В.  Эффектив-
ность экспериментальной технологи при-
влечения студентов к двигательной актив-
ности оздоровительной направленности в 
улучшении показателей физического со-
стояния. Экспериментально проверена эф-
фективность спроектированной технологии 
привлечения студентов в процессе физическо-
го воспитания к двигательной активности оздо-
ровительной направленности. В исследовании 
приняли участие 174 девушки и 171 юноша. 
Установлено, что разработанная технология 
обеспечивает значительно лучший результат, 
чем традиционная реализация содержания 
действующей программы в следующих пока-
зателях: уровень проявления в конце учебных 
семестра и года (текущий, итоговый) показа-
телей физического состояния, теоретической 
подготовленности в организации и реализа-
ции двигательной активности оздоровитель-
ной направленности, количество показателей, 
что в эти периоды улучшились; пропущенных 
по болезни дней; состояние, систематичность 
и параметры двигательной активности сту-
дента во внеучебное время. Указанные и вы-
ходной контроль реализовывались во время 
специального спортивно-оздоровительного 
мероприятия соревновательным методом, 
оперативный - на каждом занятии для оцен-
ки соответствия физических загрузок текущим 
возможностям студента.

Yurchyshyn Y.V., Dutchak M.V. 
The effectiveness of experimental 
technology of attracting students 
to physical activity in improving 
orientation of physical condition. The 
effectiveness of designed technologies 
to attract students during physical 
education to physical activity improving 
index is experimentally verified. 174 
girls and 171 guys participated in this 
investigation. Found that the developed 
technology provides significantly 
better results than the traditional 
implementation of the contents of 
the current program in the following 
indicators: level of expression at the 
end of the semester and academic year 
(the current, final) indexes of physical 
condition, theoretical preparedness in 
organization and implementation of 
physical activity improving orientation; 
number of indexes that in these periods 
improved, missed days due of sickness, 
condition, systematic and parameters 
of motor activity in the student’s 
extracurricular time. These and source 
control implemented during a special 
sports and fitness west adversarial 
method, operational - at each lesson 
for assessment of physical activity 
opportunities to current students.

Ключові слова:
педагогічна, технологія, сту-
денти, рухова активність, оздо-
ровчий, спрямованість, фізичне, 
виховання.
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educational, technology, students, 
physical, activity, improving, orienta-
tion, physical, education.

Вступ1

Рухова активність з використанням фізичних 
вправ на сучасному етапі продовжує залишатись єди-
ним ефективним засобом, що багаторазово переви-
щує можливості традиційної медицини у зміцненні 
здоров’я, профілактиці і навіть лікуванні найпоши-
реніших захворювань, а також забезпечує вирішення 
таких важливих завдань як підвищення якості профе-
сійної діяльності й повноцінний відпочинок [6]. Вод-
ночас позитивний ефект у покращенні здоров’я забез-
печують лише певні параметри означеної активності 
при їх систематичному використанні [5].

У вищих навчальних закладах (ВНЗ) систематич-
ність рухової активності студентів забезпечується 
обов’язковими заняттями з фізичного виховання, що 
згідно відповідних нормативних актів [7] відбувають-
ся двічі на тиждень. Проте така кількість занять навіть 
при оптимальних параметрах не дозволяє досягати 
необхідного оздоровчого ефекту, а значить зумовлює 
потребу в додатковій руховій активності у позана-
вчальний час [1; 3]. Зважаючи на пріоритет виконан-
ня домашніх завдань, інших різноманітних інтересів, 
що не пов’язані з означеною активністю, реальність її 
систематичної реалізації визначається виключно від-
повідною мотивацією студента [2].
© Юрчишин Ю.В., Дутчак М.В., 2012

Водночас практично відсутні дослідження [4], 
спрямовані на розроблення технологій залучення 
студентів ВНЗ до систематичної рухової активності 
оздоровчої спрямованості. Дослідження, що перед-
бачають широке використання сучасних засобів пере-
дачі й одержання необхідної інформації у вирішенні 
означеного завдання відсутні взагалі. 

Робота виконується відповідно до теми 1.3.1. 
«Управлінські та педагогічні засади гуманіза-
ції масового спорту в Україні» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 роки (№ державної реєстрації 
0107U000493).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи –– експериментально перевірити 

ефективність спроектованої технології залучення 
студентів у процесі фізичного виховання до рухової 
активності оздоровчої спрямованості в покращенні 
показників їх фізичного стану.

Методи та організація дослідження. Під час дослі-
дження використовували такі методи: загальнонаукові 
–– аналіз, порівняння, узагальнення; медико-біологічні, 
педагогічні, математико-статистичні. Досліджувані: 
експериментальні групи (ЕГ) ––24 дівчини і 21 хло-
пець (Кам’янець-Подільський національний універси-
тет імені І. Огієнка), контрольні групи (КГ) –– по 150 



131

2012

08
дівчат і хлопців (Прикарпатський національний універ-
ситет ім. В. Стефаника, Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Кам’янець-
Подільський національний університет імені І. Огієн-
ка), які під час проведення однорічного формуючого 
експерименту навчались на другому курсі. ЕГ займа-
лись за спроектованою технологією, у КГ фізичне ви-
ховання відбувалося традиційно з використанням зміс-
ту чинної програми фізичного виховання у ВНЗ.

Результати дослідження
Використання протягом першого одного року 

спроектованої технології сприяло суттєвому покра-
щенню показників загальної фізичної працездатності, 
соматичного здоров’я та фізичної підготовленості сту-
дентів другого року навчання. 

Так у ЕГ дівчат зміни абсолютного значення загаль-
ної фізичної працездатності збільшились у середньо-
му на 25 % (р<0,05), тоді як у КГ за той самий період 
зміна склала лише 3,6 % (р>0,05), тобто свідчила про 
вияв показника на досягнутому раніше рівні.

Водночас в останніх виявили протилежну тенден-
цію зміни відносних (на 1 кг маси тіла) значень загаль-
ної фізичної працездатності, –– вони погіршилися на       
1,3 % (р>0,05), тоді як у ЕГ, навпаки покращилися на 
13,6 %(р<0,01). 

Такий результат, ураховуючи відсутність у дослід-
них групах зміни маси тіла дівчат, у першому випадку 
засвідчував несприятливу тенденцію, оскільки збіль-
шення маси тіла переважало над зростанням фізичної 
працездатності, у другому, навпаки –– інтенсивніше 
зростання останньої  ніж маси тіла дівчат.

При порівнянні значень цих показників у ЕГ та КГ 
дівчат наприкінці навчального року констатували ще 
більші розбіжності між ними (табл. 1), що дозволяло 
зробити висновок відповідно про високу та низьку ефек-
тивність використаних варіантів змісту фізичного вихо-
вання у покращенні зазначеного компонента фізичного 
стану дівчат протягом другого року навчання у ВНЗ. 

У дослідних групах хлопців виявили аналогічні 
розбіжності, а особливість полягала тільки у прирості 
показника: в ЕГ абсолютні значення загальної фізич-
ної працездатності збільшилися на 26,9 % (р<0,01), у 
КГ –– тільки на 0,8 % (р>0,05), тобто свідчили відпо-
відно про значне покращення показника та про його 
вияв на досягнутому рівні (табл. 1). Щодо відносних 
значень фізичної працездатності, то їхнє збільшен-
ня в ЕГ на 25,7 % (р<0,05) та зменшення у КГ на 2,3 
% (р>0,05) на фоні стабілізації у перших і суттєвого 
зростання у других маси тіла дозволило зробити та-
кий самий висновок як у випадку з дівчатами. 

При порівнянні значень цих показників наприкін-
ці навчального року відзначили розбіжність між ними 
на рівні від р<0,01 до р<0,001 на користь ЕГ хлопців, 
що аргументовано засвідчувала високу ефективність 
розробленої технології у вирішенні завдання з покра-
щення загальної фізичної працездатності студентів 
другого року навчання та неефективність  традицій-
них організації і реалізації змісту чинної програми з 
фізичного виховання у ВНЗ. 

Соматичне здоров’я, як інша складова фізичного 
стану, протягом експерименту відзначалося певними 
особливостями (табл. 2). Так кількість навчальних 
днів, у які дівчата ЕГ не відвідували заняття  в зв’язку 
з хворобою, за період вересень–червень склала, у се-
редньому, 4±0,28, тоді як у КГ –– втричі більше, а саме 
12±0,29 днів (р<0,001).

У хлопців одержали аналогічний результат, але з 
такими розбіжностями: в ЕГ кількість пропущених по 
хворобі днів склала 6±0,42, у КГ –– більш ніж удвічі 
більше, –– 14±0,28 (р<0,001). Іншими словами дівчата 
і хлопці, в яких рухова активність оздоровчої спрямо-
ваності протягом другого семестру в І-ий та третього-
четвертого семестрів у ІІ-ий роки навчання забезпечу-
валася експериментальним змістом практичних занять і 
теоретико-методичної підготовки з фізичного вихован-
ня, відзначалися значно кращим соматичним здоров’ям 

Таблиця 1
Зміна показників фізичної працездатності у дослідних групах  

протягом другого етапу формуючого експерименту

Показник

Д
ос

лі
дн

а 
гр

уп
а На початку на-

вчального року
Наприкінці на-
вчального року Зміна Достовірність

відмінності, t

х
1

m х
2

m ∆х
(абс.)

∆х
(%)

пр
от

яг
ом

 
ро

ку

на
пр

ик
ін

ці
 

мі
ж

 Е
Г 

та
 

К
Г

дівчата
Абсолютна фізична 
працездатність

ЕГ 753,0 65,2 1004,5 60,8 251,5 25,0 2,82* 2,32
*КГ 765,3 69,5 794,2 67,1 28,9 3,6 0,3

Відносна фізична 
працездатність

ЕГ 13,6 0,67 15,8 0,73 2,2 13,6 2,16* 2,12
*КГ 14,7 1,15 13,4 0,84 -1,3 -9,8 0,92

хлопці
Абсолютна фізична 
працездатність

ЕГ 890,7 61,4 1218,5 57,3 327,8 26,9 3,9** 3,34
**КГ 884,7 81,8 891,5 79,5 6,8 0,8 0,06

Відносна фізична 
працездатність

ЕГ 13,7 1,12 18,4 1,29 4,7 25,7 2,76* 3,97
***КГ 13,2 0,54 12,9 0,5 -0,3 -2,3 0,41

П р и м і т к а. ЕГ дівчат –– n=24, КГ –– n=150; ЕГ хлопців –– n=21, КГ –– n=150; тут і далі позначена достовірність 
відмінності на рівні: «*» –– р<0,05, «**» –– р<0,01, «***» –– р<0,001



132

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Таблиця 2
Кількість пропущених по хворобі днів навчального року у дослідних групах  

протягом другого етапу формуючого експерименту

Стать Дослідна група
Значення показника Достовірність

відмінності, tх m

Дівчата ЕГ 4 0,28 19,85***КГ 12 0,29
Хлопці ЕГ 6 0,42 15,85***КГ 14 0,28

Таблиця 3
Зміна показників фізичної підготовленості у дослідних групах  протягом другого етапу формуючого експерименту

Показник

Д
ос

лі
дн

а 
гр

уп
а На початку  

навчального року
Наприкінці  

навчального року Зміна Достовірність
відмінності, t

х
1

m х
2

m ∆х
(абс.)

∆х
(%)

пр
от

яг
ом

 
ро

ку

на
пр

ик
ін

ці
 

мі
ж

 Е
Г 

та
 

К
Г

дівчата
Човниковий 
біг 4х9 м, с

ЕГ 11,6 0,1 11,1 0,06 -0,5 4,2 3,89*** 7,98
***КГ 11,6 0,05 11,7 0,04 0,1 -0,6 1,19

Вис на зігнутих 
руках, с

ЕГ 19,1 1,6 27,9 1,3 8,8 31,5 4,27*** 7,22
***КГ 15,8 0,73 16,9 0,8 1,1 6,5 1,01

Біг 
100 м, с

ЕГ 17,7 0,22 17,6 0,27 -0,1 0,4 0,22 0,64КГ 17,6 0,1 17,8 0,11 0,2 -1,1 1,35
12-хвилинний 
біг, м

ЕГ 2070,0 25,18 2350,0 15,43 280,0 11,9 9,48*** 37,5
***КГ 1819,0 14,36 1705,0 7,57 -113,9 -6,7 7,02***

Динамометр. кисті 
провідної руки, кг

ЕГ 23,4 0,8 28,8 0,59 5,4 18,8 5,44*** 7,34
***КГ 22,8 0,3 23,9 0,32 1,1 4,5 2,48*

Нахил уперед сидячи, 
см

ЕГ 18,1 0,81 21,5 0,53 3,4 15,7 3,49** 8,19
***КГ 15,1 0,41 15,9 0,43 0,8 5,3 1,42

Стрибок у довжину з 
місця, см

ЕГ 185,4 2,63 194,3 2,69 8,9 4,6 2,37* 3,31
**КГ 180,1 1,47 184,3 1,39 4,2 2,3 2,08*

хлопці
Човниковий 
біг 4х9 м, с

ЕГ 9,6 0,09 9,3 0,08 -0,3 3,0 2,36* 4,12
***КГ 9,6 0,04 9,7 0,03 0,1 -0,6 1,14

Вис на зігнутих 
руках, с

ЕГ 58,2 0,82 68,4 1,12 10,2 15,0 7,36*** 26,9
***КГ 40,2 1,02 32,1 0,76 -8,1 -25,3 6,38***

Біг 
100 м, с

ЕГ 14,1 0,11 14,0 0,11 -0,1 0,5 0,44 1,20КГ 14,1 0,04 14,2 0,04 -,1 -0,5 1,10
12-хвилинний 
біг, м

ЕГ 2295,0 68,45 2877,0 71,65 582,1 20,2 5,87*** 9,07
***КГ 2220,0 30,78 2180,0 27,73 -39,7 -1,8 0,96

Динамометр. кисті 
провідної руки, кг

ЕГ 46,2 0,98 49,8 0,82 3,6 7,3 2,84* 6,13
***КГ 43,8 0,45 44,2 0,42 0,4 0,9 0,62

Нахил уперед сидячи, 
см

ЕГ 11,8 0,55 14,2 0,52 2,4 17,1 3,19** 6,27
***КГ 11,3 0,23 10,7 0,21 -0,6 -5,3 1,87

Стрибок у довжину 
з місця, см

ЕГ 236,8 2,57 243,5 1,54 6,7 2,8 2,25* 5,36
***КГ 228,4 1,62 232,5 1,37 4,1 1,8 1,93

ніж їхні однокурсники, рухова активність яких під час 
занять передбачала традиційні організацію і реалізацію 
змісту чинної програми з фізичного виховання у ВНЗ.

Що стосується іншої складової фізичного стану, а 
саме фізичної підготовленості студентів, то тут зміни 
її показників протягом навчального року засвідчили 
таке. У ЕГ дівчат відбулося суттєве покращення всіх 
досліджуваних показників, за винятком швидкісної 
витривалості, зміна якої виявила лише тенденцію до 
покращення, –– результат у бігу на 100 м зменшився 
на 0,4 % (р>0,05). Найбільшим приростом (у межах 
11,9–31,5 %; (від р<0,01 дор<0,001) відзначалися по-
казники статичної силової, загальної витривалості, 

абсолютної м’язової сили і гнучкості (табл. 3).
У КГ зміни цих показників відрізнялися від зазна-

чених: у дівчат збільшилося значення тільки абсолют-
ної м’язової сили на 4,5 % та вибухової сили м’язів 
нижніх кінцівок на 2,3 % (р<0,05); водночас на 6,7 % 
погіршилося значення показника загальної витрива-
лості (р<0,001); інші досліджувані показники відзна-
чалися виявом значень на досягнутому раніше рівні.

У зв’язку з неоднаковими значеннями деяких по-
казників на початку,  динамікою  та  приростом  про-
тягом  року  фізичної  підготовленості наприкінці 
експерименту, виявили суттєві розбіжності між ре-
зультатами в ЕГ та КГ. Ці розбіжності полягали у тому, 
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що значення всіх показників, за винятком швидкісної 
витривалості, у дівчат ЕГ були набагато кращими (на 
рівні від р<0,01 дор<0,001) ніж у дівчат КГ.

Аналізуючи дані, одержані у ЕГ хлопців, виявили, 
що протягом навчального року показник загальної 
витривалості у них покращився на 20,2 %, статичної 
силової витривалості  –– на 15 % (р<0,001), гнуч-
кості ––17,1 %, абсолютної м’язової сили –– 7,3 % 
(р<0,01), вибухової сили м’язів нижніх кінцівок –– 2,8 
% (р<0,05).  

У КГ виявили зовсім іншу динаміку цих показ-
ників: всі показники, за винятком статичної силової 
витривалості, відзначалися лише певною тенденцією 
до зміни, оскільки останні були незначними, тобто до-
зволяли робити висновок про  вияв  значень  показни-
ків  на  досягнутому  раніше  рівні  (табл. 3).  Щодо 
статичної силової витривалості хлопців цієї дослідної 
групи, то вона протягом навчального року погіршила-
ся на 25,3 % (р<0,001).

При порівнянні значень показників, якими відзна-
чалися ЕГ та КГ наприкінці експерименту  відзначає-
мо  перевагу  першої  над  другою  в  усіх  випадках, за 
винятком швидкісної витривалості, що в хлопців обох 
груп знаходилася на однаковому рівні розвитку, –– се-
редній результат склав відповідно 14±0,11 та 14,2±0,04 
с (р>0,05). Іншими словами, в ЕГ дівчат та хлопців 
порівняно з КГ кращими були результати, пов’язані 
не тільки з кількістю показників фізичної підготовле-
ності, які суттєво покращилися протягом навчального 
року, але й пов’язані з кількістю показників, що на-
прикінці досягли значно кращих величин вияву. 

Розбіжності результатів, виявлені в ЕГ і КГ дівчат, 
а також хлопців, пов’язували з неоднаковими обсягами 
рухової активності оздоровчої спрямованості, що в ЕГ 

протягом навчального року відзначався збільшенням 
унаслідок залучення студентів до такої активності у 
позанавчальний час та оптимізації змісту їхніх прак-
тичних занять з фізичного виховання, досягнутої в екс-
периментальній технології. Водночас низька резуль-
тативність залучення студентів КГ до систематичної 
рухової активності оздоровчої спрямованості негатив-
но позначилася на зміні показників їх фізичного стану, 
що підтверджується нижченаведеними даними.

Отже, за двома використаними критеріями експе-
риментальна розробка була значно ефективнішою по-
рівняно з використаною в КГ дівчат і хлопців у вирі-
шенні завдання з покращення їхнього фізичного стану 
засобами фізичної культури .

Висновки. 
1. Ефективність використання експериментальної 

технології підтверджується змінами на рівні від 
р<0,05 до р<0,001 кількості показників фізичного 
стану (7 фізичної підготовленості, 2 і 1 пов’язаних 
відповідно із загальною фізичною працездатністю й 
соматичним здоров’ям), що протягом навчального 
року суттєво покращилися: у ЕГ дівчат і хлопців їх 
було по 6, тоді як у КГ –– відповідно 2 і 1, але при 
одночасному погіршенні 2 і 3 показників.

2. Кількістьпоказників фізичного стану, що наприкінці 
відзначалися суттєво вищими значеннями у певній 
дослідній групі (у ЕГ дівчат таких було 18, хлопців 
–– 17, у КГ –– жодного) інші –– практично не 
відрізнялися у  дослідних групах дівчат і хлопців. 
Експериментальна технологія значно ефективніша 
ніж традиційна організація занять з використан-
ням змісту чинної програми фізичного виховання 
студентів.
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Budowa somatyczna i zdolności motoryczne uczniów  
w okresie pokwitaniowym

Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Dix Barbara
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz 

Instytut Kultury Fizycznej

Аnnotation:
Napierala Marek, Cieslicka 
Miroslawa, Stankiewicz Blazej, Dix 
Barbara. Construction of somatic 
and motor skills of students in 
adolescence. This study attempts to 
discuss issues concerning determinants 
of somatic and motor development of 
young people from the VII High School 
name Wanda Szuman in Torun. On this 
basis it be able to assess the current 
state of skills kinetic and potential 
students in adolescence. To measure 
motor abilities was used International 
Physical Fitness Test. The study used 
the following six fitness tests: running 
at 50 meters, long jump from the spot, 
grip strength using a dynamometer, 
traces of lying within 30 seconds, 
shuttles run 4 x 10 m and slope in 
front trunk. All tests were performed 
as recommended by the authors of the 
test. Was also the classification of all 
body types surveyed students acording 
E. Kretschmer’s typology and using the 
key of E. Curtius. After counting the 
average results of boys and girls on 
the points turned out to be, that boys 
predominate over girls motor skills,  but 
also in the suppleness sample, where 
the assumption had achieved worse 
results. They obtained a small point 
lead. The girls can boast a better result 
in traces of lying receiving six points 
more than boys.

Напиерала Марек, Чеслинска Миросла-
ва, Станкевич Блазей, Дикс Барбара. 
Соматическое строение и двигательные 
навыки учащихся в пубертатном перио-
де. В статье предпринята попытка обсудить 
вопросы, касающиеся детерминанты сома-
тического и двигательного развития моло-
дежи из VII общеобразовательного лицея 
Ванды Шуман в Торуне. Исходя из этого, 
было оценено состояние и потенциал дви-
гательных навыков учащихся в пубертат-
ном периоде. Для измерения двигательных 
навыков был использован Международный 
тест физического развития. В исследова-
нии были использованы следующие шесть 
тестов: бег на 50 метров, прыжки в длину 
с места, динамометрия, сгибание разгиба-
ние туловища в течение 30 секунд, челноч-
ный бег 4х10 метров, наклоны туловища 
вперед. Все упражнения были выполнены 
в соответствии с рекомендациями авторов 
тестов. Была также проведена классифика-
ция всех типов телосложения учащихся по 
типологии Э. Кречмера и с помощью ключа 
Е. Курция. После подсчета средних резуль-
татов для мальчиков и девочек по пунктам 
выяснилось, что у мальчиков двигатель-
ные навыки выше, чем у девочек, но в те-
сте на гибкость они показали более низкие 
результаты. В итоге мальчики получили 
несколько большие пункты, чем девочки. У 
девочек отмечен более высокий результат 
в тесте сгибание разгибание туловища.

Напієрала Марек, Чеслінська Миро-
слава, Станкевіч Блазей, Дікс Бар-
бара. Соматична будова і рухові на-
вики учнів в пубертатному періоді. 
У статті зроблена спроба обговорити 
питання, що стосуються детермінанти 
соматичного і рухового розвитку молоді 
з VII загальноосвітнього ліцею Ванди 
Шуман в Торуне. Виходячи з цього, 
було оцінено стан і потенціал рухових 
навиків учнів в пубертатному періоді. 
Для виміру рухових навиків був вико-
ристаний Міжнародний тест фізичного 
розвитку. У дослідженні було викори-
стано наступні шість тестів: біг на 50 
метрів, стрибки в довжину з місця, 
динамометрія, згинання розгинання ту-
луба протягом 30 секунд, човниковий 
біг 4х10 метрів, нахили тулуба вперед. 
Всі вправи були виконані відповідно до 
рекомендацій авторів тестів. Була та-
кож проведена класифікація всіх типів 
статури учнів по типології Е. Кречме-
ра і за допомогою ключа Е. Курция. 
Після підрахунку середніх результатів 
для хлопчиків і дівчаток за пунктами 
з'ясувалося, що у хлопчиків рухові на-
вики вищі, ніж у дівчаток, але в тесті на 
гнучкість вони показали нижчі резуль-
тати. У результаті хлопчики отримали 
декілька більші пункти, чим дівчатка. У 
дівчаток відмічений вищий результат в 
тесті згинання розгинання тулуба.

The keywords:
physical development, tests, fitness, 
motor, skills.

физическое, развитие, тесты, подго-
товленность, двигательные, навыки.

фізичне, розвиток, тести, підготов-
леність, рухові, навики.

Wstęp1

Aktywność człowieka przejawia się ruchem, w 
którym można dostrzec osobowość, stan fizyczny 
i psychiczny. Sprawność człowieka, jego rozwój 
somatyczny i motoryczny uzależniona jest od wielu 
czynników. Na pewno takim istotnym czynnikiem są 
warunki środowiskowe, poziom grupy społecznej w której 
dojrzewa młody człowiek, a także czynniki genetyczne.

Utrzymywanie i rozwijanie sprawności motorycznej 
uczniów to główny cel do realizacji przez nauczyciela 
fizycznego. Aby jego działania były efektywne trzeba 
poznać ich zdolności motoryczne i ocenić ich sprawność. 
Służą temu badania poziomu sprawności motorycznej, 
a następnie kontrolowanie wszelkich zmian i postępów 
spowodowanych ćwiczeniami fizycznymi [7]. Obserwując 
bacznie w ten sposób tempo rozwoju uczniów, można 
spośród nich wytypować utalentowanych ruchowo [5,1].

Oczywiście cywilizacja odciska swoje piętno na 
rozwoju sprawności fizycznej młodego pokolenia. 
Niekorzystnie na nich wpływają różne formy rozrywki 
i bogaty przekaz telewizyjny, które często wygrywają z 
jazdą na rowerze, czy ćwiczeniami rozciągającymi. Stąd 
też aktywność ruchowa w niektórych grupach młodzieży 
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jest ograniczona lenistwem lub brakiem czasu.
Młodzież województwa kujawsko – pomorskiego 

mieści się w średnich przedziałach wszelkich parametrów 
socjologicznych Polski. Potwierdzają to wyniki 
osiągane przez badaną młodzież. W pracy podjęto próbę 
omówienia zagadnienia dotyczącego uwarunkowań 
rozwoju somatycznego i motorycznego młodzieży z 
VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w 
Toruniu. Na jej podstawie będzie można ocenić aktualny 
stan umiejętności i potencjał ruchowy uczniów w okresie 
pokwitaniowym. Należy jednak pamiętać, że sprawność 
fizyczna zależy przede wszystkim od indywidualnych 
możliwości i aktywności, a co za tym idzie prowadzonym 
stylem życia.

Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone w VII Liceum 

Ogólnokształcącym imienia Wandy Szuman w Toruniu 
na klasach pierwszych między wrześniem, a grudniem 
2011 r. W badaniach łącznie wzięło udział 127 uczniów, 
na których przeprowadzono pomiary wysokości i masy 
ciała oraz przeprowadzono testy sprawności. Rozkład 
dziewcząt i chłopców biorących udział w badaniach 
pokazuje Ryc. 1.

Pomiary rozwoju somatycznego tj. wysokość i masa 
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ciała, przeprowadzane były pod obecnością pielęgniarki 
szkolnej. Pomiar wysokości i masy ciała dokonywano 
za pomocą wagi lekarskiej wyposażonej również w 
miarę. Uczniowie wchodzili na wagę bez obuwia, stali 
w pozycji wyprostowanej ze złączonymi stopami, twarzą 
skierowaną w stronę odważników. Na podstawie wyników 
wysokości ciała i masy ciała został wyliczony wskaźnik 
Rohrera. Dokonano również klasyfikacji typów budowy 
ciała wszystkich badanych uczniów według typologii E. 
Kretschmera i wykorzystując klucz E. Curtiusa:

typ leptosomatyczny – (poniżej 1,28) wąska i wydłużona • 
twarz, mały ciężar ciała, długie kończyny, wydłużona 
szyja, płaska i wąska klatka piersiowa, wąskie barki i 
miednica, kończyny smukłe i słabo umięśnione
typ atletyczny – (1,29 – 1,49) silna budowa, dobrze • 
rozwinięte mięśnie, twarz jest średnio szeroka, silna szyja, 
szeroka klatka piersiowa, szerokie barki, wąskie biodra
typ pikniczny – (1,5 – powyżej) drobny szkielet, • 
słabo rozwinięte mięśnie, znaczne tendencje do tycia, 
twarz szeroka, szyja krótka, szeroka klatka piersiowa, 
kończyny krótkie i grube.

Wyliczono również: Średnia arytmetyczna , odchylenie 
standardowe, Test u dla prób niezależnych dla makrogrupy, 
wskaźnik Mollisona, Różnicę między średnimi. Do 
pomiaru zdolności motorycznych został wykorzystany 
Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. W 
swojej pracy wykorzystałem sześć następujących prób 
sprawności: bieg na 50 m, skok w dal z miejsca, siła ścisku 

dłoni za pomocą dynamometru, siady z leżenia w ciągu 
30 s., bieg wahadłowy 4 x 10 m. oraz skłon tułowia w 
przód. Wszystkie próby były realizowane według zaleceń 
autorów testu.

Wyniki
Średnia wysokość ciała dziewcząt z badań własnych 

wyniosła 163,98 cm natomiast z badań regionalnych 
165,31 cm. Różnica między nimi to 1,33 cm i okazała się 
statystycznie istotna na poziomie 5%.

Średnia wysokość chłopców z badań własnych 
wyniosła 175,54 cm natomiast z badań regionalnych 
175,33 cm. Różnica miedzy nimi wynosi 0,21 cm co jest 
statystycznie nieistotne.

Średnia masa ciała dziewcząt z badań własnych 
wyniosła 56,8 kg natomiast z badań regionalnych 55,51 
kg. Różnica między nimi to 1,29 kg. Średnia masa ciała 
chłopców z badań własnych wyniosła 67,66 kg natomiast 
z badań regionalnych 65,33 kg. Różnica miedzy nimi to 
2,33 kg. Brak istotności różnic statystycznych pomiędzy 
porównywanymi grupami. 

Z przeprowadzonych badań możemy zaobserwować 
iż ponad połowa badanych dziewcząt i chłopców posiada 
leptosomatyczną budowę ciała. U około ¼ badanych 
wyniki badań wskazały atletyczną budowę ciała i nie 
wiele mniej pikniczną. 

Średni czas biegu na 50 m dziewcząt z badań własnych 
wyniósł 8,57 s, a w badaniach regionalnych 8,82 s. Różnica 

Ryc. 1. Charakterystyka liczbowa badanych z uwzględnieniem płci

Tabela 1. Porównanie wysokości ciała dziewcząt i chłopców  
z badań własnych do wyników badań regionalnych M. Napierały

 Badania N х δ D µ

Dziewczęta
Własne 72 163,98 4,82

1,33 2,07
kujawsko 
pomorskie 532 165,31 6,90

Chłopcy
Własne 55 175,54 7,05

0,21 0,21
kujawsko 
pomorskie 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
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Tabela 2. Porównanie masy ciała dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 Badania N х δ D µ

Dziewczęta
Własne 72 56,8 9,72

1,29 0,54
kujawsko 
pomorskie 887 55,51 6,12

Chłopcy

Własne 55 67,66 14,48

2,33 1,19
kujawsko 
pomorskie 479 65,33 9,05

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 3. Charakterystyka liczbowa smukłości ciała dziewcząt i chłopców – badania własne

N
Typ

Leptosomatyczny Atletyczny Pikniczny

Dziewczęta 72 42 58% 18 25% 12 17%

Chłopcy 55 34 62% 13 24% 8 14%

Ryc. 2. Porównanie wyników badań wzrostu – własnych i regionalnych

Ryc. 3. Porównanie wyników badań masy ciała – własnych i regionalnych
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 Tabela 4. Porównanie biegu na 50 m dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 
Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta
Własne 31 8,57 0,76

-0,25 1,92kujawsko 
pomorskie 604 8,82 0,71

Chłopcy
Własne 31 6,99 0,61

-0,72 6,54kujawsko 
pomorskie 789 7,71 0,69

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Ryc. 4. Rozkład procentowy typów budowy ciała wśród dziewcząt

Ryc. 5. Rozkład procentowy typów budowy ciała wśród chłopców
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wyniosła 0,25 s i jest statystycznie nieistotna. Średni czas 
biegu na 50 m chłopców z badań własnych wyniósł 6,99 
s, a w badaniach regionalnych 7,71 s. Różnica wyniosła 
0,72 s i jest statystycznie istotna na poziomie 5 %.

Średnia odległość skoku w dal z miejsca dziewcząt 
z badań własnych wyniosła 165,3 cm natomiast z badań 
regionalnych 175,67. Różnica wyniosła aż 10,37 cm, a 
istotność statystyczna kształtuje się na poziomie 5%. 
Średnia odległość skoku w dal z miejsca chłopców z 
badań własnych wyniosła 217,8 cm natomiast z badań 
regionalnych 206,78 cm. Różnica wyniosła aż 11,02 cm a 
istotność statystyczna kształtuje się na poziomie 1%.

Średni pomiar dziewcząt w próbie z dynamometrem z 
badań własnych wyniósł 33,25 kg, a z badań regionalnych 
27,39 kg. Różnica wyniosła 5,86 kg a istotność statystyczna 
jest na poziomie 1%. Średni pomiar chłopców w próbie z 
dynamometrem z badań własnych wyniósł 61,3 kg, a z 
badań regionalnych 43,28 kg. Różnica wyniosła 18,02 kg 
a istotność statystyczna okazała się na poziomie 1% .

Średnia ilość powtórzeń siadów z leżenia z badań 
własnych dziewcząt wyniosła 24, natomiast z badań 
regionalnych 21,77. Różnica wyniosła 2,33 a istotność 
statystyczna okazała się na poziomie 1 %. Średnia ilość 
powtórzeń siadów z leżenia z badań własnych wyniosła 
25,67, natomiast z badań regionalnych 24,45. Różnica 
wyniosła 1,22 powtórzeń. Brak statystycznej istotności 
różnic.

Średni czas dziewcząt w biegu wahadłowym z badań 
własnych wyniósł 11,99 s, natomiast z badań regionalnych 
12,77. Różnica wyniosła -0,67 s, a istotność statystyczna 
okazała się na poziomie 1%. Średni czas chłopców w biegu 
wahadłowym z badań własnych wyniósł 9,51 s, natomiast 
z badań regionalnych 11,84 s. Różnica wyniosła -2,33 s, a 
istotność statystyczna okazała się na poziomie 1%. 

Średni pomiar skłonu w przód dziewcząt z 
badań własnych wyniósł 7,85 cm natomiast z badań 
regionalnych 9,46 cm. Różnica wyniosła -1,61 cm i jest 
istotna statystycznie na poziomie 1%. Średni pomiar 
skłonu w przód chłopców z badań własnych wyniósł 5,08 
cm natomiast z badań regionalnych 5,14 cm. Różnica 
wyniosła -0,06 cm i nie ma statystycznej istotności.

Badając dymorfizm płciowy cech somatycznych 
za pomocą Wskaźnika Mollisona okazuje się, że w 
przypadku masy ciała wskaźnik wynosi 0,75 natomiast 
dla wysokości 1,63

Zróżnicowanie dymorficzne okazało się 
korzystniejsze dla chłopców we wszystkich próbach z 
wyjątkiem próby gibkości. Badając dymorfizm płciowy 
zdolności motorycznych, najbardziej różni próba biegu 
wahadłowego. Wskaźnik Mollisona wyniósł 3,64 na 
korzyść chłopców. Kolejną próbą najbardziej różniącą 
dziewczęta i chłopców jest druga próba biegowa, a 
mianowicie bieg na 50 m. (2,59 WM), skok w dal z miejsca 
(2,36WM). Jedyna próba gibkości, w której lepsze wyniki 
osiągnęły dziewczęta, wskaźnik Mollisona wyniósł 0,86.

Do określenia dymorfizmu płciowego zdolności 
motorycznych wykorzystana został tabela punktowa do 
Międzynarodowego Testu Sprawności. Wyniki kształtują 

się następująco: w biegu na 50 m dziewczęta uzyskały 
54 pkt co było wynikiem gorszym od chłopców, którzy 
uzyskali wyniki 61 pkt. W skoku w dal z miejsca 
dziewczęta uzyskały 49 pkt tym samym nie wiele 
tracąc do chłopców, którzy uzyskali 52 pkt. W próbie z 
dynamometrem dziewczęta uzyskały 63 pkt, a chłopcy 71 
pkt. W siadach z leżenia okazały się lepsze dziewczęta, 
które uzyskały wynik 55 pkt co było aż o sześć oczek 
lepszym wynikiem od chłopców, którzy uzyskali 49 okt. 
W biegu wahadłowym dziewczęta uzyskały 56 pkt a 
chłopcy 68 pkt. W próbie gibkościowej różnica okazała się 
najmniejszą ze wszystkich prób, lecz znowu z korzyścią 
dla chłopców. Dziewczęta uzyskały 45 pkt, a chłopcy 47 
pkt. Podsumowując wszystkie próby dziewczęta uzyskały 
łącznie 322 pkt, a chłopcy 348 pkt. 

Dyskusja i wnioski
Rok 1932 w odniesieniu do badań nad sprawnością 

motoryczną i uwarunkowaniami somatycznymi był 
rokiem przełomowym. Rada Naukowa Wychowania 
Fizycznego w Warszawie zdecydowała się na zlecenie 
pracowni antropologii Centralnego Instytutu Wychowania 
Fizycznego w Warszawie na przeprowadzenie badań 
nad fizycznym rozwojem młodzieży polskiej. Były one 
realizowane pod kierownictwem Jana Mydlarskiego i 
miały na celu opracowanie miernika rozwoju fizycznego. 
Przeprowadzane badania miały charakter ogólnopolski, 
obejmowały zarówno dziewczęta jak i chłopców w wieku 
od 10 do 19 lat. Po utworzeniu w roku 1948 Katedry 
Wychowania Fizycznego ponownie wzięto pod lupę ten 
temat i tak w roku 1951 już bez wsparcia finansowego 
ponownie przystąpiono do badań, a miernik Mydlarskiego 
był punktem wyjścia do dalszej pracy [6].

Ten sam problem po II wojnie światowej kontynuował 
Roman Trześniowski. Ustalił on podobnie jak Mydlarski 
normy sprawności. Celem badań w latach pięćdziesiątych 
było określenie obszaru degradacji w rozwoju fizycznym 
dzieci i młodzieży. Badania prowadzone były przez AWF 
w Warszawie i obejmowały obszar całego kraju [3].

Podobne badania przeprowadzało Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Rolniczej w 
Poznaniu. Od roku 1954 badano wszystkich studentów 
pierwszego roku za pomocą testów sprawności, których w 
tym czasie się stosowało. Po czternastu latach test został 
ujednolicony za pomocą zmodyfikowanego testu Barrow’a. 
Od samego początku badano uwarunkowania somatyczne 
studentów pierwszego roku, a za element stały przyjęto 
wzrost i wagę. Wszystkie pomiary były wykonywane 
przez cały okres istnienia Uczelni. Od roku 1958 do 
1963 prowadzono również badania w formie ankietowej 
dotyczących zainteresowań, poglądów, spędzania czasu 
wolnego, ulubionych dyscyplin sportowych itd. [8]. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadził 
badania na młodzieży szkół średnich Pomorza i Kujaw 
oraz swoich studentach. Celem badań było określenie 
składu ciała, struktur antropologicznych oraz dymorfizmu 
płciowego dziewcząt i chłopców mieszkających na wsi 
i w mieście. Badania były rozmieszczone w czasie i 
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Ryc. 6. Porównanie wyników badań biegu na 50 m dziewcząt i chłopców z badań 
własnych do wyników badań regionalnych

Tabela 5. Porównanie odległości skoku w dal z miejsca dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta

Własne 31 165,3 23,17

-10,37 2,48
kujawsko 
pomorskie 349 175,67 18,76

Chłopcy
Własne 31 217,8 22,12

11,02 2,68kujawsko 
pomorskie 407 206,78 21,31

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 6. Porównanie ściskania dynamometru dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 
Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta

Własne 31 33,25 11,66

5,86 2,76
kujawsko 
pomorskie 400 27,39 6,87

Chłopcy
Własne 31 61,3 21,33

18,02 4,66kujawsko 
pomorskie 421 43,28 10,52

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Ryc.7. Porównanie wyników badań własnych i regionalnych skoku w dal z miejsca dziewcząt i chłopców
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Tabela 7. Porównanie siadów z leżenia w czasie 30 s dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 
Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta

Własne 31 24 4,02

2,23 2,89
kujawsko 
pomorskie 356 21,77 5,38

Chłopcy

Własne 31 25,67 4,48

1,22 1,43
kujawsko 
pomorskie 378 24,45 5,75

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Ryc. 8. Porównanie wyników badań własnych i regionalnych ściskania dynamometru dziewcząt i chłopców

Ryc. 9. Porównanie wyników badań własnych i regionalnych siadów z leżenia dziewcząt i chłopców
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Tabela 8. Porównanie czasu biegu wahadłowego 4 x 10 m z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 
Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta

Własne 31 11,99 0,64

-0,76 6,5
kujawsko 
pomorskie 934 12,77 1,4

Chłopcy

Własne 31 9,51 0,57

-2,33 20,36
kujawsko 
pomorskie 607 11,84 1,3

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Tabela 9. Porównanie skłonu w przód dziewcząt i chłopców z badań własnych  
do wyników badań regionalnych M. Napierały

 
Badania  N х δ  D µ

Dziewczęta

Własne 31 7,85 2,01

-1,61 3,28
kujawsko 
pomorskie 375 9,46 6,52

Chłopcy

Własne 31 5,08 3,2

-0,06 0,08
kujawsko 
pomorskie 343 5,14 7,63

* p < 0,05; ** p < 0,01; t α = 0,05; df = ∞ = 1,96; t α = 0,01; df = ∞ = 2,58

Ryc. 10. Porównanie wyników badań własnych i regionalnych biegu wahadłowego dziewcząt i chłopców
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Tabela 10. Dymorfizm w rozwoju somatycznym według Wskaźnika Mollisona - badania własne

dziewczęta chłopcy
WM

х δ х δ

Wysokość 163,98 4,82 175,54 7,05 1,63

Masa 56,8 9,72 67,66 14,48 0,75

Tabela 11. Dymorfizm w zdolnościach motorycznych według Wskaźnika Mollisona - badania własne

dziewczęta chłopcy
WM

х δ х δ

50 m 8,57 0,76 6,99 0,61 2,59
Skok w dal z 
miejsca 1,65 0,23 2,17 0,22 2,36

Dynamometr 33,25 11,66 61,3 21,33 1,31
Siady z leżenia 24 4,02 25,67 4,48 0,37
Bieg wahadłowy 
4x10 m 11,99 0,64 9,91 0,57 3,64

Skłon w przód – 
gibkość 7,85 2,01 5,08 3,2 -0,86

Tabela 12. Dymorfizm w zdolnościach motorycznych - skala punktowa 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY

х pkt х pkt

50 m 8,57 54 6,99 61

Skok w dal z miejsca 165,03 49 217,8 52

Dynamometr 33,25 63 61,3 71

Siady z leżenia 24 55 25,67 49

Bieg wahadłowy 11,99 56 9,51 68
Skłon w przód - 
gibkość 7,85 45 5,08 47

SUMA 322 348

Ryc. 11. Porównanie wyników badań własnych i regionalnych skłonu w przód dziewcząt i chłopców
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odbywały się w latach od 1956 do 1963 [3].

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte były okresem 
badań Ludwika Denisiuka. Stworzył on nowy test 
sprawności składający się z pięciu prób określających 
poziom siły, mocy szybkości, zwinności i wytrzymałości. 
W latach osiemdziesiątych kontynuatorem prac Jana 
Mydlarskiego i Romana Trześniowskiego był Chromiński. 
W Bydgoszczy prace swe poświęciła G. Hanyżewska, 
która opisała współzależność między środowiskiem 
zamieszkania a cechami morfologicznymi i sprawnością 
fizyczną dziewcząt w wieku 10 i 11 lat. Uzyskane wyniki 
badań rozwoju fizycznego, jak i testów sprawności ogólnej 
świadczą o braku różnic środowiskowych. Stwierdzono, 
że wiek biologiczny bardziej różni badanych niż wiek 
kalendarzowy. Najszersze badania w latach 1975 – 1983 
nad rozwojem fizycznym i sprawnością przeprowadzał 
w regionie bydgoskim Grzegorz Nowicki. W roku 
1979 przeprowadzał on badania, które miały na celu 
określenie stanu procesu rozwoju cech somatycznych i 
motorycznych u dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego 
od okresu noworodka do wieku 18,5 lat oraz uchwycenie 
wpływu charakterystycznych czynników bytowych i 
środowiskowych na kształtowanie poziomu rozwoju 
cech morfologicznych i motorycznych u dzieci i 
młodzieży bydgoskiej. Badania te były prowadzone 
na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Bydgoszczy, domów młodego dziecka w Bydgoszczy 
i Gniewkowie oraz przedszkoli, szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w Bydgoszczy, Żninie, Nakle Nad 
Notecią, Mogilnie oraz w gminach: Bukowiec, Cekcyn, 
Gostycyn, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie i Więcbork. 
Badania były realizowane przy pomocy pielęgniarek i 
nauczycieli wychowania fizycznego którzy byli do tego 
celu przygotowani. W tych konkretnych badaniach wzięło 
łącznie udział 4760 dzieci obu płci. Grzegorz Nowicki 
wydał również w latach późniejszych literaturę, która 
charakteryzowała dzieci i młodzież z regionu kujawsko-
pomorskiego [4]. 

Prace nad rozwojem studentów prowadził Bolesław 
Mroczyński, a wyniki jego badań przeprowadzanych na 
początku lat dziewięćdziesiątych wykazały wzrost siły 
wśród studentów lat starszych. 

Od roku 1995 kontrolę nad sprawnością młodzieży 
mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim 
sprawuje dzisiejszy Instytut Kultury Fizycznej w 
Bydgoszczy. Stąd też wychodzi liczna literatura dotycząca 
rozwoju fizycznego dzieci.

Z prac należy wymienić badania Marka Napierały, 
który w latach 1997-1999 przeprowadził badania 
longitudinalne dzieci klas początkowych. Wyniki 
tych badań pokazały zmiany w rozwoju fizycznym i 
motorycznym dzieci w wieku młodszym szkolnym. 
Przedstawiono również wpływ wybranych elementów 
środowiskowych na badane cechy.

W województwie kujawsko – pomorskim nad oceną 
uwarunkowań somatycznych i zdolności motorycznych 
podjął się M. Napierała. Jego wyniki w tej chwili służą 
jako normy rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci 
i młodzieży z naszego województwa.

Przeprowadzona analiza statystyczna zebranego 
materiału pozwala do wyciagnięcia następujących 
wniosków:

Rozwój somatyczny badanych dziewcząt pokazuje, że 
wyniki są zbliżone do norm naszego województwa. Ich 
średnie wprawdzie przedstawiają, że są minimalne niższe 
i cięższe, lecz nie przeszkadza to w żadnym stopniu na 
osiąganie zbliżonych bądź lepszych wyników w próbach 
sprawnościowych.

Rozwój somatyczny badanych chłopców podobnie 
jak w przypadku dziewcząt jest bardzo zbliżony do 
norm naszego regionu. Różnica jest jednak w przypadku 
średnich wyników badań. Chłopcy okazali się nieco 
wyżsi i zarazem ciężsi od wyników badań z województwa 
kujawsko – pomorskiego.

Rozwój motoryczny dziewcząt idzie w parze wraz 
z rozwojem somatycznym i nie odbiega znacząco od 
przyjętych norm. Dziewczęta uzyskiwały nieco lepsze 
rezultaty niż średnie wyniki badań regionalnych w biegu 
na 50 m oraz w biegu wahadłowym 4 x 10 m. Straciły 
wprawdzie aż 10,37 cm w skoku w dal z miejsca, lecz 
w próbie z dynamometrem osiągnęły lepszy wynik o 
5,86 kg, a w siadach z leżenia o 0,18 wynik słabszy od 
chłopców z badań regionalnych co jest bardzo dobrym 
wynikiem. W próbie gibkościowej dziewczęta niewiele 
straciły do średniej regionalnej tej próby.

Rozwój motoryczny chłopców jest również 
porównywalny do wyników badań regionalnych, lecz 
uzyskali oni lepsze średnie wyniki w pięciu z sześciu prób, 
a w dwóch z nich wyniki w znaczący sposób przewyższają 
te regionalne. Niewielkie różnice oczywiście na korzyść 
badanych chłopców zanotowano w biegu na 50 m i w 
siadach z leżenia. W biegu wahadłowym różnica wyniosła 
2,33 s co na odcinku 40 m jest dosyć sporą przewagą. 
Największe różnice odnotowano w skoku w dal, gdzie 
chłopcy uzyskali lepszy rezultat o 11,02 cm i w próbie z 
dynamometrem, w którym różnica wyniosła 18,02 kg. W 
ostatniej próbie gibkościowej różnica była marginalna i 
wyniosła 0,06 cm i o tyle badani chłopcy uzyskali słabszy 
wynik niż pokazują to badania regionalne.

 Dymorfizm płciowy w rozwoju motorycznym 
nie pokazuje nic odkrywczego i to chłopcy w nim 
przewyższają. Niespodzianką jest za to, iż chłopcy 
uzyskali lepszy wynik w próbie gibkościowej, 
wyprzedzając w skali punktowej o 2 punkty dziewczęta 
co weryfikuje wcześniejszą hipotezę zakładającej ten 
wynik za gorszy. Dziewczęta zaś uzyskując w siadach z 
leżenia mniejszą liczbę powtórzeń o zaledwie 1,67 dało to 
w skali punktowej aż o 6 pkt więcej niż chłopcy.
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Формули (шрифт 10) - редактори формул: MathType Equation, MathMagic Pro Equation, Microsoft Equation. 
Фото - в окремому файлі у форматі jpg (300x300dpi).

 
Стаття має такі розділи:
Анотації (трьома мовами - укр., рос., англ.). Обсяг кожної 800-900 знаків. Структура анотації: мета, матеріал, результат. 
Ключові слова: ( 5-6 слів). 
Навести переклад прізвища та ініціалів автора(ів) і назви статті на двох інших мовах. 
Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми і на які  спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, ко-
трим присвячується означена  стаття).

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завданнями.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.  (формулювання цілей статті або постановка завдання. Стисло навести - 

матеріал і методи дослідження, організація дослідження). 
Результати дослідження  (виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів).
Висновки. 
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Література (5-7) у відповідності до Міжнародного стандарту українською, російською або англійською мовою. Для 

джерел на інших мовах додавати паралельну назву англійською.
Навести: повністю прізвище, ім'я, по-батькові автора (ів); контактний e-mail; телефон; поштову адресу.
Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. журналу. 
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку 

надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Web-сторінки: 

     http://www.sportpedagogy.org.ua - головна сторінка журналу;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/search.html- архів статей з 1996р.; 
http://www.sportsscience.org 

Довідка: тел.: (057) 755-73-58; факс: (057) 706-15-60. моб.: 097-910-81-12.
Skype: yermakov_sergey
поштова адреса: Єрмаков  Сергій Сидорович, а/с 11135, м.Харків-68, 61068.
e-mail: sportart@gmail.com 

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ
Журнал відкритий для вільного користування. 
Всі статті доступні для читання, завантаження і друку (http://www.sportpedagogy.org.ua).
Представляючи статтю для публікації, автор тим самим:

Погоджується на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет (угода про передачу прав на публікацію - 
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/soglashenie.html);
Погоджується з рекомендаціями Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових публікацій 
(http://www.icmje.org/urm_main.html).

Конфлікт інтересів, біомедична етика
Конфлікти інтересів осіб, що мають пряме або непряме відношення до публікації статті або відомостей, що містяться в 

ній, вирішуються відповідно до законодавства України у сфері інтелектуальної власності (http://sips.gov.ua/ua/normative_
acts.html).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій Всесвітньої асоціації медичних редакторів з принципів етики наукових 
публікацій (http://www.icmje.org/urm_main.html).
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