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Анотація. На теоретичному та емпіричному рівнях досліджувалася проблема
оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. Вирішення проблеми вбачається у
розробці нормативних таблиць оцінки фізичного розвитку учнівської молоді на
основі типологічного підходу.
Ключові слова: методика, фізичний розвиток, оцінка, типологічний підхід, со-
матичний тип конституції.
Аннотация. Гасюк И.Л. Оценка физического развития школьников в контексте
современных заданий физического воспитания. На теоретическом и эмпиричес-
ком уровнях исследовалась проблема оценки физического развития детей и под-
ростков. Решение проблемы возможно в разработке нормативных таблиц оцен-
ки физического развития учащейся молодёжи на основе типологического подхода.
Ключевые слова: методика, физическое развитие, оценка, типологический под-
ход, соматический тип конституции.
Annotation. Hasiuk Igor. Estimation of physical development of schoolboys in the
context of modern tasks of physical training. On theoretical and empiric levels the
problem of objective estimation of physical development of children and teenagers
was explored. The decision of the problem is possible in eleboration of normative
tables of physical development of studying young people on the basis of typological
approach.
Keywords: method, physical development, estimation, typological approach, somatic
type of constitution.

Вступ.
Національна система фізичного виховання визначає нові пріо-

ритети педагогічного процесу‚ які спрямовані на покращення здоров’я
особистості та сприяють її гармонійному моральному й фізичному роз-
витку [6].

Великого значення для вирішення оздоровчих завдань фізично-
го виховання набуває вибір та використання відповідних методів оцінки
фізичного розвитку учнівської молоді. Адже добре відомо те, що від діаг-
ностичної ефективності застосованого методу залежить вірність розроб-
ки методик фізичного виховання з оздоровчою спрямованістю, їх адек-
ватність, за величинами фізичних навантажень, індивідуальному рівню
соматичного здоров’я та фізичного розвитку кожної дитини, що займеться
фізичними вправами [1].

Велику увагу фахівців галузі присвячено проблемі розробки
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нормативних таблиць оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків, а та-
кож вибору і застосуванню відповідного математичного апарату під час
їх, розробки. Дослідження проведене у цьому напрямку виявило велику
кількість різноманітних методик, а також математичних методів, які за-
стосовуються з метою їх, кількісного виразу та  якісної оцінки
[2,7,9,10,11], що в практичному застосуванні призводе до отримання
результатів, які певною мірою не узгоджено характеризують процеси
росту і розвитку організму індивіда в процесі онтогенезу.

Також, тривають пошуки ефективних критеріїв та ознак, які
повинні бути покладені в основу методик оцінки фізичного розвитку
школярів. На думку Б. А. Нікітюка [8] поки що не існує єдиного крите-
рію, за яким визначався би рівень зрілості та фізичного розвитку дити-
ни, а головними ознаками вважаються величини антропометричних і
антропоскопічних показників. У зв’язку з цим, як свідчать дані наукової
літератури [7,9,11] у практиці фізичного виховання, в залежності від
поставлених завдань на кожному з етапів процесу фізичного удоскона-
лення учнівської молоді, використовуються різні комбінації таких оз-
нак. Однак, аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, що
одним із високоефективних та відносно простих критеріїв із точки зору
практичного застосування, є соматичний тип конституції [5].

Подальший аналіз літературних джерел виявив те, що фахівця-
ми галузі зазначалася необхідність врахування типу конституції під час
визначення нормативної маси тіла, і робилися спроби розробки таблиць
для її визначення з врахуванням статі й типу конституції для людей се-
реднього віку. Стосовно учнівської молоді, методом кореляційно-регре-
сійного аналізу були розроблені таблиці для розрахунку належних вели-
чин маси тіла і обводу грудної клітки дітей віком від 7 до 10 років
нормостенічного типу [9], щодо решти конституціональних типів, то
нами не було знайдено робіт, у яких були б розроблені такі нормативні
таблиці. Враховуючи вище наведене слід зазначити те, що удосконален-
ня методів оцінки фізичного розвитку є необхідною передумовою для
ефективного вирішення оздоровчих завдань фізичного виховання, що й
обумовило актуальність нашого дослідження.

Дослідження виконано у відповідності до зведеного плану нау-
ково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Державного
комітету молодіжної політики, спорту й туризму України на 2001-2005
роки за темою 2.1.9. ”Оптимізація фізкультурної оздоровчої роботи у
навчальних закладах на основі диференційованого підходу з урахуван-
ням темпів біологічного та морфофункціонального розвитку”, номер
державної реєстрації 0103U000659 та Хмельницького гуманітарно-пе-
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дагогічного інституту і проблемної науково-дослідної лабораторії Кам’-
янець-Подільського державного університету на 2002-2006 роки.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – на теоретичному та емпіричному рівнях

дослідити проблему, яка пов’язана з вибором критеріїв на основі яких
здійснюється визначення рівня фізичного розвитку учнів та математич-
них методів під час розробки нормативних таблиць такої оцінки.

Методи дослідження – для досягнення мети були використані
аналіз і узагальнення даних наукових та науково-методичних джерел,
систематизація існуючих методичних і практичних рекомендацій, меди-
ко-біологічні методи збору поточної інформації з використанням схеми
діагностики соматичного типу конституції В.Г.Штефко та А.Д.Островсь-
кого у модифікації С.С.Дарської [4], вивчення кількісних характеристик
антропометричних показників, які становлять основу методик оцінки
фізичного розвитку [7,9,11]. Отриманий цифровий матеріал оброблявся
відповідними методами математичної статистики.

Результати дослідження.
На сьогодні фахівці галузі розробили досить велику кількість

методик визначення рівня фізичного розвитку та оцінки його гармоній-
ності.

Фізичний розвиток за даними зовнішнього огляду оцінюється
як правильний чи неправильний, гармонійний або дисгармонійний (із
зазначенням дефектів), а за комплексом антропометричних вимірювань
– як „вищий від середнього”, „середній”, „нижчий від середнього”.
Зовнішній огляд дає описові ознаки фізичного розвитку обстежуваного:
постави, кісткового, жирового та м’язового компонентів складу тіла,
форми грудної клітки, спини, живота, ніг, стопи, ширину плечей [11].

Оцінка фізичного розвитку дітей та підлітків здійснюється шля-
хом порівняння антропометричних ознак (зросту та ваги тіла, окруж-
ності грудної клітки) обстежуваної дитини із середніми показниками
певної віково-статевої групи. Одним із розповсюджених методів є метод
антропометричних стандартів. Зміст цього методу полягає у порівнянні
індивідуальних антропометричних величин із відповідними таблицями,
які розробляються окремо у кожному регіоні. Для кожного антропомет-
ричного показника розраховується середньоарифметична величина та
сигмальне відхилення від цієї величини. Нормою залежних величин (маси
та окружності грудної клітки) вважається діапазон розкиду відносно
конкретних показників довжини тіла, яка рахується базовим показни-
ком. Точність та можливість використання даного методу великою мірою
залежить від нормальності розподілу отриманих емпіричних даних. Се-
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редня величина виявляється чутливою до порушення асиметричності
розподілу, а середньоквадратичне відхилення до зміщення ексцесу. Та-
кож, різні автори пропонують включати в середню норму різні за шири-
ною ємні зони. В одних випадках ця зона становить 68%, тобто одне
стандартне відхилення  1X σ± , а в інших 50%, де  0, 67X σ± . В залеж-
ності від ємності середньої зони змінюється ємність інших зон, що при-
зводить до неузгодженості в оцінці результатів вимірювань.

В останній час широкого використання набуває метод перцен-
тилів для визначення фізичного розвитку дітей та підлітків. Незалежно
від характеру розподілу антропометричних та фізіометричних ознак,
метод дозволяє виділити дітей із середніми, високими та низькими по-
казниками за допомогою таблиць центильного типу [7]. Разом із тим,
аналіз літературних джерел свідчить, що кількість і межі інтервалів гру-
пування залежать від суб’єктивних міркувань кожного з дослідників.
Свідченням тому є велика кількість класифікаційних схем, які суттєво
відрізняються за змістом та структурою.

Останнім часом знову увагу вчених привертає метод індексів.
Врахування та використання зв’язків між антропометричними ознака-
ми дозволяє здійснити їх оцінку за похідними, які виражають міру їх,
співвідношення. У практиці фізичного виховання широко використову-
ють такі індекси як: ваго-зростовий, життєвий індекс, силовий індекс,
індекс пропорційності розвитку грудної клітки, індекс Ерісмана, індекс
Кетле, індекс фізичного розвитку за А.Д. Дубогай, плечовий індекс, індекс
Чижина, індекс Робінсона та Руф’є та ін. Стосовно практичного викори-
стання індексів, провідні спеціалісти галузі [11] зазначають те, що при
оцінюванні фізичного розвитку дітей і підлітків до цього методу слід
відноситись критично, бо антропометричні ознаки, які входять до їх скла-
ду, з віком змінюються непропорційно й нерівномірно.

З метою проведення порівняльного аналізу щодо об’єктивності
оцінки фізичного розвитку методом антропометричних стандартів, нами
була проведена його оцінка у 172 дівчат 11 років учениць загальноосвітніх
шкіл м. Кам’янець-Подільського з урахуванням і без урахування їх, на-
лежності до певного соматичного типу конституції. Соматичний тип
конституції нами був використаний у якості критерію, який би врахову-
вав індивідуальлно-типологічні особливості досліджуваних однієї віко-
во-гендерної групи. Нагадаємо, що соматичний тип є зовнішнім про-
явом загальної конституції людини, яка характеризується цілісністю
ознак (успадкованих та набутих), що пов’язані з особливостями реак-
тивності організму людини, темпами її індивідуального розвитку та сти-
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лем життєдіяльності і є відносно стабільними упродовж  життя.
Як свідчать результати оцінки фізичного розвитку без урахування

соматичної належності дівчат 11 років за таблицею, яка була розроблена
на основі одного сигмального відхилення, 0,7% дівчат характеризували-
ся високим рівнем фізичного розвитку, вищим від середнього – 5,8%,
середнім – 83,7%, нижчим від середнього – 8,7% та низьким – 1,1%.
Дещо інший розподіл дівчат за рівнями фізичного розвитку спостері-
гається під час його визначення за таблицею, яка була розроблена на
основі  0, 67 ,1,5 , 2,5X σ σ σ± . Так, високим рівнем фізичного розвиткуу
характеризувалися 1,2% дівчат, вищим від середнього 18,0%, середнім –
61,6%, нижчим від середнього – 16,8%, низьким – 2,4% (табл. 1, 2).

Таблиця 1
Нормативи оцінки фізичного розвитку дівчат 11 років

Зріст, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, 
см 

Рівень 
фізичного 
розвитку 150,7 0,4X = ±  1 5,5σ =  40, 6 0, 4X = ±  1 6,2σ =  71,8 0,5X = ±  1 6,5σ =  

Високий 161,8-167,2 53,1-59,2 84,8-91,3 
Вищий від 
середнього 

156,3-161,7 46,8-53,0 78,3-84,7 

Середній 145,3-156,2 34,4-46,7 65,3-78,2 
Нижчий від 
середнього 

139,7-145,2 28,2-34,3 58,8-65,2 

Низький 134,2-139,6 22,0-28,1 52,3-58,7 
 

Таблиця 2
Нормативи оцінки фізичного розвитку дівчат 11 років

Зріст, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см Рівень фізичного 
розвитку 150,7 0, 4X = ±  0,67 3,6σ =  40,6 0,4X = ±  0,67 4,1σ =  71,8 0,5X = ±  0,67 4,3σ =  

Високий 159,0-164,4 50,0-56,1 81,2-88,0 
Вищий від 
середнього 

154,3-158,9 44,8-49,9 76,2-81,1 

Середній 147,1-154,2 36,5-44,7 67,6-76,1 
Нижчий від 
середнього 

142,5-147,0 31,3-36,4 62,2-67,5 

Низький 137,0-142,4 25,1-31,2 55,6-62,1 
 

Аналіз розподілу дівчат за рівнями фізичного розвитку після
визначення їх типологічної належності за таблицею побудованою за од-
ним сигмальним відхиленням виявив те, що ні одна із представниць ас-
теноїдного типу конституції не характеризувалася високим та вищим від
середнього рівнями фізичного розвитку, середній рівень фізичного роз-
витку був притаманний 76,3% дівчат астеноїдного типу, нижчий від се-
реднього 18,4% та низький 5,3%. За таблицею побудованою на основі
 0,67 ,1,5 ,2,5X σ σ σ± були отримані дещо інші результати, а саме дівчатт
астеноїдного типу із низьким рівнем фізичного розвитку, на відміну від
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попереднього тестування було вже 10,6%, з нижчим від середнього рівнем
– 36,8% та середнім – 52,6%.

Представниці торакального типу конституції за першою табли-
цею (табл. 1) характеризувалися відсутністю дівчат із високим, вищим
від середнього та низьким рівнями фізичного розвитку. 87,3% представ-
ниць цього соматотипу мали середній рівень фізичного розвитку та 12,7%
- нижчий від середнього. За другою таблицею (табл. 2) 3,3% представ-
ниць торакального типу характеризувалися вищим від середнього рівнем
фізичного розвитку, 71,4% - середнім та 25,3% - нижчим від середнього
рівнями фізичного розвитку.

Дівчата м’язового типу за першою таблицею (табл. 1) характе-
ризувалися наявністю 2,3% досліджуваних із вищим від середнього
рівнем фізичного розвитку та 97,7% із середнім рівнем. За другою таб-
лицею цей розподіл мав дещо інший характер. Значно збільшився відсо-
ток дівчат м’язового типу з вищим від середнього рівнем фізичного роз-
витку (22,3%) і зменшився із середнім (77,7%).

Серед представниць дигестивного типу конституції нами не було
виявлено дівчат із низьким та нижчим від середнього рівнями фізичного
розвитку. За першою таблицею (табл. 1) 3,8% представниць дигестив-
ного соматотипу характеризувалися високим рівнем фізичного розвит-
ку, 34,6% - вищим від середнього, а 61,6% - середнім рівнями фізичного
розвитку. За другою таблицею високим рівнем фізичного розвитку ха-
рактеризувалися 7,7% дівчат дигестивного типу, вищим від середнього
– 77,0% та середнім – 14,6%.

Отримані результати, на нашу думку, можна пояснити наступ-
ним чином. Оцінка фізичного розвитку передбачає оперування певним
цифровим матеріалом: після проведення вимірювань отримуємо резуль-
тат, який порівнюється з нормативним. Останній визначається дослід-
ницьким шляхом із застосуванням відповідних методів математичної
статистики і характеризується поняттям “норма”.  Величина норми будь-
якого покажчика сьогодні ґрунтується на його середньому значенні у
певній вибірці людей. В основі диференціації такої вибірки є гендерна і
вікова ознаки і трактується така величина норми, як “середньовіковий
покажчик норми для осіб чоловічої (жіночої) статі”. Проте, загальноп-
рийняте ототожнення понять “норма” і “середнє” у визначенні кількісних
характеристик будь-якого покажчика індивіда, – неприйнятне у фізич-
ному вихованні і клінічній медицині, оскільки такий підхід  “…згладжує
індивідуальні і типові відмінності, і одна і та сама людина, яка була оц-
інена за різними нормативами, може отримати неоднакову оцінку” [3, с.
18].  Розроблені на підставі тільки гендерно-вікового критерію норми
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нівелюють індивідуальні особливості учня і, в першу чергу, морфофун-
кціональні, а тому не об’єктивно відображають рівень його фізичного
розвитку.

Зважаючи на вище наведене, подальше вирішення проблеми
об’єктивної оцінки фізичного розвитку учнівської молоді вбачається нами
у використанні напрямку, який заснований на типологічному підході до
кластерізації однакових за гендерно-віковими параметрами вибірок.
Причому, в основу типологізації, на нашу думку, повинен бути покладе-
ний один із генетичних маркерів, а саме соматичний тип конституції.

Висновки.
Отже, підводячи підсумки проведеного дослідження можна зро-

бити наступні висновки:
1. Проведене дослідження рівня фізичного розвитку дівчат 11

років, де в якості критерію, окрім віково-гендерного, був вико-
ристаний соматичний тип конституції, виявило невідповідність
отриманої оцінки його реальному рівню.

2. З метою більш ефективної реалізації оздоровчих завдань фізич-
ного виховання необхідно здійснити перегляд існуючих підходів
до визначення рівня фізичного розвитку школярів, і які повинні
базуватись на розробці належних норм з урахуванням генетич-
но детермінованих властивостей організму.

3. Передбачається, що розробка нормативних таблиць фізичного
розвитку з урахуванням типологічної належності учнівської
молоді, дозволить здійснювати його більш об’єктивну оцінку.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку

вивчення інших проблем фізичного розвитку школярів у контексті су-
часних завдань фізичного виховання.
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АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ГРУП І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Карпюк І. Ю.

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Анотація. Автор досліджує практику розподілу і звільнення студентів від прак-
тичних занять, аналізує підстави для зарахування в спеціальне медичне відділен-
ня, надає практичні рекомендації.
Ключові слова: студенти, розподіл, спеціальні медичні групи.
Аннотация. Карпюк И. Ю. Анализ практики формирования специальных меди-
цинских групп. Автор исследует практику распределения и освобождения сту-
дентов от практических занятий, анализирует основания для зачисления в спе-
циальное медицинское отделение, вносит практические рекомендации.
Ключевые слова: студенты, распределение, специальные медицинские группы.
Annotation. Karpiuk I.U. The analysis of practice of special medical sections formation
and releasing from physical education practical lessons. The author of the article has
investigated some practical questions concerning releasing of students from practical
lessons. Furthermore, the causes of appointment to the special medical section have
been comprehensively analyzed as well as some practical recommendations.
Key words: students, selection, special medical sections.

Вступ.
Вдосконалення навчально-виховного процесу з фізичного ви-

ховання у вищих закладах освіти повинно обґрунтовуватися в першу
чергу реальним станом фізичного розвитку, станом здоров’я і фізичної
підготовленості студентів. Проте, як показують наукові дослідження [1,
2], в абітурієнтів, що зараховані на перший курс вищих навчальних зак-
ладів, спостерігається низька фізична підготовленість, не більш 7,3%
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мають сприятливий морфологічний статус, тільки 1–2% не мають хрон-
ічних соматичних захворювань, близько 80–90% мають відхилення в стані
здоров’я. Значно розширені можливості прийому до вузів молоді з об-
меженими функціональними можливостями й особливими потребами.

За даними інформаційних джерел, у вищі навчальні заклади
України до спеціальних медичних груп (СМГ) щорічно зараховують від
13 до 35% студентів. Розбіжність даних, на наш погляд, пояснюється
відсутністю єдиних критеріїв до встановлення медичної групи.

Заняття з фізичного виховання на першому курсі вузу почина-
ються з обов’язкового медичного огляду. Основним документом, яким
керуються лікарі, є медична довідка форми 0-86, яку абітурієнти пода-
ють для вступу у вуз. У відповідності до державних рішень останніх
років перехід з-під патронажу дитячих поліклінік проходить у юнацтва
18 років, в якого, як відомо, найчастішою є довідка “звільнення від
фізкультури”. Перестрахування завдає тільки шкоди молодим людям, які
через хронічні або перенесені хвороби для повноцінного розвитку по-
требують більшої, ніж їх співучні, рухової активності [3].

На жаль, немає наступництва при переході від шкільного фізич-
ного виховання до вузівського. Наприклад, при прийомі студентів до
спеціального медичного відділення (СМВ) НТУУ “КПІ” з’ясувалось, що
в школі були звільнені від практичних занять 36,2%, зараховані до СМГ
11,4%, займалися за загальною програмою 52,4%.

Відсоток студентів з відхиленнями у стані здоров’я у вузах час-
то завищується, нерідко до СМГ включають студентів з незначними
відхиленнями або за суб’єктивним бажанням студента [4].

Слід також враховувати, що нинішні студенти І–ІІ курсу 1985–
1986 років народження. 72% студентів киян мають статус постраждалих
від Чорнобильської аварії та потребують ретельної уваги з боку медиків
і педагогів, але це не може бути єдиною підставою для зарахування їх до
СМГ.

Застарілі рекомендації, якими керуються лікарі при розподілі
[5], не враховують сучасного стану проблеми (збільшення кількості но-
зологічних одиниць хвороб, їх перебіг у сучасних умовах, рівень сучас-
ної медицини) і потребують перегляду та суттєвої корекції. Необхідні
нові підходи, які б враховували не тільки наявність у молодої людини
певної патології, а й рівень адаптаційних можливостей.

Вирішуючи проблему удосконалення організації фізичного ви-
ховання студентів, не можна обминути існуючі принципи звільнення від
практичних занять фізичним вихованням і формування спеціальних ме-
дичних груп.
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Дана проблема особливо актуальна, оскільки на сьогоднішній
день практично відсутній чіткий узаконений перелік захворювань і па-
тологічних станів, які є підставою для звільнення від занять  фізичним
вихованням або зарахування студентів у спеціальні медичні групи.

Робота виконана відповідно до плану НДР Національного педа-
гогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - на основі вивчення програмних, нормативних

документів, літературних джерел, власного практичного досвіду проана-
лізувати проблему формування спеціальних медичних груп і звільнення
від практичних занять з фізичного виховання.

Результати дослідження.
Нині великий відсоток молоді звільнено від практичних занять

з фізичного виховання і зараховано без жодних підстав до спеціальних
медичних груп. І це проблема не тільки одного, хоча й одного з найбіль-
ших вузів України.

Для вирішення поставленого завдання нами проаналізовані ста-
тистичні дані проходження медичного огляду і розподілу студентів пер-
шого курсу НТУУ “КПІ” на медичні групи для занять фізичним вихо-
ванням.

Згідно з отриманими даними серед 3815 студентів, які пройшли
медичний огляд, тільки 2038 чол. (53,4%) за станом здоров’я були допу-
щені до занять в основній групі; звільнені від практичних занять 86 чол.
(2,3%); 754 чол. (19,8%) були зараховані в підготовчу групу, 819 чол.
(21,5%) – у спеціальну; 118 чол. (3,1%) рекомендована ЛФК.

При цьому найбільше студентів було зараховано до СМГ через
судинну і серцеву патологію, переважно нейроциркуляторну дистонію
(табл. 1).

Слід зауважити, що 72% студентів мали дві, а 13,5% три і більше
патології. У наших дослідженнях ми враховували тільки перший діаг-
ноз.

Проаналізувавши дані про діагнози, які були підставою для
звільнень студентів або зарахування їх до спеціальної медичної групи,
стає очевидним, що формулювання діагнозів здебільшого носить дов-
ільний і часто непрофесійний характер і тому не можуть бути підставою
для розподілу молодих людей на медичні групи. Наприклад: кардіопатія
міокарду, нефроптоз та інші. Визначення цілого ряду станів взагалі не
вписується в поняття “діагноз”, наприклад, носові кровотечі, функціо-
нальний шум у серці, герпес тощо.

Викликає занепокоєння зарахування в спеціальні медичні групи
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або звільнення від занять фізичним вихованням за наявності у студентів
гіпотонічного синдрому, остеохондрозу хребта в стадії ремісії, нейро-
циркуляторної дистонії, міопії початкового ступеня, викривлення носо-
вої перегородки тощо.

Таблиця 1
Види патологій, які стали підставою для зарахування в спеціальну

медичну групу

Характер патології 
Кількість 
студентів  
(n=819) 

% 

Захворювання серця і судин, нейроциркуляторна дистонія 165 20,1 
Захворювання органів дихання 101 12,3 
Захворювання органів травлення 114 13,9 
Захворювання ендокринної системи 75 9,2 
Шкіряні захворювання 27 3,3 
Захворювання опорно-рухового апарату 60 7,3 
Захворювання сечовидільної системи 56 6,8 
Гінекологічні захворювання 64 7,8 
Захворювання нервової системи 46 5,6 
Захворювання органів і порушення зору 111 13,6 

Важко перевірити, виходячи із віку обстежуваних і їх повноцін-
ної участі в навчальному процесі, такі діагнози: сколіоз – ІV ступеня
(мається на увазі торсія хребта з реберним горбом, або мова йде про
виражену сколіотичну осанку); внутрішньочерепна гіпертензія (без заз-
начення її якості).

Цілий ряд захворювань і патологічних станів підлягають ліку-
ванню, яке веде до повного видужування, або довгостроковій ремісії, в
період якої молоді люди можуть займатися в підготовчій або навіть ос-
новній групі, наприклад, дискінезія жовчовивідних шляхів, гіпотоніч-
ний синдром, хронічний гастрит, хронічний дуоденіт, хронічний тонзиліт,
хронічний фарингіт, риніт, викривлення носової перегородки, поліноз
тощо.

Фізичне виховання у вузі формує у молоді валеологічну культу-
ру, закладає знання і навички ретельного ставлення до власного здоро-
в’я, отже, і здоров’я наступних поколінь. Тому необхідно виключно уваж-
но ставитись до визначення медичної групи, сформувати у студента
психологічну установку на здоровий спосіб життя, мотив до відновлен-
ня і зміцнення власного здоров’я.

Часто і довготривало хворіючі студенти, великий відсоток яких
проживає далеко від рідної домівки, від опіки рідних, які погано присто-
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совані до нових побутових умов, що додає стресової ситуації, потребу-
ють достатнього обсягу рухової активності, тому звільнення від прак-
тичних занять з фізичного виховання повинно бути виключно обґрунто-
ваним.

Відсутність єдиного підходу до розподілу студентів дає мож-
ливість лікарям санітарних частин вузів, викладачам фізичного вихо-
вання довільно складати списки захворювань на звільнення від прак-
тичних занять. Так наприклад, Бороменський О. В. у методичних
рекомендаціях «Організація фізичного виховання в спеціальній медич-
ній групі» (Херсон, 2001) подає список, в якому на першому місці серед
діагнозів ставить інфаркт міокарда, часті напади стенокардії  (викликає
здивування припущення автора про можливість таких виключно важких
захворювань, як часті напади стенокардії у діагнозі молодих людей 17–
23 років!), кровотечі (які саме кровотечі мав на увазі автор?), невиліков-
не ожиріння (?), виражені психоневрологічні розлади (!) тощо.

Ми вважаємо, що необхідно проаналізувати існуючу на сьо-
годнішній день документацію, покликану регламентувати процес допуску
до занять фізичним вихованням або звільнення від них.

Як показали результати проведеного дослідження, на даний
момент, на жаль, немає чітко обґрунтованого переліку хвороб, за якими
б звільняли або зараховували в спеціальні медичні групи. З дуже вели-
кими застереженнями можна керуватись рекомендаціями “Примерные
показания для назначения медицинской группы при некоторых отклоне-
ниях в состоянии здоровья у детей и подростков” [5, 6], “Рекомендации
по определению медицинской группы при некоторых отклонениях в со-
стоянии здоровья” [3].

Якщо провести порівнювальний аналіз цих документів з аналі-
тичними документами “Наиболее часто встречающиеся заболевания (по
нозологическим группам и их клинико-функциональной характеристи-
ке) и рекомендуемый двигательный режим в зависимости от физичес-
кой работоспособности и физической подготовленности“ [7], “Проект
перечня заболеваний и патологических состояний, препятствующих до-
пуску к занятиям спортом“ [8], “Противопоказания к занятиям соревно-
вательными видами спорта“ [9], “Сроки динамического наблюдения и
показания к снятию с учета больных врачами терапевтами“ [10], “Сроки
допуска к занятиям спортом после перенесенных заболеваний и патоло-
гический состояний“ [11, 12], “Перечень заболеваний, препятствующих
отбору для поступления в общеобразовательные школы спортивного
профиля, ДЮСШ, центры подготовки резервов большого спорта“ [13],
“Заболеваний внутренних органов и рекомендуемые виды туризма для
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инвалидов“ [14], то стає очевидним, що чітка законодавча база відносно
розподілу молодих людей на медичні групи для занять фізичним вихо-
ванням і звільнення від них відсутня.

Інформаційний пошук дозволив знайти, на наш погляд, найбільш
прийнятний перелік для обмеження й абсолютних протипоказань для
занять фізичним вихованням [15]. Проаналізувавши статистичні дані
поліклініки НТУУ  “КПІ” щодо захворюваності студентів, з урахуван-
ням власного багаторічного досвіду ми адаптували список медичних
протипоказань, які дають підставу медичній комісії звільнити студента
від практичних занять з фізичного виховання, документально підтвер-
дивши це довідкою форми – 035.

Перелік захворювань, який дає підставу на звільнення від прак-
тичних занять з фізичного виховання, такий:
- стан лихоманки, гнійні і запальні процеси, хронічні захворювання

в стадії загострення, гострі інфекційні захворювання;
- серцево-судинні захворювання – некомпенсовані пороки серця:

тяжкі порушення ритму серця і провідності; серцево-судинна недо-
статність; гіпертонічна хвороба ІІ–ІІІ ступеня; аневризма серця або
аорти;

- хронічні неспецифічні захворювання легень з дихальною недостат-
ністю ІІ–ІІІ ступеня; хронічне легеневе серце, некомпенсоване з
недостатністю кровообігу, бронхіальна астма тяжкої форми;

- загроза кровотечі (виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої
кишки, гінекологічні захворювання зі схильністю до кровотечі),
тромбоемболії;

- захворювання крові;
- злоякісні новоутворення;
- нервово-м’язові захворювання (міопатія, міастенія); дитячі цереб-

роніальні паралічі з вираженим м’язовим тонусом, який підсилюєть-
ся при фізичному навантаженні;

- наслідки перенесених черепно-мозкових травм зі схильністю до
підвищення внутрішньочерепного тиску із загрозою епілептичних
припадків з вираженим вестибулярним синдромом; епілепсія з се-
редньою частотою і частими нападами;

- хронічний гепатит будь-якої етіології, жовчнокам’яна хвороба з ча-
стими приступами печінкової коліки і недостатністю функції печін-
ки;

- хронічний панкреатит у стадії декомпенсації, тяжка форма;
- цукровий діабет тяжкої форми, ускладнений ретинопатією, нефро-

патією, ангіопатією і ін.;
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- короткозорість високого ступеня зі змінами на очному дні, стан після
відшарування сітківки, глаукома будь-якого ступеня;

- певний, індивідуально визначений час до і після пологів, порож-
нинних хірургічних втручань.
У СМВ НТУУ „КПІ” проведений багаторічний нозологічний

аналіз захворюваності студентів, складений і запропонований список
розподілу студентів на медичні групи, враховуючи діагноз. Але практи-
ка свідчить, що необхідні нові підходи, які б враховували не тільки на-
явність у молодої людини певної патології, але й рівень її адаптаційних
можливостей, фізичну підготовленість.

Висновки.
У ситуації, що склалася, необхідно проведення цілої низки за-

ходів, спрямованих на упорядкування існуючої системи звільнення від
практичних занять з фізичного виховання і зарахування до спеціальної
медичної групи.

Необхідно чітко визначити на документальному рівні список
захворювань, який дає підставу для звільнення від практичних занять і
проходження курсу „Фізичне виховання” теоретично.

Медичні комісії при зарахуванні до тієї чи іншої медичної гру-
пи повинні вказувати не тільки медичний діагноз студента, а його адап-
таційні можливості і рівень фізичної підготовленості.

Необхідно на законодавчому рівні надати медичним комісіям і
викладачам рекомендації щодо визначення медичної групи для студентів
з відхиленнями в стані здоров’я.

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук організац-
ійних форм моніторингу здоров’я студентів спеціального медичного
відділення.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АДАПТИВНОГО
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У РОБОТІ ІЗ СЛАБОЧУЮЧИМИ

СТАРШОКЛАСНИКАМИ
Колишкін О.В.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотація. У статті визначаються найбільш ефективні методи навчання слабочу-
ючих юнаків засобам адаптивного фізичного виховання, акцентується увага на
особливостях їхнього використання. Обґрунтований комплексний вплив занять
за експериментальною методикою на стан рухової сфери слабочуючих старшок-
ласників.
Ключові слова: фізичне виховання, средства, обучение.
Аннотация. Колышкин А.В. Особенности использования средств адаптивного
физического воспитания в работе со слабослышащими старшеклассниками. В
статье определяются наиболее эффективные методы обучения слабослышащих
юношей средствам адаптивного физического воспитания, акцентируется вни-
мание на особенностях их использования. Обосновано комплексное влияние за-
нятий по экспериментальной методике на состояние двигательной сферы сла-
бослышащих старшеклассников.
Ключевые слова: физическое воспитание, средства, обучение.
Annotation. Kolyshkin A.V. Features of use of means of adaptive physical education
in work with hard of hearing senior pupils. In clause the most effective methods of
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training of the hard of hearing young mens to means of adaptive physical education,
accentuate of attention on features of their use are defined. The complex influence of
employment on an experimental technique on a condition of impellent sphere hard of
hearing senior pupils is proved.
Keywords: physical training, agents, education.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку суспільства дуже гостро постає

проблема інвалідізації дітей із різноманітними порушеннями у розвит-
ку, в тому числі з розладами слуху. За даними ЮНЕСКО, у світі налічуєть-
ся 250 мільйонів дітей з обмеженими можливостями у віці до 16 років, у
тому числі 42 мільйони осіб із розладами слуху, які мають помірні, тяжкі
та глибокі порушення. В урядовій програмі „Діти України”, „Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті” наголошуєть-
ся на необхідності посилення уваги до освіти дітей з відхиленнями пси-
хофізичного розвитку в системі суспільного виховання, забезпечення
їхньої повноцінної життєвої діяльності, соціального захисту, умов для
максимальної реабілітації [2, 4].

Втрата слуху, особливо в ранньому віці, негативно позначаєть-
ся на формуванні індивідуальності людини, розвитку функціональних
систем і гальмує її соціальну, побутову і психологічну адаптацію, тому
вивчення змін у функціональних системах, що взаємодіють і впливають
на слуховий аналізатор, має суттєве значення не тільки для діагносту-
вання хвороби та викликаних нею ускладнень, але і для обґрунтування і
вибору ефективної методики корекції рухових порушень у слабочую-
чих.

Аналіз останніх досліджень, які проведені І.М. Бабій (2002), І.В.
Ковшовою (1997), Я.В. Крет (2000), А.В. Мут’євим (2003), О.В. Рома-
ненко (1997), О.І. Форостян (2001), дозволяє стверджувати, що для ру-
хової сфери дітей із розладами слуху характерні наступні порушення:
недостатньо точна координація та невпевненість у рухах; відносно по-
вільне оволодіння руховими навичками; трудність збереження статич-
ної та динамічної рівноваги; низький рівень розвитку орієнтування у
просторі; повільний темп виконання окремих рухів; низький рівень роз-
витку рухових якостей (особливо сили, спритності, витривалості); ниж-
ча швидкість зворотної реакції; невиразне зняття гальмуючого впливу
кори головного мозку [1, 2, 5]. У зв’язку з цим важливого значення набу-
ває впровадження у спеціальній школі для дітей означеної нозології
відповідної системи педагогічних заходів, яка б забезпечувала належ-
ний рівень розвитку фізичних якостей в поєднанні з корекційно-оздо-
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ровчою спрямованістю процесу фізичного виховання.
Важливу роль у вирішенні проблем корекції, реабілітації та соц-

іальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями в умовах сього-
дення відіграють засоби адаптивного фізичного виховання (АФВ) [3].
Різноманітність і спрямованість фізичних вправ, що застосовуються в
системі АФВ, варіативність їх виконання дозволяють здійснювати добір
і необхідне їх поєднання з урахуванням завдань корекції рухових пору-
шень і підвищення фізичної підготовленості учнів спеціальних шкіл до
оптимального рівня.

Наявність суперечностей між психологічними, соціальними та
фізичними потребами слабочуючих старшокласників та їхніми можли-
востями визначає пошук і наукове обґрунтування ефективних шляхів
корекції наявних у них рухових порушень засобами адаптивного фізич-
ного виховання та необхідність створення належних умов для їхньої соц-
іальної інтеграції. Дослідженню шляхів удосконалення цих методичних
аспектів фізичного виховання на позаурочних заняттях адаптаційної спря-
мованості і присвячена наша робота.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Сумського дер-
жавного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в розробці експериментальної методики

навчання слабочуючих юнаків засобам адаптивного фізичного вихован-
ня у ході позаурочних фізкультурно-оздоровчих занять.

Для досягнення даної мети були висунуті наступні завдання:
1. Виявити найбільш ефективні методи проведення фізкультур-

но-оздоровчих занять із слабочуючими старшокласниками в позауроч-
ний час із застосуванням засобів адаптивного фізичного виховання.

2. Обґрунтувати комплексний вплив занять за експерименталь-
ною методикою на стан рухової сфери слабочуючих юнаків.

Результати дослідження.
Адаптивне фізичне виховання є складовою адаптивної фізичної

культури; це педагогічний процес, спрямований на формування в
інвалідів і людей із відхиленнями у стані здоров’я комплексу спеціаль-
них знань, життєво та професійно необхідних рухових умінь і навичок,
на розвиток широкого кола основних фізичних і спеціальних якостей,
покращення функціональних можливостей різних органів і систем орган-
ізму, на більш повну реалізацію їхньої генетичної програми і, нарешті,
на становлення, збереження та використання тілесно-рухових якостей
інваліда, які залишились [3].

Провідним принципом формування системи АФВ в сурдопеда-
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гогіці є принцип корекційно-розвиваючої спрямованості особистості
дітей з розладами слуху. Корекційно-виховна робота, яка проводиться в
рамках процесу фізичного виховання, має як загальну, так і спеціальну
спрямованість і являє собою комплекс засобів, методів, форм педагогіч-
ного впливу, які сприяють подоланню, послабленню та ліквідації рухо-
вих порушень, а також всебічному гармонійному розвитку особистості
слабочуючих дітей засобами фізичного виховання.

На формуючому етапі експерименту нами було розроблено й
експериментально апробовано спеціальну методику занять фізичними
вправами з метою вирішення проблем корекції рухової сфери слабочу-
ючих старшокласників та їхньої соціальної адаптації в процесі позау-
рочних занять. Особливостями методики фізичного виховання означе-
ного контингенту учнів було забезпечення розвивального впливу, що
ґрунтується на використанні спеціально розроблених засобів, методів і
форм виконання фізичних вправ (техніко-тактичні дії з настільного тен-
ісу, спільна участь слабочуючих юнаків та їхніх однолітків, які чують
нормально, у парних іграх та змаганнях, дозовані силові вправи на ос-
нові атлетичної гімнастики, спортивне та прикладне плавання, спеціальні
вправи на витривалість, вправи на розслаблення). Специфіка методики
фізичного виховання для слабочуючих юнаків визначалася його завдан-
нями для цього контингенту та шляхами їх вирішення.

В експерименті взяли участь учні старших класів шкіл-інтер-
натів для слабочуючих, з яких були сформовані дві однорідні за фізич-
ним станом (фізичною підготовленістю та особливостями розвитку слу-
хової сфери) групи: експериментальна (n=24) і контрольна (n=19). 21
учень становив групу дітей, які чують нормально, що займались у секції
з настільного тенісу.

Позаурочні корекційні фізкультурно-оздоровчі заняття проводи-
лися в роботі із слабочуючими юнаками експериментальної групи (ЕГ)
впродовж навчального року тричі на тиждень. Основною їх формою були
секційні заняття з настільного тенісу двічі на тиждень, в одному з яких
брали участь однолітки, які чують нормально. На третьому занятті сла-
бочуючі юнаки по черзі займалися плаванням, силовою та кросовою
підготовкою, оздоровчою ходьбою, спортивними іграми на тлі втоми.
Тривалість одного заняття становила 2 години. Слабочуючі старшоклас-
ники контрольної групи (КГ) займалися спортивними іграми (футбол,
волейбол, баскетбол) тричі на тиждень по 2 години в позаурочний час.

Методика корекційних занять в експериментальній групі ґрун-
тувалась на трьох групах провідних принципів адаптивної фізичної куль-
тури та корекційної педагогіки: соціальних, загальнометодичних та спец-
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іально-методичних, а також загальноприйнятих принципах фізичного
виховання [2, 3]. Її структура відповідала трьом етапам формування рухо-
вих дій.

Перший етап навчання – створення у тих, хто займається, за-
гального уявлення про рухи, які вивчаються, а також про їх зв’язки з
вправами, які були вивчені раніше на уроках фізичної культури.

На другому етапі педагогічного впливу застосовувалися комп-
лекси різноманітних вправ, причому особлива роль відводилась корегу-
ванню техніки їх виконання. Зокрема, виключались ті способи їх вико-
нання, які б закріплювали негативні з технічної точки зору навички.

Третій етап був спрямований на стабілізацію й удосконалення
навичок виконання вправ в умовах зростання навантаження та інтен-
сивності занять.

З метою оптимізації навчального процесу, в основу якого було
покладене застосування засобів АФВ у позаурочний час, протягом фор-
муючого експерименту ми застосовували наступні педагогічні методи:
практичні (навчання руховим діям, удосконалення та закріплення, тре-
нування; у процесі силової підготовки – графічний метод передачі інфор-
мації), наочні (показ та демонстрація), словесні (пояснення, метод ко-
рекції помилок). Роль цих методів у процесі застосування засобів АФВ
була неоднаковою та залежала від завдань конкретного заняття.

На початковому етапі навчання засобам АФВ перевагу надавали
наочним та словесним методам, забезпечуючи учнів якомога повнішою
інформацією. У зв’язку з тим, що слабочуючі юнаки повільно засвоювали
та розуміли матеріал, який пропонувався до вивчення, необхідно було вда-
ватися до більш розгорнутого матеріалу ознайомлення з технікою вправ,
які вивчалися (зрізки, накати, топ-спіни, підрізки, прийоми подач у на-
стільному тенісі; жим, тяга штанги, вправи з гантелями у процесі силової
підготовки; кроль на грудях, на спині, брас, повороти у спортивному пла-
ванні; пропливання на спині, грудях, боці з використанням однієї та двох
рук, занурювання у глибину та довжину, транспортування потерпілого,
надання першої допомоги – способи штучного дихання “рот в рот”, Ше-
фера, Сільвестра, непрямого масажу серця у прикладному плаванні; бігові
вправи на витривалість). Обов’язково враховувались основні положення,
які вказували, що на початку навчання необхідно пам’ятати, що будь-який
учень, якого навчають, вже мав той чи інший руховий досвід, володів пре-
вентивними елементами діяльності.

Для забезпечення взаєморозуміння між викладачем і слабочую-
чими учнями і для підвищення якості корекційних фізкультурно-оздо-
ровчих занять у процесі навчання слабочуючих фізичним вправам, зок-
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рема настільному тенісу, силовій підготовці, спортивному та приклад-
ному плаванню, широко застосовувалася наочність у всіх її різновидах
(перегляд наочних посібників, демонстрація різних вправ). При показі
вправ у слабочуючих учнів виникала необхідність використовувати “пор-
третний” метод, який полягав у тому, що викладач мав показувати певне
положення протягом досить тривалого часу, щоб дати слабочуючому
можливість зорово його “сфотографувати”, після чого йому значно лег-
ше було відтворити цю “зорову фотографію”.

Після відтворювання вправи слабочуючому було необхідно дану
вправу багаторазово повторити. Метод повторень використовувався при
розучуванні фізичних вправ з однолітками, які чують нормально, але
для слабочуючих кількість цих повторювань була значно більшою. Сла-
бочуючі учні багато разів повторювали окремі вправи для того, щоб по-
вністю засвоїти її координаційні зв’язки. Якщо одна вправа не засвоєна
належним чином, спроба поєднати її з іншими призводила до порушен-
ня координаційних зв’язків щойно вивченої вправи.

У процесі корекційних фізкультурно-оздоровчих занять нами
враховувалось положення про те, що техніку рухів слід пристосувати до
умов, які змінюються, і до різних перешкод, які виникають під час їх
виконання. У зв’язку з цим усі основні вправи для навчання підбирали у
межах діапазону рухливості навичка. Значна увага при підборі вправ,
виборі з них найбільш ефективних приділялася їх своєчасності, оскіль-
ки одна вправа може посилювати ефект від іншої, а може значно, а то й
повністю його нівелювати.

Слід відзначити, що на початковому етапі навчання техніко-так-
тичним діям у настільному тенісі, вправам силової спрямованості, а та-
кож при проведенні занять із плавання та виконанні спеціальних вправ
на витривалість більше уваги приділяли методам, які передбачали наоч-
не сприйняття навчального завдання (показ вправи та її графічний запис
– рисунок, схема напрямів руху). Це було пов’язано з тим, що за умов
аномального розвитку людина компенсує вади сенсорної системи шля-
хом включення у роботу додаткових органів відчуття, тобто змінює ана-
лізаторну основу діяльності. Тому використання слабочуючими збере-
жених аналізаторів ,  зокрема  зорового,  дозволяло ефективно
застосовувати методи наочного інформування у процесі навчання фізич-
ним вправам. Для оптимізації навчального процесу були організовані
відвідування тренувань та змагань висококваліфікованих тенісистів (чем-
піонат України за участю майстрів спорту, майстрів спорту міжнародно-
го класу), тренувань з атлетичної гімнастики та плавання.

Розроблена методика занять з настільного тенісу спиралась на
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загальні педагогічні положення навчання техніці прийомів та вправ з
певного виду рухової активності. Спочатку у тих, хто займався, створю-
вали правильне уявлення про настільний теніс, при цьому пропонували
опис вправ із поясненням основних закономірностей та умов її виконан-
ня згідно із правилами змагань. Це відбувалось завдяки зразковому по-
казу та ілюстрації техніки вправи за допомогою різноманітних наочних
приладів та вказівок щодо способів виконання вправи, апробування еле-
ментів або вправи в цілому в полегшених умовах. Основна інформація
про структуру рухів містила наочні компоненти – рисунки, графіки, таб-
лиці, схеми рухів, обладнання, які дозволяли виділити певні особливості
умовних фаз рухів – ніг, рук, тулуба, голови, що сприяло більш ефектив-
ному засвоєнню техніки вправ.

У процесі навчання слабочуючих юнаків техніко-тактичним діям
з настільного тенісу розрізняли три етапи вивчення рухів:

– формування грубої координації рухів;
– формування тонкої координації рухів;
– закріплення тонкої координації рухів та застосування її у різно-

манітних умовах.
Були виділені основні, спеціальні та підготовчі вправи. Ефек-

тивність навчання залежала від того, наскільки докладно пояснювалась
основа кожного руху. Словесна та наочна інформація відповідала змісту
заняття та перебувала у полі зору учня. Словесні компоненти повідом-
лення складалися з інформації, рекомендацій, які містили вказівки щодо
суддівства змагань з настільного тенісу, правильного виконання склад-
них прийомів, вибору тактичного плану гри, раціонального розподілу
зусиль, інформацію про підбір засобів та навчального матеріалу для вип-
равлення помилок учнів при виконанні основних фаз рухів. Поєднання
словесних і наочних компонентів у інформаційних повідомленнях було
взаємообумовленим. Розбір та засвоєння навчального матеріалу за те-
мою закінчували перевіркою знань, умінь, навичок на певному етапі,
після чого переходили до розбору та засвоєння наступних прийомів та
вправ, які їх визначали. У процесі занять дотримувались положення про
те, що рухові дії мають три взаємопов’язаних рівня:

1. З’ясування характеру ігрових ситуацій, який повністю зале-
жить від свідомості (дійовий рівень).

2. Вирішення окремих завдань ігрової ситуації, яка з’ясована і
яка частково залежить від свідомості.

3. Координація рухів, яка не залежить від свідомості (сенсор-
ний рівень). Це означає те, що окремі елементи виконання технічних
прийомів перетворюються у навички. Досягнення третього рівня озна-
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чало стан готовності до змагань.
Серед практичних методів у позаурочній роботі з настільного

тенісу застосовували: рівномірний метод (вправу виконували з пост-
ійною, середньою інтенсивністю протягом відносно тривалого часу),
перемінний метод (постійна зміна інтенсивності дій гравця), повторний
метод (протягом одного заняття або певного його етапу відпрацьовува-
ли прийом або окрему дію з перервами для відпочинку різної трива-
лості), інтервальний метод (робота високої інтенсивності чергувалася з
інтервалами відпочинку або з роботою меншої інтенсивності), ігровий
метод (включали елементи різних спортивних ігор), змагальний метод
(засіб стимулювання інтересу та активізації у вигляді окремих змагаль-
них вправ або у формі змагання).

Процес навчання слабочуючих вправам силової спрямованості
передбачав застосування графічного методу передачі інформації, в ос-
нову якого була покладена алгоритмізація дій. Під алгоритмізацією ро-
зуміють чіткі розпорядження щодо порядку та характеру дій кожного,
хто навчається. Методика складання розпоряджень алгоритмічного типу
полягала в розподілі комплексу вправ на частини, які засвоювались у
відповідній послідовності та точно вказували на характер впливу кож-
ної вправи.

Перевага цього методу пояснювалася тим, що він, базуючись на
наочній інформації, яка надходила за принципом зворотного зв’язку,
давав можливість моделювати та безперервно корегувати педагогічний
процес. Крім цього, даний метод дозволяв уникнути непродуктивного
витрачання часу та вимагав від учня постійної активної праці.

Перед засвоєнням будь-якої відносно складної та незнайомої
вправи складалися розпорядження алгоритмічного типу. Алгоритми кон-
кретних вправ заносились у навчальні картки та супроводжувались гра-
фічним зображенням рухової дії; крім цього, зазначалося дозування кож-
ної вправи. Потім юнакам пропонували виконати всі вправи у визначеній
послідовності на основі мовленнєвого забезпечення (використання ус-
ного мовлення) та показу. Таким чином, метод розпоряджень спирався
на методи навчання, які відомі у фізичному вихованні й об’єднані у пев-
ну систему:

1. Управління корекційним фізкультурно-оздоровчим процесом
на заняттях із силової підготовки зводиться до створення необхідних
умов для виконання вправ, за яких поступово зникає необхідність у
зовнішній інформації.

2. Застосування даного методу дозволяє комплексно вирішува-
ти завдання адаптивного фізичного виховання та дозволяє керувати про-
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цесом навчання.
Навчання вправам та їх комплексам також відбувалось із вико-

ристанням звукової та світлової сигналізації. Сигнали створювали слу-
хові (реакція на свист, голосну команду) та зорові орієнтири для початку
та закінчення виконання як окремої серії, підходу, так і самої вправи.
“Світловий сигнал”, виступаючи у ролі подразника, змінює функціональ-
ну рухливість нервових процесів збудження та гальмування і, у свою
чергу, впливає також на форму та величину м’язових скорочень.

Одним з головних завдань проведення корекційних фізкультур-
но-оздоровчих занять із слабочуючими юнаками, в основу яких було
покладено використання засобів АФВ, був розвиток мовлення на підставі
засвоєння фізкультурно-спортивної термінології. Найбільш ефективни-
ми виявились у цьому плані наочні та словесні методи. Кожне повідом-
лення являло собою інформаційний комплекс, який об’єднував словесні
та наочні компоненти, мав спеціальне призначення і застосовувався для
передачі інформації, необхідної для забезпечення корекційного фізкуль-
турно-оздоровчого процесу й адекватної для юнаків означеної нозології,
найбільш ефективним і раціональним способом. Виконання комплексів
фізичних вправ на основі розмовного мовлення, яке формувалось у про-
цесі навчання, дозволило засвоїти слова та вислови фізкультурно-
спортивної, оздоровчої тематики, систематичні заняття у взаємодії з
мовленням сприяли розвитку пізнавальної діяльності. Систематичне
повідомлення мовленнєвого матеріалу дозволило збагатити словник учнів
лексикою та фразеологією, сприяло скороченню термінів засвоєння тех-
ніки фізичних вправ. Використання розмовного мовлення дозволило
покращити функціональний стан рухового аналізатора.

Висновки.
Раціональне поєднання наочних, словесних і практичних ме-

тодів, які були описані вище, а також своєчасна корекція помилок дозво-
лили різко зменшити їх кількість і підвищити якість техніко-тактичних
дій у настільному тенісі, якість виконання силових вправ, вправ із
спортивного та прикладного плавання та інших елементів (груп вправ),
які входили до змісту експериментальної методики. Поряд із цим, слід
відзначити, що надмірне застосування мовлення на заняттях із фізичної
культури може призвести до значного зниження моторної щільності за-
няття, що дозволяє говорити про недостатнє рухове навантаження.

Результати проведеного дослідження стану рухових здібностей
показали, що в ЕГ значно покращилися результати в усіх видах випро-
бувань: стан розвитку статичної рівноваги – на 43,7 %, балістична коор-
динація рухів – на 47,9 %, точність рухової дії – на 46,2 % (p<0,01);



26

здатність до орієнтування у просторі – на 25,3 %, швидкість окремих
рухів – на 21,6 % (p<0,05). У КГ покращення аналогічних показників
відбулося на рівні 3,2-8,1 % від початкового та мало недостовірний ха-
рактер (p>0,05). Дослідження впливу експериментальних занять на об-
сяг уваги та пам’ять учнів ЕГ наприкінці експерименту показало досто-
вірний приріст показників зосередженості, обсягу та переключення уваги
в середньому від 16 % до 30 % (p<0,05). Зміни аналогічних показників у
КГ виявилися статистично недостовірними (p>0,05). Отримані резуль-
тати дають підстави стверджувати, що застосування засобів АФВ ефек-
тивно сприяє розвитку рухових здібностей, які найгірше розвинені у сла-
бочуючих юнаків порівняно з однолітками, які чують нормально.

За результатами формуючого експерименту було встановлено,
що в ЕГ достовірно (p<0,01 та p<0,05) покращилися результати, які ха-
рактеризують силові здібності (7,2-54,1%), спритність (15,1-44,4%),
швидкість (7,5 %) та витривалість (7,6 %), і значно перевищують ана-
логічні показники контрольної групи (1,4-8,5 %), які є недостовірними
(p>0,05). Покращення показників фізичної підготовленості юнаків ЕГ
порівняно з КГ дало підстави відзначити позитивний вплив засобів АФВ
на рухову сферу слабочуючих дітей старшого шкільного віку. Ефек-
тивність спільних занять із настільного тенісу за участю слабочуючих
юнаків та їхніх однолітків, які чують нормально, підтверджується по-
казниками ЧСС учнів ЕГ, які продемонстрували кращий пульсовий ре-
жим (на 12,9 %) саме під час спільних занять.

Виявлено, що найголовнішими руховими характеристиками
процесу компенсації є: швидкість, сила, витривалість, координація рухів,
особливості адаптації до фізичних навантажень, зміна діапазону рівня
цих якостей. Вони є також критеріями оцінки потенційних можливос-
тей рухової системи у компенсаторному розвитку.

Таким чином, використання даних прийомів навчання дозволяло
задавати слабочуючим юнакам потрібний темп руху, а також значно підви-
щувати моторну щільність заняття. Рухові дії, виконання яких забезпе-
чується основними інформативними факторами, набувають структурного
осмислення, що надзвичайно важливо для підвищення ефективності на-
вчального процесу. Завдяки застосуванню вищеописаних методів вдало-
ся значно інтенсифікувати процес формування уявлення та уточнення знань
слабочуючих про методику занять і техніку виконання вправ, які входили
до складу засобів адаптивного фізичного виховання.

Проведене дослідження не є вичерпним у вивченні всіх аспектів
проблеми корекції рухової сфери дітей старшого шкільного віку з роз-
ладами слуху. Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в по-



27

шуках і вдосконаленні форм, засобів та методів адаптивної фізичної куль-
тури на більш ранніх вікових етапах.
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ВІКОВА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Петро Коханець
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди

Анотація. У статті розглядається вікова динаміка показників фізичної підготов-
леності (силових здібностей, швидкості, швидкісної витривалості, гнучкості,
спритності і координаційних здібностей) дівчаток та хлопчиків 8-9 років.
Ключові слова: фізичні якості, темп розвитку, молодший шкільний вік.
Аннотация. Коханец П.П. Возрастная динамика показателей физической подго-
товленности младших школьников. У статье рассматривается возрастная дина-
мика показателей физической подготовленности (силовых способностей, скоро-
сти, скоростной выносливости, гибкости, ловкости и координационных
способностей) девочек и мальчиков 8-9 лет.
Ключевые слова: физические качества, темп развития, младший школьный воз-
раст.
Annotation. Kohanets P.P. Age dynamics(changes) of parameters physical efficiency
of the low schoolboys.  In the article aqe dynamics of physical traininq’s indicators
(power ability, speed, fast endurance, flexion, quickness and co-ordinatinq abilities)
of eiqht – nine aqed boys and qirls are considered.
Key words: physical qualities, tempo of development, yunior school aqe.

Вступ.
Кожний віковий період має свої особливості в формуванні, функ-

ціях окремих систем і органів, які змінюються в процесі занять фізичною
культурою і спортом. Принциповою основою для побудови цього проце-
су являються знання закономірностей вікового розвитку організму [3,4].
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Ріст і формування дитячого організму [2,5], його біологічний і
психічний розвиток вимагає відповідних педагогічних впливів, які відпо-
відали б віковому розвитку дітей.

Одним із основних теоретичних підґрунть розробки специфіки
педагогічних дій є концепція Л.С. Вигодського, яка базується на наяв-
ності у віковому розвитку здібностей молодших школярів сенситивних
(чутливих) періодів найбільш сприятливих для педагогічного впливу [1].

У фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку дана
концепція була реалізована такими дослідниками як: Л.В.Волков, А.А.Гу-
жаловський, З.І.Кузнєцова, С.В.Сембрат. Це дало можливість педа-
гогічній практиці в значній мірі підвищити ефективність системи фізич-
ного виховання [6,7,8]. У зв’язку з цим виникає необхідність в одержані
нових даних щодо вікового розвитку фізичних здібностей, що забезпе-
чують вирішення цілого ряду завдань зв’язаних з адекватним застосу-
ванням відповідного педагогічного впливу, а саме: його вибіркового пла-
нування; вибору змісту і засобів впливу та їх співвідношення, розробки
системи контролю і оцінки педагогічного процесу його корекції.

У сучасних наукових дослідженнях проведених Л.В.Волковим,
О.С.Куцом, Т.Ю.Круцевич та іншими авторами, розробка даного питан-
ня базується на вивчені вікової динаміки розвитку фізичних якостей,
визначення сенситивних періодів, дані про яких і є основою для збільшен-
ня або зменшення кількості засобів впливу вибіркового спрямування.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – вивчити динаміку розвитку показ-

ників фізичної підготовленості та визначити темп розвитку фізичних
якостей хлопчиків і дівчаток 8-9 років.

Для вирішення поставлених завдань застосовувались наступні
методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літе-
ратури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи ма-
тематико-статистичної обробки отриманих даних.

Результати дослідження.
Дослідження проводилось на базі Переяслав-Хмельницької ЗОШ

№6, де в ролі досліджуваних були хлопчики і дівчатка 8-9 років. Загаль-
на кількість дітей становила 108 чоловік, з яких – 50 – хлопчики, 58 –
дівчатка.

Силові здібності дітей молодшого шкільного віку 8-9 років виз-
начались за показниками кісткової динамометрії.
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Слід зазначити, що у 8 та 9 років абсолютні показники у хлоп-
чиків статистично достовірно не відрізняються, на відміну від дівчаток.
Найбільша відмінність у розвитку сили спостерігається у дівчаток, при
цьому вона значно менша, ніж у хлопчиків. Даний факт відзначається як
за мінімальними, так і за максимальними показниками розвитку даної
здібності.

У досліджених нами групах темп розвитку силових здібностей
у дівчаток становить 49,3%, а у хлопчиків 1,9%.

Не значне підвищення темпів розвитку динамометрії у хлоп-
чиків, характеризує біологічні зміни в організмі, що пов’язано з періо-
дом статевого дозрівання.

Значне зростання темпів розвитку сили у дівчаток 49,3% дає нам
підстави стверджувати, що вік 8-9 років є сприятливим (сенситивним)
для розвитку даної якості (Рис.1.1,1.2).
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Рис.1.1. Вікова динаміка розвитку показників сили кисті сили кисті.
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Рис.1.2. Вікові показники темпу щорічного розвитку показників.
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Даний факт є основою для перегляду спрямованості засобів
педагогічного впливу на розвиток даних здібностей.

Швидкісно-силові здібності є одним із основних компонентів
прояву сили в короткий час і оцінювались за допомогою стрибків у ви-
соту і в довжину з місця.

Як стверджують Л.В.Волков, А.А.Гужаловський, З.І.Кузнєцова
та інші дослідники, швидкісно-силові здібності активно розвиваються в
молодшому шкільному віці.

У проведених нами дослідженнях дана точка зору підтверджується
як за абсолютними показниками, так і за темпами щорічного розвитку.

Для хлопчиків характерний активний розвиток даних здібнос-
тей за всіма показниками. Так темп розвитку у хлопчиків за показника-
ми  стрибка в довжину становить 7,4%, стрибка вгору 24,5%.

Слід відзначити, що в дівчаток дані здібності мають аналогіч-
ний характер розвитку, але абсолютні показники в них нижчі. Так темп
розвитку у дівчаток за показниками стрибка у довжину становить 16,6%,
що на 9,2% більше ніж у хлопчиків.

Таким чином, програмою з фізкультури повинна передбачатися
велика кількість вправ, спрямованих на розвиток даних здібностей саме
в цьому віці.

Вияв швидкісно-силових здібностей за всіма її показниками
свідчить про поступове покращення показників як у дівчаток, так і в
хлопчиків.

Таким чином, можна рекомендувати збільшення педагогічного
впливу, спрямованого на розвиток даних здібностей для хлопчиків і дівча-
ток в період від 8 до 9 років.

Швидкісні здібності, які в наших дослідженнях вивчалися за
показниками в бігу на 30 м, у своєму віковому розвитку мають посту-
пальний характер з наявністю періодів прискореного темпів розвитку.

Показники в бігові на 30 м у хлопчиків дещо вищі, ніж у дівчаток.
У віці 8-9 років дещо змінюється процес природного розвитку: у дівчаток
він проходить повільно 4,3%, у хлопчиків – із зростанням темпів 9,3%.

Таким чином, протягом всього молодшого шкільного віку необ-
хідно планувати значну кількість вправ, які були б спрямовані на розви-
ток даних здібностей і збільшувати їх кількості в сенситивні періоди.
В нашому досліджені розвиток витривалості оцінювався за результата-
ми бігу на 300 м.

У віковій динаміці як у дівчаток, так і в хлопчиків відзначено
поступовий розвиток даних здібностей з наявністю сенситивного періо-
ду у віці від 8 до 9 років, де темп розвитку становить у дівчаток 7,4 %, а
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в хлопчиків 16,6%.
Ці дані свідчать, що у віці 8-9 років доцільно застосовувати впра-

ви спрямовані на розвиток швидкісної витривалості. Розвиток і вдоско-
налення даної здібності в значній мірі буде визначатися методикою, яка
передбачає виконання вправ з максимальною інтенсивністю за корот-
кий час і зі зменшенням інтервалів відпочинку, щоб наступні повторен-
ня проходили на фоні повного відновлення ЧСС уд/хв. Такий підхід ек-
спериментально апробований в цілому ряді досліджень з позитивним
його ефектом.

Аналіз отриманих результатів показав, що в 8 і 9 років рухливість
у суглобах дівчаток значно вища, ніж хлопчиків.

У віці 8-9 років у хлопчиків та дівчаток спостерігається збільшен-
ня абсолютних показників, де темп розвитку гнучкості у дівчаток стано-
вить 1,4%, а у хлопчиків 2%.

Не значне підвищення показників гнучкості можна пояснити
малорухливими умовами життя, значною кількістю часу, який прово-
диться дітьми сидячи, що спричиняє порушення постави учнів. Такі
висновки підтверджуються цілим рядом досліджень, в яких відзначено
погіршення постави, пов’язане із статичним положенням тіла в час на-
вчання. Можна вважати, що розвиток гнучкості в повній мірі залежить
не тільки від конструкції суглобів, але й від сили м’язів хребта.

Спритність у нашому дослідженні оцінювалась при виконанні
човникового бігу 2 х 15 м з оббіганням двох перешкод. Такий тест ши-
роко використовується як у наукових дослідженнях, так і в практиці фізич-
ного виховання.

При вивченні вікової динаміки розвитку даних здібностей у дітей
8-9 років незалежно від статі відзначено її поступовий розвиток.

Слід відмітити, що у хлопчиків вищі показники в розвитку да-
них здібностей, ніж у дівчаток на 4,1%, а й темпи розвитку у хлопчиків
становлять 7,5%, а у дівчаток 3,4%.

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що вік 8-9
років у хлопчиків і дівчаток є сприятливим для розвитку даної якості.

Просторова орієнтація в дітей молодшого шкільного віку оці-
нювалася за показниками ходьби по прямій лінії довжиною в 15 м із
заплющеними очима. Відхилення вправо і вліво оцінювалось в санти-
метрах. Дана здібність більшістю авторів характеризується як один із
компонентів координаційних здібностей, що в значній мірі визначають
точність виконання рухів.

Кращі показники у віці 8-9 років мають хлопчики, у дівчаток
вони дещо нижчі. Що стосується темпів розвитку даних здібностей то у
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хлопчиків він становить 16%. Для дівчаток даного вікового періоду ха-
рактерною є стабілізація в розвитку цих якостей.

Висновки.
Таким чином отримані дані свідчать про те, що в кожному віко-

вому періоді спостерігається гетерохроність в розвитку фізичних якос-
тей, на що повинні звертати увагу вчителі фізкультури, тренери при пла-
нуванні роботи з фізичного виховання.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем фізичної підготовленості молодших школярів.
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АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ КІНЦЯ ХІХ

СТОЛІТТЯ
Кушка Беата

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. У статті підкреслюється проблема національно-патріотичного вихо-
вання французької та української молоді. Розкриваються аспекти національно-
патріотичного виховання в творчій спадщині педагога, драматурга, громадсько-
го діяча Поля Деруледа. Показано вплив  історичних подій на виховання
підростаючого покоління.
Ключові слова: виховання, література, спадщина, історія.
Аннотация. Кушка Веата. Аспекты национально-патриотического воспитания в
французском литературном наследии конца ХІХ столетия. Показан вклад твор-
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ческой деятельности Поля Деруледа на морально-этическое воспитание моло-
дежи. Раскрыт исторический факт борьбы украинского народа во французском
культурном наследии.
Ключевые слова: воспитание, литература, наследие, история.
Annotation. Kyhka Beata. Aspects of national patriotic education in the French literary
heritage of the extremity ХІХ centuries. The dramatic play entitled “the Hetman” by
Pierre Deroulede and its significance for the spiritual enrichment of nation. The article
deals with the little – known fact of staging the play “the Hetman” by Pierre Deroulede
in the “Odйon” as well as with the ideological, aesthetic and enlightening functions
of the latter.
Keywords: education, literature, inheritance, history.

Вступ.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті

окреслені підходи щодо оновлення завдань, щоб наша освітня галузь
якнайшвидше змогла інтегруватися у Європу. У зв’язку з цим необхідн-
істю є вивчення духовних надбань європейських країн, їх ставлення до
нашої історії, до наших втрат та здобутків. Неабияке місце у історично-
му контексті України посідає Франція – одна із найрозвинутіших євро-
пейських країн. Процеси оновлення, переосмислення, що відбуваються
в різних сферах культурного життя України, сприяють творчому пошуку
у виявленні яскравих історичних особистостей, вивченню та адаптації
їх спадщини до умов сьогодення [9].

Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
університету «Львівська політехніка».

Формулювання цілей роботи.
Мета нашої роботи – розкрити та проаналізувати просвітниць-

ку діяльність французького педагога, культурного діяча, поета, драма-
турга Поля Деруледа.

У дослідженні ми використовували наступні методи: аналіз літе-
ратурних джерел, методи теоретичної інтерпретації (аналіз, синтез, індук-
ція, дедукція, узагальнення).

Результати дослідження.
Греко-католицький священик, педагог, історик і письменник

Василь Ільницький (псевд. Денис з-над Серету, 1823-1895) опублікував
у львівському літературно-науковому часописі «Правда» (ч.4 і 5 за лю-
тий 1877 р. — С. 183-185) цікаве повідомлення про прем’єру, яка відбу-
лася 3 січня 1877 року у паризькому театрі «Odéon» драми «Гетьман»
Поля Деруледа (1846-1914), поета, драматурга і політичного діяча. Подія
ця не була звичною тому, що «Odéon» – другий за значенням театр у
французькій столиці після «Comйdie franзaise».

П. Дерулед був одним із членів-засновників 18 травня 1882 року
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«Ліґи патріотів», до якої одразу записали себе такі відомі французи, як
В. Гюго, С. Карно, Л. Ґамбетта... П. Дерулед став речником націоналі-
стичних і реваншистських ідей після поразки Франції у війні з Німеччи-
ною, брав діяльну участь у роботі «комісії з військового виховання».

Як поет він створив збірки «Chants du soldat» (1872), «Nouveaux
chants du soldat» (1875), «Marches et Sonneries» (1881), «Chants
patriotiques» (1882), «Refrains militaires» (1888). Перші дві збірки поезій
автор присвятив своїй матері та армії. Третю – втраченим у війні терито-
ріям, тобто Ельзасу і Лотарингії. Сучасний паризький історик Рауль
Жірарде, досліджуючи генезу французького націоналізму кінця ХІХ-го
ст., дійшов висновку, який ми поділяємо. Правий націоналізм виник на
підставі роздумів французів над занепадом свого суспільства. А почало
занепадати французтво, французька національність. Учений навів вис-
ловлювання відомого французького письменика Моріса Барреса: «Я
відчуваю, що зменшується, зникає французька національність, тобто та
субстанція, котра нас підтримує і без якої я втрачаю сенс життя» [1].

Не випадково П. Дерулед 6 листопада 1907 року відзначив, що
всі його твори мають за мету «заохотити порядних французів, що збай-
дужіли, підбадьорити засмучених, котрі злякалися, і ще раз нагадати тим,
хто забуває, що разом з нашим ранґом у світі Прусія відібрала у нас дві
області» [2].

Уже перша збірка «Пісні солдата» здобула Деруледові гучну
популярність. У збірку «Refrains militaires» поет вмістив свій «Заповіт»,
у якому передбачив перемогу своєї Вітчизни у Першій світовій війні. А
тоді, підкреслив він, Франція відзначатиме Працю, батька Заможності,
оспівуватиме Мир, матінку довготривалих трудів. І настане Мир, бо «ми
відберемо (від Німеччини) тільки те, що вона від нас забрала».

Досягненню цієї високої національно-патріотичної мети повинна
була слугувати і справді слугувала – сімдесят разів на паризькій сцені
(не враховуючи провінцій) драма «Гетьман (Богдан Хмельницький)». У
ній іде мова, кажучи словами В. Ільницького, про «долю Руси-України
за часів Хмельницького, її важку та цілим народом підняту боротьбу».
Цей український письменник ще 1877 року зробив новітній французькій
критиці висновок. В. Ільницький писав: «...Автор (Поль Дерулед) хотів
показати образ боротьби, піднесеної з любові до Вітчизни, волі й свобо-
ди, і з тією метою сягнув до історії XVII ст.— до боротьби козаччини з
Польщею». А французький літературний критик К. Дюкре вжив такі слова
для окреслення теми, що її прагнув художньо зобразити його співвітчиз-
ник-драматург: «Ідея батьківщини, самовідданість, самопожертва..., і
понад усе любов до краю, зневага смерті задля неперервності  націо-
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нального життя (la continuité de la vie nationale)» [3].
Справді, в центрі уваги Поля Деруледа як автора драми є небу-

денна особистість Богдана Хмельницького, його самовідданість воїна,
полум’яний патріотизм, який готовий на самопожертву в ім’я свободи.
Донька Б. Хмельницького Микля та її наречений гинуть. Зате виступ
козаків під проводом гетьмана завершується перемогою. Театральний
глядач або читач робив для себе важливий висновок: для Б. Хмельниць-
кого найважливішою була свобода його народу.

Необхідно з’ясувати ґенезу образу Б. Хмельницького. На нашу
думку, П. Дерулед викреслив цю провідну особливість світогляду геть-
мана після ознайомлення з працею Жана - Бенуа Шерера «Анали Мало-
росії або історія запорізьких і українських козаків» (1788). У цьому дво-
томному найоб’єктивнішому на той час дослідженні про гетьманщину
драматург міг прочитати: «Про нього (Б. Хмельницького) можна сказа-
ти, що він був найсправедливішим і найгіднішим гетьманом, якого мала
коли-небудь Малоросія; він був мудрим, обережним, передбачливим і
призвичаєним до найважчих тягот... Він сильною любов’ю любив свою
батьківщину..., був першим у бою, останнім полишав поле битви; врешті-
решт був бездоганною людиною, такою людиною, яку вимагали прикрі
обставини його народу» [4].

Важливу українську історичну тему як літературно-мистецький
засіб піднесення занепалого («декадентського») духу французьких грома-
дян, спричиненого поразкою у війні з Німеччиною, вважаємо оригіналь-
ною сторінкою в історії українсько-французьких літературних взаємин.

Інтерес до вистави посилювався ще й тим, що французькі теат-
рали знали про діяльну причетність українських козаків до історії Франції
саме середини XVII-гo ст. Маємо на увазі їх участь 1645 року в облозі та
визволенні від іспанців міста Дюнкерка. У французьку армію, якою ко-
мандував принц де Конде, влилося 1645 року 2400 козаків, до чого був
причетний і сам Богдан Хмельницький. Ось як про це пише Ян Кармор
(Іann Karmor) у книзі «Le Cosaque», яка вийшла друком 1914 року у м. -
Бордо: «Посол Франції у Польщі граф де Брежі 1645 року спонукав
Хмельницького на здійснення поїздки до Парижа з метою проведення
там переговорів у справі зарахування 2400 козаків на службу у фран-
цузьку армію. І ось ці чудові вершники прибули вчасно, незважаючи на
віддаль, щоби допомогти принцу де Конде у взятті міста Дюнкерка».

Відзначаючи успіх вистави, К. Дюкре запитував, але не ставив
знаку запитання, ніби спеціально вказуючи на подвійний вплив на гля-
дача драми «Гетьман»: «Чи то для України, чи то для Ельзасу могут-
ньою піснею здіймаються ці вірші...» [5]. Заслуговує на пильну увагу і
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те, що овації і вигуки французької театральної публіки в «Одеоні» та
провінції звучали в честь України після «Емського указу» 1876 року. У
такий спосіб актуалізовувалася на літературній і мистецькій міжна-
родній арені лінґвоцидний указ, тобто нищення царизмом нашої мови,
літератури та культури.

У ту пору у Франції жила і творила група французької еліти, що
цікавилася українською справою. До того ж Луї Леже і Артюр Рамбо,
котрі 1874 року брали участь у роботі археологічного з’їзду у Києві, мали
змогу вдосталь спілкуватися з Михайлом Драгомановим, до того ж ви-
везли вони, за словами Михайла Петровича, багато книг з української
столиці. Вирішальною була роль проф. М. Драгоманова у тому, що
А. Рамбо і А. Леруа-Больє (Л. Леже згодом став слов’янофілом) почали
розглядати Україну як окремішню націю [6].

Відомо, що А. Леруа-Больє протестував проти «Емського ука-
зу», про який дізнався уперше, як і багато інших європейських інтелі-
гентів і письменників, із журналу «Ukrainische Revue», який виходив на
початку XX століття у Відні завдяки Романові Сембратовичу. Той про-
тест був не вагомим, але протестував француз, та ще й відомий. На ко-
ристь української мови, літератури та культури висловлювалися численні
видатні європейські вчені [7].

Важливо, на наш погляд, підкреслити унікальний випадок. Коли
французькі театральні глядачі після вистав драми «Гетьман» плескали,
вигукуючи «gloire ŕ I’Ukraine» («Слава Україні!»). Вони скоріше всього
утверджували себе в переконанні, що Ельзас і Лотарингія будуть повер-
нуті Франції. Але водночас вони могли думати і думали про Україну.
Адже вже В. Ільницький відзначив, що персонаж Миклі, дочки Б. Хмель-
ницького, її духовний світ «нарисовані відлично», а її слова, звернені до
батька про готовність до самопожертви в ім’я Вітчизни, «робили велике
враження на (французьку) публіку, переняту гарячим патріотизмом» [8].

Серед великих французьких індивідуальностей, котрі самі себе
зараховували до числа відданих «приятелів України», і то з декількох
причин, був уже згаданий відомий письменник Моріс Баррес (1865-1923).
У своїй паризькій господі на бульварі Майо він 1920 року рішуче заявив
Ількові Борщаку про свою підтримку «Українських національних аспі-
рацій». Вони, додав французький письменник, — «в інтересах Франції».
А реакцією у французького письменника на «польські претензії на ук-
раїнські землі» були наступні слова: «Але ж це несправедливо, це ж не-
справедливо!» М. Баррес переконливо довів І. Борщакові, що віддавна
слідкує за українською справою, сказавши: «П. Дерулед дуже любив Ваш
(український) народ». М. Баррес показав І. Борщакові видання «Союзу
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Визволення України» та ще й анкету, організовану Р. Сембратовичем про
«Емський указ» 1876 року (Борщак І. Пам’яті Моріса Барреса // Діло.—
ч. 9, 13 січня 1924).

Письменник – академік і ревний націоналіст М. Баррес не тільки
слідкував за українською справою у період визвольних змагань, але й
входив у склад впливових прибічників України, членів Палати депутатів
Франції, котрих згуртував М. Тишкевич [7].

М. Баррес як автор роману «Les déracinés» («Ті, що без корін-
ня») не міг знати, що вказаний його твір відгукнеться, правда, своєрідно
в автобіографічній повісті української письменниці Наталени Королеви
«Без коріння» (Львів, 1936). Авторка вклала в уста батька такі слова про
голос роду, які цілком співпадають з Барресовими: «І хоч би ти для чо-
гось, чи для когось захотіла їх забути і відректися його (роду), цього не
зможеш ніколи, ні для кого і ні для чого. То ж пам’ятай...»

До речі, у юності Н. Королева думала творити у французькій
літературі. Писати французькою мовою її намовляли приятелі батька:
Анатоль Франс і Каміль Фламарйон.

Після ознайомлення культурного світу з «Емським указом», після
передачі проф. М. Драгомановим французькомовної резонансної доповіді
на тему «Українська література, проскрибована російським урядом» (чер-
вень 1876) Першому Міжнародному паризькому літературному конґре-
сові (головували Віктор Гюго та Іван Тургенєв), Деруледова драма набу-
ла особливого звучання на французьких сценах.

Із доповіді-протесту М.П. Драгоманова проти «Емського указу»,
розданої членам конґресу, зокрема головуючому В. Гюго, літературний
світ дізнався про стан справ в українській літературі. Даруючи свій вис-
туп В. Гюго, М. П. Драгоманов супроводив його кількома важливими
словами. «Справа, яку я захищаю і задля якої я дозволяю собі просити
Вашої помочі, є справою свободи й демократії, — писав він. — Усе Ваше
славне життя завжди було присвячене здійсненню цього благородного
ідеалу. Тому-то я смію сподіватися, що Ви приділите увагу моїй праці».

Позаяк драма «Гетьман» перевидавалася у Франції кільканад-
цять разів, то зацікавлення легендарною постаттю Богдана Хмельниць-
кого не згасало. Зокрема, М. П. Драгоманов 1878 року писав: “Угодою,
укладеною 1654 року з Москвою, Богдан Хмельницький, цей революц-
ійний гетьман запорізького війська й всієї України, думав назавжди ґаран-
тувати цілісність і автономію своєї батьківщини, забезпечити демокра-
тичні права, якими дорожили козаки. Марні сподівання!” [7].

А в часи визвольних змагань українського народу талановитий
французький поет і перекладач поезій Тараса Шевченка Фернан Мазад,
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оповідаючи у січні 1920 року своїм співвітчизникам про національні тра-
диції та цінності українців, про їхні світоглядні підмурки, підкреслив:
«Національна свідомість завжди була притаманна українцям. У всі епохи
вони виявляли бажання і волю бути вільними. Три століття тому гетьман
України Богдан Хмельницький заснував незалежну Республіку козаків, яку
тільки в крові та зрадах змоги знищити московські царі. Але, незважаючи
на перемогу Петра І над І. Мазепою, незважаючи на люті переслідування
Катерини ІІ, незважаючи на укази та сибірські каторги..., патріотичне по-
лум’я продовжувало світитися в глибині душі українців» [7].

Висновок.
Духовне збагачення молоді – одне із головних питань сьогоден-

ня. Драму «Гетьман» треба вивчати підростаючому поколінню вже тому,
що в її основі закладена важлива (і для Франції) українська історична
тема. Вона може мати полівалентну, ідейно-естетичну функцію. Драма
«Гетьман» може дієво впливати на французьких театральних глядачів і
численних читачів у світі, тому що її творець відштовхувався в основно-
му від історичної правди. Завдяки тому цей твір займає помітне місце у
французькій літературі. Вона повинна посісти належне місце у навчаль-
них програмах гуманітарних дисциплін для утвердження нинішніх ук-
раїнсько-французьких культурних взаємин, для формування інтелекту-
ально розвиненої та освіченої молоді.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем національно-патріотичного виховання молоді.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
Марченко О.Г.

Харківський університет Повітряних Сил

Анотація. У статті висвітлюються педагогічні умови формування критичного
мислення у студентів вищих навчальних закладів. Уточнюється сутність понят-
тя „критичне мислення”. Доведено, що завдяки рефлексії відбувається ефектив-
ний розвиток в студентів суб’єктності, творчого потенціалу та професійної май-
стерності.
Ключові слова: педагогіка, студент, мислення, критика.
Марченко О.Г. Педагогические условия формирования критического мышления
у студентов высших учебных заведений. В статье рассматриваются педагоги-
ческие условия формирования критического мышления у студентов высших учеб-
ных заведений. Уточняется суть понятия „критическое мышление”. Доказыва-
ется, что благодаря рефлексии осуществляется еффективное развитие у студентов
субъектности, творческого потенциала и профессионального мастерства.
Ключевые слова: педагогика, студент, мышление, критика.
Мarchenko O.G. The pedagogical conditions of the forming of the critical thinking of
the students of the high educational schools. The pedagogical conditions of the
development of the critical thinking of the students of the high educational schools
are considered. The essence of the notion “critical thinking” is specified. We prove
there is the relations between the reflection and student’s individuality, creative
potencial and professional mastership.
Keywords: pedagogics, student, intellection, critic.

Вступ.
У сучасному суспільстві значно виросли вимоги до рівня роз-

виненості розумових здібностей людини, стали особливо цінними її праг-
нення брати на себе ініціативу у розв’язанні проблем, причому часто
при частково невизначених умовах. Через це одним з основних завдань,
що постають перед сучасними закладами вищої освіти, є розвиток інте-
лектуальних і творчих здібностей студентів, формування у них прагнен-
ня до активного опанування нової інформації.

Як свідчить аналіз наукової літератури, питанням розвитку мис-
лення в процесі навчання приділяється значна увага у сучасних психо-
лого-педагогічних дослідженнях. Причому дослідники відзначають, що
особливості мислення людини виявляються на усіх етапах навчальної
діяльності: в постановці цілей, у розумінні навчальної інформації, в роз-
в’язуванні задач і проблем, а також у рефлексивній регуляції.

Серед найбільш важливих інтелектуальних якостей особистості
науковці виділяють такі: організованість мислення (здатність мобілізу-
ватися у складній ситуації), дисциплінованість мислення (здатність
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здійснювати трудомістку технічну роботу), послідовність та обачність.
На нашу думку, особливе місце у системі розумових властивостей лю-
дини займає критичність мислення.

Багатьма вченими (Л. Велитченко, О. Тягло, Д. Халперн та інші)
відзначається, що критичне мислення дозволяє людині відчувати себе
впевнено у світі, що швидко змінюється та ускладнюється. Але водно-
час слід відмітити недостатню кількість досліджень, в яких висвітлю-
ються педагогічні умови формування критичного мислення у студентів
вищих навчальних закладів.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківського ун-
іверситету Повітряних Сил.

Формулювання цілей роботи.
Отже, уточнення педагогічних умов, які сприяють формуванню

критичного мислення у студентів ВНЗ, взято за мету даної статті. Ос-
новними завданнями, які поставлені нами щодо розв’язання зазначеної
проблеми, є: по-перше, уточнити сутність критичного мислення як пси-
холого-педагогічного феномену, по-друге, визначити педагогічні умови,
при створенні яких відбувається ефективне формування у студентів кри-
тичного мислення.

Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам вста-

новити, що у наукових джерелах розповсюджено визначення критично-
го мислення як оцінного, раціонального та рефлексивного. Однак цілі
нашого дослідження вимагали більш детального визначення цього фе-
номену.

Так, цінною у контексті даної статті була трактовка критичного
мислення як такої властивості мислення, що виявляється у відсутності
гностичних стереотипів і здатності приймати й розуміти точку зору іншої
людини [2, c. 68]. Ця інтелектуальна здібність знаходить відображення у
критичному аналізі, інтерпретації та з’ясуванні отриманої інформації,
спроможності оцінювати судження та робити правильні висновки.

Навички критичного мислення містять у собі такі операції: по-
рівняння і протиставлення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків,
розробку альтернативних рішень, демонстрацію зв’язку між поняттями,
визначення головного, відокремлення фактів від суб’єктивних думок,
виявлення несумісних понять, уміння поставити себе на місце іншого.
Ці розумові операції сприяють глибокому аналізу вихідних даних при
вивченні наук. Студенти, яким притаманні дані здібності, охоче прийма-
ють участь у дискусіях стосовно різноманітних питань. Вони спроможні
самостійно розв’язати будь-яку навчальну проблему. Крім того, ці сту-
денти не тільки мають власну точку зору, але й з повагою відносяться до
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думок оточуючих людей.
Навпаки, студенти з ще не розвиненими навичками критичного

мислення можуть прийняти інформацію як факт, не зробивши навіть
спроби проаналізувати її. Викладач та підручник виступають для них
носіями завершених і безперечних знань. У такому випадку студенти не
відчувають сумнівів у правильності запропонованої інформації, у них
пригнічується бажання розмірковувати, шукати, висувати свої пропозиції,
ідеї, притупляється ініціативність. Це не дає змоги придбати індивіду-
альний досвід щодо оцінки явищ навколишнього світу, застосовувати
здобуті знання, примушує орієнтуватися на готові зразки, не довіряти
собі [6].

Як вказують науковці, формувати критичне мислення у процесі
навчання означає виявляти зацікавленість у тому, щоб студенти змогли
самостійно орієнтуватися у довкіллі, розпізнавати правильні та непра-
вильні узагальнення, які зроблені за випадковими ознаками, використо-
вувати прийоми коректних узагальнень. Так на думку деяких науковців,
педагогічні умови, які сприяють формуванню критичного мислення,
повинні стимулювати бажання людини розмірковувати над діями, знан-
нями та інформацією, над життєвими ситуаціями та не боятися висувати
свої версії, якщо вони не відповідають оголошеним істинам.

В наукових працях [1], [5] було доведено, що формування кри-
тичного мислення може відбуватися як введенням окремого навчально-
го курсу, так й у процесі викладання навчальних дисциплін. Причому в
останньому випадку можливе не просто поглиблене засвоєння навичок
самого критичного мислення, а й підвищення ефективності засвоєння
навчальних предметів.

Як відзначають науковці, технологія суб’єкт – суб’єктної педа-
гогічної взаємодії передбачає переведення студента в позицію суб’єкта
навчальної діяльності. Вона вміщує прийоми педагогічного спілкуван-
ня, систематизовані відносно принципів ціннісних відносин, суб’єктності
й толерантності у навчальному процесі, та дозволяє ефективно форму-
вати готовність студента до критичного мислення, а саме: пошукову ак-
тивність, внутрішню свободу, впевненість, здатність до прийняття са-
мостійних рішень.

На основі аналізу наукових праць [1], [3] ми змогли встановити
такі специфічні ознаки суб’єкт-суб’єктної взаємодії:
- суб’єктами взаємодії є особистості викладача та студента, які пере-

бувають у постійному розвитку;
- педагогічний процес носить характер співтворчості;
- відбувається можливість постійної суб’єктивної новизни й оригі-

нальності навчального процесу і його результату.
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Важливу роль у цьому напрямку відіграє рефлексія, яка визна-
чає рівень опанування студентами навчальною діяльністю, ступінь сфор-
мованості їх власного „Я” та здатність до взаємодії з партнерами. У пси-
холого-педагогічній літературі рефлексія визначається як здатність
людини до самопізнання, що виражається в усвідомленні, аналізі та ко-
рекції власних дій і дій партнера. Як особливий вид рефлексії виділяєть-
ся пізнавальна рефлексія, котра у свою чергу може реалізовуватися че-
рез такі форми: особистісна, інтелектуальна, міжособистісна.

З наукових праць [1], [5] відомо, що найбільш ефективно реф-
лексивну діяльність студентів можна організувати у процесі вивчення
природничо-математичних дисциплін, причому, як підкреслює І. Авдєє-
ва, „у галузі логістики та точних наук рефлексія може бути спрямована
на усвідомлення і оцінку самого механізму мислення” [1, c. 4]. Такому
покращенню розумової діяльності студентів сприяє розв’язування ними
задач рефлексивного рівня, що дозволяює засвоїти рефлексивні проце-
дури через такі дії: запам’ятовування, впізнання, розробка стратегій інди-
відуального та спільного розв’язування, вибір способів міжособистісній
взаємодії у ході спільного розв’язування задач.

Як відзначають науковці, рефлексія є важливим продуктом та
інструментом критичного мислення. У сучасній психолого-педагогічній
практиці широко пропонуються такі „рефлексивні” прийоми навчання:
рейтинги І. Авдєєвої, прес-конференції А. Гіна, стратегії питань І. Зага-
шева, „мозковий штурм”, тренінги, „кейс-стади”, проектування, інтен-
сивно-ігрові методи та інші. Ці методи навчання можуть бути охаракте-
ризовані як інноваційні.

Під інноваційним навчанням будемо розуміти процес і резуль-
тат такої навчальної діяльності, яка стимулює активний відгук на по-
ставлені проблемні завдання або проблемні ситуації. Особливістю на-
вчально-пізнавальної діяльності при інноваційному навчанні є такий тип
оволодіння знаннями, коли  студенти залучені до творчої, самостійної
діяльності, яка зумовлена наступними дидактичними принципами:
- у навчальній діяльності: спостереження і практичні дії з опорою на

наочність переважають над слуханням або супроводять його;
- у логіці пізнавального процесу: індукція переважає над дедукцією:
- у психології пізнання: аналіз відбувається через синтез, реалізуються

асоціативний та евристичний механізми пізнання, причому інтуїція
у пізнанні поєднується з логічним аналізом.
Науковці підкреслюють, що „в інноваційному навчанні інтере-

си людини (студента, викладача), її духовний, культурний інтелектуаль-
ний розвиток, формування передумов становлення професійного мис-
лення постають у центрі уваги. Результатом інноваційної освіти стає
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виявлення та розвиток у студентів здатності бачити те, чого інші не ба-
чать, усвідомлювати побачене через потенційну можливість створення
чогось нового” [5, c. 67].

Таким чином, навчальні технології, що ґрунтуються на методо-
логії критичного мислення, передбачають формування в студентів вмінь
рефлексивної саморегуляції мислення, творчих та комунікативно-емпа-
тійних якостей, засвоєння ними навичок оцінно-смислової діяльності та
побудову власної ієрархії цінностей.

Висновки.
У ході проведення нашого дослідження нами було встановлено,

що ефективність формування критичного мислення у студентів вищих
навчальних закладів підвищується при створенні таких умов:
1. реалізації педагогічного діалогу, побудованого на засадах суб’єкт –

суб’єктної взаємодії;
2. створенні рефлексивно – інноваційного середовища;
3. формуванні адекватного критичного ставлення студентів до себе,

інших людей та оточуючого світу взагалі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку ми бачи-

мо у реалізації педагогічних умов формування критичного мислення та
розробці методичних рекомендацій студентам вищих навчальних зак-
ладів щодо формування в них критичного мислення під час вивчення
природничо-математичних дисциплін.
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університету імені Тараса Шевченка
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Анотація. В статті містяться основні положення з виховання фізичних якостей
юних футболісток
Ключові слова: фізична підготовка, фізичні якості, швидкість, сила, витривалість,
вправи, частота серцевих скорочень.
Аннотация. Папаика В.А. Рекомендации по развитию физических качеств юных
футболисток. В статье представлены основные положения, использование кото-
рых позволяет развивать физические качества юных футболисток.
Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, быстрота, сила,
выносливость, упражнения, частота сердечных сокращений.
Annotation. Papaika V.A. Recommendations on young football players-females
physical fitness development.  The article represents basic ideas about young football
players - females’ physical fitness development.
Key words: physical fitness, physical qualities, speed, power, endurance, exercises,
systole frequency.

Вступ.
Як відомо, однією з актуальних проблем жіночого футболу є

забезпечення оптимального рівня фізичної підготовленості тих, хто зай-
мається [1; 2; 4].

Однак, оптимальний рівень фізичної підготовленості може бути
забезпечений лише за умов виконання окремих положень, які сприяють
ефективному розвитку фізичних якостей [2; 3]. До таких положень відно-
сять: завдання процесу фізичної підготовки на кожному з етапів багато-
річного тренування, фізіологічні особливості жіночого організму й таке
інше [1-3].

Як свідчить аналіз останніх досліджень і публікацій [1-4], досл-
ідженню проблем фізичної підготовки у футболі приділяється в останній
час багато уваги, але рекомендації для розвитку фізичних якостей юних
футболісток носять фрагментарний та неупорядкований характер.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Луганського на-
ціонального педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Формулювання мети роботи.
Вищезазначене обумовило мету дослідження – узагальнення

положень та висунення конкретних рекомендацій, що сприяють підви-
щенню ефективності фізичної підготовки юних футболісток у віці 8-17
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років.
Результати роботи.
Аналіз даних літературних джерел та результатів власних досл-

іджень [1; 3; 4] дає підставу рекомендувати для використання у фізичній
підготовці юних футболісток наведені нижче основні положення та за-
соби, які повинні забезпечити оптимальний рівень розвитку фізичних
якостей спортсменок.

1. Обираючи засоби (вправи) для удосконалення рівня фізичної
підготовленості тих, хто займається, слід орієнтуватися на так звані “сен-
ситивні” (найбільш сприятливі для розвитку тих або інших фізичних
якостей) вікові періоди.

2. Для контролю за величиною навантаження на тренуванні не-
обхідно використовувати дані частоти серцевих скорочень (ЧСС), оск-
ільки вони є найбільш об’єктивним показником реакції організму на
виконане навантаження; відмінною особливістю дівчат у віці 8-10 років
є підвищена збудливість й емоційність, а також завищена самооцінка,
тому недоцільно визначати ступінь втоми дитини за характеристикою її
самопочуття. Ураховуючи вищевикладене, необхідно з перших же за-
нять навчати дітей підраховувати ЧСС після виконання вправ за коман-
дою тренера за 10, 12, 15 с.с.

Слід відзначити, що у віці 8-11 років частота пульсу в середнь-
ому вища на 5-10 уд./хв., ніж у 15-17-річних.

3. На заняттях із 8-10-річними футболістками найбільш ефек-
тивним є використання ігрового методу виконання вправ. Добираючи
ігри й ігрові вправи, необхідно враховувати їхню спрямованість (на роз-
виток швидкості, сили й т. ін.) і контролювати величину навантаження.

4. У 8-14 –річному віці ще не завершився процес окостеніння
скелету, не зміцнився зв’язковий апарат, тому вправи з обтяженнями слід
використовувати дуже обережно (рекомендується “працювати” з вагою
власного тіла); не рекомендується виконувати стрибки з великої висоти
на жорстку опору [1-4].

Крім того, цей віковий період характеризується бурхливим роз-
витком великих м’язових груп і відставанням у формуванні дрібних, та-
ких, як м’язи стопи, кисті й т. ін., що диктує необхідність акцентованого
розвитку відстаючих м’язових груп (особливо стопи).

Велика еластичність м’язів і зв’язок у віці 8-10 років зумовлює
гарну рухомість у суглобах, тому за допомогою спеціально дібраних вправ
у цьому віці можна ефективно розвивати гнучкість.

Підвищувати рівень фізичної підготовленості футболісток ре-
комендується, ураховуючи такі методичні особливості розвитку рухо-
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вих якостей:
1. Однією з провідних якостей юних футболісток є швидкість і

швидкісно-силові якості.
Роботу над розвитком швидкості й швидкісно-силових якостей

необхідно виконувати на початку основної частини заняття на фоні по-
вного відновлення організму юних футболісток – за умови відсутності в
попередній день фізичного навантаження середньої або значної величи-
ни. Для удосконалення швидкісних здібностей слід використовувати
повторний та ігровий методи, для підвищення швидкісно-силового по-
тенціалу футболісток — повторний, серійний та ігровий методи вико-
нання вправ. Необхідними умовами розвитку цих якостей є невелика
тривалість (до 10-15 с) і висока (максимальна або білямаксимальна) інтен-
сивність виконуваних вправ, при цьому кількість повторів повинна ста-
новити не більше 4-5. Тривалість інтервалів відпочинку необхідно виз-
начати за показниками частоти пульсу. При ЧСС, що дорівнює 110-125
уд./хв. (у дітей 8-12 років — 117-135), рекомендується починати вико-
нання наступної вправи (повторення).

Розвивати швидкість і швидкісно-силові якості юних футболі-
сток необхідно паралельно з вивченням і удосконаленням технічних
прийомів (метод сполученого впливу). Для цього рекомендується чергу-
вати виконання легкоатлетичних вправ, проведення рухливих ігор, еста-
фет зі специфічними футбольними вправами.

Не рекомендується на одному тренуванні проводити роботу над
розвитком швидкості й витривалості.

2. Удосконалення силових здібностей займає одне з провідних
місць у підготовці юних футболісток. У віці 8-14 років стоїть завдання
зміцнення всіх м’язових груп, особливо дрібних. На цьому віковому етапі
слід використовувати вагу власного тіла і вправи з подоланням опору
партнера, а також невеликі обтяження. Рекомендована кількість повторів
— від 3 до 15, кількість підходів — 2-4, тривалість інтервалів відпочин-
ку — 1 хв. — 1 хв. 30 с. Одним з ефективних засобів підвищення сило-
вих здібностей спортсменок 8-14 років є рухливі ігри й естафети з вико-
ристанням набивних м’ячів і подоланням опору партнера. У 14-17-річних
футболісток на фоні розвитку всіх м’язових груп особливу увагу слід
приділяти тим м’язам, які несуть основне навантаження під час гри у
футбол. До таких м’язів належать: згинач і розгинач стегна, згинач і роз-
гинач гомілки, підошовний згинач стопи та інші більш дрібні м’язові
групи нижніх кінцівок. Рекомендована кількість повторів — 10-16,
кількість підходів — 3-5, тривалість інтервалів відпочинку — 40 с — 1
хв. З метою удосконалення силових здібностей на цьому віковому етапі
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слід використовувати, крім вправ з вагою власного тіла, роботу з обтя-
женнями й на тренажерах; а в якості ефективного методу організації
спортсменок різноманітних вікових груп рекомендується занотовувати
метод “тренування по колу” — так звану роботу “на станціях”.

3. Особливе місце у підготовці футболісток займає розвиток
різноманітних видів витривалості. Необхідно відзначити, що, удоскона-
люючи аеробні можливості організму тих, хто займається, слід дотри-
муватися принципу “краще недовантажити спортсменку, ніж переванта-
жити її”. Для цього необхідно постійно контролювати величину
навантаження за допомогою підрахування частоти пульсу.

Загальну витривалість розвивають, виконуючи вправи з неви-
сокою інтенсивністю (50-75% від максимальної), але впродовж трива-
лого часу. ЧСС під час роботи становить 150-175 уд./хв. (у дітей 8-12
років — 160-180 уд./хв.) і більше.

Для підвищення аеробних можливостей використовують непе-
рервний, ігровий, рідше серійний методи виконання тренувальної робо-
ти; основними засобами є кросовий біг, двостороння гра у футбол, бас-
кетбол, волейбол, гандбол з невисокою інтенсивністю. Величина
інтервалів відпочинку лімітується параметрами частоти пульсу — при
ЧСС, що дорівнює 135-140 уд./хв. (у дітей 8-12 років — 140-148), необ-
хідно починати виконання наступної вправи.

Удосконалення спеціальної (швидкісної) витривалості юних
футболісток, порівняно з розвитком загальної витривалості, характери-
зується меншою тривалістю вправ (20 с — 1 хв. 30 с) і більш високою
інтенсивністю їх виконання (80-95% від максимальної). Рекомендовані
методи для розвитку швидкісної витривалості — повторний (5-8 по-
вторів), серійний (4-6 серій) та ігровий. Основні тренувальні засоби —
повторний біг на відрізках від 10 до 80 м, човниковий біг, ігрові вправи
з м’ячем і без м’яча, рухливі ігри, естафети; двостороння гра у футбол,
баскетбол, волейбол, гандбол на полях і майданчиках зменшених
розмірів. Частота пульсу, при якій слід розпочинати виконання наступ-
ної вправи (повторення) — не менше 130-140 уд./хв. (у дітей 8-12 років
— 137-148).

4. Від ступеня розвитку координаційних здібностей тих, хто зай-
мається, залежить ефективність оволодіння ними технікою гри у фут-
бол, тому з перших же занять необхідно підвищувати рівень розвитку
спритності спортсменок. З цією метою рекомендується використовува-
ти рухливі ігри, акробатичні вправи, вправи на розучування техніки й
тактики футболу, вправи з легкої атлетики, баскетболу, гандболу, волей-
болу. Метод виконання цих вправ — повторний, їх кількість в занятті
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повинна бути невеликою. Паузи відпочинку під час удосконалення ко-
ординаційних здібностей повинні бути такими ж, як і при розвитку швид-
кості — при частоті пульсу, що дорівнює 110-125 уд./хв. (у дітей 7-12
років — 117-135), слід починати виконання наступної вправи (повто-
рення).

Розучувати нові вправи й тактичні комбінації необхідно на по-
чатку основної частини тренування, а повторювати й удосконалювати
вже вивчені — як на початку, так і в кінці.

5. Особливу увагу на заняттях слід приділяти розвитку гнучкості
тих, хто займається. Як було відзначено вище, вік 8-10 років є найбільш
сприятливим для підвищення рухомості в суглобах. Продовжувати удос-
коналення рівня розвитку гнучкості необхідно і в більш старшому віці.
У футболі особливе значення має еластичність м’язів і зв’язок нижніх
кінцівок і хребтового стовпа [1; 4].

Гарним засобом розвитку гнучкості, особливо в віці 8-10 років,
є різноманітні рухливі ігри й естафети, спеціально дібрані гімнастичні
вправи, виконувані з допомогою тренера або партнера (ті, що розвива-
ють “пасивну” гнучкість). З метою уникнення травм у процесі занять
слід використовувати індивідуальний підхід (добираючи вправи та їх
дозування). Виконувати вправи на розвиток гнучкості рекомендується
протягом усього заняття, починаючи з вступної частини (розминки) й
закінчуючи заключною частиною. Ці вправи є ефективним засобом
відновлення працездатності (“активного” відпочинку) й можуть викону-
ватися під час інтервалів відпочинку при роботі різної спрямованості.

Нижче подаються комплекси рекомендованих (за даними досл-
іджень) тренувальних вправ, які спрямовані на розвиток окремих фізич-
них якостей футболісток.

Вправи, рекомендовані для розвитку швидкості.
1. Біг під команду з високого старту на 20-60 м.
2. Старти з різноманітних положень (лежачи, стоячи на колінах, бо-

ком або спиною в сторону старту, після виконання перекиду вперед
та ін.).

3. Естафетний біг на відрізках 20-60 м.
4. Біг з високим підніманням стегна й біг дрібочучи на 10-30 м з уста-

новкою на максимальну частоту рухів.
5. Прискорення 50-60 м.
6. Біг (старти, прискорення) “в гору” й “під гору” — на відрізках 20-

40 м.
7. Біг високої інтенсивності на коротких відрізках (30-50 м) з обтя-

женнями — “манжетами” на руках і ногах.
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8. Стрибковий біг на 20-40 м.
9. Швидке ведення м’яча 20-30 м — удар у задану третину воріт.
10. Обведення стояків (4-5 стояків) — удар по воротах — на час.
11. Ведення м’яча 20-30 м, обведення стояків (4-5 штук) — довга пере-

дача партнеру — на час.
У якості специфічних для футболу засобів, спрямованих на

підвищення швидкісного потенціалу, можна використовувати також такі
вправи:
1. Ведення м’яча на час — 20-40 м.
2. Ведення м’яча (20 м), обведення 4-5 стояків на час.

Вправи, що розвивають силу й швидкісно-силові якості
1. Згинання й розгинання рук в упорі лежачи.
2. Те саме, але з плеском долонями.
3. Віджимання в упорі сидячи. Руки ззаду на гімнастичній лавці.
4. Жим штанги лежачи.
5. Піднімання й опускання ніг у положенні лежачи на спині.
6. Підйом ніг з обтяженнями й без них у висі на перекладині.
7. Присідання зі штангою на плечах.
8. Присідання на одній нозі з обтяженням і без нього.
9. Піднятися на носках вгору зі штангою на плечах.
10. Те саме з партнером на плечах.
11. Стрибки в довжину з місця.
12. Стрибки спиною вперед.
13. Стрибки у висоту.
14. Стрибки вгору з ударом головою по підвішеному м’ячу.
15. Стрибки з місця в довжину з одної ноги.
16. Стрибки в довжину з місця з обох ніг (потрійний, п’ятірний).
17. Стрибки з місця з ноги на ногу (потрійний, п’ятірний, десятерний).
18. Скачки на одній нозі.
19. Стрибки вгору з місця, підтягування колін до грудей.
20. Стрибки через перешкоди (бар’єри) на одній і обох ногах.
21. Стрибки в глибину з наступним відскоком вгору.
22. Метання набивного м’яча різноманітними способами.
Вправи, рекомендовані для розвитку загальної витривалості

1. Швидка ходьба, що чергується з повільним бігом 30- 50 хв., частота
серцевих скорочень не перевищує 165 уд./хв.

2. Повільний біг 30-50 хв. при ЧСС 150-165 уд./хв.
3. Плавання 20-30 хв. при ЧСС 150-165 уд./хв.
4. Ходьба на лижах 20-50 хв. при ЧСС 150-165 уд./хв.
5. Фартлек, який складається з: повільного бігу 3-4 хв., бігу на 2 км з
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ЧСС на рівні 160-170 уд./хв., повільного бігу 5 хв., 4-5 прискорень
на 150-200 м з ЧСС на рівні 160-165 уд./хв., повільного бігу 5 хв.

6. Повільне ведення 1-2 м’ячів з одного боку поля на інший з виконан-
ням ударів по воротах 15-20 разів

7. Тривала гра у квадрат з ЧСС на рівні 150-165 уд./хв., що чергується
з виконанням ударів по воротах 15-20 разів.

8. Квадрат 3х1 в одне торкання — майданчик 15х15 м; квадрат 4х2 в
одне торкання (15х15 м); квадрат 7х6 в два торкання — майданчик
35-20 м. ЧСС — 150-165 уд./хв.

9. Двостороння тривала гра з установкою не виконувати прискорень.
Вправи, які сприяють розвитку спеціальної витривалості

1. Перемінний біг на відрізках 50-300 м з ЧСС від 170 уд./хв. і вище
(виконується з веденням м’яча або без нього).

2. Повторний біг на відрізках 100-500 м з ЧСС від 170 уд./хв. і вище.
3. Інтервальний біг на відрізках 40-500 м, при якому інтервали відпо-

чинку не повинні призводити до зниження ЧСС менше, ніж 135-
140 уд./хв.

4. Човниковий біг 7х50 м — з інтенсивністю 95-100%.
5. Ігрові вправи, які включають ведення, передачі м’яча й удари по

воротах і виконуються з ЧСС на рівні 170- 190 уд./хв.
6. Гра в квадрат високої інтенсивності з ЧСС 170-190 уд./хв.: квадрат

4х4 з одним нейтральним у два торкання — майданчик 30х20 м;
квадрат 6х6 без обмеження в два торкання з одним центральним
гравцем на майданчику 5х30 м.

7. Двостороння гра з установкою: 8-10 хв. підтримувати високий темп
гри (з ЧСС 175-190 уд./хв.), 5-7 хв. подовгу “тримати” м’яч (за цей
час знизити ЧСС 130-140 уд./хв.), наступні 8-10 хв. знову задати
високий темп; двостороння гра 6х6 на двоє маленьких воріт на по-
ловині поля; гра у футбол 7х7 на четверо маленьких воріт на поло-
вині поля; двостороння гра, пересуваючись стрибками на одній нозі
(поперемінно — на лівій, на правій) 6х6 — майданчик 30х25 м.

Висновки.
1. Одним з пріоритетних завдань сучасного жіночого футболу є по-

шук шляхів оптимізації процесу фізичної підготовки.
2. Планування обсягів тренувальних навантажень в процесі підготов-

ки юних футболісток повинно здійснюватися з урахуванням віко-
вих особливостей спортсменок.

3. Представлені в статті рекомендації з використання показників ЧСС
необхідно застосовувати в процесі фізичної підготовки футболісток
8-17 років.
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4. З метою підвищення рівня фізичної підготовленості футболісток
рекомендується використовувати загальні положення та комплекси
вправ, наведені вище.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку

вивчення інших проблем розвитку фізичних якостей юних футболісток.
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університет імені Григорія Сковороди

Анотація. В даній статті розглядається історичний аспект розвитку особистісно
орієнтованого підходу у вихованні, аналізуються сучасні дослідження з даної
проблеми.
Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, психолого-педагогічний про-
цес.
Аннотация. Сембрат А. Л. Исторический аспект личностно ориентированного
подхода в воспитании. В данной статье рассматривается исторический аспект
развития личностно ориентированного подхода в воспитании, анализируются
современные исследования по данной проблеме.
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, психолого-педагогичес-
кий процесс.
Annotation. Sembrat A. L. Historical aspect of the personally oriented approach in
education. In the given paper the historical aspect of development of the personally
oriented approach in education is surveyed, the modern researches on the given problem
are parsed.
Keywords: the personally oriented approach, psychologic pedagogical process.

Вступ.
В умовах великих змін у соціальному, економічному та політич-

ному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері
виховання, мета якого – формувати людину, забезпечувати прогрес людсь-
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кого суспільства. Змінилася система поглядів на виховання як педагогі-
чний процес. Вони відбивають потреби розвитку суспільства, що
змінюється, і самої людини.

У переломні моменти історії суспільство поряд з іншими про-
блемами на передній план висуває і проблему цінності людської особи-
стості. Вічні питання “що є людина”, “як народжується особистість”,
“чому вчити і як виховувати” знаходяться в центрі суспільної свідомості.
В умовах незалежної України особливості актуальності набувають про-
блеми формування інтелектуально творчої особистості, виховання мо-
лодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними
цінностями, нормами демократичної культури[2].

Проблемі виховання особистості присвячено значну кількість
психолого- педагогічних досліджень. Зокрема, розроблені та розробля-
ються методологічні проблеми виховання і становлення особистості
(Г.Андрєєва, Л.Анциферова, Р.Бернс, А.Бойко, І.Бех, О.Киричук, Б.Ли-
хачов та інші ); досліджуються різні аспекти виховання особистості:
морального виховання (В.Гаврилов, А.Донцов, В.Оржеховська, та інші);
розвитку духовних потреб (В.Антофійчук, М.Білогорка, О.Сухомлинсь-
кий); естетичного виховання (І.Зязун, П.Іваницька, Л.Левчук, та інші);
громадського виховання (В.Бєлоусова, Ї.Єрмаков, В.Сухомлинський,
О.Сухомлинська, К.Чорна та інші); національного виховання (Г.Ващен-
ко, М.Стельмахович, Р.Скульський та інші); ідеї самоцінності людської
особистості (Б.Бітінас, Л.Буєва, Г.Ващенко, С.Гессен, Г.Сковорода та
інші); концептуальні положення про організацію навчально-виховного
процесу гімназії (О.Гавалі, Ю.Гільбух, О.Добенько, А.Лопухівська, В.Па-
ламарчук та інші).

Робота виконана у відповідності до плану НДР Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є аналіз історичного аспекту роз-

витку особистісно орієнтованого підходу у вихованні .
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: з’ясува-

ти стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та  виховній прак-
тиці.

Результати досліджень.
Впровадження у виховну практику особистісно орієнтованого

підходу обгрунтоване усім ходом розвитку людського суспільства. Вдос-
коналення системи виховання зумовило уставлення погляду на осо-
бистість як на суб’єкта життєдіяльності, творця власного майбутнього й
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індивідуальність.
Саме завдяки застосуванню осбистісно орієнтованого підходу

можна створити умови для того, щоб “дитина віднайшла основи людсь-
кого життя, доторкнулася до цінностей у своїй дитячій повсякденності,
сприймаючи цілісність і гармонійність світу, але не розцінюючи його як
нагромадження багатьох речей, предметів, подій” [4,8].Технологія осо-
бистісно орієнтованого підходу дозволяє школяру усвідомити ціннісну
природу власної особистості, інших людей, якої б раси чи національ-
ності вони не були, переживати ціннісне ставлення до рідної землі та
природи. Опосередковані засоби виховного впливу, характерні для да-
ного підходу, “створюють насиченість життєдіяльності дітей ситуація-
ми реальної відповідальності, вільного вибору, прийняття рішень, реф-
лексії своїх вчинків, поведінки, особистісного розвитку тощо” [2], що є
запорукою формування моральних цінностей доброти, відповідальності,
справедливості та працелюбності; оптимальним ґрунтом для прояву ак-
тивності у громадському житті класу, школи, міста, країни; умовою роз-
витку вміння захищати свої права і свободи.

 Особистісно орієнтований підхід має сприяти більш цілеспря-
мованому, гармонійному розвиткові особистості школяра як громадя-
нина і творчого, професійно діючого працівника.

Розробка особистісного підходу- дуже складна теоретична і прак-
тична проблема. Її складність зумовлена перш за все тією обставиною,
що особистість є чи не найскладнішим утворенням у світі і одночасно є
суб’єктом перетворення цього світу і самого себе. Серед спеціалістів
набуває все більшого визнання думка, що всебічне дослідження і розви-
ток особистості – це фундаментальна комплексна наукова проблема, яка
потребує міждисциплінарного дослідження [2,9]. Водночас ключову роль
у розв’язанні цієї проблеми відіграє психологія, оскільки особистість –
це передусім психічне новоутворення. Тому психологічні закономірності
посідають центральне місце у загально-науковому уявленні про осо-
бистість, її розвиток та діяльність.

У цьому контексті особистістісний підхід доцільно розглядати
як важливий психолого- педагогічний принцип, основу якого становить
сукупність вихідних теоретичних положень про особистість та практич-
них методичних засобів, що сприяють її цілісному розумінню, вивчен-
ню та гармонійному розвитку. Інакше кажучи, особистісний підхід – це
певний методологічний інструментарій, розробка якого має спиратися
на синтез видобутих психологічною та педагогічною наукою законо-
мірностей будови, функціонування та розвитку особистості[3].

Розвязання проблеми побудови та запровадження особистісно-
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го підходу не слід розглядати спрощено, як таке, для якого достатньо
лише взяти вже існуючі в науці принципи та знання про особистість, її
розвиток, засоби його стимулювання й штучно об’єднати їх у певну су-
купність теоретитико – практичних понять і методів. Фактично ж з огля-
ду на стан дослідження проблеми особистості у сучасній психології та
педагогіці майже всі необхідні й можливі психолого – педагогічні ком-
поненти особистісного підходу потребують дальшого суттєвого опра-
цювання

Витоки особистісно орієнтованого підходу беруть початок з епо-
хи античності, коли людина стала мірилом мудрості, краси й розуму.
Так, Сократ вбачав у своїх вихованцях людей мислячих, творчих, несхо-
жих один на одного, і тому збуджував їх до самостійності, пошуку вірного
рішення у діалектичній суперечці, що “підводить до істини через проду-
мані наставником запитання” [5]. У цих бесідах вихованці виробляли
навички самопізнання, самовдосконалення, усвідомлювали необхідність
діяти згідно з інтересами суспільства за принципами добра та істини.
Платон і Арістотель продовжили ідеї Сократа у пошуках системи вихо-
вання, що відіграло важливу роль при формуванні підвалин особистісно
орієнтованого підходу. Зокрема,  ідея Арістотеля про природо-
відповідність у вихованні, вчення про гармонію особистості у процесі
фізичного, морального і розумового розвитку не втратили значущості і
сьогодні.

Справедливо одним з основоположників особистісно орієнто-
ваного підходу вважають і Марка Фабія Квінті ліана. Серед положень,
які визначають особистісне ставлення вихователя до вихованців, ми зна-
ходимо у Квінтіліана такі: розумний наставник насамперед повинен
пізнати якості розуму та характеру дорученого йому учня; старанність
залежить від доброї волі, на яку не слід впливати примусово; розум, яко-
му притаманна свобода, стає бадьорішим [1].

У цих твердженнях простежуються повага до особистості дити-
ни, прийняття вихованця, розуміння його та врахування вікових особли-
востей.

Проте, епоха середньовіччя відійшла від паростків особистісно
орієнтованого підходу. Методи, які практикувала тогочасна система ви-
ховання, зводилися до застосування тілесних покарань. Основними ви-
ховними методами вважались наслідування і вправи. Вузькість погляду
на світ і особистість, зумовлена релігійними догмами, викликала при-
ниження людської гідності, зменшення вартості людини. Така ситуація
була несприятливою для розвитку ідей особистісно орієнтованого підхо-
ду.
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З новою силою погляди на людину як на цінність і виховання її
за законами гармонії та краси розвиваються у період Відродження. Ф.Пет-
рарка, В. да Фельтре, Ф.Рабле, Л.Бруні, Е.Роттердамський, М.Монтень,
Г.Сковорода, П.Русин, С.Зизаній, М.Смотрицький, П.Беринда та інші
мислителі цієї епохи утверджують такі принципи особистісно орієнто-
ваного підходу [5]:

– найвища цінність – людина;
– взаємодопомога – основа відносин;
– активність – запорука успіху;
– самореалізація – сенс життя;
– моральна краса людини у гуманності її вчинків.
Ідеї митців Відродження мають значущість при впровадженні

особистісно орієнтованого підходу і в наш час, не зважаючи на те, що
реальну реалізацію у тогочасних навчально-виховних закладах не зна-
ходили. Так, система єзуїтських колегіумів XVIII століття, в яких пану-
вала “м’яка (зовні) дисципліна, лицемірно-поблажливе поводження з
дітьми, взаємне навушництво, шпіонаж, лестощі відносно дорослих,
система покарань, які били по самолюбству учнів (ковпак з вухами віслю-
ка, ганебна лава тощо), дозволяли єзуїтам здійснювати безперервний
нагляд за кожним кроком дітей” [5,6].

Проте мислителі Просвітництва намагалися переглянути підхо-
ди до функцій освітньо-виховних закладів. Так, Я.Коменський вважав
школу “майстернею гуманності”, а людину – “найдосконалішим і найп-
рекраснішим створінням”, “чудесним мікрокосмом”. Продовжуючи ці
думки, І.Кант основою людського буття виділяв доброту, свободу, совість,
відповідальність; наголосив на необхідності самовдосконалення [6].
Подібні думки висловлював і Ж.-Ж.Руссо. Ці положення були згодом
покладені в основу особистісно орієнтованого підходу.

Поруч з розвитком поглядів на особистість як таку, що має пра-
во на розвиток, самовдосконалення і потребує витонченого педагогіч-
ного дотику, існували і погляди на вихованця як на безпорадного об’єкта
виховного впливу. І.Гербарт вимагав установлення незаперечного авто-
ритету вихователя, вважав, що цей авторитет завжди замінює вихован-
цю “загальну думку”, а тому “суттєво необхідно, щоб він мав переваж-
ний авторитет, у порівнянні з яким вихованець не цінував би ніякої іншої
думки” [5]. Такий підхід характеризується формально-функціональним
ставленням до особистості, орієнтацією на “середнього” вихованця при
здійсненні виховного впливу, за що отримав назву авторитарний (від лат.
аutoritas – влада, вплив). “Дорослоцентриська” система виховання, за
влучним визначенням А.Сущенка, міцно вкорінилася у виховну практи-
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ку, і навіть у сучасній школі ми маємо випадки її застосування. Проте
гноблення людської особистості, неврахування її індивідуальності, по-
треб, характеру, ситуації взаємодії вважалось атавізмом ще у ХІХ столітті.
Свідчення цьому знаходимо в школах К.Мая, С.Рачинського, О.Левиць-
кої, де завжди панували доброзичливість, уважність, розумна това-
риськість між вихователем і вихованцем, співпереживання і взаємодо-
помога.

Запереченням постулатів авторитарного підходу виступають
А.Маслоу, К.Гольштейна, Дж.Олпорту, К.Роджерса, Р.Мея, Р.Бернса та
інші.

Сучасні вимоги до формування особистісного підходу поступо-
во визначилися у дослідженнях таких відомих науковців, як В.Давидов,
В.Моляко, Л.Проколієнко, І.Якиманської та інших.

У 70-90 ті роки питання необхідності особистісного підходу у
психології та педагогиці неоднаразово піднімалися у працях В.Сухом-
линського, І.Кона, А.Петровського, І.Беха. Саме особистісно орієнтова-
не виховання втілює демократичні, гуманістичні положення щодо фор-
мування і рохзвитку підростаючої особистості, для якої воля й соціальна
відповідальність виступають домінуючими життєвими орієнтирами [2].

Упродовж останніх років значно зростає інтерес до особистіс-
ного підходу саме у педагогічній психології та практичній педагогіці.
Особистісний підхід дедалі наполегливіше затверджується, як ключо-
вий психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного
процесу, від якого багато в чому залежить ефективність переорієнтації
системи освіти та розвиток особистості школярів.

Висновки.
Розглянувши основні етапи розвитку особистісно орієнтовано-

го підходу у виховній практиці ми приходимо до висновку, що особист-
існий підхід своїм корінням сягає глибинних витоків людської культури
і його доцільно розглядати, як важливий психолого-педагогічний прин-
цип та методологічний інструментарій, основу якого становить су-
купність вихідних концептуальних уявлень, цільових установок, мето-
дико-психодіагностичних та психолого-технологічних засобів, які
забезпечують більш глибоке цілісне розуміння, пізнання особистості
дитини і на цій основі – її гармонічний розвиток в умовах існуючої осв-
ітньої системи.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем особистісно орієнтованого  підходу у вихованні.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Сологубова С.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. В статті розглядається вплив розробленої методики організації занять
оздоровчим фітнесом, спрямованої на корекцію фігури з урахуванням індивіду-
альних особливостей, на рівень фізичного розвитку та стану жінок 25-34 років.
Ключові слова: оздоровчій фітнес, жінки, рівень фізичного розвитку.
Аннотация. Сологубова С.В. Влияние занятий фитнессом на уровень физичес-
кого развития и состояния организма женщин зрелого возраста. В статье рас-
сматривается влияние разработанной методики организации занятий оздорови-
тельным фитнессом,  направленной на коррекцию фигуры с учетом
индивидуальных особенностей, на уровень физического развития и состояния
организма женщин 25-34 лет.
Ключевые слова: оздоровительный фитнесс, женщины, уровень физического
развития.
Annotation. Sologubova S.V. Influencing of occupations fitness on a level of physical
development and states of an organism of the women of the age of maturity. In clause
influence of the developed technique organization of employment by the improving
fitness, directed on level of physical development of state of organzim of woman and
correction of a figure of women of 25-34 years is considered in view of specific
features.
Keywords: improving fitness, women, level of physical development.

Вступ.
Науково-технічний прогрес не в змозі не змінити характеру ви-
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мог до рухової підготовленості людини. Навантаження на нервову та
сенсорну систему значно збільшується внаслідок автоматизації та комп-
’ютеризації праці, а серцево-судинній та дихальній системам необхідно
забезпечувати «розумову» роботу. Тому, в останні роки, висуваються нові,
сучасні вимоги до фізичної досконалості організму і заняття фізичними
вправами з оздоровчою спрямованістю стають все більш популярними
[3,6].

Кризові явища, які погіршили життя людей країни, призвели до
погіршення демографічних процесів, збільшення захворюваності, смер-
тності і зменшення тривалості життя. Велика кількість досліджень
підтверджує загальний зв’язок між зайвою вагою тіла, гіпертензією, ко-
ронарною хворобою серця та діабетом. Малорухомий спосіб життя вдвоє
збільшує ризик виникнення коронарної хвороби серця. Встановлено, що
рухової активності невеликої інтенсивності достатньо, для зниження
ризику виникнення цього захворювання та укріплення здоров’я [5,9].

Регулярні заняття фізичною культурою потрібні для зміцнення
здоров’я, профілактики захворювань та збільшення роботоздатності.
Необхідно призивати людей до здорового способу життя, покращення
стану фізичної підготовленості та підтримки цього стану. Потрібні
постійні заняття фізичними вправами, бо досягненні позитивні резуль-
тати дуже швидко втрачаються після припиненні занять. М’язову
діяльність слід розглядати як життєву потребу. Окрім того, багато людей
отримує задоволення від самого процесу занять фізичною культурою
[4,9,10].

Тому дуже актуальним є розробка різноманітних методик орган-
ізації занять оздоровчим фітнесом з урахуванням віку, статі, фізіологіч-
них і індивідуальних особливостей та впровадження їх у практику.

Головна мета кожної людини ѕ збереження здоров’я з ціллю по-
передження захворювань та подовження життя. Важливим фоном для
досягнення високого рівня здоров’я є здоровий спосіб життя, який вклю-
чає систематичне фізичне навантаження, збалансоване харчування, здо-
ровий та достатній сон, релаксацію та подолання стресу, відмовлення
від куріння, алкоголю та наркотиків, і являє собою динамічний, багато-
мірний стан, пов’язаний з умовами навколишнього середовища та інди-
відуальними інтересами [10].

Фізичні вправи у середньому віці в першу чергу використову-
ються для зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, збільшен-
ня загальної та професійної працездатності, подовження трудового пер-
іоду життя, попередження передчасного старіння [3].

Мотивацію клієнтів почати або продовжувати заняття у фітнес-
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групі можливо суттєво збільшити, якщо враховувати їх особисті харак-
теристики и психологічний стан. Мотивація також збільшується, якщо
фітнес-програма має збалансоване співвідношення ігрових та спортив-
них фізично тяжких видів занять. Окрім того потрібно враховувати вплив
засобів масової інформації на бажання займатися фітнесом. Саме тому
багато уваги слід приділяти пропаганді і популяризації оздоровчого
фітнесу на телебаченні, радіо та у тимчасових виданнях. Також велике
значення мають державні законодавчі програми які сприяють розвитку
оздоровчого фітнесу в Україні [10].

Передумовами занять фітнесом можуть виступати біологічні
потреби у русі та інші об’єктивні і суб’єктивні причини. Так, наприклад,
до задоволення потреби під час занять фітнесом може призвести непов-
не задоволення різноманітних потреб у інших сферах життєдіяльності.
Початок занять може бути пов’язаним зі змінами у житті [1,2].

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослід-
ницької роботи Національного університету фізичного виховання і спорту
України, зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на
2001-2005 рр. за темою: “Формування, розвиток і функціонування су-
часної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм”. Шифр теми
2.1.17, № 0103U003021.

Формулювання цілей роботи.
Мета статі: дослідити загальний рівень фізичного стану та

розвитку організму жінок та виявити вплив впровадженої методики.
Методи дослідження:

1. Опитування.
2. Анкетування.
3. Бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-

Страпко.
4. Вимір зросту, ваги, обхватних розмірів та товщини жи-

рових складок.
5. Статистична обробка отриманих даних.

Організація дослідження. Було досліджено 100 жінок 25-34
років, що займаються фітнесом на базі СК «Тандем» м. Дніпропетровсь-
ка, яких в залежності від обраної методики занять, було розподілено на
експериментальну, що надалі займалася за розробленою нами методи-
кою (60 жінок) та контрольну (займалася за традиційною методикою, 40
жінок) групи.

Результати дослідження.
Перед розробкою методики занять оздоровчим фітнесом було

досліджено зміст сучасних оздоровчих систем за аналізом літературних
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джерел [7], визначено мотиваційні потреби та індивідуальні особливості
жінок 25-34 років, що вирішили займатися оздоровчим фітнесом. Було
використано анкетування, під час якого було з’ясовано, що:

- 82% жінок є новачками в фітнесі, або мають перерву у відвіду-
ванні занять більше року;

- 34% взагалі ніколи не займались оздоровчим фітнесом;
- 14% займалися в тренажерному залі;
- 24% аеробікою;
- 11% плаванням;
- 6% ігровими видами;
- 8% оздоровчим бігом або туризмом;
- 3% танцями та фігурним катанням.
Цього разу мотивацією до занять виступило:

- покращення зовнішнього вигляду 83%
- схуднення 67%
- загальне зміцнення організму 36%
- емоційна розрядка 24%
- гарне проводження часу 8%
- інша причина 4%.

Майже всі жінки (97%) с перших тижнів занять відмічають їх
позитивний вплив на нервово-емоційний стан.

92% жінок відмічають необхідність вимогливості тренера під
час виконання вправ, але 22% вважають, що вимогливість тренера під
час контролю за виконанням спланованого навантаження повинна бути
мінімальною і віддають перевагу самостійній регуляції інтенсивності
роботи.

Оскільки основною мотивацією жінок зрілого віку до занять було
зменшення ваги та покращення зовнішнього вигляду ( 67 % та 83 % відпо-
відно),то це стало головною метою розробленої програми і відображе-
но у цілеспрямованому впливі на окремі ділянки тіла за допомогою різно-
го за характером навантаження та загальної спрямованості на схуднення.

Для більш детального дослідження контингенту була викорис-
тана бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-Страпко
(Мал.1).

В ході дослідження було з’ясовано, що 94% від опитаних зай-
маються розумовою працею, 6% - фізичною.

Загальна маса жінок має нормальні показники артеріального
тиску (94 %), і лише у 6 % спостерігається незначне підвищення.

18 % від опитаних мають скарги на стан здоров’я, з них:
- головний біль та запаморочення -  6 %
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- біль у спині та суглобах - 8 %
- інші скарги - 4 %.
ЧСС у стані спокою встановлює 60-70уд у 13%, 70-80 у 58%,

80-90 у 29%.
Взагалі, 61% опитуваних мають високий рівень фізичного ста-

ну, 36% - середній та 3% - низький. Крім того було простежено те, що:
- зі збільшенням зайвої ваги рівень фізичного стану погіршуєть-

ся;
- з віком зайва вага збільшується і рівень фізичного стану по-

гіршується.
В и с о к и й  р і в е н ь
ф і з и ч н о г о  с т а н у  6 1 %

С е р е д н і й  р і в е н ь
ф і з и ч н о г о  с т а н у  3 6 %

Н и з ь к и й  р і в е н ь
ф і з и ч н о г о  с т а н у  3 %
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Мал. 1. Бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-

Страпко: а - рівень фізичного стану; б -  залежність рівня фізичного
стану від кількості зайвої ваги; в - залежність зайвої ваги та рівня

фізичного стану від віку жінок.
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Під час дослідження фізичного розвитку було обрано такі показ-
ники, як: зріст, вага, обхватні розміри: плеча, ОГК, талії, сідниць, стег-
на, гомілки; було виміряно деякі жирові складки та розраховано показ-
ник відсотку жирової тканини в організмі жінок по формулі через
показник щільності тіла.

Для цих показників було розраховано середні значення, стандар-
тне відхилення та похибка середнього арифметичного.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп
до експерименту за допомогою t-критерія Стьюдента. Оскільки t розра-
ховане < t критичного з вірогідністю 99,9 %, то за показниками фізично-
го розвитку контрольна та експериментальна групи ідентичні.

Згідно запропонованої методики [8] підбір вправ для різних груп
м’язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць, які да-
ють змогу врахувати:

- рівень підготовленості – в залежності від якого пропонується
3 рівні складності, останній з яких має 2 варіанти;
- анаболічну та катаболічну фази ОМЦ;
- стан м’язової та жирової тканини: у анаболічній фазі дозу-
вання підбирається в залежності від стану м’язової тканини, а у
катаболічній – від стану жирової тканини.
Надані таблиці дають змогу визначити не тільки відповідні впра-

ви, а й їх послідовність та дозування. Вони містять вправи для кожної з
зазначених вище ділянки тіла окремо для анаболічної та катабоболічної
фаз ОМЦ в залежності від варіанту конституції. Через кожні 3-4 овуаль-
но-менструальні цикли програму тренувань слід міняти з урахуванням
змін рівня фізичної підготовленості та співвідношення м’язової і жиро-
вої тканини.

Розроблена нами методика базується на цілеспрямованому
впливі на окремі ділянки тіла [8]. З метою вибору напрямку роботи для
кожної жінки відбувається порівняння існуючих показників жінок з по-
казниками моделі. Оскільки під час цього порівняння спостерігається
необхідність як зменшення так і збільшення деяких показників, то ефек-
тивність нашої методики краще всього простежити за змінами різниці
показників жінок і моделі на початку і після експерименту.

Різниця між показниками контрольної групи і моделі та експе-
риментальної групи і моделі істотно не відрізняється, що свідчить про
правильність вибору контролю.

При порівнянні показників контрольної та експериментальної груп
після експерименту (Табл. 1) слід зауважити, що: обхват плеча, ОГК, талії,
сідниць та гомілки мають істотну різницю (t розраховане > t критичного).
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Таблиця 1.
Показники контрольної та експериментальної груп після експеримен-

ту в порівнянні з моделлю.
Контрольна група Експериментал. груп. 

Показники x сер. σ (сигм) m x сер. σ (сигм) m t розр. t крит. Порівняння вирог. 
Обхват плеча 1,375 2,393 0,383 0,467 2,439 0,318 1,845 1,660 t розр.>t крит 90% 
ОГК -2,500 4,846 0,776 -0,950 2,831 0,369 1,826 1,660 t розр.>t крит 90% 
Обхват талії 3,875 8,259 1,323 0,750 5,525 0,719 2,100 1,984 t розр.>t крит 95% 
Обхват сідниць 2,050 6,528 1,045 0,017 4,424 0,576 1,724 1,660 t розр.>t крит 90% 
Обхват стегна 0,125 4,947 0,792 -0,400 4,187 0,545 0,552 1,660 t розр.< t крит ?  
Обхват гомілки -1,300 2,127 0,341 -0,033 1,717 0,224 3,145 2,626 t розр.>t крит 99% 
Товщ.жир.скл. на триц. 3,700 4,456 0,714 3,483 4,866 0,633 0,230 1,660 t розр.< t крит ?  
Товщ.жир.скл. на повзд.ділян. -1,025 8,839 1,415 0,833 9,859 1,283 0,983 1,660 t розр.< t крит ?  
Товщ. жир. складк. на стегні 3,300 9,310 1,491 3,900 8,678 1,130 0,324 1,660 t розр.< t крит ?  
Відсоток жиров. тканини 1,804 6,577 1,053 2,557 6,876 0,895 0,550 1,660 t розр.< t крит ?  
 При порівнянні показників експериментальної групи на почат-
ку та вкінці експерименту (Табл.2) ми відзначаємо істотну різницю з
вірогідністю 99% по всім показникам крім ОГК та гомілки.

Таблиця 2.
Показники експериментальної групи на початку та вкінці експери-

менту в порівнянні з моделлю.
До експерименту Після експерименту 

Показники x сер. σ(сигм) m x сер. σ (сигм) m t розр. t крит. Порівняння вирог. 
Обхват плеча 1,750 2,844 0,370 0,467 2,439 0,318 2,653 2,617 t розр.>t крит 99% 
ОГК -2,133 5,413 0,705 -0,950 2,831 0,369 1,500 1,658 t розр.< t крит - 
Обхват талії 4,933 7,569 0,985 0,750 5,525 0,719 3,458 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
Обхват сідниць 3,783 6,107 0,795 0,017 4,424 0,576 3,869 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
Обхват стегна 1,750 4,561 0,594 -0,400 4,187 0,545 2,690 2,617 t розр.>t крит 90% 
Обхват гомілки -0,083 2,520 0,328 -0,033 1,717 0,224 0,127 1,658 t розр.< t крит - 
Товщ.жир.скл. на триц. 7,717 6,352 0,827 3,483 4,866 0,633 4,098 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
Товщ.жир.скл. на повзд.ділян. 9,300 11,317 1,473 0,833 9,859 1,283 4,370 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
Товщ. жир. складк. на стегні 12,167 9,980 1,299 3,900 8,678 1,130 4,842 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
Відсоток жиров. тканини 9,093 6,817 0,888 2,557 6,876 0,895 5,229 3,373 t розр.>t крит 99.9% 
 Але за показником ОГК в експериментальній групі (Табл.3)
відбулася зміна середнього значення на 1см. в напрямку моделі, а в кон-
трольній групі відбулася така ж зміна в протилежному напрямку. Ана-
логічні зміни спостерігаються з показниками обхвату гомілки.

Таблиця 3.
Середні показники контрольної та експериментальної груп на почат-

ку та в кінці експерименту в порівнянні з моделлю.
До експерименту Після експерименту 

Контрольна гр. Експериментальна Контрольна гр. Експериментальна 
Показники 

Модел.  
Показник x сер. різниця x серед різниця x сер. різниця x серед різниця 

Обхват плеча 26 28,18 2,18 27,75 1,75 27,38 1,38 26,47 0,47 
ОГК 87 85,70 -1,30 84,87 -2,13 84,50 -2,50 86,05 -0,95 
Обхват талії 62 67,38 5,38 66,93 4,93 65,88 3,88 62,75 0,75 
Обхват сідниць 95 98,03 3,03 98,78 3,78 97,05 2,05 95,02 0,02 
Обхват стегна 56 56,45 0,45 57,75 1,75 56,13 0,13 55,60 -0,40 
Обхват гомілки 36 35,18 -0,83 35,92 -0,08 34,70 -1,30 35,97 -0,03 
Товщ.жир.скл. на триц. 10 15,85 5,85 17,72 7,72 13,70 3,70 13,48 3,48 
Товщ.жир.скл. на повзд.ділян. 25 28,78 3,78 34,30 9,30 23,98 -1,03 25,83 0,83 
Товщ. жир. складк. на стегні 15 22,43 7,43 27,17 12,17 18,30 3,30 18,90 3,90 
Відсоток жиров. тканини 19 24,43 5,43 28,09 9,09 20,80 1,80 21,56 2,56 
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Висновки.
Таким чином, усе вищезазначене яскраво свідчить, що, за отри-

маними показниками фізичного розвитку, розроблена методика є досто-
вірно більш ефективною, ніж існуюча. Крім того, в експериментальній
групі спостерігається цілеспрямовані зміни показників обхватів окре-
мих ділянок тіла, завдяки доцільному вибору напрямку впливу фізичних
вправ.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вив-
чення інших проблем впливу занять фітнесом на рівень фізичного роз-
витку та стану організму жінок зрілого віку.
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ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ Й
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕР ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Ткачова Н.О.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація. У даній статті розкрито сутність персональних цінностей людини,
висвітлено взаємообумовленість розвитку інтелектуальної й емоційної сфери учня
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в процесі формування його персональних цінностей, проаналізовано методику
здійснення цього процесу в умовах шкільних занять.
Ключові слова: персональна цінність, ціннісна свідомість, емоції, вищі почуття
Аннотация. Ткачова Н.А. Взаимообусловленность развития интеллектуальной и
эмоциональной сфер личности ученика в процессе формирования его персональ-
ных ценностей. В данной статье раскрывается сущность персональных ценнос-
тей человека, освещается взаимообусловленность развития интеллектуальной и
эмоциональной сфер личности ученика в процессе формирования его персональ-
ных ценностей, анализируется методика осуществления этого процесса в усло-
виях школьных занятий.
Ключевые слова: персональная ценность, ценностное сознание, эмоции, выс-
шие чувства.
Annotation. Tkachova N.A. Interconditionality of development of intellectual and
emotional orbs of the person of the schoolboy during shaping his personal values. In
the given paper the nature of personal values of the person is uncovered, the
interconditionality of development of intellectual and emotional orbs of the person of
the schoolboy is illuminated during shaping his personal values, the procedure of
exercise of this process in conditions of school occupations is parsed.
Keywords: personal value, consciousness, emotions, higher senses.

Вступ.
У сьогоднішніх умовах прискореного розвитку науки й техніки,

зокрема інформаційних технологій, невизначеності подальшого розвит-
ку суспільства його майбутнє значною мірою залежить від загальної
спрямованості соціальної активності кожного його члена. Тому перед
вчителями шкільних закладів постає актуальне завдання виховати своїх
учнів такими людьми, які будуть здатні самореалізуватися у своєму житті
як особистості, активно діяти на благо усього суспільства. А це, у свою
чергу, вимагає від педагогів цілеспрямованого формування в учнів сис-
теми соціально значущих персональних цінностей.

Теоретико-методологічну основу ціннісної проблематики в ца-
рині освіти становлять роботи О. Вишневського, В. Галузинського, М.
Євтуха, І Зязюна, О. Савченко, О. Сухомлинського та ін. Місце націо-
нальних цінностей у системі громадянської освіти досліджують І. Бон-
даренко, П. Давидов, В. Сагарда тощо. Цінності здорового способу жит-
тя й шляхи їх трансляції молоді вивчають Г. Тарасенко, В. Оржеховська,
О. Гречишкіна та інші вчені. Цінності родинного виховання висвітлю-
ють у своїх працях В. Постовий, О. Докуніна. Окремі аспекти взаємоза-
лежності інтелектуальної й емоційної сфер особистості висвітлюють у
своїх працях В. Вілюнас, В. Кукушин, Л. Путяєва, С. Рубійштейн, П.
Сімонов та інші науковці.

Стаття присвячується проблемі формування персональних цінно-
стей в учнів загальноосвітніх шкіл під час здійснення педагогічного проце-
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су. У цій статті визначається роль інтелектуальної й емоційної сфери осо-
бистості під час розв’язання зазначеної проблеми.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.

Формулювання цілей роботи.
Відповідно до порушеної проблеми нами визначено такі завдан-

ня статті: розкрити сутність персональних цінностей людини, висвітлити
взаємообумовленість розвитку інтелектуальної та емоційної сфери учня
в процесі формування у нього системи персональних цінностей, проана-
лізувати методику здійснення цього процесу в умовах шкільних занять.

Результати дослідження.
Як відомо з наукової літератури, цінність особистості (персо-

нальна цінність) – це будь-який „об’єкт”, який має для особи життєво
важливе значення й визнається нею як стратегічна мета та загальносві-
тоглядний орієнтир [3, с. 436]. Зрозуміло, що персональні цінності є
насамперед результатом суб’єктивного відбиття в свідомості людини
цінностей, які домінують у масштабі усього суспільства. Але складність
сьогоднішнього часу полягає в тому, що само суспільство знаходиться
на розпутті. У ньому паралельно існують різні цінності, які значною
мірою суперечать між собою, й навіть на державному рівні остаточно
ще не з’ясовано, яким же цінностям остаточно треба віддати перевагу.
Крім того, людина шкільного віку ще не здатна самостійно визначитися
із своїми ціннісними пріоритетами, тому вона має потребу в кваліфіко-
ваній допомозі з боку дорослих людей, особливо педагогів.

Із врахуванням вищевисловленого ми вважаємо, що одним з
провідних завдань сучасної школи повинна стати підготовка молодих
людей до життєдіяльності у соціумі в умовах існування альтернативних
суспільних ідеалів і цінностей. У такому випадку кожна особистість
мусить бути здатною до самостійного обрання з різноманіття цінностей
тих, які найбільш повною мірою відповідають її власним інтересам, по-
требам, життєвим цілям, а також переведення цих цінностей на індиві-
дуальний рівень. Привілеєм учителів є те, що вони навчально-виховни-
ми засобами повинні забезпечити їм соціально корисну спрямованість.

Процес формування цінностей в учнів передбачає різні напрям-
ки педагогічного впливу. На нашу думку, першим з них є розвиток їхньої
ціннісної свідомості. Ціннісна свідомість – це „форма відображення
об’єктивної дійсності, що дозволяє суб’єкту визначити простір своєї
життєдіяльності як морально-духовне; єдність психічних процесів, які
активно беруть участь в осмисленні об’єктивного світу і свого власного
буття на основі відображення дійсності як світу духовних цінностей”
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[13, с. 121]. Отже, ціннісна свідомість – це та підсистема свідомості, яка
включає ціннісні знання, поняття, усвідомлені переконання, ідеали тощо.
Саме ціннісна свідомість є основою для формування світогляду як „кон-
цептуально вираженої системи поглядів людини на світ, на себе та на
своє місце у світі” [13, с. 122].

С. Кульневич і Т. Лакоценіна звертають увагу на те, що свідомість
такого типу не стільки формується, скільки „виховується, підживлюєть-
ся тими цінностями, які в ній уже існують” [5, с. 5]. Але в сучасній школі
навіть вже сформовані в учнів цінності часто є незатребуваними у на-
вчально-виховному процесі, оскільки „вчителів привчили формувати
якості особистості, а не здобувати заховані цінності свідомості” [5, с. 5].
Така ситуація призводить до того, що значна частина молодих людей є
нездатними до самостійної напруженої роботи власної свідомості. Свої
самостійні міркування вони замінюють готовими інструкціями до дій з
боку інших людей. Саме цим можна пояснити той факт, що в пошуках
психологічного комфорту підлітки і юнаки нерідко стають членами про-
фашистських організацій, бандитських формувань чи релігійних сект,
починають застосовувати наркотики, зловживати алкогольними напоя-
ми та ін.

С. Кульневич і Т. Лакоценіна роблять важливий висновок про
те, що замість псевдокультури „зразкової дії”, яку намагаються насад-
жувати дітям ззовні під час здійснення педагогічного процесу, треба зо-
середити увагу учителів на формуванні в учнів „культури роздумів, куль-
тури розвитої свідомості” [5, с. 5]. Тільки це стане своєрідною гарантією
того, що молода особа зможе самостійно організовувати в майбутньому
власну життєдіяльність, адекватно оцінювати будь-яку ситуацію й само-
стійно обирати правильний шлях для її розв’язання.

Основою ціннісної свідомості особистості виступають ціннісні
знання. Сформованість таких знань передбачає, що молоді люди розум-
іють сутність і самого поняття „цінність”, і провідних цінностей гуман-
істичної спрямованості, можуть висвітлити їхню роль у житті сучасної
людини, усвідомлюють наявність різних систем персональних ціннос-
тей тощо. Однак науковцями підкреслюється, що „знання набувають
значення для людини тільки тоді, коли вона осягає їх сенс і встановлює
зв’язок цього знання із собою – власним досвідом, особистими пережи-
ваннями, значенням для себе” [5, с. 18]. Тому від вчителів вимагається
створення таких умов, в яких особистість відчуває внутрішню потребу в
таких знаннях. Отже, звернення педагогів до внутрішніх потреб і мож-
ливостей вихованців дозволяє значно підвищити результативність про-
цесу опанування ними ідей ціннісного характеру, стимулює переведен-
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ня їх на рівень особистісних переконань.
Б. Бітінас пропонує також учителям враховувати такий суттє-

вий момент. Дитина, на відміну від дорослої людини, ще не здатна чітко
визначити, усвідомити власну життєву позицію, причому й сама ця по-
зиція має неусталений характер і знаходиться у стані динамічного ста-
новлення. Тому насущним завданням для педагогів є формування у шко-
лярів внутрішніх факторів, які можуть не усвідомлюватися ними на рівні
свідомості, але які виступають для них рушійними силами просоціаль-
ної поведінки. Ці фактори повинні утримувати дитину від негативних
вчинків, надавати її діям й емоціям соціально значущий характер [1].

Продовжуючи думку попереднього автора, В. Кукушин пише:
„Дитина, яка інтеріоризувала норми поведінки до того віку, коли вона
починає усвідомлювати себе як особистість, не відчуває тиску з боку
цих норм, сприймає себе як вільну особистість, а прийняті ті норми – як
характеристику власної особистості”. Таким чином, крім цілеспрямова-
ного впливу на розвиток ціннісної свідомості дитини, вчителям важли-
во забезпечити інтенсивне формування її позиції на етапі „неусвідомле-
ної свідомості” [4, с. 75]. А це значить, що необхідно водночас
забезпечувати педагогічний вплив на формування ціннісних орієнтацій
молодих людей і на рівні їх свідомості, і на рівні неусвідомленого, тобто
здійснювати так названий „допоріговий вплив”.

Другий напрямок педагогічного впливу під час формування цінно-
стей учнів, на наш погляд, має бути пов’язаним з розвитком їх емоційно-
чуттєвої сфери. Науковцями було доведено, що емоції мають не тільки
високу самоцінність у житті людини, але й відіграють важливу роль у про-
тіканні її розумових процесів. Так, Б. Бім-Бад пише, що розвиток розуму
людини взагалі не може відбуватися без підключення емоційних компо-
нентів психіки [10, с. 96]. Тому формування у молоді емоційної чутли-
вості, благородних почуттів має не тільки самостійне виховне значення,
але й виступає важливою умовою формування правильної думки.

Аналогічні думки висловлюють й інші науковці. Так, наприклад,
С. Рубійштейн писав, що „йдеться не про те тільки, що емоція знаходить-
ся у єдності й взаємозв’язку з інтелектом чи мислення з емоцією, а про те,
що саме мислення як реальний психічний процес вже само є єдністю інте-
лектуального й емоційного, а емоція – єдністю емоційного й інтелекту-
ального” [12, с. 97-98]. Ідею про те, що емоції не просто впливають на
процес мислення, але й є його важливим компонентом поділяють також
такі науковці, як П. Сімонов, В. Вілюнас, Л. Путяєва та інші вчені.

Нагадаємо, що емоції – це „особливий клас суб’єктивних пси-
хологічних станів, які відображають у формі безпосередніх переживань
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приємного чи неприємного процес і результати практичної діяльності,
спрямованої на задоволення актуальних потреб” [8, c. 204]. У свій час
О. Леонтьєв пояснював, що „емоції виконують роль внутрішніх сигналів.
Вони є внутрішніми у тому смислі, що самі... не несуть інформації про
зовнішні об’єкти, про їх зв’язки та відношення, про ті об’єктивні ситу-
ації, в яких відбувається діяльність суб’єкта. Особливість емоцій поля-
гає у тому, що вони безпосередньо відображають відношення між моти-
вами та реалізацією прийдешньої діяльності, що відповідає цим мотивам”
[7]. Р. Немов звертав увагу на те, що „емоції та почуття виражають сенс
ситуації для людини з точки зору актуальної у даний момент потреби,
значення для її задоволення дії чи діяльності” [8, с. 206]. На думку нау-
ковців, в емоційних явищах можна виділити такі провідні компоненти:
- емоційно-оцінний компонент (емоційні переживання);
- експресивний компонент (виразні рухи: міміка, жести, пантомімі-

ка, голосові реакції та ін.);
- когнітивний, у тому числі рефлексивний, компонент (аналіз і розу-

міння ситуації, яку людина сприймає, пригадує чи уявляє, а також
рефлексія різних емоцій);

- фізіологічний компонент (центральний і периферійний);
- поведінковий компонент [2, c. 624].

У процесі формування системи персональних цінностей учнів
кожний з названих компонентів має вагоме значення. Однак, на наш по-
гляд, педагог мусить особливу увагу приділяти емоційно-оцінному ком-
поненту як одному з провідних у протіканні зазначеного процесу.

Треба відмітити, що особливе місце в емоційній сфері людини
займають почуття. Вони являють собою „вищу форму емоційного став-
лення людини до предметів і явищ дійсності” [3, с. 441]. Незважаючи на
той факт, що почуття мають причинно-обумовлену природу й викликані
об’єктивними явищами, вони мають суб’єктивний характер, оскільки
реакції у різних людей на одне і теж явище значним чином відрізняють-
ся між собою [2, с. 602].

Головна відмінність між ситуативними емоціями і почуттями
людини полягає у тому, що перші з них існують недовгий час і можуть
стимулювати особу тільки до вирішення завдань тимчасового характе-
ру. На відміну від них, почуття спрямовані на ті предмети чи явища, які
мають для індивідуума постійну мотиваційну значущість і відповідають
за загальну спрямованість діяльності [3, с. 441].

Науковцями було доведено, що формування емоційної сфери
людини є необхідною передумовою для її особистісного формування.
Причому було з’ясовано, що запропоновані ідеали, обов’язки, норми
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тільки у тому випадку можуть перетворитися у реальні мотиви діяль-
ності особи, якщо вони стануть для неї предметом усталених емоційних
відносин [2, с. 623].

У сучасній науковій літературі пропонуються різні класифікації
почуттів людини. Найбільш поширеними з них є ті, в яких різновиди
почуттів виділяють згідно з конкретними галузями діяльності чи сфера-
ми соціальних явищ. Особливе місце в системі почуттів займають вищі
почуття, в яких відображається емоційне ставлення особистості до соц-
іальної дійсності. Залежно від предметної сфери, до якої вони відно-
сяться, науковці виділяють такі групи вищих почуттів: моральні, есте-
тичні, інтелектуальні й практичні.

Групу моральних почуттів складають почуття, які людина відчу-
ває у різних життєвих ситуаціях, коли оцінює певні дії чи вчинки через
призму моральних норм. До цієї групи належать такі з них: гуманність,
доброзичливість, чесність, любов, доброта тощо. Естетичні почуття
відображають емоційне ставлення людини до оточуючих предметів чи
явищ у процесі їх порівняння з еталонами прекрасного. Звичайно пози-
тивні естетичні почуття допомагають людині покращити свій фізичне
самопочуття, звільнитися від дистресового ефекту й інших негативних
моментів. Інтелектуальні (пізнавальні) почуття – це ті почуття, що лю-
дина відчуває в процесі пізнавальної діяльності. У цій групі, наприклад,
можна назвати такі почуття: здивування, допитливість, зацікавленість та
ін. Практичні почуття нероз’ємно пов’язані з практичною діяльністю
людини [11, c. 209].

Важливо відзначити, що розподіл почуттів на різні групи є дос-
татньо умовним, бо почуття тісно пов’язані між собою і можуть плавно
переходити одне в одне. Причому всі вищі почуття людини мають певні
загальні ознаки. По-перше, їм притаманна значна міра узагальненості,
особливо на високій стадії розвиненості. По-друге, вищі почуття пов’я-
зані із усвідомленням певних суспільних норм, їх співвідношенням із
діями, вчинками реальних людей [11, c. 207].

Науковці відмічають, що в процесі формування персональних
систем цінностей учнів педагогу важливо враховувати, що ставлення
людини до світу виражається водночас і у формі понять, і у формі емоцій.
Причому в емоціях ставлення виявляться у специфічній формі – як без-
посереднє переживання. Коли людина усвідомлює своє почуття, тобто
відчуває його як переживання, вона водночас співвідносить його з тим
предметом, явищем тощо, тобто тим, що викликає це почуття. Отже, з
одного боку, виявлення у людини почуттів обумовлено її внутрішнім
світом, індивідуальними особливостями. А з другого боку – каталізато-
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ром почуттів виступають предмети, явища об’єктивно існуючого світу, а
також інші люди. Тому можна сказати, що основою почуттів людини є її
відносини з навколишнім світом у різних їх виявленнях.

Важливо також зазначити, що почуття включають у собі й інди-
відуальну оцінку. Тому переживання індивідуумом певних почуттів мож-
на розглядати як вияв прагнення до деякого еталону, ідеалу [9, с. 547-
548].

На думку С. Кульневича і Т. Лакоценіної, цінності як віддання
переваги одним чи заперечення інших з ідеалів, диктуються, сприйма-
ються саме почуттями. Вони дозволяють людині визначитися, до чого
вона мусить прагнути, що повинна поважати, визначити, шанувати. При-
чому автори звертають особливу увагу на те, що цінності переходять у
ранг персональних цінностей лише після того, як будуть осмислені й
переосмислені людиною, отримують певної її суб’єктивної оцінки [5, с.
19].

Аналогічну думку висловлює й Г. Легенький. Згідно з нею, „щоб
знання були повністю розпредмечені, опановані особистістю й стали
складовою частиною її структури як переконання, необхідне поєднання
внутрішньопредметних і міжпредметних логічних зв’язків із зв’язками
психологічними, особистісними. Це можливо тільки на основі задово-
лення життєво необхідних потреб і інтересів як їх модифікацій, коли
знання опановуються учнями у процесі переживання” [6, с. 65].

Із урахуванням результатів наукових досліджень нами була роз-
роблена й апробована методика формування персональних цінностей
учнів під час здійснення педагогічного процесу в шкільному закладі. Її
реалізація, по-перше, передбачала систематичне обговорення на уроч-
них заняттях сутності провідних гуманістичних цінностей, їхньої ролі
та місця в житті сучасної людини.

По-друге, для школярів вчителями цілеспрямовано створюва-
лися на уроках ситуації постійного вибору. Так, під час вивчення на-
вчального матеріалу учні знайомилися з різними науковими концепція-
ми, які значною мірою взаємовиключали одна одну, спільно з педагогом
аналізували можливості застосування результатів новітніх наукових до-
сягнень (наприклад, в галузі інформаційних технологій, клонування) та
ін. Такий підхід примушував молодих людей обирати один конкретний
варіант із альтернативно можливих (певну наукову чи життєву позицію,
спосіб розв’язання проблеми, форму поведінки тощо), вчитися аргумен-
тувати свій вибір відповідно до своїх ціннісних пріоритетів, брати за
нього персональну відповідальність. Причому особлива увагу учителів
приділялася на те, щоб учні усвідомлювати багатогранність існуючого
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світу, розуміли відносність своїх знань і думок, з повагою ставилися до
точки зору своїх опонентів. Значну свободу вчителі надавали своїх ви-
хованцям і під час вибору завдань (їхньої кількості, рівня складності та
ін.), партнерів для групових форм роботи та ін.

Висновки.
Організований таким чином педагогічний процес дозволяв опо-

середкований досвід минулих поколінь, втілений у навчальному матері-
алі, переводити в актуальну зону інтелектуальної діяльності учнів, за-
безпечувати його безпосереднє переживання кожною особистістю. А це,
у свою чергу, надавало можливість учителю ефективно впливати на про-
цес формування соціально значущих персональних цінностей учнів.

Підсумовуючи вищевикладені думки, можна зробити такий вис-
новок. У сучасних умовах розвитку суспільства проблема формування
персональних цінностей учнів набуває особливої актуальності. Нами було
доведено, що однією з передумов успішного її розв’язання є забезпечен-
ня під час цього процесу тісного взаємозв’язку між розвитком інтелекту-
альною й емоційною сферою учнів. Однак визначена проблема вимагає
свого подальшого вирішення. Зокрема, перспективним напрямом є ком-
плексне визначення умов, які забезпечують ефективне формування пер-
сональних цінностей школярів.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ШКОЛЯРІВ ПІД ВПЛИВОМ
ЕЛЕМЕНТІВ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ ХАТХА-ЙОГА

Чепурна В.С.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація. Стаття містить результати експериментального дослідження впливу
елементів оздоровчої гімнастики Хатха-Йога на динаміку показників функціо-
нального стану серцево-судинної системи школярів.
Ключові слова: серцево-судинна система, оздоровча гімнастика Хатха-Йога,
школярі спеціальних медичних груп.
Аннотация. Чепурная В.С. Динамика показателей функционального состояния
сердечно-сосудистой системы школьников под влиянием элементов оздорови-
тельной гимнастики Хатха-Йога. Статья содержит результаты эксперименталь-
ного исследования влияния элементов оздоровительной гимнастики Хатха-Йога
на динамику показателей функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы школьников.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, оздоровительная гимнастика
Хатха-Йога, школьники специальных медицинских групп.
Annotation. Chepurna V.S. The dynamics activities function of cardio-vascular system
of schoolchildren indices under the influence of Khatka-Yoga health-improving
gymnastics. The article includes the experimental research of influenced of the Khatka-
Yoga health-improving gymnastics on the dynamics activities function of cardio-
vascular system at schoolchildren.
Key words: cardio-vascular system, Khatka-Yoga health-improving gymnastics,
schoolchildren of special medical groups.

Вступ.
Погіршення стану здоров’я і зниження рівня фізичної підготов-

леності дошкільників, учнів і студентів невпинно прогресує. У свою
чергу, з початком відвідування школи рухова активність дітей знижуєть-
ся, що також пов’язано зі зростанням захворюваності. Статистика
свідчить, що 90 % дітей, учнів і студентів нашої країни мають відхилен-
ня у стані здоров’я [1-4]. Захворювання органів дихання, особливо
хронічні, завдають велику шкоду організму дітей. Особливу увагу в діяль-
ності кожної школи слід приділяти роботі з дітьми, які за станом здоро-
в’я віднесені до спеціальної медичної групи. При захворюваннях органів
дихання відмічаються не тільки зміни у дихальних шляхах, легеневій
тканині та з боку функції дихання, але й порушення з боку інших органів
та систем. Так, наприклад, відносно основного захворювання вторин-
ними є серцево-судинні порушення.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.
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Формулювання цілей роботи.
Предметом дослідження був функціональний стан серцево-су-

динної системи та її зміни під впливом елементів оздоровчої гімнастики
Хатха-Йога.

Під наглядом знаходилися учні обох статей, віком від 11 до 13
років, з хронічними захворюваннями органів дихання, а також практич-
но здорові учні цього ж віку. Школярі були розподілені на 3 групи: екс-
периментальну, контрольну і основну. Експериментальну групу склали
учні, з хронічними захворюваннями органів дихання, які займалися за
розробленою методикою з використанням елементів оздоровчої гімнас-
тики Хатха-Йога. У контрольну групу ввійшли учні, з хронічними зах-
ворюваннями органів дихання, які займалися за загальноприйнятою кла-
сичною методикою лікувальної гімнастики. В основній групі були
виділені практично здорові учні, які займалися за загальноприйнятою
програмою з фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл.

Результати дослідження.
При дослідженні функціонального стану серцево-судинної сис-

теми у стані спокою реєструвалися такі показники, як: частота серцевих
скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ) (систолічний, діастолічний).

У дівчат експериментальної групи спостерігалася тенденція до
збільшення з віком ритму серцевих скорочень (табл. 1). Аналогічний зв’я-
зок зберігався й у дівчат контрольної групи (табл. 2).

Таблиця 1
Показники функціонального стану серцево-судинної системи експери-

ментальної групи
Хлопці Дівчата Показники Вік, років 

Первинне Повторне t Первинне Повторне t 
11 87,48±0,22 78,50±0,22 13,61 89,14±0,45 74,60±0,29 16,91 
12 85,80±0,26 76,20±0,26 13,33 90,72±0,12 75,80±0,18 27,13 

ЧСС, уд/хв 

13 98,20±0,22 78,00±0,26 29,28 93,72±0,18 76,50±0,31 24,60 
11 115,00±1,51 106,70±1,88 4,51 110,00±3,09 104,30±2,97 2,32 
12 114,00±1,63 106,00±2,21 4,08 112,50±1,64 102,50±1,63 5,52 

СТ,  
мм рт. ст. 

13 112,50±1,64 103,80±1,83 4,68 120,00±0 105,00±1,88 10,95 

11 75,00±1,51 66,70±1,88 4,51 74,29±2,02 65,70±2,97 3,85 
12 74,00±1,63 66,00±2,21 4,08 71,25±1,25 62,50±1,64 5,15 

ДТ,  
мм рт. ст. 

13 71,25±2,27 62,50±1,63 4,44 80,00±0 65,00±1,88 10,95 

Примітки:
1. СТ – систолічний артеріальний тиск;
2. ДТ – діастолічний артеріальний тиск.
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Таблиця 2
Показники функціонального стану серцево-судинної системи конт-

рольної групи
Хлопці Дівчата Показники Вік, років 

Первинне Повторне t Первинне Повторне t 
11 85,20±0,32 79,20±0,29 7,69 85,50±0,59 78,80±0,47 6,50 
12 85,20±0,24 80,40±0,22 7,06 90,00±0,31 82,30±0,28 10,00 

ЧСС, уд/хв 

13 85,50±0,25 80,30±0,18 7,88 92,52±0,20 84,80±0,34 10,58 
11 114,00±1,63 111,00±1,00 1,85 111,25±2,95 108,80±3,00 0,41 
12 115,00±1,67 112,00±2,00 1,56 115,71±2,02 111,40±1,40 2,33 

СТ,  
мм рт. ст. 

13 111,25±1,25 105,00±1,88 3,53 118,57±1,43 114,30±2,00 1,24 

11 75,00±1,67 70,00±1,50 2,81 75,00±1,89 70,00±2,70 2,34 
12 75,00±1,67 72,00±2,00 1,56 75,71±2,02 71,40±1,40 2,33 

ДТ,  
мм рт. ст. 

13 68,75±2,27 65,00±1,90 1,84 77,14±1,84 72,90±2,90 1,94 

Примітки:
1. СТ – систолічний артеріальний тиск;
2. ДТ – діастолічний артеріальний тиск.

При первинному обстеженні між віковими групами дівчат ста-
тистична різниця показника ЧСС спостерігалася в 11 років (t=3,57;
р>0,001). Статистична різниця спостерігалась і у хлопців 11 років (t=3,12;
р>0,005), і  13 років (t=5,39; р>0,0001). У хлопчиків цих груп, особливо у
віці 12 і  13 років була визначена тенденція до зниження ритму серцевих
скорочень порівняно з даними дівчат.

Частота серцевих скорочень школярів експериментальної і конт-
рольної груп у стані спокою перевищувала величини учнів основної гру-
пи, крім показників дівчат 12 років основної групи, де він був аналогіч-
ним ЧСС з дівчатами експериментальної і контрольної груп цього ж віку.

Слід зазначити, що порівнюючи результати проведеного виміру
АТ між дівчатами в усіх групах, величини систолічного артеріального
тиску практично збігалися (t=0,51-1,68; р>0,05) (табл. 1, 2, 3). Чітко про-
стежується підвищення величини систолічного артеріального тиску від
11 до 13 років. Статистична різниця величин діастолічного артеріально-
го тиску спостерігалась у дівчат 12 років (t=2,46; р<0,01) і 13 років (t=2,10;
р<0,05).

У хлопчиків експериментальної і контрольної груп у віці 11 і 12
років були виявлені підвищені середні цифри систолічного і діастоліч-
ного артеріального тиску порівняно з величинами хлопчиків основної
групи. У віковій групі 13 років розходження подібного характеру не були
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виявлені (табл. 1, 2, 3).
Таблиця 3

Показники функціонального стану серцево-судинної системи основної
групи

Хлопці Дівчата Показники Вік, років 
Первинне Повторне t Первинне Повторне t 

11 78,00±0,64 75,60±0,58 2,18 79,80±0,15 76,20±0,21 6,00 
12 73,80±0,42 70,20±0,40 3,96 91,20±0,38 82,80±0,55 8,75 

ЧСС, уд/хв 

13 79,80±0,77 76,20±0,78 2,90 80,40±0,52 73,80±0,53 6,47 
11 107,00±2,60 105,00±2,24 0,91 113,00±1,53 109,00±2,80 1,92 
12 105,00±1,67 102,00±1,33 1,73 111,00±2,33 102,00±1,30 4,71 

СТ,  
мм рт. ст. 

13 112,00±2,49 109,00±2,77 1,31 118,00±1,33 115,00±1,70 1,72 
11 68,00±2,00 64,50±2,17 1,72 73,00±1,53 69,00±2,80 1,92 
12 65,00±1,67 62,00±1,33 1,73 71,00±1,80 67,00±1,50 2,19 

ДТ,  
мм рт. ст. 

13 72,00±2,49 65,00±2,24 3,23 76,00±1,63 68,00±2,00 4,19 

Примітки:
1. СТ – систолічний артеріальний тиск;
2. ДТ – діастолічний артеріальний тиск.

При порівнянні показників АТ контрольної і експерименталь-
ної груп між собою, статистичної різниці не виявлено (t=0,55-1,17;
р>0,05).

Динаміка показників функції серцево-судинної системи дозво-
лила визначити певні зміни частоти серцевих скорочень і артеріального
тиску.

Під впливом занять лікувальної фізичної культури відзначено тен-
денцію до зниження ЧСС у хлопців і дівчат контрольної, експеримен-
тальної і основної груп, яка була статистично достовірною.

Змінилися також показники артеріального тиску. Достовірну
позитивну динаміку артеріального тиску мали всі обстежені експери-
ментальної групи (р<0,01-0,0001), як систолічного тиску (хлопці – на
8,30 мм рт. ст.; дівчата – на 10,40 мм рт. ст.), так і діастолічного (хлопці
– на 8,40 мм рт. ст.; дівчата – на 10,90 мм рт. ст.). У більшості обстеже-
них різних вікових груп хлопців і дівчат контрольної групи зниження
артеріального тиску було статистично недостовірним (t=0,41-1,94;
р>0,05-0,01). Відсутність статистичної вірогідності спостерігалась і у
хлопців основної групи.

Висновки.
Дані, наведені в табл. 1, 2, 3 дають змогу вважати, що запропо-

новані методики лікувальної фізичної культури сприяють вдосконален-
ню функції серцево-судинної системи, її більш економічної діяльності
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та розвитку адаптаційних процесів. Але порівнюючи результати учнів
експериментальної і контрольної групи, зазначено достовірну перевагу
в експериментальній групі показників функціонального стану серцево-
судинної системи.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем формування здоров’я  школярів під впливом
елементів оздоровчої гімнастики хатха-йога.
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ВИХОВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНУТОЇ ОСОБИСТОСТІ В
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ  В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Чаплигін В.П.
Інститут педагогіки і психології професійної

освіти АПН України, Київ

Анотація. Автор розглядає питання виховання гармонійно розвинутої особис-
тості з позицій системного підходу. Аналізується взаємозв’язок компонентів ви-
ховання й освіти в педагогічній системі В. Сухомлинського.
Ключові слова: виховання, гармонія, система, здоров’я особистості.
Аннотация. Чаплыгин В. П. Воспитание гармонически развитой личности в пе-
дагогическом наследии  В.А. Сухомлинского. Автор рассматривает вопросы вос-
питания гармонично развитой личности с позиций системного подхода. Анали-
зируется взаимосвязь компонентов воспитания и образования в педагогической
системе В. Сухомлинского.
Ключевые слова: воспитание, гармония, система, здоровье личности.
Annotation. Chaplygin V.P. upbringing harmoniously developed person in pedagogical
heritage of V.A. Suhomlinskiy. The author examines issues of upbringing harmoniously
developed person in a system approach. The interrelation of components of upbringing
and education is analyzed in pedagogical system of  V.Suhomlinskiy .
Key words: upbringing, harmony, system, health of a person.

Вступ.
В. Сухомлинським висувається парадигмальна формула сучас-
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ної гуманістичної педагогіки, сучасної гуманістичної освіти і вихован-
ня: антропоцентрична педагогічна система. В ній концентруються
провідні ідеї вільного розвитку особистості (Відродження, Просвітниц-
тво, соціалістичний утопізм); кантівська ідея категоричного морального
імперативу; з’ясовуюча сутність гуманізму (людина не засіб, а мета),
зокрема і в освіті; пристосування системи виховання до людини, а не
навпаки [Жан-Жак Руссо, Л, М. Толстой]; «філософія серця», виховання
позитивної чуттєвості у ставленні людини до світу, до людей, до себе  [Г.
С. Сковорода, П. Д. Юркевич, М. В. Гоголь, В. В. Зеньковський та ін.].

В. Сухомлинський розглядає особистість, колектив, школу, дер-
жаву як єдиний живий організм. З позицій системного підходу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, що стосуються про-
блем гармонійного розвитку особистості, зокрема, формування її фізич-
ного та духовного здоров’я свідчить про те, що інтерес до педагогічної
спадщини В. О. Сухомлинського зростає.

В. Сухомлинський, надаючи великого значення духовному здо-
ров’ю особистості, вважав, що духовне багатство людини – один з най-
важливіших показників її всебічного розвитку [5, с. 288].

Педагогічний принцип природовідповідності, який орієнтує
розвиток людини у напрямку природної досконалості, може вважатися
одним із найбільш доцільних у сфері педагогіки. Саме він належить до
головних педагогічних пріоритетів педагогічної системи В. Сухомлинсь-
кого, який розглядав природу людини як холістичну, на основі систем-
ного підходу, зазначаючи різноманітність впливів на особистість навко-
лишнього природного та соціального середовища.

Робота виконана у відповідності до плану НДР інституту педа-
гогіки і психології професійної  освіти АПН України.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи є обґрунтування нових моделей профес-

ійної освіти, формування гуманістично орієнтованої системи навчання
та виховання.

Результати дослідження.
В уявленні В. Сухомлинського про гармонійно розвинуту осо-

бистість як результат цілісного системного навчання простежується думка
про те, що і виховання такої особистості – системний процес. В педа-
гогічній, як і будь-якій іншій системі, кожен компонент пов’язаний з
вирішенням певного завдання, при цьому всі компоненти системи взає-
мопов’язані.

Моральне, розумове, естетичне, фізичне виховання – взаємопо-
в’язані. Цей взаємозв’язок визначає не тільки рівень досягнення цілей
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виховного процесу, але й його структуру, форми та методи виховання.
Так фізичне виховання може здійснюватися у якості самостійної

мети або в органічному зв’язку з естетичним та моральним вихованням.
При системному підході ефективність фізичного виховання виявиться
значно вищою, оскільки високі моральні та естетичні принципи, покла-
дені в основу фізичного виховання облагороджують останнє, збагачу-
ють його мотиваційну структуру й, отже, приводять до більш вагомих
результатів.

Саме В. О. Сухомлинський вперше у всій повноті розглянув
виховний процес як системну єдність всіх основних компонентів.

Фізична, інтелектуальна, емоційна, естетична й трудова культу-
ра повинні розглядатися в їх єдності й взаємозалежності. Фізична  куль-
тура є елементарною умовою повноти  духовного життя, інтелектуаль-
ного багатства. Разом з тим, фізична культура облагороджує   всі інші
сфери людського.

 Коли нам стало зрозуміло, наскільки розумова праця і все ду-
ховне життя дитини залежать від її здоров’я, наш колектив вирішив по-
чинати вивчати дитину саме з вивчення її здоров’я.

Ця проблема має й зворотний бік: здоров’я величезною мірою
залежить від духовного життя, зокрема   від  культури розумової праці
[т. 5, с. 618].

Висунувши у своїй дослідницькій і практичній роботі   в якості
одного із провідних принципів постійного обліку «взаємозумовленості,
взаємозалежності, взаємозв’язку всіх складових    частин, елементів,
сторін, аспектів  процесу навчання й виховання» [т.1, с. 59], Сухомлинсь-
кий успішно реалізував  його в керованій їм школі. «Так, досліджуючи
проблему естетичного розвитку, - констатував педагог, - ми не могли
відійти ні на крок від такого важливого завдання, як формування діючих
відносин з навколишнім природним і суспільним середовищем. А ці
відносини є сферою морального виховання. Проблема  естетичних інте-
ресів, запитів, потреб розкрилася перед дослідником в її тісному взає-
мозв’язку з моральною серцевиною особистості. Відкрилася нова грань
проблеми естетичного й разом з тим проблеми морального виховання –
морально-етична культура бажань, прагнень, а звідси й потреб» [там же,
с. 61]. Важливо підкреслити, що загальна  методологія системного підхо-
ду, що розкриває закономірні зв’язки педагогічних явищ і процесів з
погляду  того, що й чому відбувається саме так, а не інакше, доповнюється
комплексним підходом до досліджуваних об’єктів з погляду  того, що і
як треба робити педагогові-дослідникові й педагогові-практикові для
досягнення поставленої мети.
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Особливо слід зазначити внесок Сухомлинського в обґрунтуван-
ня взаємозв’язку морального виховання з екологічним вихованням. У
поданні павлишського педагога суспільство й природа нероздільні. Не
випадково, він часто вживав вираз «гуманне ставлення до природи», а
хижацькі дії людини, що наносять збиток навколишньому середовищу,
справедливо розглядав як аморальні.

На думку В. О. Сухомлинського, формування  світоглядних
позицій  залежить від того, як  людина  бачить і  розуміє природу, як
вона входить у його життя. Природа й людина - єдине ціле. «Кожний з
нас - природа, що стала людиною. Людина доти могутня й неперемож-
на, поки вона вірна законам природи - пізнаним  і   непізнаним, не  нею
встановленим. Активно  впливати на природу, але при цьому залишати-
ся сином її, бути вінцем її творіння й у той же час володарем її сил, по-
синовньому дбайливо ставитися до неї - от яку позицію нам треба вихо-
вувати у вихованців в процесі їхньої взаємодії із природою» [т. 5, с.
584-585].

Тому ставлення до природи не повинне закінчуватися тільки
вивченням окремих її законів. Дуже важливо, щоб школярі добре розум-
іли взаємозв’язок і взаємозалежність усіх елементів природи. Але й цього
недостатньо. Необхідно засвоїти, що люди споживаючи   плоди   приро-
ди, повинні працювати на користь природи, віддаючи їй борг». Говоря-
чи   про   єдність   природи   й   суспільства, В. О. Сухомлинський  має   на
увазі не те й  не інше, узяте саме  по собі, а єдину, цілісну   систему, у
яку   природа   й   суспільство  входять  як її необхідні, внутрішньо
взаємозалежні елементи.

«У   людини може   бути   міцна   моральна  серцевина лише за
умови, що мірою всього, що вона робить, до чого прагне, - писав  В. О.
Сухомлинський, - є  первісні цінності... рідна земля... багатство, дбайли-
во збережені й передані нам минулими поколіннями. Важливо з малих
років переконати людину в тому, що втрати в особі цих цінностей не-
поправні [т. 5, с. 577].

Системний підхід до побудови морального виховання школярів
яскраво виявився в тому, як глибоко тонко Сухомлинський простежував
зв’язок  між моральним і естетичним вихованням.

Опираючись на   розуміння  прекрасного  як   природного  по-
чатку, В. О. Сухомлинський будує систему естетичного виховання. Свій
ідеал естетичного виховання талановитий  педагог вбачав у тому, щоб
кожна дитина, побачивши прекрасне, зробила його часткою свого жит-
тя. Пізнання прекрасного, переживання радості у зв’язку з його ство-
ренням збагачують людину, множать її сили, формують світогляд. Світог-



81

ляд базується не тільки  на сумі знань, але й на морально-естетичному,
емоційному  світі  людини, у тому  числі й  на почутті прекрасного.

Діти сприймають   ідеї   краще  тоді, коли  вони   втілюються в
яскраві естетичні образи. «Я, - писав Сухомлинський, - прагнув   до  того,
щоб діти  поступово оперували   такими поняттями, як явища, причина,
наслідок... розходження, подібність... можливість. Опанувати цими по-
няттями неможливо без дослідження живих  фактів   і   явищ, без  осмис-
лення   того, що дитина бачить на власні очі, поступового переходячи
від конкретного предмета, факту, явища  до абстрактного узагальнен-
ня... Завдяки тісному зв’язку мислення з конкретними образами хлопці
здобували навички поступового оперування абстрактними поняттями»
[т. 3, с. 142].

Ще древні філософи затверджували: «Немає нічого в розумі, чого
колись не було б у почуттях». Це положення вірно в тому розумінні, що
пізнання людиною навколишнього    світу взагалі завжди починається з
відчуттів, і особливо   якщо  мова  йде  про дитину, юнака . Увесь світ
з’являється    для   нього   в   яскравих   образах, музичному   звучанні,
гармонії фарб. Тому формування духовного світу    людини - це   насам-
перед       виховання   естетичних     почуттів, розуміння прекрасного як
необхідного елемента пізнання світу. Чим яскравіше буде перше чуттєве
сприйняття навколишнього світу, тим міцніший фундамент, на якому
формується абстрактне мислення. «Природа  мозку    дитини  вимагає,
щоб   її розум    виховувався   з  джерела   думки - серед   наочних
образів, і   насамперед  серед   природи, щоб   думка   перемикалася   з
наочного  образа на «обробку» інформації про цей образ. Якщо ж ізолю-
вати дітей від  природи, якщо з перших днів навчання дитина  сприймає
тільки слово, то клітини  мозку швидко  стомлюються та не  справляють-
ся   з   роботою, що   пропонує   вчитель» [т. 3, с. 36|.

Думка І. Павлова про  функціональну    асиметрію    людського
мозку   сьогодні   одержала наукове   підтвердження. У   цей   час  нейро-
фізіологія  твердо  встановила, що  ліва півкуля - база абстрактного, ло-
гічного  мислення, а   праве - база  художнього, образного. Лише одно-
часна робота обох   півкуль - синтез образного і абстрактного мислення
- дає  найкращий  варіант засвоєння знань  і  перетворення їх у переко-
нання. Інакше кажучи, виховання дітей  протікає  значно  ефективніше,
якщо   враховується    двояка   природа пізнання   людини - її схильність
як до  чіткої   логіки, так і до художнього, образного  освоєння світу.

От чому треба розвивати образне мислення дітей - це вимога
природних закономірностей розвитку   дитячого організму.

Однак твердження В. О. Сухомлинського про  велику роль об-
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разного  мислення не означають, що абстрактне мислення повинне по-
ступитися йому своє місце. Вірно, що «дитина мислить образами, фар-
бами, звуками, але це не означає, що вона повинна зупинитися на конк-
ретному мисленні. Образне мислення - необхідний етап для переходу до
мислення поняттями [т. 3, с. 142]. В. О. Сухомлинський домагався єдності
«думки й почуття», гармонії «розуму й серця».

Він  настійно рекомендував батькам і вчителям будувати свою
навчально-виховну роботу так, щоб здатності й особливості дитячого
мислення використовувалися гармонійно: образне мислення не гальму-
валося безстрасністю, а логічне - черпало свої сили з образного, зі здат-
ності людини творити світ за «законами краси» [т. 42, с. 94].

Краса може відкриватися перед дітьми люблячим, розумним
педагогом не тільки в багатоголосному звучанні кришталевого бігу струм-
ка, ароматі трав і землі, серпанку, призахідного сонця. Схеми, таблиці,
математичні    формули, фізичні    вправи  - здавалося б, суто раціоналі-
стичний світ може стати світом   краси й  позитивних емоцій, прекрас-
ним засобом естетичного  виховання.

Яким би не було у людини розуміння краси оточуючого світу,
само по собі воно позбавлене принад, якщо сама людина не несе в собі
високої моральності, не є втіленням духовної краси. «За певних умов, -
писав педагог, - людина може дбайливо вирощувати квіти, захоплювати-
ся їх красою і в той же час бути циніком, байдужим, безсердечним. Все
залежить від того, з якими іншими засобами впливання на духовний світ
особистості сполучається той вплив, на який ми, вихователі, покладає-
мо певні надії» [т. 3, с. 40].

  Моральність, за Сухомлинським, глибоко естетична, амо-
ральність – антипод краси. З іншого боку, сама па собі, без людського
сприймання природа, якщо замислитися, позбавлена будь-якої естетич-
ності, у неї в цьому випадку залишаються лише суто природні (фізичні,
хімічні та біологічні) характеристики. Красу в природу привносить лише
людське сприймання. І в тому, зазначав педагог, і полягає сутність кра-
си, яка, поза людиною, просто не існує.

Висновок.
Обстоюючи ідеал всебічно розвиненої, гармонійної особистості,

В. Сухомлинський говорить про необхідність системних виховних
впливів з метою формування цілісної смислової свідомої особистості.
Механізм становлення свідомості особистості ґрунтується на ціннісно-
змістовій, аксіологічній орієнтації.

Педагогіку В. О. Сухомлинського можна розглядати як модель
національної освіти України. Новаторська концептуалізація педагогіч-
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ної спадщини В. О. Сухомлинського є фундаментом культурної перс-
пективи України як цілісного культурно-освітнього феномена.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем виховання гармонійно розвинутої особистості.
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СУЧАСНІ АКСІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ННПК

Шапран О.І.
Національний педагогічний університет імені Н.П.Драгоманова

Анотація. У статті розглядається проблема наступності у формуванні професій-
них цінностей майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних
комплексів.
Ключові слова: аксіологія, педагогічна технологія, ціннісні орієнтації, ННПК,
професійна спрямованість, рефлексія, “Я-концепція”, гуманістична педагогіка.
Аннотация. Шапран О.И. Современные аксиологические подходы к подготовке
будущего учителя в условиях ННПК. В статье рассматривается проблема после-
довательности формирования профессиональных ценностей будущего учителя
в условиях учебно-научно-педагогических комплексов.
Ключевые слова: аксиология, педагогическая технология, ценностные ориента-
ции, УНПК, профессиональная направленность, рефлексия, “Я-концепция”, гу-
манистическая педагогика.
Annotation. Shapran O.I. Modern the approaches to preparation of the future teacher
in conditions. In paper the problem of a sequence of shaping of professional values of
the future teacher in conditions of educational scientific and pedagogical complexes
is surveyed.
Keywords: pedagogical technology, orientation, professional directedness, reflexion,
humanist pedagogics.

Вступ.
У процесі сучасної професійної підготовки вчителя особливе

місце займають аксіологічні підходи формування майбутнього вчителя.
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Аксіологія – вчення про цінності, про спрямованість та мотивацію людсь-
кої діяльності. Через ціннісні орієнтації проявляється стійке, вибіркове
ставлення людини до сукупності матеріальних, духовних, суспільних благ
та ідеалів [4]. Але зміна філософсько-педагогічних концепцій викликає
дестабілізацію системи педагогічних цінностей та  розшарування
ціннісних орієнтацій учителів [2]. У зв’язку з тим аксіологічні аспекти
процесу підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності не
тільки актуальні, але й стають нагальною потребою сучасної освіти в
ХХІ столітті.

Дослідженню проблеми цінностей та ціннісних орієнтацій при-
свячені роботи І.Д. Беха [1], С.І.Краснова [2], Н.П. Максимчук [4], Н.Н.
Нікітіної [4],О.Я.Савченко[6] тощо.

Для нашого дослідження має особливе значення твердження
Н.П. Максимчук про те, що ціннісні орієнтації майбутнього вчителя ви-
ступають стратегічними цілями його діяльності й посідають найвищий
щабель у мотиваційно-регулятивній системі, бо виконують функцію
стійкого регулятора поведінки та професійної діяльності, впливають на
зміст і спрямованість потреб, мотивів, інтересів особистості [4].

Існує безпосередній зв’язок між цінностями та діями. Цінності
–  не просто ідеали, це набір критеріїв для прийняття рішень і конкретні
вчинки. Тому, готуючи вчителя завтрашнього дня, потрібно дбати про
його внутрішні – аксіологічні аспекти формування професійної грамот-
ності та компетенції.

У ціннісних орієнтаціях учителя виражаються три типи відно-
шень до значущих компонентів педагогічної діяльності: до педагогічної
праці (визначення мети та особистісного сенсу цієї діяльності); особис-
тості того, хто навчається;  до себе,  як  педагога (професійний ідеал і
“Я”-концепція вчителя).   [5]. Пріоритетне місце в їх ієрархії посідає
розвиток особистості кожного учня та студента.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
У формуванні професійних цінностей необхідна наступність, яка

закріплює результати довготривалої та кропіткої роботи. Мета даної
статті  – розглянути наступність у формуванні професійних цінностей
майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комп-
лексів (ННПК).

 Педагогічні комплекси  інноваційні за своєю суттю, бо в них
входять різні навчально-виховні заклади, кожний із яких відповідає кон-
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кретному етапу безперервної освіти. У сучасній практиці склалися різні
організаційні форми ННПК: “дитячий садок – школа – вуз”, “школа –
педколедж – педвуз”, “школа – ПТУ – університет ” тощо.   ННПК  вис-
тупає як цілісний об’єкт, мета та завдання якого  на кожному етапі безпе-
рервної освіти пов’язані не тільки із метою всієї системи, але і з цілями
та завданнями попередніх етапів та можливістю передбачення освітніх
потреб, що сприяють випередженню розвитку освітніх процесів, їх орі-
єнтації на майбутнє.

Для експерименту був обраний молодий та перспективний Пе-
реяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри-
горія Сковороди.  Перший навчальний комплекс на базі цього універси-
тету утворився лише в 1998 році. Станом на 1 квітня 2004 року на базі
ПХПУ імені Григорія Сковороди функціонує 10 навчальних комплексів,
2 навчальні консультативні центри та укладено 5 угод про співпрацю з
іншими навчальними закладами. Сьогодні до цього регіонального ННПК
входять: Прилуцьке педагогічне  училище ім. І.Я.Франка, Ржищівський
індустріально-педагогічний технікум, Кременецький педагогічний ко-
ледж ( з 2003 року -  педагогічний інститут), Коростишівське педагогіч-
не училище імені Івана Франка, Броварське вище училище фізичної куль-
тури, Переяслав-Хмельницьке ПТУ №22, інтернат-ліцей для дітей сиріт
та позбавлених батьківського піклування, Переяслав-Хмельницькі  за-
гальноосвітні школи    № 7 та № 4, дитячий дошкільний заклад № 9
“Сонечко”. У складі Переяслав-Хмельницького державного педагогіч-
ного університету, як відокремлені структурні підрозділи, діють Вінниць-
кий та Богуславський навчально-консультативні центри.

Результати дослідження.
Експериментальна робота по формуванню професійних цінно-

стей в умовах ННПК проводилася за напрямками, які відповідали типам
їх відношень до компонентів педагогічної діяльності:
- формування професійної спрямованості та позитивної мотивації

поведінки;
- розвиток у майбутнього вчителя рефлексії та самоусвідомлення;
- гуманістичне відношення до учнів і студентів.

Першим напрямом роботи було формування професійно-педа-
гогічної спрямованості особистості  як  внутрішньої спонуки діяти відпо-
відним чином. У психології терміном “спрямованість” позначають ієрар-
хізовану систему стійко домінуючих мотивів, які визначають дії і вчинки
людини.  Н.В.Кузьміна під професійною спрямованістю має на увазі інте-
рес до професії, здатність нею займатися [3].

 Мотивація особистості педагога обумовлена його професійни-
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ми інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як
у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих ситуаціях, виз-
начає його сприймання зовнішніх подій і логіку поведінки.  Позитивну
мотивацію педагога до професійної діяльності засвідчує задоволення
таких його особистісних  потреб, як бажання працювати за спеціальні-
стю, любов до дітей та своєї роботи, прагнення до підвищення педагог-
ічної майстерності, подолання труднощів тощо.  Експериментально вста-
новлено, що позитивна професійна мотивація може компенсувати
відсутність здібностей (В.А.Якунін, Н.І.Мешков, А.О.Реан та інші). У
педагогічній практиці  старання педагога можуть бути обумовлені  як
внутрішньою та зовнішньою мотивацією (В.Г.Асєєва, Л.І.Божович, А.К-
.Маркова). Найбільше значення має внутрішня мотивація, коли  осо-
бистість прагне саме до цієї професійної діяльності. Якщо ж основу
мотивації складає прагнення до задоволення інших потреб, зовнішніх
по відношення до змісту самої діяльності (мотиви соціального прести-
жу, зарплати, намагання привернути до себе увагу, здобути визнання
тощо), це говорить про наявність зовнішньої мотивації.

 У нашому дослідженні ми спиралися на положення, що безпо-
середньо стосуються проблеми мотивів та мотивації поведінки, які вис-
вітлені у роботах Л.І.Божович, О.М.Леонтьєва, А.К.Маркової, І.С.Яки-
манської та багатьох інших. Ми враховували, що  мотиваційні установки
ніколи не є ізольованими, а розвиваються та виявляються в діяльності
як складне інтеграційне утворення, як своєрідний синтез різноманітних
особистісних, інтелектуальних, емоційних і вольових властивостей. Весь
процес професійної підготовки впливає на характер мотивації не прямо,
а опосередковується рядом чинників навчання: взаємодією із виклада-
чем, його досвідом та майстерністю, успішністю студентів, створенням
ситуацій успіху  в навчанні тощо.

Таким чином, при формуванні позитивної мотивації в рамках
ННПК використовувалися різні технології, форми та методи роботи.
Особливого поширення в практиці нашої роботи набуло ігрове проекту-
вання, як моделювання  процесу розв’язання складних організаційних
задач, що мають різні варіанти рішень із розподілом функцій між учас-
никами. Дані технології використовувалися в досвіді нашої експеримен-
тальної роботи  майже у всіх навчальних закладах, які входили до ННПК.
Так,  учні старших класів  загальноосвітніх шкіл № 7, № 4 та № 1 м.
Переяслава - Хмельницького складали проекти “Школи майбутнього”;
студенти Прилуцького педагогічного училища ім.І.Я.Франка,  Богус-
лавського педагогічного коледжу ім. І.С.Нечуя-Левицького, Коростиші-
вського педагогічного училища імені Івана Франка та інших  вищих на-
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вчальних закладів 1-2 рівня акредитації під час вивчення педагогічних
дисциплін розробляли  проекти “Дитячий оздоровчий табір майбутньо-
го”, “Вищий педагогічний  заклад  у  XХІ столітті”. Студенти ПХПУ
імені Григорія Сковороди моделювали “Портрет  інноваційного педаго-
га”  тощо.

Часова перспектива майбутнього є проекцією мотиваційної сфе-
ри людини, яка, моделюючи  проекти, плани, прагнення,  пов’язані з
ближнім та подальшим майбутнім, створює основу для формування про-
фесійної спрямованості. Наукові дослідження свідчать, що побудовою
власної перспективи майбутнього та планів стосовно професійної діяль-
ності особистість починає займатися лише у підлітковому або в юнаць-
кому віці. Привабливість та перспективність професії вчителя формує
стійку професійну спрямованість, що є запорукою майбутньої  плідної
педагогічної діяльності.

У процесі  професійної підготовки  в умовах ННПК особлива
увага зверталася на застосування технологій цілепокладання та життєт-
ворення  (П.Вайнцвайг, М.Вудвок та Д.Френсис, Н.Н.Толстих, І.В.Дуб-
ровіна, Г.Н.Ситін, А.М.Прихожан).

 Етапність у проведенні роботи по цілепокладанню в умовах
ННПК передбачала усвідомлення необхідності вибору вчительської про-
фесії, складання покрокового плану обраних цілей, у розробленні влас-
ної стратегії досягнення успіху та результатів.

На першому етапі роботи, у старших класах середніх загально-
освітніх закладів та в ПТУ, ми намагалися визначити саме тих учнів, які
мали бажання стати справжніми вчителями. Перше завдання у програмі
цілепокладання полягало в  переліку своїх мрій, ким учень бажає стати
після закінчення школи, чим займатися. Їм пропонували написати твір
“Ким я хочу стати і чому?”. При цьому пояснювалося, що при написанні
твору треба враховувати такі правила:
- формулювати мрії у позитивних термінах;
- бути конкретними;
- скласти чітке уявлення про результат;
- формулювати цілі, досягнення яких максимально залежить тільки

від самої людини;
- додержуватися етичних норм, щоб досягти результат без шкоди

іншим.
Твори ретельно аналізувалися. З учнями, які хотіли обрати пе-

дагогічну професію або вагалися у виборі, проводили індивідуальну
роботу з метою виявлення їх здібностей та націлювання на отримання
професії вчителя. На початковому етапі в роботі з учнями також викори-
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стовувалися  тренінгові технології, наприклад, тренінг “Струси!”, коли
учасникам пропонувалося звільнитися від негативної інформації про
власне минуле і бадьоро подивитися в майбутнє або “Скарбничка доб-
рих вчинків”, де треба було оцінити власні дії.

 Наступний етап роботи з цілепокладання  проводився у  При-
луцькому та Коростишівському педагогічних училищах. Студентам на
виховній годині пропонувалося генеральну мету свого життя розділити
на ближчі та подальші цілі, представити перші та останні кроки для до-
сягнення цієї  мети. Потім обиралися  чотири найважливіші на цей рік
цілі та визначалася суб’єктивна   необхідність їх  досягнення.  Далі скла-
дався перелік необхідних для досягнення цілей ресурсів, якими студен-
ти педучилищ уже володіють. Наприклад, якості характеру, фінансові
ресурси, рівень освіти тощо. Далі студенти відтворювали  в пам’яті мо-
менти, коли досягали успіху і згадували, які з перелічених ресурсів тоді
максимально використовувалися. Після цього аналізували, якою люди-
ною треба бути, щоб досягти поставлених цілей, чому навчитися.  Ми
пропонували скласти чернетку покрокового плану у досягненні вибра-
них чотирьох цілей. Головним завданням пропонованої роботи було ус-
відомлення, чого бажає кожний студент, визначення сильних та слабких
сторін власної особистості. У педагогічних училищах також проводили-
ся ігрові третінги: “Згадай успіх!”, “Зошит моїх досягнень”, “Я знайду
відповідь” [7, 47-77. ].

Наступний етап роботи проводився у  Переяслав-Хмельницько-
му державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди,
який мав за мету навчити студентів розробляти власну стратегію досяг-
нення  результатів, успіху, складання програми цілей, проведення реф-
лексивних тренінгів. Рефлексія в загальному плані – це переосмислен-
ня. Рефлексивні тренінги дозволяють активізувати старий досвід,
переосмислити його, виявити нові відносини та проблеми школи май-
бутнього. Одне з головних завдань формування “Я – концепції” майбут-
нього педагога – направити процес переосмислення себе і своєї діяль-
ності в область творення нововведення. Найбільшого поширення у
практиці нашої роботи набула ідея моделювання когось, хто вже досяг
того, до чого прагне студент. Цими об’єктами були добре відомі люди
або малознайомі, які досягли неймовірних успіхів у інноваційній діяль-
ності. Треба було знайти 3—5 таких осіб і коротко описати їх особисті
якості, поведінку (вчинки, дії, які привели їх до успіху). Далі треба було
уявити, що кожен із них дає пораду як краще досягти успіху.

Наступним напрямком роботи було визначення самооцінки влас-
них досягнень та здатності майбутніх учителів до інноваційної діяль-
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ності. При проведенні  заняття “Організації часу життя” студентам про-
понувалося скласти графіки фіксації затрат часу на навчання (в тиждень)
та “Декларацію самоцінностей”; знайти   резерви  власного часу .

Проводячи таку програму, ми намагалися створити у мозку май-
бутнього вчителя необхідний чіткий, сфокусований сигнал, щоб запра-
цював механізм “автоматичного наведення на ціль” та навчити майбут-
нього педагога аналізувати явища власної свідомості та діяльності. Таким
чином формувався узагальнений образ власного “Я” як суб’єкта, який
відрізняється від інших. Цей образ виражався у відповідному понятті
про себе, яке не є раз назавжди визначеним, застиглим. Йому властивий
постійний внутрішній рух та наступність у формуванні. Зрілість та адек-
ватність розвитку “Я- концепції” можна експериментально перевірити
та скорегувати.  Вперше виконувати таку роботу не просто, але з часом
це стає навіть цікаво. Майбутньому педагогу корисно періодично повто-
рювати таку програму для себе з метою аналізу та корекції напрямків
майбутньої професійної діяльності. Цілком зрозуміла необхідність про-
ведення таких занять, як у школі з учнями, так і в університеті з студен-
тами. Таким чином майбутній учитель, навчившись складати власні
життєві плани та рефлексивно ставитися до себе й оточуючих, прийде
до навчального закладу з певним багажем знань із цього питання та ба-
жанням допомогти молоді зорієнтуватися у своєму майбутньому.

  Пріоритетне значення при організації експериментальної ро-
боти  щодо формування цінностей майбутнього вчителя в умовах ННПК
представляли ідеї, ідеали та цінності гуманістичної педагогіки. Повер-
нути школу до дитини зможе лише той учитель, котрий узяв на озброєн-
ня гуманістичні цінності та  здатний реалізувати їх у своїй роботі.

 Учителем гуманізму вважають К.Роджерса. Визначальними
ознаками  технології гуманізму є:
- зміщення пріоритетів на розвиток психічних, фізичних, інтелекту-

альних, моральних та інших сфер особистості замість опанування
обсягу навчальної інформації;

- зосередження зусиль на формуванні вільної, активної, думаючої і
діючої особистості, громадянина-гуманіста, який здатний робити
обгрунтований вибір у різноманітних навчальних і життєвих ситуа-
ціях;

- забезпечення належних організаційних умов для успішного  пере-
орієнтування навчально-виховного процесу з традиційних підходів
на інноваційні.
Із загальної системи цінностей виділяється найголовніша –

відношення між викладачем та студентом.  Гуманістична педагогіка
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стверджує вихованця в ролі активного, свідомого, рівноправного учас-
ника навчально-виховного процесу, співробітника, помічника вчителя
(Ш. Амонашвілі). Ця педагогіка будується на принципах свободи, відпо-
відальності, творчості, співтворчості.  Педагоги-гуманісти цінують вик-
ладача не лише як фахівця, що глибоко знає свій предмет і вміє його
викладати, а й людину. Педагог мусить володіти емоційною стабільні-
стю, відповідально ставитись до викладання, вірити у здібності своїх
учнів, налаштовуватись на теплі, дружні відносини з ними.  При цьому
поза увагою не повинен залишатися  внутрішній  світ особистості кож-
ного студента, його самосвідомість, цільові орієнтири, установки,
цінності, духовні потреби, особисті програми життя і поведінки, що
можна назвати суб’єктним досвідом особистості.  Гуманізацію навчан-
ня слід розуміти як відмову від авторитарної педагогіки з її педагогіч-
ним тиском на особистість, що заперечує саму можливість встановлен-
ня нормальних людських стосунків між викладачем та студентом,
забезпечення атмосфери комфорту.

У Переяслав-Хмельницькому ННПК при проведенні експери-
ментальної роботи значна увага приділялася єдності педагогічних ви-
мог у всіх складових комплексу. Для цього передбачався постійний обмін
висококваліфікованими спеціалістами Переяслав-Хмельницького дер-
жавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших
навчальних закладів, які входять до складу комплексу. Для роботи на
кафедрах університету за сумісництвом  залучалися провідні фахівці,
передові вчителі та вихователі дитячих садків. Вони керували педагогі-
чною практикою студентів у навчальних закладах ННПК, проводили
семінарські та практичні заняття.   У свою чергу провідні науковці педа-
гогічного університету надавали консультативну та методичну допомо-
гу в рамках ННПК, організовували творчі майстерні, керували науко-
вою роботою викладачів та НДР студентів тощо. У нашому університеті
стало традиційним виїзд доцентів та професорів для читання лекцій у
Богуславський та Вінницький НКЦ, що значно полегшує адаптаційний
період даних студентів, коли вони переходять до навчання в університет.

Велика увага також приділялася створенню “психологічної без-
пеки” студента. Для цього була налагоджена робота психологічної служ-
би університету, яка допомагала у розв’язанні різних видів конфліктів,
врегулюванню стосунків між викладачами та студентами.

Висновки.
Таким чином, ми вважаємо, що  система професійної підготов-

ки фахівців у комплексі повинна забезпечити багатоаспектну готовність
майбутнього педагога до майбутньої професійної діяльності, в тому числі
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й аксіологічну. Вміння та послідовність використання новітніх педагог-
ічних технологій (ігрового проектування,  технологій цілепокладання та
життєтворення, тренінгових  технологій тощо), інноваційних методів та
прийомів роботи на різних ступенях та рівнях професійної підготовки в
умовах ННПК сприяє поетапному формуванню професійних цінностей.
У педагогічній діяльності за визначальні мають правити загальнолюдські
цінності, які визначають гуманістичний підхід до кожної окремої осо-
бистості, сприяють розвитку професійної спрямованості, самосвідомості
та рефлексивних якостей майбутнього вчителя.

  Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем підготовки майбутнього вчителя.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ,
РАБОТАЮЩИХ В НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ
Соколова Н.И.

Донецкий областной врачебно-физкультурный диспансер.

Аннотация. В статье отражено состояние соматического здоровья до и после
проведения превентивной физической реабилитации трудящихся нервно-эмо-
циональной сферы. Проанализировано влияние физических и нервно-эмоцио-
нальных нагрузок на соматическое здоровье трудящихся. Показана эффектив-
ность превентивной физической реабилитации.
Ключевые слова: соматическое здоровье, физические и нервно-эмоциональные
нагрузки, превентивная физическая реабилитация.
Анотація. Соколова Н.І. Показники соматичного здоров’я трудящих, що працю-
ють у нервово-емоційній сфері після проведення превентивної фізичної реабіл-
ітації. У статті відбитий стан соматичного здоров’я до і після проведення пре-
вентивної фізичної реабілітації трудящих нервово-емоційної сфери.
Проаналізовано вплив фізичних і нервово-емоційних навантажень на соматич-
ного здоров’я трудящих. Показано ефективність превентивної фізичної реабілі-
тації.
Ключові слова:  соматичне здоров’я, фізичні і нервово-емоційні навантаження,
превентивна фізична реабілітація.
Annotation. Sokolova N.I.  Indexes of the nervously- emotional sphere workers somatic
health after preventive physical rehabilitation treatment. In the article it is described
the status of somatic health before and after preventive physical rehabilitation treatment
of the nervously-emotional sphere workers. It was given analysis of the influence of
physical and nervously-emotional commitments on workers somatic health. It is shown
effectiveness of the preventive physical rehabilitation.
Key words: Somatic health, physical and nervously- emotional commitments,
preventive physical rehabilitation.

Введение.
Определение здоровья, сформулированное в преамбуле Устава

ВОЗ в 1948 году, основано на положениях, которые выдвинул Г.Сиге-
рист: «Здоровье - это состояние полного физического,  душевного и со-
циального благополучия, а не только отсутствие болезни или физичес-
ких дефектов».

Однако эти определения могут удовлетворить с позиций  мето-
дологических,  но не более. Во-первых, потому, что они слишком общие
и основываются на таком весьма неопределенном, имеющем относитель-
ный характер понятии, как «благополучие».  Как его охарактеризовать?

Видимо, следует считать заметной вехой в развитии учения о
здоровье предложение Н.М.Амосова (1987 г.) о введении такого поня-
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тия, как «количество здоровья», которое может быть определено
резервными возможностями организма.  По Н.М.Амосову, здоровье -
максимальная производительность органов при сохранении качествен-
ных  пределов их функций. Если говорить о медико-биологическом ас-
пекте проблемы, не касаясь ее социальной стороны, то в основе харак-
теристики здоровья личности лежит понятие «диагноз» (распознавание,
определение). Если же взять за принципиальную основу идею о взаимо-
отношении между  процессами здоровья и болезни, то можно допус-
тить, что процесс формирования  патологии  происходит на фоне (по
причине?) снижения ресурсов здоровья. Следовательно, определение
всех перечисленных состояний может и должно основываться на оцен-
ке количества здоровья индивида.

В настоящее время существует множество определений  здо-
ровья. Их можно сгруппировать следующим образом:

1. Здоровье - гармония и равновесие составляющих человечес-
кой организации: органов, структур, механизмов регуляции, оптималь-
ная саморегуляция организма ,   гармоничное физическое и
интеллектуальное развитие,  физическое, духовное и социальное благо-
получие.

2. Здоровье - нормальное (оптимальное) функционирование
организма на всех уровнях его организации при минимальных
энергетических затратах.

3. Здоровье - состояние динамического равновесия между требо-
ваниями окружающей  среды  и  резервными  возможностями организма
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям среды при сохра-
нении гомеостаза.

4. Здоровье - жизнедеятельность без болезненных проявлений,
отсутствие болезни и потребности в медицинской  помощи. В эту груп-
пу входят попытки оценить здоровье человека,  изучая заболеваемость.
В этом случае оценивается не крепость и «количество» здоровья, а сте-
пень нездоровья. Причем рассматривается только частный случай из
возможных состояний здоровья человека (болезнь).

5. Здоровье - состояние,  при котором человек может полнос-
тью осуществлять свою деятельность (социальную,  трудовую,
воспроизведение потомства и т.д.).

6. Здоровье - наиболее желаемое состояние,  гармония биологи-
ческого и социального в человеке и т.д.

Некоторые определения объединяют признаки нескольких
выделенных групп.

Появление концепции «количества здоровья» позволяет создать
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шкалу оценки его резервов, пригодную для исследования в ходе медос-
мотров, необходимость которой отмечали многие авторы. Между двумя
противоречивыми категориями жизнедеятельности - здоровьем и болез-
нью - нельзя провести четкой границы, переход от абсолютного здоро-
вья к болезни осуществляется через последовательный ряд стадий.

Запас здоровья человека изменяется от оптимального самочувс-
твия  (максимальный уровень здоровья) через предболезнь (сниженный
уровень) к болезни (остатки здоровья) и смерти (нулевой уровень). Сле-
довательно, определенный запас здоровья имеет как здоровый, так и боль-
ной человек.

Некоторые авторы предлагают оценивать физическое здоровье
по степени ограничения функциональных резервов кардиореспиратор-
ной  систем, адаптационного потенциала организма, возможности со-
хранения гомеостаза, величине физической работоспособности, резер-
ву иммунной системы.

Исследователи считают,  что при снижении резервов  физиологи-
ческих функций организма ухудшается состояние здоровья и повыша-
ется степень риска хронических  неинфекционных заболеваний  (ХНИЗ).

Однако до сего времени не внедрена количественная оценка
резервов  физического здоровья по прямым показателям,  пригодная для
использования в практике массового медицинского обследования насе-
ления. Кроме того, предлагаемые критерии не охватывают весь спектр
возможных состояний здоровья.

Указанных недостатков лишена дефиниция индивидуального
здоровья. Здоровье - динамическое состояние человека, которое опре-
деляется резервами механизмов самоорганизации (устойчивостью к воз-
действию патогенных факторов и  способностью компенсировать пато-
логический процесс), характеризуется энергетическим, пластическим и
информационным (регуляторным) обеспечением процессов самоорга-
низации, а также является основой проявления биологических (выжива-
емость - сохранение особи, репродукция - продолжение рода) и соци-
альных функций. В данном определении намечены подходы к выбору
показателей, имеющих количественную характеристику и доступных для
использования массовых скринингов.

В основу  количественной экспресс-оценки по Г.Л.Апанасенко
(1987 г.) положена существующая зависимость между уровнем разви-
тия максимальных аэробных возможностей с одной стороны и объемом
физиологических резервов и степенью проявления синдрома экономи-
зации функции кардиореспираторной системы в покое и при дозирован-
ных физических нагрузках – с другой. В качестве критерия экономиза-
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ции функций в покое выбраны  величина «двойного  произведения»  (про-
изведение  частоты сердечных сокращений  - ЧСС -  на уровень систоли-
ческого артериального давления – АД) и время восстановления частоты
сердечных сокращений после 20 приседаний  за 30 сек. Для характери-
стики физиологических резервов выбраны удельные величины: жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ) и динамометрия более сильной кисти. Ис-
пользуется также весоростовой индекс, влияющий в определенной
степени на аэробную мощность.

Предложенная методика проста, доступна для освоения сред-
ним медицинским персоналом и инструкторами лечебной гимнастики и
физической культуры.  Апробация в массовых обследованиях шкалы
оценки  соматического здоровья позволила сформулировать понятие «бе-
зопасный уровень соматического здоровья индивида», который харак-
теризуется максимальными возможностями аэробного энергообразова-
ния:  40-42  мл/кг/мин (метаболический эквивалент – МЕТ - равен 11-12)
для мужчин и 33-35 мл/кг/мин (МЕТ равен 10-11) для женщин - и нахо-
дится между III и IV уровнями соматического здоровья. Этот порог со-
ответствует показателям велоэргометрии 3 Вт/кг массы тела или време-
ни бега на дистанцию 3  км  быстрее 14 мин для мужчин и 2 Вт/кг  массы
тела и 11 мин (дистанция 2 км) - для  женщин.  Ниже  этого уровня
весьма возможно развитие эндогенных факторов риска и формирование
хронического  соматического  заболевания. При дальнейшем уменьше-
нии данного показателя - ниже 10 МЕТ у мужчин, 9 МЕТ у женщин -
возрастает риск смерти.

С учетом наличия категории безопасного уровня соматическо-
го здоровья наполняется  вполне  конкретным смыслом понятие «пре-
вентивная физическая реабилитация»,  под которой следует понимать
возвращение индивида в безопасную зону здоровья путем наращивания
его ресурсов. Превентивная физическая реабилитация – научная основа
первичной профилактики заболеваний. Имея критерии безопасного уров-
ня здоровья, можно определить непосредственную причину развития
«эпидемии» хронических неинфекционных заболеваний в промышлен-
но развитых странах - снижение максимальной аэробной возможности
на популяционном уровне.

Мероприятия, направленные на сохранение и повышение аэроб-
ной способности человека, способствуют поддержанию безопасного
уровня физического здоровья. Более того, при целенаправленных ме-
роприятиях по развитию  общей выносливости у людей, к примеру, с
ишемической болезнью сердца (ИБС) наблюдается снижение риска даль-
нейшего прогрессирования патологического процесса и развития ослож-
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нений.
Несмотря на снижение энергопотенциала с возрастом, имеется

возможность поддержания безопасного уровня физического здоровья пу-
тем активного вмешательства в этот процесс (энергетическая концепция
первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний).

В существующей системе практической медицины имеется ряд
проблем  по обеспечению данных профессиональных групп. Главная про-
блема заключается, с одной стороны, в поддержании высокого уровня
работоспособности человека в  процессе  трудовой деятельности,  а с
другой стороны – в его защите от возможных профессиональных
вредностей и заболеваний, возникающих вследствие физического
перенапряжения, экстремальных, социальных, экономических, техноло-
гических воздействий на организм людей,  работающих  в основных
промышленных объединениях.

Многие производства сопровождаются максимальным нервно-
эмоциональным напряжением  (операторский,  управленческий, твор-
ческий труд,  труд медицинских работников, учащихся и студентов, мно-
гие профессии угольной промышленности). Их работа невозможна без
использования значительного объема знаний, напряженного внимания,
повышенной  нервно-эмоциональной нагрузки, обязательного создания
новых  алгоритмов деятельности,  нерегламентированной интенсивности
труда.

Донецкая область представляет алгоритм крупнейших в Украи-
не промышленных предприятий. В различных отраслях промышленно-
сти области занято около 1 млн. человек. Свыше 40,0% трудящихся ра-
ботает в  условиях,  не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям, 25,0% рабочих мест не соответствует нормам.

Отсутствуют четко выраженные причинно-следственные связи
в формировании профессиональных заболеваний  под влиянием произ-
водственных факторов.

Динамика заболеваний имеет определенные закономерности, свя-
занные с возникновением функциональных изменений, в первую очередь
в органах, непосредственно участвующих в выполнении работы, а также
в системах организма, обеспечивающих его функционирование как еди-
ного целого. В диагностическом отношении наиболее важным является
критерий комплексности исследования, позволяющий оценить функцио-
нальные реакции отдельных систем организма в их взаимосвязи.

Работа выполнена в соответствии с региональной программой
экономического и социального развития и программой  охраны здоро-
вья населения и окружающей среды (г. Донецк,1997 год).
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Формулирование целей работы.
Цель работы – повышение эффективности профилактики не-

инфекционных соматических заболеваний путем проведения превентив-
ной физической реабилитации.

В работе были поставлены следующие задачи:
1. Оценить состояния соматического здоровья, уровня физи-

ческого здоровья трудящихся нервно-эмоциональной сферы.
2. Оценить эффективность проведения превентивной физи-

ческой реабилитации трудящихся нервно-эмоциональной сферы с уче-
том данных их функционального состояния.

Для реализации поставленных задач использовались следующие
методы исследования: изучение и анализ специальной научной и мето-
дической литературы; наружный осмотр; клинико-физиологические ис-
следования; функциональные пробы с физической нагрузкой; оценка
физического развития; определение уровня физического здоровья; за-
болеваемость; определение индивидуального риска ИБС.

Результаты исследования.
Нами изучалась эффективность и адекватность превентивной

физической реабилитации, которая была проведена на территориальном
лечебно-оздоровительном участке, у 200 трудящихся в возрасте от 18 до
60 лет, мужчин – 126 человек, женщин – 74 человека после проведения
в течение года превентивной физической реабилитации. В общем коли-
честве обследованных работников с профессиональным стажем до че-
тырех лет было 95 (47,5%) человек, имеющих стаж от пяти до девяти
лет – 65 (32,5%) человек. С профессиональным стажем 10 лет и более
было 40 (20,0%) человек. При анализе уровня физического развития
трудящихся после проведения превентивной физической реабилитации
было выявлено, что средние показатели длины тела достоверно не отли-
чались у лиц этой профессиональной направленности, обследованных
до превентивной физической реабилитации (всего 2165 человек). Сред-
ний показатель массы тела обследованных после проведения превен-
тивной физической реабилитации снизился у мужчин на 3,08±1,07 кг, у
женщин – на 0,73±1,15 кг. Достоверно снизился весо-ростовой показа-
тель в этой профессиональной группе: у мужчин – на 1,04±0,18 кг/м2, у
женщин – на 0,32±0,2 кг/м2. Достоверно увеличился «силовой индекс»
у мужчин: правой кисти – на 4,23%, левой – на 3,8%. У женщин: правой
кисти – на 4,8%, левой – на 3,2%. Время удержания максимального мы-
шечного усилия как правой, так и левой кисти после занятий по индиви-
дуальной физической программе у лиц с нервно-эмоциональным напря-
жением достоверно увеличился. У мужчин: правой кисти – на 1,0±0,31
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сек, левой – на 2,9±0,4 сек (р<0,01). У женщин: правой кисти – на
0,24±0,37 сек, левой кисти (р<0,05). Показатели стабилометрии также
достоверно увеличились у мужчин на 6,53±,57 сек (р<0,01), у женщин –
на 1,77±0,62 сек (р<0,05). В группе обследованных после физических и
дыхательных в соотношении 1:2 имело увеличение объема грудной клет-
ки: у мужчин – на 1,72±0,83 см, у женщин – на 1,89±0,78 сек (р<0,01).
Достоверно увеличился размах грудной клетки: у мужчин – на 0,16±0,11
см, у женщин – на 0,36±0,1 см (р<0,05).

После адекватной физической нагрузки у всех трудящихся от-
мечается достоверное повышение жизненной емкости легких (ЖЕЛ): у
мужчин – на 141,1±68,03 мл, у женщин – на 105,2±19,16 мл (р<0,01).
Достоверно увеличился «жизненный» индекс: у мужчин – на 3,87±0,34
мл/кг, у женщин – 3,42±0,39 мл/кг.

Таким образом, при систематических занятиях физическими уп-
ражнениями существенно изменяются морфофункциональные характе-
ристики дыхательной системы.

После проведения превентивной физической реабилитации
улучшились показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). У муж-
чин достоверно уменьшилась частота пульса на 0,2±0,02 уд. в мин., у
женщин – на 1,4±0,05 уд. в мин.  Средние величины показателей артери-
ального давления обследованного контингента после превентивной фи-
зической реабилитации достоверно улучшились. У трудящихся, работа-
ющих в нервно-эмоциональ-ной сфере, выросло число, имеющих
нормальное систолическое давление на 10,5%, нормальное диастоли-
ческое давление – на 23,2%. Уменьшилось количество лиц с понижен-
ным систолическим артериальным давлением на 6,19%, с пониженным
диастолическим – на 16,3%, а также с повышенным систолическим ар-
териальным давлением – на 9,3%, повышенным диастолическим – на
6,9%. Улучшились достоверно показатели критерия резерва и экономи-
зации функций сердечно-сосудистой системы: у мужчин – на 1,3±0,1 ед.
у женщин – на 3,1±0,1 ед. (р<0,01). Улучшилось время восстановления
частоты сердечных сокращений после 20 приседаний за 30 секунд. У
мужчин после  превентивной физической реабилитации данный показа-
тель уменьшился на 0,2±0,08 мин, у женщин – на 0,4±0,06 мин (р<0,01).
Для определения воздействия суммарной стандартной физической на-
грузки и величины воздействия работы на организм обследованного кон-
тингента до и после превентивной физической реабилитации, была про-
ведена проба по С.П.Летунова (1937 г.) с расчетом тренд-анализа
(Т.Э.Кару, 1968 г.). Среди работающих в сфере нервно-эмоционального
напряжения увеличилось количество трудящихся с положительной ре-
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акцией организма на физическую нагрузку на 34 (17,0%) , уменьшилась
группа со значительным ухудшением – на 17 (8,5%) человек и с незна-
чительным ухудшением  - на 17 (8,5%) человек.

Таким образом, уменьшение группы лиц с неблагоприятной
реакцией функционального состояния сердечно-сосудистой системы
составило 34 (17,0%) человек.

При рационально сбалансированной по направленности, объе-
му и мощности физических нагрузок превентивной физической реаби-
литации, которая была рекомендована трудящимся, работающим в не-
рвно-эмоциональ-ной сфере, уменьшилась группа лиц, имеющих низкий
УФЗ, на 16,8%, ниже среднего – на 12,5%. Увеличилась группа лиц, име-
ющая средний уровень физического здоровья на 13,0%, высокого – на
12,1%. Изменились показатели заболеваемости по обращаемости работ-
ников данной профессиональной группы на 9,5%. У  работающих в сфе-
ре нервно-эмоционального напряжения после превентивной физичес-
кой реабилитации не было опасного уровня ИБС. На 1,0% снизилось
количество лиц, имеющих высокий уровень ИБС, на 0,9% увеличилась
группа со средней степенью риска, на 1,5% - со степенью ниже средней
и на 5,3% выросла группа лиц, у которых возможно предупреждение
риска ИБС.

Снизился коэффициент атерогенности (КХС) – до 3,4±0,26. сни-
зилась частота обнаружения факторов риска ИБС. Число лиц факторов
риска увеличилось на 27,7%, с минимальным риском – на 2,3%, явный
риск уменьшился на 22,9%, выраженный и максимальный риск ИБС от-
сутствовал.

После превентивной физической реабилитации снизились за-
болевания системы кровообращения на 8,1%, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата – на 2,1%, органов пищеварения – на 1,8%, органов
дыхания – на 2,0%, эндокринные – на 0,7%, алиментарное ожирение –
на 0,25%, мочеполовой системы – на 0,7% и прочие заболевания – на
2,4%.

Количество болевших после курса оздоровления снизилось на
18,05%. Показатели заболеваемости (количество случаев) одного обсле-
дуемого уменьшилось на 0,66 случ. Снизилось число лиц часто и дли-
тельно болеющих на 0,9%. Снизился уровень нетрудоспособности на
0,1%. Уменьшилась общая средняя длительность нетрудоспособности
болевших на 3,1 дня. Уменьшилась и средняя длительность одного слу-
чая нетрудоспособности на 0,9 дня.

Выводы.
Таким образом, полученные результаты после проведения пре-
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вентивной физической реабилитации трудящимся преимущественно  не-
рвно-эмоциональной сферы согласуются с литературными данными о рас-
ширении резервных возможностей сердечно-сосудистой системы, повы-
шения уровня физического здоровья, физической работоспособности,
снижения заболеваемости под влиянием оптимальных режимов физичес-
кой тренировки у лиц данной профессиональной направленности.

Перспективы. Нет сомнения, что на основании полученных
данных экспресс-системы определения соматического здоровья трудя-
щимся различной профессиональной направленности на уровне регио-
на необходимо внедрение различных оздоровительных и реабилитаци-
онных мероприятий для сохранения, укрепления здоровья населения и
продления трудовой деятельности.
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організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.),
текст статті за структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003
N 7-05/1, література, поштова адреса.

Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.

Тел. (057) 706-15-66;  70-72-289; факс: 706-15-60.
61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков  Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою.

Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку
надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами
редколегії.

Умови щодо формування списку літературних джерел: при
наявності посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое
воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія
розглядає статтю першочергово.

Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua - щоденно;
pedagogy@mail.ru - щоденно;
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru - загальна інформація;
http://www.nbuv.gov.ua/eb/khhpi.html - архів статей за 1996-

2004рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.
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