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РАЗДЕЛ I

ВИКОРИСТАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ПО ФОРМУВАННЮ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
Безугла Л. І.
Горлівський державний педагогічний інститут
іноземних мов
Анотація. У статті розглядається проблема використання
активних форм і методів навчання при підготовці вчителів.
Дослідження показують практичне значення технології інтерактивного навчання при удосконаленні форм самостійної
роботи студентів.
Ключеві слова: особистісно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання.
Аннотация. Безуглая Л.И. Использование самостоятельной
работы по формированию культуры здоровья в подготовке
будущих учителей. В статье рассматривается проблема использования активных форм и методов обучения при подготовке учителей. Исследования показывают практическое
значение технологии интерактивного обучения при усовершенствовании форм самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова: личностно-ориентованное, интерактивное
обучение.
Annotation. Bezuglaya L.I. Using of individual work in the formation of the health culture in the training of future teachers. The
article considers the problem of the active forms and methods of
training using teacher’s preparation. The practical importance of
interactive training technology at the improvement of student’s
independent work is shown.
Keywords: personal focused training, interactive training technology.

Вступ.
Розвиток сучасної цивілізації збільшує
роль розумової праці, що приводить до дефіциту
часу на відпочинок. А це привило до дисбалансу
між інтелектуальним і фізичним розвитком людини. На фоні цього явища різко зростають серцево-судинні захворювання, порушення психіки,
рухомого апарату, хворобам хребту та суглобів.
Особливо потрібно звернути увагу на
формування культури здоров’я для студентської
молоді, тобто той середи, яка, в основному, живить інтелектуальний потенціал нації. В навчанні
і на відпочинку студентів існують фактори ризику. Це виходить з того, що робочий день не унормований, потрібно постійно знаходитися в інтелектуальній і нервово-емоційній напрузі.
Більшість часу студенти проводять сидячи. Є й
інші фактори ризику в молодому віці. Не дуже
простими є взаємовідносини з викладачами й
серед колег та знайомих. Життя проходить начебто в умовах постійного прискорення майже в
усіх її виявах. Так необхідність засвоювати знання протягом обмеженого часу не дозволяє виявити індивідуальний стиль навчання, примушує
працювати в нав’язаному темпі.

Крім того, допускається велика кількість
суб’єктивних помилок у формуванні індивідуальних підходів до режиму праці та відпочинку.
Серед тих, які найбільш часто зустрічаються:
§
“нейтральне” відношення до власного здоров’я;
§
неправильне харчування;
§
порушення режиму сну;
§
погані звички;
§
соціальний інфантилізм.
У зв’язку з цим потрібно розглянути багато питань, які раніше не розглядалися через
різні причини. Сьогодні, на наш погляд повинні
знайти наукове і педагогічне обґрунтування:
співвідношення біологічних і соціальних потреб,
індивідуальний стиль рухомої активності, національні й авторські школи, загартування, психофізичні тренування, методика самостійних занять.
Такий підхід пов’язаний з необхідністю перейти
від спонукально-командного стилю викладання
до творчої взаємодії зі студентами, задоволення
запитів молоді з культури здоров’я. Такий вплив
буде формувати індивідуальний стиль рухомої
активності, тижневий режим праці та відпочинку, звички, ставлення до людей, цінності життя,
збагачуватиме внутрішній світ студентів [1].
Сучасна шкільна освіта вимагає від вчителя вирішення професійних завдань та виконання певних педагогічних функцій з позиції парадигми особистісно-орієнтованого навчання. Це
означає, що у процесі підготовки вчителя необхідно забезпечити в першу чергу формування
самоорганізації та самореалізації майбутнього
фахівця, розвиток його пізнавальних здібностей,
наукового творчого мислення, а не тільки засвоєння знань та умінь.
Головним стратегічним завданням створення національної освіти, Державна програма
“Освіта”, визначила формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного й морального здоров’я, забезпечення пріоритетного
розвитку людини. Для реалізації цього завдання
необхідні розробка і послідовне запровадження
принципово нових підходів до змісту і структурування освітніх знань. Обов’язковими компонентами нової системи національної освіти, яка
сприяє формуванню і гармонійному розвитку
особистості, мають бути такі, що надають учням
знання про формування, збереження, зміцнення
й відтворення здоров’я людини, дозволяють досягти оптимального рівня індивідуального здоров’я. Майбутній вчитель повинен вміти адекватно сприймати, розуміти, оцінювати свого учня
та здійснювати реалістичну самооцінку. Таким
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чином, необхідно створювати умови для розвитку теоретичного мислення у майбутніх вчителів.
Учитель повинен відштовхуючись від вимог до
рівня підготовки учнів, навчати їх методиці визначення індивідуального рівня здоров’я та методам самоконтролю й самооцінки власного здоров’я [3].
Реалізація цього завдання безпосередньо
пов’язана з розробкою нових форм організації
процесу навчання студентів. Найголовніша з них
на наш погляд є організація самостійної роботи.
На сучасному етапі усі світові та пропоновані
останнім часом національні стандарти освіти в
основу навчання ставлять самостійну, творчу
роботу того, хто навчається. Зростання частки
часу на самостійну роботу студента у навчальних
планах спеціальностей вимагає активізації роботи з пошуку ефективних форм організації самостійного індивідуального навчання студента [4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Горлівського державного педагогічного
інституту іноземних мов.
Формулювання мети роботи.
Метою нашого дослідження став пошук
найбільш оптимальних форм організації самостійної роботи студентів по формуванню культури здоров’я які допоможуть:
§
Перевести мотиваційні аспекти самостійної
роботи з праці за оцінку на формування особистої потреби;
§
Пов’язати теоретичний матеріал, з його
прикладною функцією;
§
Залучити студентів до творчої, пошукової
діяльності
§
Формувати активність, виявити максимальні
здібності у ситуації “вільного вибору”, при
подоланні труднощів у навчанні;
§
Забезпечити формування у майбутніх вчителів здатності бути суб’єктом свого власного
розвитку на основі становлення рефлексивного відношення до себе та власної діяльності;
Результати дослідження.
При організації самостійної роботи по
формуванню культури здоров’я ми спробували
застосувати індивідуальне навчально-дослідне
завдання (ІНДЗ). Метою ІНДЗ є самостійна робота по формуванню культури здоров’я. ІНДЗ –
це завершена теоретична або практична самостійна робота з визначеною структурою в межах
навчальної програми курсу, яка виконується на
основі знань, умінь і навичок. ІНДЗ обов’язково
оцінювалась і обов’язково впливала на підсумковий контроль.
Для цих занять у кожному міні-модулі
були розроблені завдання для самостійної роботи
студентів, що виконуються в вільний від
обов’язкових занять час. Завдання для самостійної роботи поділялися на обов’язкові (базовий
компонент) та елективні (творчі завдання) – варі4

ативний компонент модуля. Кожне обов’язкове
завдання, яке здається викладачеві кожним студентом індивідуально, оцінюється певною кількістю балів. Творчі завдання студенти виконують з метою підвищення власного рейтингу. При
плануванні самостійної роботи основна увага
приділялася експериментальним, діагностичним
і практичним методам керування власним здоров’ям, виробленню навичок самоорганізації,
самоаналізу, рефлексії тощо.
Завдяки активним методам навчання в студентів поступово розвивається інтерес до самостійних занять. Результати розпочатого у 2002
році експерименту показали достатньо ефективні
результати порівняно з традиційним підходом до
навчання. Відмічено значне зростання відсотка
покращення здоров’я студентів. але слід звернути увагу на те, що перш ніж упроваджувати засоби, які покликані формувати, зберігати і зміцнювати здоров’я, учитель повинен провести:
§
Анамнез (опитування) – письмову відповідь
на спеціальні запитання де будуть: загальні
дані (прізвище, ім’я, вік, освіта, сімейний
стан); анамнез життя (перенесенні захворювання, травми, спадковість, умови життя,
шкідливі звички, фізичне та психічне самопочуття, якість харчування, дотримання
правил особистої гігієни, способи активного
відпочинку, усі можливі дані про заняття фізичною культурою і спортом та ін.)
§
Соматоскопія (зовнішній огляд) – особливості постави, форма рук і ніг, рухливість суглобів, розвиток мускулатури, стан зовнішніх
покровів, загальна характеристика побудови
тіла.
§
Антропометрія – вимірювання зросту, довжини рук і ніг, об’єму й екскурсії гру динної
клітини, визначення маси тіла, розрахунок
масо-ростового індексу Кете та ідеальної
маси тіла за формулою Купера. Оцінювання
фізичного розвитку та особливостей побудови тіла треба здійснювати найбільш відомими методами стандартів, кореляції та індексів.
§
Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи й фізичної працездатності.
§
Дослідження функціонального стану системи зовнішнього дихання.
§
Дослідження функціонального стану нервової системи.
§
Визначення рівня розвитку основних рухових якостей.
Результати досліджень заносяться студентами в щоденники самоконтролю й самооцінки
стану індивідуального здоров’я. З метою економію часу, проведення деяких досліджень і вирахування кінцевих показників ми надавали зробити студентам самостійно. Найважливішим в
цьому ми вважаємо те, що студенти засвоюють

практичні навички самостійного проведення
означених досліджень і здобувають знання методики оцінювання індивідуального здоров’я.
Висновки.
1. Технологія самостійної роботи є достатньо
ефективною формою реалізації завдань сучасної освітньої парадигми навчання і підготовці майбутнього вчителя.
2. Об’єктивно отриманні показники та сплановані шляхи розвитку здоров’я, студентів дають на наш погляд, можливість оптимального вирішення завдань розвитку фізично і
психічно здорової особистості, що зазначене
як стратегічне в національній програмі
“Освіта”.
Вважаємо, що входження України до
єдиного Європейського освітнього простору,
реалізація ідей Болонської декларації 1999 року
можуть сприяти вирішенню означених питань і
тим самим підвищити ефективність підготовки
сучасного вчителя.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
формування культури здоров’я при підготовці
майбутніх вчителів.
1.
2.
3.
4.

5.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ
Белых С.И.
Донецкий национальный университет
Аннотация. В статье изложены актуальные вопросы методики физической подготовки юных спортсменов.
Ключевые слова: методики, физическая подготовка, юные
спортсмены.
Анотація. Бєлих С.І. Актуальні питання фізичної підготовки
юних кікбоксерів. У статті викладені актуальні питання методики фізичної підготовки юних спортсменів.
Ключові слова: методики, фізична підготовка, юні спортсмени.
Annotation. Belykh S.I. Urgent questions of physical preparation
juvenile kick-boxers. In clause the urgent questions of a technique
of physical preparation of the young sportsmen are stated.
Keywords: techniques, physical preparation, young sportsmen.

Введение.
Современная система подготовки спортсменов высокого класса характеризуется слож-
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ным, многоуровневым и длительным учебнотренировочным процессом, который основывается на фундаментальных исследованиях Н.Г.
Озолина [6], Л.П.Матвеева [5], В.Н. Платонова
[7] и других ученых, что позволяет практике
конкретизироваться в структуре и содержании
этапов многолетней спортивной подготовки.
Одним из главных компонентов многолетней системы является физическая подготовка,
основные принципы, методы и средства которой
изложены в трудах по общей теории спорта, по
теории и методике юношеского спорта, представленных в работах В.П. Филина [8], Л.В. Волкова [2] и др.
Ряд исследователей [1,3,4,7,9,10] отмечают, что оптимальное функционирование системы многолетней физической подготовки достигается в том случае, если внешние факторы
(средства, методы и формы тренировочного и
соревновательного воздействия) совпадают с
внутренним фактором (закономерностями индивидуального возрастного и полового развития
спортсмена). Таким образом, достигается эффект
управления физической подготовкой спортсменов, отдельные компоненты которой изучены
такими специалистами.
Однако достижение высоких спортивных результатов закладывается в детском и
юношеском возрасте, а существующие теоретические положения, в основном, относятся к тренировке взрослых кикбоксеров, что подтверждает актуальность проблемы, как для теории, так и
практики подготовки молодых кикбоксеров.
Кроме этого, принципиально важные положения
теории не адаптированы к специфике этого вида
спорта и не нашли достаточного теоретического
и методического обоснования, не отражают их
взаимосвязей как целостной системы [1,4,9].
Основной причиной сложившейся ситуации, по-видимому, является отсутствие единого научно обоснованного подхода, который,
должен основываться на принципе единства закономерностей возрастного развития спортсменов, их индивидуальных возможностях, закономерностях становления спортивного мастерства
[4, 5,8].
Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры физвоспитания и спорта ДонНУ и Сводного плана НИР в сфере физвоспитания и спорта на 2001/2005 гг. Госкомспорта
Украины по теме 2.1.3. «Управление двигательной активностью человека».
Формулирование целей работы.
Целью нашей работы явилась разработка
теоретико-методические основы системы физической подготовки юных кикбоксеров, основанной на принципе единства возрастного развития
и динамики становления высшего спортивного
мастерства. Методы исследований органически
связаны с изучением закономерностей развития
Харків-Донецьк 2005
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и функционирования организма, занимающихся
и особенностей становления спортивного мастерства как целостной динамической системы.
Они опираются на совокупность средств познания, широко используемых в общей теории и
методике физического воспитания и спорта, а
также в смежных научных дисциплинах. В исследованиях использованы: анализ специальной
литературы, теоретические обобщения, экспертные оценки, педагогические наблюдения, анкетирования и тестирования, педагогические эксперименты констатирующего и обучающего
характера. Математико-статистический анализ
экспериментальных данных выполнен в строгом
соответствии с общепринятыми положениями
спортивной метрологии.
Результаты исследований.
Впервые
разработаны
теоретикометодические основы системы многолетней физической подготовки юных кикбоксеров, в которой реализован принцип единства биологического развития, средств, методов и форм
тренировочного воздействия; впервые определена рациональная технология планирования избирательной величины тренировочных нагрузок в
физической подготовке юных кикбоксеров, основанная на знаниях гетерохронности в возрастном развитии физических способностей и сенситивных периодов. Определена возрастная
хронология темпов развития физических способностей юных кикбоксеров, обучающихся на начальном и базовом этапах подготовки. Впервые
определено наиболее оптимальное соотношение
тренировочных средств избирательной направленности, позволяющих осуществлять комплексный подход в физической подготовке юных
кикбоксеров с учетом из возрастного развития и
уровня спортивного мастерства. Выявлены наиболее рациональные формы организации учебнотренировочного процесса на начальных этапах
обучения юных кикбоксеров, основу которых
составляют методы игровой, спортивно-игровой,
круговой тренировки и спортивно-игрового кикбоксинга. В соответствии с формами организации учебно-тренировочных занятий юных кикбоксеров разработаны модели тренировочных
средств комплексного и избирательного развития
основных компонентов физической подготовки:
силы, скоростно-силовых способностей, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Установлено, что апробированная в практике система
тренировочных воздействий, формы организации
учебно-тренировочного процесса не нарушает
естественного процесса развития физических
способностей юных кикбоксеров (гетерохронности и сенситивности), состояния их здоровья и
функциональных возможностей. Уровень их развития значительно выше, чем у детей и подростков, не занимающихся кикбоксингом.
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Теория и практика спортивной подготовки свидетельствует, что сила педагогического
воздействия, а также эффективность использования физических упражнений зависит от многих факторов. Это касается объема и интенсивности тренировочной и соревновательной
нагрузки, продолжительности отдыха между упражнениями.
Чередование тренировочных нагрузок и
отдыха — одно из главных условий проведения
занятий по физической подготовке с юными
спортсменами. Продолжительность выполнения
упражнений зависит от интенсивности и детерминируется индивидуальными и возрастными
особенностями детей и молодых спортсменов,
их реактивностью на нагрузки и уровнем подготовленности.
Продолжительность интервалов отдыха
между выполнением упражнений является одним из важных компонентов тренировочного
воздействия. От длительности и характера отдыха зависит и избирательное развитие двигательных способностей. У детей, занимающихся кикбоксингом, обнаруживается четкая возрастная
тенденция к уменьшению показателей ЧСС в
покое, во время работы и в период восстановления (рис. 1). Хотя в период полового созревания
имеются некоторые отклонения от этой тенденции.
При выборе характера тренировочных
нагрузок у молодых спортсменов учитываются
особенности их биологического развития и
уровня физической подготовленности. Нами
экспериментально подтверждено, что совершенствование двигательных способностей у детей и
молодежи в период активного развития должно
носить комплексный характер с направленностью на избирательные нагрузки. Такой подход
должен осуществляться с соблюдением следующей последовательности выполнения упражнений по их направленности: гибкость, ловкость
(техника движений), быстрота, сила, выносливость.
Проведенный теоретический анализ и
обобщение опыта практики убедительно свидетельствуют о том, что основным принципом построения системы спортивной подготовки юных
кикбоксеров является единство и взаимосвязь
тренировочных воздействий (средств, методов,
форм) и закономерностей возрастного развития
систем и растущего организма в целом.
В формировании структуры физической
подготовленности и ее контроля в процессе многолетней подготовки юных кикбоксеров определены наиболее весомые для каждого возраста
двигательные способности (табл. 2) при формировании структуры общей физической подготовленности кикбоксеров в возрастном и в избирательном аспектах.

Розділ
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Рис. 1. Реакция сердечно-сосудистой системы
кикбоксеров на умеренную нагрузку.

Условные обозначения:
1, 2,... - занимаемое место,
*** - высокий уровень значимости;
** - средний уровень значимости.
Таблица 2
Показатели высокого уровня физической подготовленности кикбоксеров в возрасте 11-17 лет

11

12

13

14

15

16

17

Возраст, лет

Рис. 2. Возрастная динамика уровней значимости двигательных юных кикбоксеров.
Особое место в этой структуре занимают
быстрота - все ее формы. С 11 до 16 лет весомость этого качества в структуре подготовленности кикбоксеров значительная (особенно с 12 до
16 лет).
В общей структуре физической подготовленности третье место занимает общая выносливость, а четвертое - скоростная выносливость и ловкость. Структура значимости
(весомости) двигательных способностей на начальном и базовом этапах многолетней спортивной подготовки юных кикбоксеров имеет сравнительно сбалансированный характер (рис. 2).
Разработанные оценочные таблицы для
3-х уровней физической подготовленности: низкого, среднего и высокого. Они позволяют осуществлять коррекцию тренировочных нагрузок

* - в возрасте 11 лет - бег на 600 м, с.
** - в возрасте 11 лет - удержание угла в висе,с.
Проведенный анализ структуры физической подготовленности юных кикбоксеров с использованием данных корреляционного анализа
свидетельствует, что в процессе многолетней
физической подготовки основные ее компоненты
изменяются во взаимосвязях и взаимодействии.
Л.В.Волков [2] отметил следующую закономерность: росту функциональных возможностей, которые отражаются в показателях силы,
быстроты и выносливости, предшествуют годы
прироста морфологических признаков. Это подтверждает саморегулирующую функцию организма, который периодически распределяет
энергию роста между всеми его системами.
Харків-Донецьк 2005
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разной направленности с учетом этапа и возраста
юных кикбоксеров. Приводим как пример таблице 2 для спортсменов, имеющих высокий уровень подготовленности.
Таблица 1
Показатели информационной значимости двигательных способностей юных кикбоксеров
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Таблица 3
Хронология темпов развития двигательных способностей юных кикбоксеров на различных этапах спортивной подготовки

Условные обозначения:
высокий уровень активности
средний уровень активности
низкий уровень активности

Таким образом, общая величина тренировочной нагрузки для конкретного возраста
определяется энергетическими возможностями
растущего организма.
Выводы.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что соблюдение принципа единства
возрастного развития и тренировочных воздействий при проведении учебно-тренировочных
занятий на разных этапах подготовки не нарушают естественного биологического развития
спортсменов. Исследования подтвердили целесообразность применения дальнейших разработок по совершенствованию педагогического
процесса кикбоксеров. Данную методику рекомендуем тренерам – преподавателям спортивных
единоборств институтов физического воспитания, ШВСМ, ДЮСШ, сборных команд страны,
преподавателям, инструкторам, курсантам академий и специальных подразделений СБУ и
МВД.
Дальнейшее совершенствование системы подготовки юных кикбоксеров должно основываться на комплексном анализе индивидуальных особенностей юного спортсмена, что
позволит
оптимизировать
учебнотренировочный процесс и будет способствовать
развитию, как личности спортсмена, так и его
индивидуальных способностей.
1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ К БУДУЩЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бойко А.Г., Базылюк Т.А.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на
должность и место работы выпускников физкультурных
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Введение.
Проводя исследования по оценке уровня
ценностных ориентаций выпускников нашего
института мы задумались и над следующей проблемой, которая возникает из анализа оценки по
профессиональной самореализации: соответствуют ли, оценка, выставленная студентом во
время обучения по вопросу анкеты «профессиональная саморегуляция» и реальное место работы по прошествии 1-4 лет по окончании учебы.
Мы провели опрос тех же самых выпускников
2001-2004 г. о месте их работы и должности, которые они занимают на сегодняшний день [1].
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го и низкой мотивацией к профессиональной
деятельности».
После опроса весной 2005 г. этих же выпускников 2001-2004 г.г. о месте их работы и
занимаемой должности мы сравнили студенческие желания и потребности с реальным местом
их работы (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ студенческих пожеланий
выпускников 2001-2004 с реальным местом их
работы

Выпуск
2001
год
Выпуск
2002
год
Выпуск
2003
год
Выпуск
2004
год
Всего

Высокая и выше среднего
мотивация к профессиональной деятельности
Не рабоРаботающие
тающие по
по специспециальальности
ности
чел.
%
чел.
%
12
66,7
6
33,3

Ниже среднего и низкая
мотивация к профессиональной деятельности
Не рабоРаботающие
тающие по
по специспециальальности
ности
чел.
%
чел.
%
3
27,3
8
72,7

16

61,5

10

38,5

1

8,3

11

91,7

15

71,4

6

28,6

3

27,8

8

72,2

11

80,0

4

20,0

18

66,7

9

33,3

54

67,5

26

32,5

25

41,0

36

59,0

Выпуск 2001 г.: всего было опрошено 29
человек, из них 11 человек имели низкий уровень профессиональной реализации и 18 человек
– высокий уровень по профессиональной самореализации. Из группы с «низким уровнем» (27,3
%) работают в сфере физической культуры и
спорта, а из группы с «высоким уровнем»
(66,7%) работают по выбранной специальности.
Выпуск 2002 г.: опрошено 38 чел., из
них 26 человек имеют высокий уровень по фактору «профессиональная саморегуляция» и 12
человек имеют средний и низкий уровень по
данному фактору. Из группы с высоким уровнем
61,5% опрошенных работает в сфере физической
культуры и спорта, а из группы с «низким уровнем» по специальности работает – 8,3%.
Выпуск 2004 г. имеет аналогичные показатели. Опрошено 32 человека, из них 21 человек
имели «высокий уровень» по профессиональной
самореализации и 11 человек средний и низкий
уровень. Из группы с «высоким уровнем» 71,4%
опрошенных весной 2005 г. работали по специальности, а в группе с «низким уровнем» только
27,8%.
Выпуск 2005 г.: всего опрошено 42 человека. Из них 15 человек имело высокий и выше среднего уровень по профессиональной самореализации и 27 человек – средний и низкий
уровень по данному фактору. В группе с «высоким уровнем» (80,8 %) работают по специальности и в группе с «низким уровнем» (66,7%) работают в сфере физической культуры и спорта.
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Кроме этого, нас заинтересовал и второй
вопрос – если выпускник имел низкую и очень
низкую оценку по «профессиональной самореализации», остался ли такой специалист работать
в сфере физической культуры и спорта (приспособился, получил дополнительные знания и мотивацию из других источников) или ушел из этой
сферы профессиональной деятельности.
При проведении исследования по оценке
уровня ценностных ориентаций профессиональной направленности по вопросу анкеты «Профессиональная самореализация» студентамвыпускникам предлагались следующие профессии сферы физической культуры и спорта: тренер-преподаватель по виду спорта преподаватель
в ВУЗе, учитель физкультуры в школе, научный
сотрудник, методист реабилитации и рекреации,
инструктор-методист в фитнесс-клубе, организационный работник.
Под «профессиональной самореализацией» мы понимаем возможность максимально
реализовать себя в процессе работы по выбранной специальности (творчески эмоционально,
интеллектуально и т.д.). Это и возможность, и
желание работать в данной профессии.
Каждый выпускник оценивал по трехмерной шкале интенсивности («высокий»,
«средний», «низкий» уровень) свои желания и
возможности по работе в какой-либо и вышеперечисленных должностей сферы физической
культуры и спорта. Таким образом, каждый опрашиваемый набрал сумму баллов от наименьших 7 баллов до 16 баллов.
Необходимо заметить, что максимально
возможную сумму баллов – 21 не набрал ни один
из анкетируемых. И, видимо, это правильно. Перечень предложенных должностей по своему
функциональному содержанию очень широк и
один человек не иметь желание быть и научным
сотрудником и учителем физкультуры в школе.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Целью нашей работы является изучение
проблемы трудоустройства выпускников ВУЗов
физкультурного профиля по окончании обучения.
Задачи:
1.
Анализ профессиональной деятельности
выпускников разных лет;
2.
Выявление факторов, влияющих на должность и место работы выпускников.
Результаты исследования.
При проведении настоящего исследования каждая группа была разделена на две части,
в соответствии с количеством набранных баллов,
с «высокой и выше среднего мотивацией к профессиональной деятельности» и с: «ниже средне-
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Как можно видеть из анализа деятельности выпускников 2001 – 2004 г.г., наблюдается
яркая картина того, что студенты, в период обучения, имевшие выраженные интересы по реализации себя в сфере физической культуры и спорта,
по окончании
ВУЗа
с желанием
трудоустраиваются в различных структурах сферы физической культуры и спорта и активно реализуют себя в процессе трудовой деятельности.
Те же, кто в период обучения в ВУЗе не проявлял заинтересованности в будущей деятельности
по специальности и к занятиям относились хуже.
Они не были заинтересованы в получении знаний, умений и навыков по будущей специальности, так как не видели себя на работе в сфере
физической культуры и спорта.
Можно констатировать, что одна часть
студентов перепрофилировалась в другие сферы
общественного труда, в соответствии с индивидуальными возможностями и желаниями, другая
часть не смогла найти себе рабочее место в сфере физической культуры и спорта по причине
очень низкого уровня знаний и умений по специальности.
Нами выявлен и следующий аспект, что
те выпускники (из группы с «низким уровнем»
по профессиональной самореализации), которые
сегодня успешно работают в сфере физической
культуры и спорта говорят, что негативное отношение к данному профилю работы в период
обучения связан, прежде всего, с низкой информированностью студента о будущей профессиональной деятельности.
При анализе полученных данных по
«выпуску 2004» выявлено, что показатели этой
группы сильно отличаются от трех других групп.
На наш взгляд можно выделить несколько причин такого изменения показателей. Первый, и наверное, главный фактор тот, что среди
выпускников 2004 г. было значительное количество спортсменов высокой квалификации (три
МСМК, восемь МС), то есть спортсменовпрофессионалов, которые при опросе максимальный балл поставили только должности
«спортсмен-инструктор», так как они видели
себя в ближайшем будущем только спортсменами-профессионалами и поэтому выставили самый низкий балл всем остальным специальностям. Из-за этого данная категория студентов
набрала низкую сумму баллов и, естественно,
была зачислена в группу с «низким уровнем» по
профессиональной саморегуляции.
В таблице мы видим, что из группы с
«ниже среднего и низкой мотивацией к профессиональной деятельности» (66,7%) выпускников
2004 г. работают по специальности, что не наблюдается по выпускникам предыдущих лет. По
нашему мнению, это связано с изменениями,
произошедшими в стране в последнее время –
повышение заработной платы в сфере физиче10

ской культуры и спорта, увеличение финансирования, расширение круга социальных гарантий и
т.д. Это привело к изменению отношения выпускников к работе в данной отрасли.
Анализируя средние показатели четырех
групп, мы видим устойчивую тенденцию, что
студенты с высоким уровнем мотивации в большем количестве остаются работать в сфере физической культуры и спорта (67,5% опрошенных). Среди студентов со средней и низкой
мотивацией к избранной профессии довольно
большое количество уходит из деятельности,
связанной с полученной специальностью (59%
опрошенных).
Выводы.
1. Студенты, имевшие больший интерес
к будущей деятельности лучше учились, получали качественнее и обширнее знания, умения, навыки и это помогло им найти работу по специальности более интересную, перспективную и
высокооплачиваемую, по сравнению с теми, кто
не желал в дальнейшем связывать свою жизнь с
работой в сфере физической культуры и спорта.
2.
Большое количество студентов
во время профессиональной деятельности. Необходимо в период обучения повысить усилия по
профессиональной ориентации студентов. Это
должны быть различные формы урочных и внеурочных мероприятий, повышение доли по профессиональной ориентации в воспитательной
работе со студентами. Обязательное формирование положительного отношения фона при проведении практик (педагогической, тренерской, организационной).
3.
Необходимо уже из числа абитуриентов выделять тех. Кто склонен к данному
виду деятельности и отдавать им предпочтение
при прочих равных показателях при зачислении
в институт.
Перспектива изучения проблемы.
Данный вопрос требует дальнейшего
изучения и анализа. Это необходимо для рационального использования средств, выделяемых на
подготовку специалистов и внесения изменений,
дополнений в процесс подготовки специалистов
сферы физической культуры и спорта.
1.

2.
3.

4.
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Анотація. У статті представлено загальну характеристику
ігор першого Паралімпійського періоду за показниками комплексного аналізу кількості та нозологічного складу їх учасників, кількості та співвідношення спортивних дисциплін.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, періодизація, перший
період.
Аннотация. Брискин Ю.А. Характеристика первого Паралимпийского периода. В статье представлена общая характеристика игр первого Паралимпийского периода по показателям комплексного анализа количества и нозологического
состава их участников, количества и соотношения спортивных дисциплин.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, периодизация, первый период.
Annotation. Briskin Y.A. The first Paralympic period description.
In the article general description of Paralympic games of the first
Paralympic period is represented on the indexes of complex
analysis of amount and nosology composition their participants
amounts and correlations of sporting disciplines.
Key words: Paralympic games, division into periods, first period.

Вступ.
У Паралімпійському спорті, який є повноцінною складовою сучасного Міжнародного
олімпійського руху [11], за аналогією із Олімпійським спортом виділено періодизацію на основі
аналізу особливостей формування програм Паралімпійських ігор [4,5,9,10], класифікаційних
стратегій [2,3], а також комплексного аналізу
чинників розвитку Паралімпійських ігор [1].
Проте, кожний з періодів розвитку Паралімпійських ігор потребує власної детальної характеристики.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського державного інституту фізичної культури.
Формулювання мети роботи.
Виявлення особливостей проведення
Паралімпійських ігор у першому Паралімпійському періоді (за [1])
Результати роботи.
У науково-методичній літературі[1] виділено Сток-Мандевільський період розвитку
Паралімпійських ігор - 1952-1959 рр. (І-VІІІ
Сток-Мандевільські ігри); перший Паралімпійський період - 1960-1972 рр. ( I-IV Паралімпійські ігри); другий Паралімпійський період -19761988 рр. (V-VІІІ Паралімпійські ігри); третій Паралімпійський період - з 1992 р. (з ІX Паралімпійських ігор). У Паралімпійських іграх першого
періоду змагалися спортсмени з пошкодженнями
хребта і спинного мозку, і лише у IV Паралімпійських іграх взяли демонстраційну участь
спортсмени з вадами зору. Всі ігри першого Паралімпійського періоду проходили під назвою
"Міжнародні Сток-Мандевільські ігри". Хронологія та кількісний склад учасників Паралімпій-

ських ігор першого періоду представлені у таблиці 1.
Таблиця 1
Хронологія ігор першого Паралімпійського періоду
Проведення ігор
Ігри
І
ІІ
ІІІ

Рік
1960
1964
1968

Кількість учасників

Місце
Рим, Італія
Токіо, Японія
Тель-Авів, Ізраїль
Гейдельберг, НімечІV
1972
чина
*орієнтовна кількість

Спортсменів
400
390*
750*

Країн
23
22
29

1004

44

Перші Паралімпійські ігри відбулися в
Римі у 1960 р., у цих змаганнях брало участь 400
паралізованих спортсменів, які представляли 23
країни. Найбільша кількість спортсменів представляли Італію, а також США, Велику Британію, які і очолили рейтингову таблицю, завоювавши найбільшу кількість медалей. У І
Паралімпійських іграх також брали участь
спортсмени Ізраїлю, Нідерландів, Південної Африки, Бельгії, Швеції, Франції, Німеччини, Австралії та інших країн.
Програма передбачала змагання зі стрільби з лука, плавання, баскетболу, фехтування,
метання дротиків, снукеру, настільного тенісу і
легкої атлетики.
Стрільба з лука була включена в програму ігор як один з основних видів спорту, тому
що на той час він вже став традиційним для змагань паралізованих спортсменів. Як відомо, саме
з цього виду спорту і почалась історія паралімпійського спорту. Плавання і легка атлетика були
включені в програму Паралімпійських ігор як
найбільш поширені види спорту, а також доступні спортсменам-інвалідам з різними ступенями
ураження. В плаванні були представлені усі стилі і розіграно 62 комплекти нагород. В легкій
атлетиці на перших іграх були представлені лише швидкісно-силові дисципліни, а саме метання
спису, штовхання ядра та специфічний вид програми Паралімпійських ігор - метання булави
("індіанського жезла"). Окрім того, спортсмени
змагалися у п’ятиборстві. Усього в легкій атлетиці було розіграно 26 комплектів нагород. Фехтування було представлено двома видами зброї, а
саме рапірою та шаблею. Розіграно 3 комплекти
медалей: 2 серед чоловіків і 1 серед жінок. Настільний теніс в подальшому став одним з важливіших видів спорту не лише паралімпійської
програми, а й реабілітаційних заходів. На перших іграх було розіграно 11 комплектів медалей.
Спортсмени змагались індивідуально та в парах.
Специфічним видом спорту було метання дротиків, особливістю змагань з якого є спільні змагання чоловіків та жінок. Протягом першого періоду програма ігор розширилась на два види
програми, а саме паверліфтинг і лаунбол. Паверліфтинг включав лише одну нозологічно детерХарків-Донецьк 2005
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видів спорту як легка атлетика та плавання, доступністю цих видів спорту людям з різноманітними ураженнями. До 1972р. програма змагань з
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Рис.2. Кількість комплектів нагород чоловічих,
жіночих та змішаних змагань в іграх першого
Паралімпійського періоду.

8

110

Види спорту

10

150

110

120

Циклічні
48,2%

Багатоборства
3,0%

Спортивні ігри
12,6%
Одноборства
4,6%

6

Рис.1. Кількість комплектів нагород та видів
спорту в іграх першого Паралімпійського періоду.
Кількість комплектів нагород, розіграних серед чоловіків та жінок суттєво не відрізнялася: у І Паралімпійських іграх серед чоловіків їх
було розіграно 60, серед жінок - 52, що склало
відповідно 53% та 46%, окрім цього один комплект нагород був розіграний у змішаному виді
програми (метанні дротиків). До завершення
першого періоду Паралімпійських ігор співвідношення між чоловічими і жіночими видами
програми суттєво не змінилося: чоловічі види
програми займали 53-58%, жіночі 41-46%, змішані 0,6-0,9% , (рис.2.).
Виявлено ще одну специфічну особливість змісту Паралімпійської програми, а саме
істотну диспропорцію у видах змагань, що належать до різних груп видів спорту згідно класифікації за специфікою рухів, а також структурою
змагальної і тренувальної діяльності, (рис.2.).
Переважання (у середньому 48,2 %) циклічних дисциплін у програмі Паралімпійських
ігор пов’язано, насамперед з великою кількістю
класифікаційних (стартових) груп в цих видах
програми, широким розповсюдженням таких
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міновану вправу - жим лежачи. На II Паралімпійських іграх, коли цей вид спорту був включений до програми, в різних вагових категоріях
було розіграно 4 комплекти нагород. Змагання з
лаунболу проходять на відкритих майданчиках з
трав’яним покриттям і нагадують боулінг. Пізніше цей вид спорту поступився у програмах
Паралімпійських ігор іншим змаганням з кулями
- бочі. З’явилися також два показові види - голбол та стрільба.
Протягом першого періоду кількість
комплектів нагород, (рис.1.) зросла пропорційно
кількості видів спорту від 113 на I Паралімпійських іграх 1960 р. до 189 на IV Паралімпійських
іграх 1972р. Спостерігається лінійна динаміка
незначного збільшення як видів спорту, так і
комплектів нагород.

Комплекти нагород
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Рис.3. Узагальнена структура програм ігор першого Паралімпійського періоду.
До IV Паралімпійських ігор представництво циклічних видів спорту зменшилось до
43,4%, а збільшилась кількість швидкісносилових дисциплін (від 22,1% до 25,7%), спортивних ігор і, особливо, багатоборств - з 0,9% до
4,8%.
Значно в меншій мірі в першому Паралімпійському періоді були представлені одноборства (2,6-5,8%, у середньому 4,6%) і складнокоординаційні види спорту (7,1-7,9%, у
середньому 7,6%), дещо більша питома вага
спортивних ігор (10,7%-14,8%, у середньому
12,6%) завдяки специфічним для Паралімпійських ігор видам спорту, таким як снукер та лаунбол. Для ігор першого Паралімпійського періоду
характерно і те, що їх програма формувалась
досить стихійно і визначалась лише Міжнародною федерацією Сток-Мандевільських ігор, були
відсутній регламентований механізм суддівства і
проведення змагань, стандартизація організацій-

ної і матеріальної бази, місця змагань не завжди
були пристосовані для пересування на візках,
тому залучалась велика кількість волонтерів; не
було єдиного міжнародного координаційного
органу. Певний вплив на формування програми
чинили погляди й особиста позиція Людвіга Гуттманна.
Висновки.
1. Всі ігри першого Паралімпійського періоду
проходили під назвою „Міжнародні СтокМандевільські ігри”.
2. Протягом першого Паралімпійського періоду кількість комплектів нагород зросла пропорційно кількості видів спорту від 113 на I Паралімпійських іграх 1960 р. до 189 на IV
Паралімпійських іграх 1972р. Спостерігається
лінійна динаміка незначного збільшення як видів
спорту, так і комплектів нагород.
3. Кількість комплектів нагород, розіграних
серед чоловіків та жінок у першому Паралімпійському періоді суттєво не відрізняється: у І Паралімпійських іграх серед чоловіків їх було розіграно 60, серед жінок - 52, що склало відповідно
53% та 46%, окрім цього один комплект нагород
був розіграний у змішаному виді програми (метанні дротиків). До завершення першого періоду
Паралімпійських ігор співвідношення між чоловічими і жіночими видами програми суттєво не
змінилося: чоловічі види програми займали 5358%, жіночі 41-46%, змішані 0,6-0,9%.
4. Протягом першого Паралімпійського періоду спостерігається істотна диспропорція у видах змагань, що належать до різних груп видів
спорту згідно класифікації за специфікою рухів,
а також структурою змагальної і тренувальної
діяльності
5. Для ігор першого Паралімпійського періоду
характерним є досить стихійне формування програм, що визначалися лише Міжнародною федерацією Сток-Мандевільських ігор, відсутність
регламентованого механізму суддівства і проведення змагань, стандартизації організаційної і
матеріальної бази.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
першого паралімпійського періоду.
1.
2.

3.

4.
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СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКЕ
Бубка С.Н., Рыбковский А.Г.
Донецкий национальный университет
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам управления двигательной активностью человека на примере оздоровительной и спортивной тренировки.
Ключевые слова: управление, двигательная активность, тренировка.
Анотація. Бубка С.Н., Рибковський А.Г. Системна організація
рухової активності в спортивному тренуванні. Стаття присвячена проблемам управління руховою активністю людини
на прикладі оздоровчого та спортивного тренування.
Ключові слова: управління, рухова активність, тренування
Annotation. Bubka S.N., Pybkovskiy A.G. Systemic organization
of a motor performance in sports training. Article is devoted to
problems of management by impellent activity of the person on
an example of improving and sports training
Keywords: control, motor performance, and training.

Введение.
Рассматривая проблему двигательной
активности человека с позиций теории управления и системного подхода, можно сделать ряд
выводов, имеющих значение для теории и практики физического воспитания и спортивной тренировки. Управление в различных спортивнопедагогических системах идентично по своей
структуре и функциональному составу. Изменяются только формы, этапы обучения и совершенствования, способы формирования цели, использование
информации,
виды
прогнозирования, принятия решений, организаций исполнения, каналы коммуникаций, способы
контроля и коррекции [1,2,4,8,9].
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Наряду с этим, процесс управления в
физическом воспитании и спортивной тренировке имеет свои специфические особенности, связанные как с поведением отдельных систем, так
и целостного организма человека. Из названных
функциональных форм основным системообразующим фактором является цель. Она формирует
информационно-энергетическую основу обучения и тренировки, позволяет прогнозировать
двигательную активность на различном уровне
спортивного мастерства. Цель в процессе двигательной активности достигается в условиях ограниченного энергоресурса и многообразной
вариативности состояний. В связи с этим возникает задача по определению и оценке возможных
вариантов реального поведения и следовых процессов от используемым и прогнозируемых воздействий в конкретных условиях обучения и
тренировки [3,6,7,10].
Работа выполнена в соответствии с планом НИР кафедры физвоспитания и спорта ДонНУ и Сводного плана НИР в сфере физвоспитания и спорта на 2001/2005 гг. Госкомспорта
Украины по теме 2.1.3. «Управление двигательно
активностью человека».
Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования было изучение системной организации двигательной активности в процессе спортивной тренировки.
Результаты исследования.
Принятие решения как часть управления
- это процесс выбора одного из множества способов действия и условий его реализации, которые наиболее оптимально позволяют использовать потенциальные возможности человека.
Подобно прогнозам, принимаемые решения касаются промежуточных и конечных целей (результатов) тренировки и ее информационного
обеспечения, выбора оптимальной структуры
планов подготовки, отбора средств и методов
педагогического контроля и коррекции.
Итак, обучение и тренировка - это процессы, связанные с умением прогнозировать и на
основе прогноза создавать программы и принимать адекватные решения. Всякое педагогическое решение может остаться концептуальным
проектом будущего способа действий, пока не
будут обеспечены условия его реализации. Одна
из общих целей разнообразной двигательной
активности состоит в переводе человека из
управляемого объекта в объект самоуправления,
самоорганизации. Отсюда, степень сформированности основных функций управления (саморегуляции) в оздоровительной и спортивной тренировке может быть принята в качестве критерия
оценки эффективности функционирования спортивно-дидактических систем. В устойчивых
формах функциональные характеристики, как
объекты управления, могут выступать как значимые специализированные качества, по уровню
14

формирования которых можно судить об успешности управления тренировочным процессом, то
есть о его результативности [1,5,7].
Любое управление - это процесс упорядочивания системы, который направлен на снижение неопределенности ее состояний, вызываемых различными внешними и внутренними
воздействиями. Несомненно, упорядоченность
системы связана с выбором и ограничением степеней свободы поведения элементов системы и
приведением их в адекватное состояние по отношению к заданной цели и результату. Целесообразность поведения будет являться мерой упорядоченности данной системы. В пределах одной
системы, каждый ее элемент функционально
может иметь огромное количество степеней свободы в связях и взаимодействиях с другими элементами. Поэтому организованное и упорядоченное поведение системы предполагает и
ограничение такого разнообразия. Данный пример характеризует функцию управления, как ограничение множества степеней свободы и выбора одной из них, как оптимального пути для
достижения полезного результата в конкретной
ситуации [2]. Как показали многочисленные исследования в области спортивной кибернетики,
основу преодоления избыточных степеней свободы составляет активно используемая информация или рациональная осведомленность системы о внешней среде и ее объектах,
оказывающих воздействие на данную систему, а
также внутренние состояния самой системы,
обеспечивающие ее функционирование согласно
заданным целям и задачам планирования тренировочного процесса. Поскольку, активная информация ведет к организованному поведению
системы, то она становится реальным элементом
управления. Формирование специализированных
состояний спортсмена связано с избирательностью информационного анализа и синтеза, как
факторов позволяющих создавать программы
или модель потребного будущего [1,2,3,9]. Выполнение действий согласно принятой программе или модели требует наличия постоянной обратной связи о степени рассогласования между
фактическим и заданным целью результатом.
Обратная информация, связанная с оценкой реальных результатов, представляет собой относительно самостоятельную стадию в функциональной схеме управления. Информация в процессе
двигательной активности выполняет несколько
функций, содержание которых определяется ее
значением для различных этапов управления.
Информация о прошлом и настоящем системы
необходима для формирования целей и прогнозов. На ее основе принимаются решения по планированию, выбору тренировочных средств и
методов. Информацией определяется система
воздействий, оказывающих усиливающее или
ослабляющее влияние на формирование системы

движений, организационную структуру тренировочного процесса и др. Без информации невозможен контроль и оценка результатов, а также
коррекция поведения системы или отдельно взятой функции. Особенно важным является сбор
информации о проделанной тренировочной работе и реальных возможностях спортсмена. В
первом случае, мы имеем динамический подвижный реактивный, во втором - инертный, статический процесс. Функциональная адаптация
“проторяет” дорогу и в дальнейшем закрепляет
морфологические признаки, то есть возникает
структурная адаптация. Создаются предпосылки для положительной обратной связи, когда
структура усиливает функцию системы, а функция строит и закрепляет новые структурные конструкции. Выделение воздействий, вызывающих
структурные изменения, связанные с выполнением определенных действий, первоочередная задача обучения и тренировки. В свою очередь,
учет функциональной и структурной адаптации в
тренировочном процессе позволяет определить и
формировать цель на основе объективных параметров воздействий и ответных реакций систем
организма спортсмена. Чем более ясно и конкретно будет представлена в планировании цель,
тем выше вероятность ее достижения. Общие
представления о достижении цели должны детализироваться стратегией. Она характеризуется
степенью обеспеченности в достижении цели,
адекватностью стратегии целям, мерой избыточности - наличием ресурсов и возможностей, а
также эффективностью, которая определяется
временем достижения цели и затраченной на это
энергией. Поскольку ресурсы и возможности
организма ограничены, то оптимальное использование их является одной из главных задач в
тренировочном процессе. В свою очередь, цель
по отношению к ресурсам спортсмена выступает
критерием адекватности, когда реальные возможности не преувеличены и соответствуют реальному достижению цели. Стратегия планирования тренировочного процесса включает
формирование программ, которые представляют
собой набор необходимых блоков, методов,
средств для достижения цели. Программа содержит количественные и качественные критерии
реализации двигательной активности, а также
уровень ожидаемых результатов. На основании
таких программ создается план достижения поставленных целей. Между планами и программами есть различия. План подготовки годичный
или перспективный больше ориентирован на
определение конечного результата, а программы
на определение способов и средств его достижения, то есть в планах фиксируются конечные
результаты, в программах - способы их достижения. По содержанию, масштабу, объему, планы и
программы могут подразделяться на комплексные, общие и специальные. В комплексных пре-
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дусмотрены действия, направленные на достижение
нескольких
целей.
Например,
совершенствование технического мастерства
спортсмена и развития двигательных качеств и
др. Общие планы направлены на реализацию
целей, являющихся едиными для подсистем всех
уровней, как план роста спортивных результатов
или уровень развития скоростно-силовых качеств.
В специальных планах и программах определяются достижения отдельных специализированных промежуточных целей и задач. Например, развитие специальной выносливости,
динамика нагрузки в мезоциклах и др. По временным параметрам планы и программы разделяются на оперативные, текущие, этапные и перспективные (2-4 года). Когда запланированная
нагрузка распределяется с указанием сроков их
выполнения, все планы принимают форму календарных, поскольку приурочены к определенным срокам достижения спортивной формы и
участия в соревнованиях. Для решения повторяющихся соревновательных задач, возникающих в течение продолжительного времени, могут
создаваться долгосрочные программы или планы, которые определяют выбор средств, обеспечивающих достижения одних и тех же сходных
целей. Такими могут быть 4-х летний план подготовки к Играм Олимпиады или 2-х летний
план подготовки к Чемпионатам мира и др.
При составлении долгосрочных планов и
программ особое значение приобретают общие
предписания, определяющие последовательность
действий по отношению к цели. “Закон разминки”, “заминки”, оптимальное чередование нагрузки и отдыха, закон “необходимой монотонности и разнообразия” тренировки и т.д.
Приобретенные опытным путем знания позволяют уменьшить вариативность ответных реакций систем организма спортсмена на нагрузку.
Наличие таких правил-алгоритмов позволяет:
• создать алгоритм блоков планирования
(микроциклов, мезоциклов);
• устранить влияние случайных и негативных факторов на уровень тренированности
спортсмена;
• принимать правильные решения по оптимальному сочетанию объема и интенсивности
нагрузки, технической и функциональной подготовки;
• предвидеть и избежать интерференции
при развитии двигательного навыка;
• повысить предсказуемость планируемых
результатов;
• точно прогнозировать результаты
спортсмена в условиях соревнований;
• определять гомеостатические зоны развития систем организма.
Вместе с тем, правила не должны быть
догмами и отличаются вариативностью их исХарків-Донецьк 2005
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пользования в зависимости от условий тренировки и различных тактических ситуаций. Правила, регламентирующие способы достижения
целей, следует отличать от норм, которые указывают на количественные и качественные характеристики результата. Правила более относятся к
стратегии программы тренировки, а нормы - к
результатам, в которых фиксируется количественные критерии цели. Нормы определяются
планируемыми целевыми результатами и составляют количественный критерий любого плана.
Нормы - это условие успешности тренировочной
работы и служат мерой оценки результатов, эффективности используемых средств и методов.
Например, к нормам нагрузки относятся объемы
бега, в аэробной или какой-либо другой зоне для
бегунов на различные дистанции; для развития
прыгучести - количество прыжковых упражнений - вертикального и горизонтального отталкивания и др. Нормы должны быть сопоставимы по
объему, интенсивности с учетом уровня мастерства спортсменов, возраста, этапа подготовки и
др. Определить и планировать нормы - значит
описать качественные, количественные свойства
и параметры промежуточных целей или конечного результата планируемого на определенную
перспективу. Сопоставление соревновательного
результата с нормами нагрузки позволяет оценивать не только эффективность тренировочного
процесса, но и отдельных методов, средств, упражнений. Учитывая, что цель многомерна, она
должна описываться по множеству параметров и
характеристик. Описание содержания цели предполагает: определение общих базовых методов и
средств, наличие которых означает достижение
конкретных результатов; ранжирование и упорядочение двигательной активности по значимости
и эффективности; установление максимальных и
минимальных значений норм нагрузки и результатов контрольных упражнений, связанных с
уровнем спортивного результата. Качественные
и количественные критерии определения цели это активное формирование модели будущего
результата.
При постановке целей в определенную
последовательность, особую важность приобретают вопросы о разграничении понятий “цель”,
“задача”, “идеал”. Несмотря на относительность
этих понятий, они отличаются своей значимостью по отношению к окончательному результату и периоду времени тренировки, который они
охватывают. Под задачей имеют в виду реально
достижимый, в данный отрезок времени и в определенных условиях, результат. Цель же предполагает достижение желаемого результата за
более продолжительный период времени. Идеал
или “сверхзадача” - это редко достигаемый желаемый итоговый результат, к которому можно
лишь постоянно приближаться. Человек в процессе двигательной активности продвигается к
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цели только через решение близко стоящих и
промежуточных подцелей или задач, равно как
приближение к идеалу требует осуществления
ранее поставленных целей. Обобщенное представление сводится к тому, что идеал так относится к цели, как цель к задаче. Обычно все задачи упорядочиваются относительно цели, а цели в
свою очередь упорядочиваются относительно
идеала. Другими словами, идеалы или сверхзадачи выступают в качестве критериев для определения и выбора целей, а цели являются критериями для определения задач.
Более полное значение целей в управлении может быть раскрыто через характеристику
их роли по отношению ко всем другим этапам,
функциям управления, как источников информации для прогнозирования, принятия решения,
организации, контроля, коррекции тренировочного или оздоровительного процесса. Все цели и
планы формируются и устанавливаются на основе известной информации. Получить информацию - значит изменить на ее основе отношение к
ожидаемому результату и способам его достижения. Наиболее важным для построения целевых
планов и моделей является информация о текущих и прошлых состояниях системы, а также о
внешних и внутренних факторах влияющих на ее
поведение. Однако, не вся информация ведет к
изменениям и пересмотру целей и программ, но
только та, которая имеет непосредственное отношение к конкретному результату. В оценке
полезной информации имеет решающее значение
прошлый опыт подготовки с конкретными результатами. Прошлый опыт для достижения целей имеет принципиальное значение в процессе
целеобразования и реального достижения целей.
Ретроспективная проекция включает информацию о прошлых благоприятных или неблагоприятных условиях достижения целей, а также ранее
допущенных ошибках, которые приводили к нежелательным последствиям и снижению результатов. Такая информация позволяет выявить тенденции
изменения
различных
аспектов
актуальной ситуации к какому-либо из прошлых
состояний и таким образом предусмотреть, пересмотреть или выработать новые цели, планы и
стратегию подготовки.
Цели, как мы уже подчеркнули, относятся
к будущему и поэтому они основаны на гипотезах развития системы будущего [2]. Это указывает на то, что содержание и параметры результата
формируются системой раньше, чем будет достигнут определенный результат. Интервал между
сроками формирования цели, моделями результата и реальными достижениями может колебаться от одного года до 8 - 10 лет. Длительный
прогноз наиболее характерен для такой цели,
достижение которой связано с высоким уровнем
результатов, формированием специализированных качеств, решением технического совершен-

ствования, психологической подготовки, то есть
там, где конечные цели рассчитаны на далекую
временную перспективу. Можно сказать, что
цели основаны не только на прогнозах относительно реальных результатов, но и сами в известном смысле являются предсказанием, предвосхищением содержания, свойств и параметров
еще не достигнутых показателей. Если рассмотреть цель относительно принятия решения, то в
этом случае она выступает в качестве критерия
для выбора наиболее эффективного способа ее
достижения. Вместе с тем, выбор цели является
процессом выработки и принятия решения, связанным с составлением планов и проверкой их
выполнения. Прогнозирование при определении
цели и структуры планирования необходимо и
для того, чтобы установить, что нужно сделать в
перспективе. В этом смысле цель является состоянием системы, которое должно быть достигнуто в результате принятия решения.
Обычно наиболее общие цели, связанные с долгосрочным прогнозом, разделяются на
подцели и задачи, достижение и реализация которых поручается различным подсистемам и их
элементам. Разделение целей на главные и частные можно назвать организованной структурой
планирования. Разбивка главной цели на частные
может осуществляться разными способами, на
основании различных критериев - структурных,
функциональных, информационных. Использование того или иного способа разделения целей
может быть более или менее эффективным с
точки зрения достижения полезного результата.
Но главным критерием остаются временные параметры достижения цели, при условии решения
частных задач, составляющих фундамент планируемого результата. Более конкретное достижение результата может происходить при использовании новых методик тренировки, повышении
скорости восстановления систем организма после нагрузки, рациональном использовании потенциальных способностей спортсмена, применении научно-технических достижений в
области спортивной тренировки и др. Спроектировать и создать оптимальные организационные
формы или структуры, перестроить или совершенствовать их - значит задавать или изменять
способы разделения главной цели на подцели,
второстепенные или промежуточные и распределить их между различными подсистемами таким
образом, чтобы они обеспечивали достижение
программируемого результата. Цели в спортивной тренировке по своей структуре множественны и многокомпонентны, то есть у системы спортсмена может быть несколько целей, распределяемых по важности, степени сложности и
т.д. Система спортивной тренировки относится к
многоцелевым системам. В ней каждая главная
или промежуточные цели содержат ряд специфических для каждого вида спорта особенностей,
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которые не всегда в одной и той же системе дополняются, а в отдельных случаях даже взаимоисключают одна другую. Возникающие противоречия между подцелями требуют согласования
их по иерархическому принципу или принципу
целевой интеграции всех взаимодействующих
функциональных звеньев. Практические способы
координации целей являются составной частью
организации планирования тренировки в любом
виде спорта. Рассмотрим некоторые из них. Первый способ связан с выбором только одной, наиболее существенной цели за счет полного игнорирования или снижения значимости целей
второстепенных подсистем и форм их организации. Второй способ предполагает построение
программы преимущества той или иной цели
путем оценки относительной эффективности
каждой из них для достижения результатов. В
результате определяется порядок и последовательность реализации промежуточных целей. В
третьем способе, цели одной из подсистем
принимаются в качестве основных, а цели других рассматриваются с определенным функциональным ограничением. При четвертом, решение
целевых
конфликтных
ситуаций
предусматривает определение для подсистем
своего оптимального уровня достижения целей,
без усиления или снижения приоритета целей
других структурных образований. Для достижения установленных целей в изменяющихся условиях, система должна обладать известной динамичностью, пластичностью и избирательной
мобилизацией своих структурных частей и подсистем. Для обеспечения высокой степени адаптивности системы, необходимо при планировании предусмотреть различные организационные
структуры и технологии их перестройки. Для
этого необходимо выделять стационарные и мобильные части в планировании. Стационарные
организационные формы отвечают за реализацию долгосрочных целей. Мобильные динамичные формы и структуры создаются для решения
текущих и конкретных задач. Реализация цели
зависит от условий, ресурсов, средств и способов
ее достижения. Цель и реально достигнутый результат могут совпадать или не совпадать. Реальный результат - это объективированная часть
цели и отклонения его от планируемого, в пределах допустимых колебаний, является показателем успешности достижения поставленной цели.
При соотнесении цели и реальных результатов
необходимо учитывать некоторые условия. К
ним относятся, результативность и эффективность. Результативность отражает количественные критерии цели, значения различных параметров тренировочного процесса, определяющих
результат - показатели уровня развития физических качеств, данные педагогического контроля,
биохимические и биомеханические измерения и
др. Мерой производной от результативности явХарків-Донецьк 2005
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ляется эффективность достижения цели. Несмотря на свою относительность, эффективность позволяет соотнести конкретный результат с проделанной тренировочной работой, то есть с
энергетическими, временными, материальными
и другими затратами. Количественно эффективность всегда выражается отношением запланированных параметров нагрузки к выполненной
для достижения определенного результата. Это
касается объема и интенсивности тренировочной
работы, использования конкретных средств, методов, учета реакций систем организма на различный характер нагрузки и т.д. Эффективность
отражает темпы роста результатов за определенный промежуток времени, их уровень, стабильность соревновательных результатов и тренировочных
показателей
различных
сторон
подготовки спортсменов.
Выводы.
1. Контрольная функция управления в
процессе двигательной активности тесно связана
с этапом коррекции нагрузки в тренировочном
процессе, как предупреждение или устранение
возможных и фактических отклонений от заданных по отношению к цели параметров. Коррекция невозможна без установления причин, вызывающих отклонения в ожидаемых результатах.
Причиной могут быть ошибки в планировании,
неадекватные средства, применяемые для развития специальных способностей, несовместимость
одновременного развития нескольких двигательных качеств, нарушение преемственности в последовательности их развития, а также ошибки в
принятии решений на этапах тренировочной и
предсоревновательной подготовки.
2. На основе диагноза причин снижения
эффективности подготовки спортсмена возможно вносить коррекции по минимизации разницы
между запланированными и фактическими результатами. Следует подчеркнуть, что на этапах
коррекции в сжатом виде представлены все стадии управления, которые выступают как средство регулирования нагрузки в пределах, позволяющих достигнуть запланированный результат.
Здесь имеет место оценка и коррекция промежуточных целей, информационный поиск причин
отклонений, прогноз поведения системы после
использования коррекций, принятие решений по
выбору оптимального варианта планирования
тренировочной работы, реализация поправок в
планировании, измерение и оценка реальных
результатов.
3. Основной смысл коррекционного этапа тренировочного процесса связан с оперативным управлением по отклонениям параметров
нагрузки, их стабилизации в пределах сохранения основных свойств системы, необходимых
для достижения планируемого результата.
4. Цель исполняет функцию системообразующего фактора в структуре основных
18

свойств управления и имеет главное значение в
организации двигательной активности в процессе обучения и тренировки.
Использование системного подхода в
тренировке позволит в дальнейшем оптимизировать мышечную активность спортсмена в процессе выполнения разнохарактерных по структуре и содержанию видов нагрузки.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем организация двигательной активности в
спортивной тренировке.
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1.

ЗАСОБИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО
ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПРОЦЕСІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Данилко М.Т.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація. У статті дається характеристика засобам підготовки педагога до виховної роботи в процесі фізичного виховання учнів. Визначено особливе місце формуванню професійної
готовності майбутніх учителів до виховної діяльності та
вдосконалюванню їхніх умінь по організації фізичного самовиховання школярів у процесі виховання.
Ключові слова: засоби, виховна робота, фізичне виховання,
самовиховання.
Аннотация. Данилко Н.Т. Средства подготовки педагога к
воспитательной работе в процессе физического воспитания
учеников. В статье дается характеристика средствам подготовки педагога к воспитательной работе в процессе физического воспитания учеников. Определено особенное место
формированию профессиональной готовности будущих учителей к воспитательной деятельности и усовершенствованию
их умений по организации физического самовоспитания
школьников в процессе воспитания.
Ключевые слова: средства, воспитательная работа, физическое
воспитание, самовоспитание.
Annotation. Danylko M.T. Facilities of preparation of teacher to
educate work in the process of physical education of students. In
the article the description is given to facilities of preparation of

teacher to educate work in the process of physical education of
students. The special place is definite to forming of professional
readiness of future teachers to educate activity and improvement
of their abilities on organization of physical self-education of
schoolboys in the process of education.
Key words: facilities, educate work, physical education, selfeducation.

Вступ
Зміст професійно-педагогічної підготовки
вчителя висуває особливі вимоги рівня професійної готовності його до продуктивної виховної діяльності, у тому числі засобами фізичної культури
й спорту [1]. Очевидно, що організація такої виховної роботи вимагає ґрунтовної підготовки,
ефективного використання всіх можливостей навчально-виховного процесу у ВНЗ [3, 4, 5, 7].
Як відомо, у роботі з фізичного виховання повинен брати участь весь педагогічний
колектив школи (директор і його заступники,
учителі, керівник військової підготовки, класні
керівники, т.ін.). Від професійності їхньої роботи
залежать успішне навчання школярів, підготовка
їх до життя, праці й до захисту Батьківщини.
Цілеспрямоване включення засобів фізичної культури в навчально-виховний процес
сприяє їх вихованню та потреби у здоровому
способі життя. Фізичне виховання як один з напрямків гуманістичного виховання повинне здійснюватися в тісному взаємозв’язку з соціальногуманітарним, трудовим, моральним, естетичним
й іншими напрямками.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Формування цілей роботи
У фізичному вихованні учнів можна виділити оздоровчі, освітні й виховні завдання,
рішення яких здійснюється з обліком вікових,
статевих, анатомо-фізіологічних і психологічних
особливостей.
Оздоровчі завдання спрямовані на гармонійний розвиток організму, забезпечення найкращого розвитку рухових здібностей й загартовування організму.
Освітні завдання передбачають забезпечення учнів знаннями, уміннями й навичками в
області фізичної культури, необхідними для їхнього використання в різноманітних умовах
життя.
Виховні завдання формуються виходячи
із завдань фізичного, соціально-гуманітарного,
розумового, трудового, морального, естетичного
й інших напрямків виховання.
Результати дослідження
Удосконалювання професійних навичок
виховної роботи з дітьми в майбутніх учителів
здійснюється в процесі уроків, проведених за
навчальним
розкладом;
фізкультурнооздоровчих заходів у режимі навчального дня;
фізкультурно-оздоровчих заходів у системі про-
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довженого дня в школах-інтернатах; фізкультурно-оздоровчих заходів на навчально-виробничій
практиці; позакласних масових фізкультурноспортивних заходів; фізичного виховання в сім’ї;
позашкільних масових фізкультурно-оздоровчих
заходів [2].
У період літньої педагогічної навчальновиховної практики студенти активно використають засоби фізичної культури у виховній діяльності, учаться забезпечувати єдність колективних, групових й індивідуальних форм виховної
роботи. Майбутні вчителі аналізують власний
досвід роботи з використання засобів фізичної
культури в організації виховання учнів, а також
досвід кращих вихователів і свої спостереження.
Навчально-виховна практика представляє майбутнім учителям можливість удосконалювати свої професійні вміння у використанні
засобів фізичної культури й спорту в цілісному
виховному процесі в школі. Саме в цей період
навчання вони мають всі умови для формування
на відповідному рівні професійно-педагогічних
умінь вихователя, підвищення рівня професійної
спрямованості, свідомої активності, професійного інтересу до проведення виховних заходів засобами фізичної культури й спорту, відповідальності й творчого відношення до роботи.
Проводячи уроки за навчальним розкладом, майбутні вчителі забезпечують учнів основами знань, умінь і навичок по фізичній культурі.
Засоби фізичної культури використаються майбутніми вчителями в перервах між заняттями й
застосовуються для фізичного розвитку, утворення й виховання, а також удосконалювання
психофізіологічних функцій школяра, необхідних у трудовій діяльності. Проведення уроків
фізичної культури майбутніми вчителями вдосконалює в них професійні вміння по дотриманню
вимог до освітньої й інструктивної спрямованості, диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, фізичного розвитку, рухової підготовленості, рівня вихованості,
динамічності й емоційності проведених заходів.
Важливо розвити в майбутніх педагогів уміння
чітко визначати встановлені санітарно-гігієнічні
вимоги й правила безпеки при проведенні оздоровчо-виховних заходів.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі
навчального дня займають значне місце в професійній підготовці майбутнього педагога до виховної роботи засобами фізичної культури. Чітко
організовані, ці заходи сприяють фізичному розвитку й підвищенню розумової працездатності
учнів, формуванню в них постійної потреби в
заняттях фізичною культурою.
Майбутній педагог повинен чітко визначити конкретні умови, що забезпечують оздоровчий і виховний ефект цих заходів. До таких
умов ставляться відповідність приміщень для
занять санітарно-гігієнічним вимогам, участь
Харків-Донецьк 2005
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усього педагогічного колективу школи, оптимальність психофізичного навантаження, культура
показу вправ, доступність пояснень, новизна,
емоційність вправ, музичне оформлення, постійний інтерес учнів.
Одним із засобів удосконалювання професійного вміння у вихованні учнів є гімнастика
до занять. Проводячи ці заходи із учнями щодня,
майбутній педагог домагається, по-перше, задоволення в займаючих до 10% потреби в руховій
активності, по-друге, стійкої стабілізації навчального процесу й працездатності учнів (організований початок навчального дня, прискорення
періоду впрацьовування в навчальну діяльність,
оптимізація функціонального стану організму).
У процесі проведення фізкультурних
хвилин під час уроків з учнями майбутній учитель
повинен пам’ятати настанову К.Д.Ушинського: „
Дайте дитині небагато порухатися, і вона подарує
вам знову десятьма хвилинами уваги, а десять
хвилин живої уваги, якщо ви зуміли ними скористатися, дадуть вам у результаті більше цілого тижня напівсонних занять” [6, с. 429]. Проведення
фізкультурних пауз допоможе майбутньому педагогові навчитися ефективно зняти стомлення в
учнів, підвищити в них розумову працездатність,
перетворити фізичні вправи в інструмент виховання правильної постави.
Здійснюючи активний відпочинок дітей,
задовольняючи їхні потреби в рухах у процесі
рухливих ігор і вправ на продовжених перемінах,
майбутні вчителі вчаться організовувати активний
відпочинок у перервах між уроками з метою підвищення працездатності учнів, формування в них
позитивного відношення до організованої колективної діяльності з метою збагачення знань і навичок проведення масових самодіяльних форм
активного відпочинку, а також розвитку творчої
самодіяльності й свідомої дисципліни школярів.
Проводячи щодня рухливі й спортивні
ігри, доступні фізичні вправи, прогулянки, нетривалі походи й міні-спортивні змагання в позанавчальний час, майбутні вчителі поряд з вихованням у дітей стійкої потреби в самостійних
заняттях фізичними вправами, збагаченням школярів знаннями рухливих ігор, підготовкою їх до
виконання контрольних нормативів, вдосконалюють свої професійні вміння по розрядці розумової напруги учнів, профілактиці надмірного
стомлення, забезпеченню ефективного відпочинку, удосконалюванню фізичного розвитку й фізичної підготовленості.
Позакласні
масові
фізкультурноспортивні заходи займають істотне місце в професійному становленні майбутніх педагогів. Беручи участь в організації й проведенні різних
форм позакласної роботи, майбутні вчителі опановують мистецтвом спілкування в колективі,
методами самостійної роботи, здобувають організаторські навички. Майбутні педагоги, забез20

печуючи тісний зв'язок проведених позакласних
оздоровчо-виховних заходів з навчальною роботою, доступність занять і різноманіття форм,
наступність принципів і методів всієї системи,
залучення громадськості в забезпечення умов
для занять, здобувають практичний досвід і необхідні знання, уміння й навички використання
засобів фізичної культури для рішень проблеми
залучення можливо більшого контингенту школярів у систематичні заняття фізичними вправами, для розширення й удосконалювання знань,
умінь і навичок, рухових, моральних і вольових
якостей, для забезпечення готовності школярів
до більше ефективного засвоєння матеріалу навчальної програми, формування вміння й звички
самостійно використати засоби фізичного виховання з метою підвищення змістовності дозвілля,
оздоровлення й фізичного вдосконалювання.
Особливе місце у виховній діяльності
майбутнього педагога займає діяльність у дитячих громадських організаціях, які здійснюють
виховання школярів у тісній єдності з педагогічним колективом школи. Беручи участь у роботі
таких організацій, майбутній учитель сприяє
зміцненню здоров’я й різнобічному вихованню
школярів, організації їхнього здорового дозвілля,
формуванню в дітей знань й умінь по організації
та проведенню різних виховних заходів у процесі
занять фізичними вправами, впровадженню фізичної культури в режим роботи й побут учнів. У
той же час студенти здобувають неоціненний
досвід по організації оздоровчо-виховної роботи,
ставлячи в основу добровільність і самодіяльність школярів.
Більші можливості для підготовки до
виховної діяльності надає участь студентів у
процесі проведення батьківських зборів, обговорення змісту виховної роботи з батьками, питань
педагогічного керівництва, а також у процесі
організації лекційної пропаганди. Саме в організації й проведенні конкретної виховної пропаганди майбутні вчителі можуть удосконалювати
свої професійні вміння у виховній діяльності.
Успіх професійного становлення майбутнього вчителя-вихователя багато в чому залежить і від уміння його успішно використовувати
засоби фізичної культури у формуванні особистості школяра, тобто від його вміння вирішувати
поряд з питаннями фізичного виховання проблеми розумового, морального, трудового й естетичного виховання. Зв’язок фізичного й морального виховання здійснюється шляхом формування
в школярів у процесі занять фізичними вправами
моральних звичок поведінки, розвитку вольових
якостей (наполегливість, сміливість, витримка,
самовладання).
Зміст педагогічної діяльності майбутніх
учителів у період фізкультурно-спортивної діяльності школярів повинен бути спрямований на
приучення учнів гідно поводитися в колективі,

захищаючи його інтереси й підкоряючись їм.
Специфічні відносини дітей до товаришів, до
суперника під час змагання, дотримання спортивної етики, витримки, скромності, поважного
відношення до людей, нетерпимість до нечесних
вчинків і прийомів ведення спортивної боротьби,
працьовитість, дисциплінованість – все це робить свій діючий вплив на формування всебічно
розвинутої і соціально активної особистості.
Майбутні вчителі, проводячи бесіди, диспути про спортивну етику, обговорення статей,
розповідей, книг зі школярами, розкривають гуманізм й інтернаціоналізм спорту. Особлива увага майбутнім педагогам варто звертати на виховання дисциплінованості й організованості в
процесі фізичного виховання, на формування в
учнів акуратності, ощадливості, поваги до суспільної власності й праці людей. При проведенні
оздоровчо-спортивних заходів увага школярів
фіксується на дотриманні традиційних вимог,
правил змагань. Оздоровчо-спортивні заходи,
проведені майбутніми вчителями, повинні бути
націлені на виховання колективізму, ввічливості,
тактовності, уважності, почуття громадського
обов’язку й відповідальності перед колективом.
Спеціальної уваги майбутніх педагогів заслуговує боротьба проти проявів зазнайства, марнославства в дітей, що домоглися певних успіхів.
У процесі здійснення виховної діяльності засобами фізичної культури майбутні вчителі
повинні формувати у своїх учнів громадянську
відповідальність за своє життя, готовність до
праці й захисту Батьківщини. Формування вольових рис особистості в процесі фізичного виховання має особливо важливе значення в становленні особистості учня. Тому зусилля майбутніх
учителів у процесі виховної діяльності засобами
фізичної культури повинні бути спрямовані один
в один оптимального співвідношення між прийомами, що дозволяють робити заняття задоволенням, розвагою, і прийомами, що привчають
серйозно й наполегливо трудитися.
Формування в учнів стійкої звички систематично займатися фізичними вправами повинен здійснюватися майбутніми педагогами на
підставі позитивних емоцій учнів і сприйматися
ними як весела гра, а кожен проведений оздоровчо-спортивний захід повинен усе більше й більше розширювати коло їхнього інтересів і потреб, затверджувати їхню переконаність у тім,
що є реальні перспективи для розвитку фізичних
якостей і керування своїм психічним станом.
Виховання стриманості, рішучості, сміливості,
самовладання здійснюється в процесі організації
різних занять фізичною культурою, що вимагає
подолання почуття страху, що виникли під час
труднощів у процесі досягнення мети.
З метою здійснення трудового виховання майбутніми вчителями повинно бути передбачене участь школярів у різних видах праці:
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навчальному, суспільно корисному, у праці по
самообслуговуванню. Найбільш характерним у
процесі занять фізичною культурою є праця по
організації занять і виконанню фізичних вправ
(виконання обов’язку суспільних керівників), а
також праця по самообслуговуванню на уроках,
позакласних заняттях, праця, пов’язана з підготовкою й прибиранням місць занять, навчального інвентарю. Залучення у свідому й добровільну
працю з ремонту інвентарю, благоустрою спортивних майданчиків і споруджень, виготовленню
навчальних посібників формує в учнів почуття
відповідальності, сприяє розвитку фізичних якостей і зміцненню здоров’я.
Значне місце у виховній діяльності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання
учнів займає розвиток розумових здібностей. У
процесі виховної роботи майбутній учитель повинен будувати свою діяльність таким чином,
щоб процес навчання руховим діям, збагачував
учнів спеціальними знаннями, розвивав пізнавальну активність. Це досягається насамперед тим,
що увага учнів акцентується на цільовій настанові вправ, яка створює умови для росту творчого мислення учнів, активізує розумову діяльність
із постановкою різноманітних завдань перед учнями для самостійного рішення.
Майбутніми вчителями за допомогою
спеціальних знань, придбаних учнями в процесі
фізичного виховання, створюються передумови
для формування вмінь реально оцінювати, аналізувати й раціонально користуватися руховими
вміннями. Студенти повинні не випустити з уваги, що заняття фізичними вправами є засобом
активного відпочинку, що дозволяє знімати стомлення, прискорювати відновлення працездатності. Високий рівень здоров’я й гарний фізичний
розвиток створюють необхідні передумови для
ефективної творчої діяльності учнів.
Прийоми діяльності майбутнього вчителя по організації естетичного виховання різноманітні. Один з найважливіших напрямків естетичного виховання в процесі занять учнів
фізичними вправами полягає у формуванні високоморальних відносин між учнями, у розвитку
естетичних почуттів за допомогою засобів мистецтва (музики, спів, танців). Організація виконання учнями різних рухових актів з музичним
супроводом сприяє емоційному збагаченню учнів, допомагає повніше зрозуміти рух, сприяє
музичному вихованню учнів. Удосконалювання
зорової, слухової і рухової функцій учнів створює оптимальні умови для кращого художнього
сприйняття учнями навколишнього світу.
Особливе місце у формуванні професійної готовності майбутніх учителів до виховної
діяльності повинно бути відведене вдосконалюванню їхніх умінь по організації фізичного самовиховання школярів у процесі виховання. У першу чергу майбутні вчителі повинні чітко
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усвідомити, що фізичне самовиховання є процес
цілеспрямований, свідомий і вимагає регулярної
роботи над собою з використанням всіх прийомів і видів діяльності по зміцненню здоров’я. Це
забезпечує високий рівень навчально-трудової
діяльності й соціальної активності учнів.
Одне з основних вимог у процесі виховної діяльності – чітка орієнтація на вікові особливості й можливості дітей. Заходи щодо формування вмінь молодших школярів у сфері
фізичного самовиховання повинні бути спрямовані на елементи самоосвіти, фізичного загартування, тренування в улюбленому виді фізичних
вправ. Майбутнім учителям необхідно враховувати мотиви фізичного самовиховання молодших
школярів, які виражаються в особливому інтересі
до спорту й відчутті радості від успіхів. Кращі
приклади з життя відомих спортсменів підсилюють ефект фізичного самовиховання, забезпечують систематичність занять, тобто систематичність самовиховання.
У здійсненні самовиховання учнів у підлітковому віці зусилля майбутніх педагогів повинні бути націлені на організацію засвоєння
дітьми спеціального досвіду фізкультурної практики. При цьому повинне враховуватися, що
особисте самовиховання невідривно від виховання в колективі, виховання самостійності, відповідальності, самосвідомості, уміння працювати
над собою.
В учнів старшого шкільного віку самовиховання повинно носити комплексний характер і здійснюватися в декількох напрямках (моральному, естетичному і фізичному). У виховній
роботі зі школярами старших класів майбутнім
учителям необхідно розширити в них напрямку
роботи над собою. Специфічні заняття фізичною
культурою, дотримання режиму виховують в
учнів якості й установки, які сприяють формуванню організованості, цілеспрямованості й самовдосконалення.
Висновки.
Фізична культура майбутнього вчителя
як одна з основних цінностей загальної й педагогічної культури особистості забезпечує властиво
потенціал життєдіяльності, націлює педагога на
задоволення потреб у творчій праці, саморозвитку й самовдосконаленні. Це дозволяє сформувати основи й реалізувати прагнення педагога до
самовираження, самостійності, ініціативності й
відповідальності у виховній роботі зі школярами
засобами фізичної культури. Таким чином, використання засобів фізичної культури в педагогічному процесі може й повинне стати інструментом творчого відношення до предмета й
навчально-виховного процесу.
Підвищенню рівня професійних знань
майбутнього вчителя сприяє цілеспрямоване використання засобів фізичної культури в навчально-виховному процесі, на аудиторних і практич22

них заняттях, у позанавчальній діяльності й у
процесі педагогічної практики. Основними
принципами тут повинні стати наступність, єдність, взаємозв'язок і взаємозалежність різних
компонентів педагогічної діяльності. Ефективність даного процесу забезпечується єдністю
теоретичної й практичної підготовки, педагогізацією її змісту й забезпеченням системності й
комплексності процесу навчання на основі використання міждисциплінарних зв'язків, яка визначає ефективність рішення завдань гармонійного
розвитку особистості.
Процес професійного становлення майбутнього вчителя здобуває змістовність і цілісність у тому випадку, якщо забезпечуються інтеграція фізичної культури, зв'язок фізкультурноспортивної діяльності із професійною орієнтацією, з розвитком особистості, увага педагога націлюється на педагогічну освіту й самовдосконалення студентів.
Цілеспрямований безперервний вплив
засобів фізичної культури на особистість майбутнього вчителя підвищує ефективність навчально-виховного процесу, розкриває резервні потенціали студентів у саморозвитку, самовихованні
й реалізації теоретичних і практичних можливостей у виховній діяльності. Формування фізичної
культури вимагає гармонійного сполучення світоглядного, морального, інтелектуального, професійного, естетичного розвитку, який забезпечується системністю педагогічного процесу.
Подальші наші дослідження будуть
спрямовані на вивчення і аналіз форм та методів
формування професійної готовності майбутнього
вчителя до виховної роботи засобами фізичної
культури.
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МНОГОЛЕТНЯЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНА
Деминский А.Ц.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные
принципы построения многолетней системы подготовки
спортсменов.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, этапы
подготовки, спортсмен.
Анотація. Демінський О.Ц. Багаторічна система підготовки
спортсмена. В даній статті розглядаються основні принципи
побудови багаторічної системи підготовки спортсменів.
Ключові слова: учбово-тренувальний процес, етапи
підготовки, спортсмен.
Annotation. Deminsciy O.Ts. Of many years system of training
sportsman. In the given article basic principles of construction of
the of many years system of preparation of sportsmen are
examined.
Keywords: training process, stages of preparation, sportsman.

Введение.
В настоящее время система подготовки
спортсмена включает в себя четыре основных
структурных блока: отбор и спортивная
ориентация, учебно-тренировочный процесс,
соревнования,
внетренировочные
и
внесоревновательные факторы (рис 1).

1

ности, действия, операции и прочие характеристики деятельности.
При
этом
деятельность
тренера
основывается на четких целевых установках по
всем аспектам деятельности: организация,
планирование, регулирование, контроль и учет.
А деятельность спортсмена основывается на
решении тех задач, которые вытекают из
целевых установок. Кроме того, деятельность
спортсмена охватывает и такие аспекты, как:
самоорганизация, самопланирование, саморегуляция, самоконтроль (рис.2).
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Анализ основных принципов построения
многолетней системы подготовки спортсменов.
Результаты исследования.
Построение тренировочного процесса на
разных стадиях в многолетнем плане представляет собой сложную задачу. Это, прежде всего, связано с возрастным цензом и теми периодами развития и постепенного инволюционного изменения, которые происходят в организме человека.
На рисунке 3 показана структурная схе-

Рис.1. Основные компоненты, содержание и процессуальные аспекты системы подготовки
спортсмена.
Основой проективной деятельности,
предусматривающей выбор наиболее эффективного
варианта
построения
учебнотренировочного процесса, является разработка
проекта. При этом, она выступает как система
проектирования и в этом понимании проект
представляет собой организованное целое, включающее в себя цель, средство, мотивы, потреб-

ма построения тренировочного процесса, которая включает: стадию базовой подготовки;
стадию максимальной реализации спортивных возможностей; стадию спортивного долголетия. В единоборствах и игровых видах
спорта стадия базовой подготовки охватывает
младший и средний школьный возраст. Преимущественная направленность тренировочного
процесса на этапе предварительной подготовки Харків-Донецьк 2005
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общеобразовательная и общая физическая подготовка. На этапе начальной специализации общая специальная подготовка. В основном на
этой стадии создается фундамент общеобразовательной и общей физической подготовки, а также проводится большая специальная работа, по
всем разделам подготовки спортсмена.

Первые два года тренировочный процесс должен быть направлен на общую подготовку и строиться по принципу единства двух
сторон физического воспитания: общей образовательной и физической подготовки. Годичный
цикл разбивается на пять блоков, каждый из которых имеет блок базовой подготовки и блок

Рис. 2. Общая схема функционирования тренировочного процесса
СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
Стадия
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Рис.3. Структурная схема проективного построения тренировочного процесса и его направленность в многолетнем плане
Одной из очень важных проблем подготовки юных спортсменов на этапе предварительной подготовки является построение годичных циклов тренировочного процесса.
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реализации.
Первые четыре блока по длительности
соответствуют 4-м четвертям школьного учебного года, а пятый – продолжительности летнего
каникулярного отдыха (рис. 4).
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Рис. 4. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе предварительной подготовки по принципу единства общей образовательной и общей физической подготовки
(1-й год занятий). СДП – специальная двигательная подготовка; СТП – специальная теоретическая
подготовка.
На втором году занятий направленность
тренировочного процесса сохраняется с той
лишь разницей, что в 3-м блоке вместо ОФП
вводится раздел специальной физической подготовки (СПФ), а в четвертом блоке вводится раздел специальной технической подготовки (СТП)
(рис.5).
На третьем году занятий тенденция на
общеобразовательную и общую физическую
подготовку сохраняется. Больший удельный вес
падает на СФП и СТП (рис. 6).
Таким образом, этап предварительной
подготовки характеризуется своей направленностью в целях создания хорошего фундамента
по общей физической подготовке на основе
средств, имеющих широкое функциональное воздействие на все органы и системы организма, а
также созданием предпосылок для создания основы технических и тактических действий и
правильного представления об избранном виде
спорта за счет широкого использования средств
общеобразовательной подготовки.
Построение
учебно-тренировочного
процесса на этапе начальной специализации
осуществляется на основе блочной системы, но
уже по принципу рассредоточения в преимущественной направленности тренировочных требований. Каждый из блоков базовой подготовки
несет свою весомую нагрузку по какой-либо одной стороне подготовки спортсмена.

На первом году большой вес приобретает специальная подготовка (рис. 7).
В первом блоке, в основном, решается
задача специальной технической подготовки.
Изучаются основы техники базовых элементов
избранного вида спорта, осваиваются знания
различных способов их выполнения и правила
соревнований. Для поддержания физической
кондиции небольшой удельный вес падает на
общую и специальную физическую подготовку.
Содержанием второго блока базовой
подготовки является общая физическая подготовка (60%). Для закрепления изученных технических действий часть времени отводится на
специальную техническую подготовку (30%) и
незначительная доля падает на СФП (10%).
Сопряженная подготовка отражена в 3-м
блоке. Почти в равных пропорциях решаются
задачи ОФП, СФП и СТП. Специальная техническая подготовка в этом блоке имеет некоторое
преимущество.
Специализированная подготовка, в основном, имеет место в 4-м блоке. В равной мере
решаются задачи СТП и СФП. По разделу технической подготовки закрепляются и совершенствуются ранее изученные технические действия
и осваиваются новые. По разделу специальной
физической подготовки акцент падает на воспитание тех физических качеств, которые играют

Харків-Донецьк 2005
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Рис. 5. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе предварительной подготовки по принципу единства общей образовательной и общей физической подготовки
(2-й год занятий). СДП – специальная двигательная подготовка; СТП – специальная теоретическая
подготовка.
1,5

Ноябрь - Октябрь
7 недель

2,5

Январь – Март
12 недель

1,5

Апрель – Май
7 недель

1

Июнь – Август
14 недель

4-й блок
базовой подготовки

5-й блок
базовой
подготовки

Общеобразовательная
подготовка
(ООП)

Общая
физическая
подготовка
(ОФП)

Сопряженная
подготовка
(СП)

Специализированная двигательная и
техническая
подготовка
(СПД)

Активный
отдых

ООП /
ОФП
70%
30%

ОФП /
ООП
70%
30%

СТП / СФП
50 %
50%

СФП/СДП/СТП
40% 30%
30%

БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ

3-й блок
базовой
подготовки

БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ

2-й блок
базовой
подготовки

БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ

1-й
блок
базовой
подготовки

БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ

БЛОКИ

СентябрьОктябрь
8 недель

Преимущественная направленность спортивной
тренировки

Месяцы
Недели

Соотношение применяемых
средств спортивной тренировки

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Сентябрь-Октябрь
8 недель

БЛОК РЕАЛИЗАЦИИ

Месяцы
Недели

БЛОКИ

№22 - 2005

ХДАДМ-ДДІЗФВС

ОФП
100%

Рис. 6. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе предварительной подготовки по принципу единства общей образовательной и общей физической подготовки (3й год занятий). СДП – специальная двигательная подготовка; СТП – специальная теоретическая подготовка; СФП – специальная физическая подготовка.
доминирующую роль в проявлении изучаемых
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технических действий.
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На втором году данного этапа вводится
два новых раздела: тактическая подготовка и
технико-тактическая подготовка (рис. 8).
Первый блок, в основном, решает зада-
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ОФП/СФ
П
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20%

Рис. 7. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе начальной специализации по принципу рассредоточения в преимущественной направленности тренировочных требований (1-й год занятий).
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Рис. 8. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе начальной специализации по принципу рассредоточения в преимущественной направленности тренировочных требований (2-й год занятий). ТТП – технико-тактическая подготовка; СтакП – специальная тактическая
подготовка.
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Пятый блок направлен на решение задач
оздоровления подростков и создание условий
для активного отдыха. Значительная доля падает
на ОФП.

чи технической подготовки и в равной степени
задачи ОФП и СФП.
Во втором блоке ярко выражена преимущественная направленность на тактическую
подготовку. На основе изученных технических
действий изучаются элементы и связки тактических действий. Для поддержания физических
кондиций в равной степени решаются задачи
ОФП и СФП.
СентябрьОктябрь
8 недель

1
,
5

Ноябрь - Октябрь
7 недель

2
,
5

нико-тактической подготовки. Значительная доля времени отводится ОФП и СФП (рис.9).
Таким образом, на этапе начальной специализации происходит становление юного
спортсмена, формирование прочного фундамента его всесторонней технико-тактической подготовленности, воспитание физических качеств,
осуществляется выработка глубокой мотивации
к регулярным занятиям избранным видом спорта.
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Рис. 9. Ориентировочный проект построения учебно-тренировочного процесса на этапе начальной специализации по принципу рассредоточения в преимущественной направленности тренировочных
требований (3-й год занятий).
Содержанием третьего блока является
сопряженная подготовка. Почти в равной степени используются средства ОФП, СФП, СТП и
ТП.
Четвертый блок решает задачи специализированной подготовки. Особое внимание
уделяется технико-тактической подготовке.
Таким образом, на втором году большое
значение приобретает соревновательная практика. Начиная со второго блока реализации, юные
спортсмены участвуют в официальных соревнованиях, проводимых внутри ДЮСШ, матчевых
встречах и классификационных соревнованиях.
Выполняются нормативы III и II юношеских разрядов.
Третий год этапа начальной специализации сохраняет ту же блочную систему подготовки спортсменов по принципу рассредоточения в преимущественной направленности тренировочных требований. В основном он преследует
цели совершенствования техники, тактики и тех28

Стадия максимальной реализации
спортивных возможностей включает предкульминационный этап и этап высших спортивных
достижений. Особенностью содержания учебнотренировочного процесса на предкульминационном этапе являются углубление и совершенствование знаний по правилам соревнований в
избранном виде спорта, организации и проведении соревнований. Изучение, закрепление и
дальнейшее
совершенствование
техникотактических действий, воспитание и совершенствование морально-волевых качеств. Выполнение нормативов 1 взрослого разряда и КМС, МС.
Учебно-тренировочный процесс способствует осуществлению многогранной и кропотливой работе по дальнейшему расширению, укреплению и совершенствованию базы общей и
специализированной подготовки. Соотношение
средств ОФП и СФП приблизительно равно
50:50%.
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АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ З БАСКЕТБОЛУ
Дорошенко Е.Ю., Кириченко Р.О.,
Хабарова М.О.
Запорізький національний університет
Баскетбольний клуб “Козачка-ЗАлК”
Анотація. Стаття містить сучасні погляди авторів на проблему оптимального оцінювання результатів змагальної діяльності в баскетболі як головного чинника формування професійної майстерності тренера.
Ключові слова: тренер, професійна підготовка, аналіз змагальної діяльності.

Аннотация. Дорошенко Э.Ю., Кириченко Р.А., Хабарова
М.О. Анализ соревновательной деятельности как ведущий
компонент профессиональной подготовки тренера по баскетболу. Статья содержит современные представления авторов
на проблему оптимального оценивания результатов соревновательной деятельности в баскетболе как ведущего фактора
формирования профессионального мастерства тренера.
Ключевые слова: тренер, профессиональная подготовка,
анализ соревновательной деятельности.
Annotation. Doroshenko E.Yu., Kirichenko R.A., Khabarova
M.O. Analysis of competition activity as anchorman the component of professional preparation of coach on basket-ball. The
article contains modern presentations of authors on the problem
of optimum evaluation of results of competition activity in basketball as a leading factor of forming of professional trade of
coach.
Keywords: coach, professional preparation, analysis of competition activity.

Вступ.
Сучасний стан розвитку українського
суспільства потребує подальшої демократизації
всіх сторін життєдіяльності людини. Ідеали духовності, гуманізму, чесної спортивної боротьби
набувають все більш вагомого значення в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного виховання та спорту. Баскетбол – одна
з найбільш поширених і популярних спортивних
ігор в усьому світі. Динамізм і атлетизм, швидка
зміна ігрових ситуацій, практично постійна загроза кошику суперників – саме ці складові приваблюють численних вболівальників. Головне в
змаганнях – досягти результату, одержати перемогу над суперником, продемонструвати високий рівень техніко-тактичної підготовленості та
фізичних якостей. Всі ці фактори складають змагальну діяльність у баскетболі. Володіння алгоритмами оптимального аналізу змагальної діяльності є провідним компонентом професійної
майстерності тренера з баскетболу. Удосконалення цих чинників дозволить забезпечити оптимізацію навчально-тренувального процесу і
покращити спортивний результат.
Різноманітні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання
та спорту ґрунтовно і детально розглянуто у роботах російських [1], [2] білоруських [3] і вітчизняних дослідників [4]. Українські науковці та
фахівці неодноразово підкреслювали важливість
системного підходу до створення алгоритму оптимального оцінювання результатів змагальної
діяльності у баскетболі. Цей принцип знайшов
своє відображення у дисертаціях З.М. Хромаєва
[5], С.Є.Шутової [6]. Характеристику основних
ігрових прийомів у сучасному баскетболі наведено в дослідженні В.М. Корягіна [7]. В дослідженнях колективу авторів кафедри спортивних
ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного університету [8; С. 25-29], [9;
С. 63-65], [10; С. 115-116] розглянуто теоретикометодичні аспекти змагальної діяльності, особливості техніко-тактичних дій кваліфікованих
баскетболісток у нападі, сучасні системи оцінювання результатів індивідуальної технікоХарків-Донецьк 2005
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Одной из основных задач технической
подготовки спортсменов на данном этапе является дальнейшее углубленное освоение технических действий, совершенствование ранее изученных
элементов
техники,
а
также
формирование новых умений и навыков.
В структурном отношении тренировку
необходимо строить так, чтобы вначале решались задачи по формированию новых элементов
техники, а затем по совершенствованию ранее
изученных. Аналогичная работа осуществляется
и по совершенствованию техники.
На этом этапе широкое значение приобретает метод сопряженного воздействия, посредством которого осуществляется отработка деталей
и
совершенствование
техники
с
одновременным воздействием на воспитание
физических качеств спортсменов.
Тактической подготовке уделяется не
меньше времени, чем технической. Примерное
соотношение затраченного времени 70 : 30 %.
Выводы.
Таким образом, последовательное рассмотрение многолетней системы подготовки
спортсмена подтверждает проектировное построение спортивной тренировки по типу блочной системы с предварительным программированием ближайшей и конечной цели, задач и
способов общей подготовки.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем многолетней системы подготовки
спортсмена.
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тактичної діяльності у баскетболі відповідно. В
роботі В.З. Бабушкіна [11] досліджені основні
чинники, що впливають на ефективність швидкого прориву на матеріалі офіційних матчів чемпіонату Європи 1997 року.
Аналіз змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації як складової частини
професійної підготовки тренера дозволяє підійти
до вирішення проблеми оптимального оцінювання результатів змагальної діяльності з позицій системного аналізу і впритул наблизитися до
створення алгоритму оцінки змагальної діяльності. Змагальна діяльність є квінтесенцією фахової
підготовки спеціаліста. Якісний аналіз змагальної діяльності в баскетболі є провідним компонентом та складовою частиною високої професійної майстерності тренера.
Вихідні концептуальні ідеї стосовно
професійної підготовки майбутніх фахівців з
фізичного виховання і спорту ґрунтуються на
основних положеннях Конституції України, Закону України “Про фізичну культуру та спорт”
(1994), Закону України “Про освіту” (1996), Закону України “Про вищу освіту” (2002), Державної національної програми “Освіта” (“Україна
ХІХ століття”), Національної доктрини розвитку
освіти. Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор
факультету фізичного виховання Запорізького
національного університету за темою: “Оптимізація навчально-тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, які займаються спортивними іграми” (затверджено на засіданні кафедри
спортивних ігор, протокол №7 від 05.02.2004;
вченою радою факультету фізичного виховання,
протокол № 11 від 23.02.2004; науковотехнічною радою Запорізького державного університету, протокол № 7 от 19.02.2004). Напрям
дослідження відповідає тематиці Зведеного плану науково-дослідної роботи державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
на 2001-2005 роки за наступними напрямами “Оптимізація учбово-тренувального процесу
спортсменів різного віку і кваліфікації у спортивних іграх”, номер державної реєстрації
0101U006471 і “Підвищення ефективності змагальної діяльності спортсменів, які займаються
спортивними іграми”, номер державної реєстрації 010U006307.
Формулювання мети роботи.
Мета роботи - визначити оптимальні
алгоритми оцінювання ефективності змагальної
діяльності баскетболісток вищої кваліфікації з
перспективою їх подальшого використання в
процесі професійної підготовки тренера та формування його професійної майстерності.
Матеріал, методи, організація, об'єкт і
предмет дослідження. Дослідження виконано на
матеріалах протоколів офіційних ігор чемпіонату
України та Євроліги ФІБА сезону 2004/2005 ро30

ків баскетбольного клубу “Козачка-ЗАлК” та
протоколів ігор збірної України у офіційних відбіркових матчах чемпіонату Європи 2005 ротку.
Проаналізовано офіційні протоколи ігор, матеріали комплексних наукових груп, щоденники
тренерів.
Методи дослідження – педагогічні спостереження, педагогічний аналіз і узагальнення
передового досвіду, аналіз літературних джерел,
математична обробка статистичних показників
змагальної діяльності.
Об’єкт дослідження – основні чинники
професійної підготовки тренерів з баскетболу.
Предмет дослідження – аналіз змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації
в аспекті формування професійної майстерності
тренера.
Результати дослідження.
Змагальна діяльність у баскетболі це –
організоване за визначеними критеріями суперництво з метою виявлення рівня та об‘єктивного
порівняння майстерності гравців і команд.
Об‘єктивну інформацію про ефективність змагальної діяльності у баскетболі дають результати
змагань. Однак результат змагань не завжди містить інформацію про хід спортивної боротьби,
сильні та слабкі сторони гравців і команд. Для
цього використовуються інші показники, які
отримують під час реєстрації даних змагальної
діяльності. Основними напрямами дослідження
змагальної діяльності у баскетболі є наступні:
визначення загальної кількості та результативності техніко-тактичних дій; визначення ефективності та стійкості спортивної техніки; контроль
за спортивною тактикою; вимірювання фізіологічних і біохімічних реакцій організму спортсменів під час змагань та безпосередньо після їх закінчення;
контроль
психічних
станів
спортсменів. Це дослідження присвячене теоретико-методичним засадам визначення загальної
кількості та результативності техніко-тактичних
дій у баскетболі. В практиці спортивної діяльності тренеру, фахівцям у галузі баскетболу досить
часто складно об‘єктивно оцінити ефективність
змагальної діяльності гравця або окремих ланок
гри команди (захисники, нападаючі, центрові).
Існуючи на сьогодні способи оцінювання та аналізу змагальної діяльності у баскетболі визначають лише кількісні показники. В цьому дослідженні зроблено спробу об‘єктивізації даних
змагальної діяльності у баскетболі на засадах
поєднання використання математичного апарату
сучасної науки і практичних поглядів фахівців
цієї галузі.
В сучасному баскетболі відомий спосіб
оцінювання рівня техніко-тактичної майстерності гравців, що полягає у визначенні за час ігри у
кожного конкретного гравця кількості набраних
очок, фолів, підборів м’яча, результативних передач, перехватів, блок-шотів, помилок (втрат

м’яча), часу його перебування на майданчику
(мінімум – 7 хвилин), математичний розрахунок
інтегрального показника – індексу технікотактичної майстерності (INDEX) за цією формулою і кількісну оцінку рівня техніко-тактичної
майстерності.
INDEX = (POINTS – MISSED SHOTS +
REBOUNDS + ASSISTS + STEALS + BLOCKS –
T/OVERS) / TIME PLAYED (7 MINS MIN PLAY)
де: INDEX – індекс ефективності технікотактичної майстерності гравця, у.о.; POINTS –
очки, кількість; MISSED SHOTS – фоли, кількість; REBOUNDS – підбирання м‘яча, кількість;
ASSISTS – результативні передачі, кількість;
STEALS – перехоплення, кількість; BLOCKS –
блок–шоти, кількість; T/OVERS – помилки
(втрати м‘яча), кількість; TIME PLAYED – час
перебування гравця на майданчику, хвилини (мінімум – 7).
Недоліками цього способу є: відносна
точність, відсутність спеціальних коефіцієнтів до
кожного параметру та відсутність порівняння із
загальнокомандним результатом. Таким чином,
цей спосіб відносно об’єктивно відображує реальний рівень техніко-тактичної майстерності
гравця.
Відомий інший спосіб визначення рівня
техніко-тактичної майстерності, що включає визначення для кожного гравця кількості набраних
за гру очок, результативних передач, перехватів,
підбирань м’яча на щиті суперника та на власному щиті, втрат м’яча при передачах, технічних
втрат, фолів, зіграного часу, підрахунку фолів
команди суперника на конкретному гравцеві,
математичний розрахунок інтегрального показника майстерності – коефіцієнту „корисності”
гравця за нижченаведеною формулою та оцінювання техніко-тактичної майстерності гравця за її
кількісними показниками.
ККГ = ((О + РП + 1,4 · ПХ + 1,2 · БШ + 1,2 · ВЩ
+ 1,4 · СЩ + 0,5 · ФС – (2-очк. кидки-промахи )
– 1,5 · (3-очк. кидки-промахи) – 0,8 · (штрафні
кидки-промахи) – 1,4 · ВП – ВТ - Ф)) / ЗЧ,
де ККГ – коефіцієнт „корисності” гравця, у.о.; О
– очки, кількість; РП – результативні передачі,
кількість; ПХ – перехоплення, кількість; БШ –
блок-шоти, кількість; ВЩ – підбирання м’яча на
власному щиті, кількість; СЩ – підбирання
м’яча на щиті суперника, кількість; ФС – фоли
команди суперника на конкретному гравцеві,
кількість; ВП – втрати м’яча при передачах, кількість; ВТ – технічні втрати, кількість; Ф – фоли, кількість; ЗЧ – зіграний час, хвилини.
Недоліками цього способу є: відносна
об’єктивність кількості набраних гравцем очок за
гру до загальнокомандного результату, відсутність обліку спеціалізації гравця, відсутність відношення успішно виконаних ігрових дій гравцем
до їх загальної кількості, відсутність спеціально
розробленої шкали стосовно кількісного оціню-
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вання техніко-тактичної майстерності певного
гравця.
В дисертації Т. Хуцінські наведено спосіб оцінювання змагальної діяльності баскетболісток на принципово інших засадах. Попередньо
здійснюється оцінювання якостей особистості
спортсменки за п’ятьма найбільш значущими
шкалами. До отриманих даних застосовується
апарат багатомірного регресійного аналізу, за
допомогою якого створюється модель, яка дозволяє оцінити ефективність змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації за наступною формулою:
Ефективність=0,29 + 0,06*ZM + 0,07*GP + 0,07
HET – 0,06 CD + 0,04*ZR.
Показники ефективності змагальної діяльності, які отримані з допомогою застосування
даної формули, високо корелюють з реальними
даними, які отримані емпіричним шляхом [12; С.
17-18] .
В основу створення нашого способу покладено задачу розробити алгоритм визначення
рівня техніко-тактичної майстерності у баскетболі, який шляхом реєстрування результативних
передач, підбирань м’яча під щитом, перехоплень м’яча, блок-шотів, фолів суперника на гравцеві, втрат м’яча, фолів гравця, розрахунку відношення кількості набраних гравцем очок до
кількості очок, яку набрала команда, відношення
кількості результативних кидків м’яча у корзину
до загальної кількості кидків того ж гравця, відношення часу перебування гравця на майданчику
до загального часу гри дозволяє підвищити точність оцінювання рівня ефективності технікотактичної майстерності гравця у баскетболі.
Пропонуємо наступну формулу визначення індивідуальної ефективності технікотактичної математичний розрахунок інтегрального показника – індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою:
ІТТМ = 33,33 · (Ог / Ок + Σг /Σ к + t/T) + 1,4 ·
ПХ + 1,3 · ПЩ + 1,2 · БШ + РП + 0,5 · ФС – Ф –
1,2 · ВМ,
(3)
де ІТТМ – індекс техніко-тактичної майстерності
у баскетболі, у.о.; Ог - очки, набрані гравцем,
кількість; Ок - очки, які набрала команда, кількість; Σг - результативні кидки гравця, кількість;
Σк - загальна сума кидків гравця, кількість; t - час
перебування гравця на майданчику, хвилини; Т загальний час гри, хвилини; РП – результативні
передачі, кількість; ПЩ – підбирання м’яча під
щитом, кількість; ПХ – перехоплення м’яча, кількість; БШ – блок-шоти, кількість; ФС – фоли
суперника на гравцеві, кількість; ВМ – втрати
м’яча, кількість; Ф – фоли гравця, кількість;
33,33; 1,4; 1,3; 1,2; 0,5; -1; -1,2 – коефіцієнти рівняння множинної регресії.
- оцінювання техніко-тактичної майстерності гравців різних ігрових спеціалізацій за
величиною ІТТМ.
Харків-Донецьк 2005
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Критерії оцінювання рівня спортивної
майстерності гравців у баскетболі залежно від
розмірів ІТТМ та ігрової спеціалізації наведені у
таблиці 1.
Таблиця 1
Оцінювання техніко-тактичної майстерності
гравців у баскетболі
Значення ІТТМ

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Рівні технікотактичної майстерності

Захисники і
розігруючі гравці

Нападаючі і
центрові гравці

Низький

Менш 25

Менш 30

Нижче середнього

25,01 – 35

30,01 – 40

Середній

35,01 – 45

40,01 – 50

Вище середнього

45,01 – 55

50,01 – 60

Високий

Більше 55

Більше 60

Об’єктивність наведеної формули підтверджена результатами експериментального
обстеження спортсменів (гравці “Козачки-ЗАлК”
і жіночої національної збірної України).
Запропонований спосіб дозволяє підвищити точність оцінювання рівня технікотактичної майстерності гравця у баскетболі, його
особистий результат у конкретному матчі, дозволяє прогнозувати рівень його майстерності у
наступних іграх.
Спосіб здійснюють наступним чином:
- реєструють кількість набраних гравцем
очок, кількість очок, яку набрала команда, кількість результативних кидків гравця м’яча у корзину, загальну кількість кидків того ж гравця, час
перебування гравця на майданчику, загальний
час гри, кількість результативних передач, кількість підборів м’яча під щитом, кількість перехватів м’яча, кількість блок-шотів, кількість фолів суперника на гравцеві, кількість втрат м’яча,
кількість фолів гравця;
- розраховують величину індексу техніко-тактичної майстерності (ІТТМ) за формулою
3;
- визначають рівень техніко-тактичної
майстерності гравця за розміром ІТТМ згідно
ігрової спеціалізації гравця.
Приклади конкретного виконання:
1. Гравець лінії нападу набрав у грі 16
очок (команда 93 очка). Виконав 16 кидків м‘яча
у кошик, з них 8 – результативних, знаходився на
майданчику 30 хвилин (загальний час гри – 40
хвилин). Зробив 4 результативні передачі, 3 підбори м‘яча під щитом, 2 перехвати м‘яча, 4 блокшоти. Суперники отримали 4 фоли при протидії
гравцю. Гравець зробив 2 втрати м‘яча і отримав
2 персональних фоли.
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На основі зазначених параметрів розраховуємо величину індексу техніко-тактичної
майстерності (ІТТМ) за формулою:
IТТМ = 33,33 · (16/93+8/16+30/40) + 1,4 · 2 + 1,3
· 3 + 1,2 · 4 + 4 + 0,5·4 – 1·2 - 1,2 · 2 = 60,4286
Залежно від даних таблиці 1 рівень техніко-тактична майстерність даного гравця у баскетбол відповідає функціональному класу «високий».
2. Розігруючий гравець набрав у грі 10
очок (команда 80 очок). Виконав 10 кидків м‘яча
у кошик, з них 6 – результативних, знаходився на
майданчику 35 хвилин (загальний час гри – 50
хвилин). Зробив 5 результативних передач, 1
підбирання м‘яча під щитом, 3 перехвати м‘яча,
0 блок-шотів. Суперники отримали 2 фоли при
протидії гравцю. Гравець зробив 3 втрати м‘яча і
отримав 3 персональних фоли.
На основі зазначених параметрів розраховуємо величину індексу техніко-тактичної
майстерності (ІТТМ) за формулою:
IТТМ = 33,33 · (10/80+6/10+35/50) + 1,4 · 3 + 1,3
· 1 + 1,2 · 0 + 1·5 + 0,5·2 – 1·3 - 1,2 · 3 =
52,39525
Залежно від даних таблиці 1 рівень
техніко-тактична майстерність даного гравця у
баскетбол відповідає функціональному класу
«вище середнього».
Запропонований спосіб дозволяє тренеру з високою мірою точності оцінювати рівень
техніко-тактичної майстерності гравців у баскетболі.
Висновки.
Вищенаведене дозволяє сформулювати
наступне:
- аналіз змагальної діяльності є провідним компонентом формування професійної майстерності тренера з баскетболу і складається з
наступних елементів - визначення загальної кількості та результативності техніко-тактичних
дій; визначення ефективності та стійкості спортивної техніки; контролю за спортивною тактикою; вимірювання фізіологічних і біохімічних
реакцій організму спортсменів під час змагань та
безпосередньо після закінчення; контроль психічних станів спортсменів;
- запропонований нами спосіб оцінювання техніко-тактичної майстерності баскетболістів ефективний і може бути використаний в
практиці навчально-тренувальної роботи і змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації.
Перспективи подальших розвідок будуються на положеннях створення алгоритму оцінювання результатів змагальної діяльності баскетболісток вищої кваліфікації прогностичного
характеру з використанням медико-біологічних
(індивідуальні біологічні ритми) та спеціальних
компонентів (результати навчально-тренувальної
діяльності).
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Анотація. Зубченко Л.В., Кирилаш А.Р. Психологопедагогічна характеристика процесу становлення викладача
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Ключові слова: адаптація, процес, майстерність, фактори,
етапи.
Annotation. Zoubchenco L.V., Cirilash A.R. psychologypedagogical description of becoming teacher of physical education and sport. In this article the process of psychologypedagogical analysis is presented. This process shows the foundation of young professor of High School.
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Введение.
Общеизвестным является тот факт, что
становление преподавателя физического воспитания и спорта осуществляется в процессе активного взаимодействия социальной среды и его
личности, который имеет свое сложное содержание, различный адаптационный период и специфику проявления своего творческого дарования
[2].
Исследуя процесс становления 20 молодых преподавателей в высших учебных заведениях Ш – ІУ уровня аккредитации нами установлено, что он противоречив, непрямолинейный,
этапный, как «переход возможности в действительность» или как промежуточное звено между
завершением учебы в ВУЗе и самостоятельным
выполнением функциональных обязанностей.
Необходимым условием эффективного процесса
становления является активность самой личности, осознание ею своего конкретного нового
положения. Именно эта осознанность педагогической деятельности выступает мощным стимулятором «всего гигантского запаса энергии и
талантов» человека, как в сфере личной спортивной деятельности, так и в системе работы коллектива спортивно-педагогических дисциплин
или кафедры физического воспитания и спорта
[3, 4]. Нельзя не согласиться, что становление
предполагает «переход от одной ступени развития к другой, возникновение нового и исчезновение старого».
Анализ трудов классиков педагогической мысли Г.С.Сковороды, К.Д.Ушинского,
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, идей педагогов-новаторов Е.И.Ильина, В.Ф.Шаталова,
Ш.А.Амоношвили, специальной психологопедагогической литературы позволил нам обосновать в содержании процесса становления преподавателя физического воспитания и спорта
основные позиции, суть которых можно представить следующим образом [1]:
Во-первых, становление преподавателя
физического воспитания и спорта всегда осуществляется в органическом единстве с ведущим
воздействием социально-экономических условий, политики государства, морали общества,
влияния средств массовой информации (телевидения, радио, прессы) и конкретного педагогического коллектива, эффективность которого неХарків-Донецьк 2005
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мыслима без активности личности самого педагога. Опыт свидетельствует, что при наличии
названых объективных факторов активная позиция педагога имеет решающее значение в процессе его творческого становления и овладения
педагогическим опытом.
Во-вторых, становление преподавателя
физического воспитания и спорта возможно
только в педагогической деятельности. Именно
«в деятельности человека его психика не только
проявляется, но и формируется», совершенствуется. Как известно, это многоэтапный процесс
постепенного наращивания творческого потенциала педагога от отдельных элементов до системы, в ходе которого осуществляется большей
частью не формирование, а развитие у преподавателя профессиональных свойств и качеств,
умений и способностей. В полной мере и к преподавателю может быть отнесен вывод классиков педагогической мысли о том, что «формирование
личности
осуществляется
как
непрерывный процесс, состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные
особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. В переходе от одной стадии к другой закономерно проявляется преемственность».
В-третьих, становление преподавателя
физического воспитания и спорта не заканчивается полным и окончательным формированием
личности педагога-мастера, а является лишь его
важнейшим промежуточным этапом [5]. Хотя
четкой границы между становлением и зрелостью не существует. В этом смысле нельзя не
согласиться с мнением о том, что «можно говорить лишь в плане различных степеней знаний,
опытности. Однажды и на всю жизнь овладеть
педагогической специальностью нельзя».
Данные теоретические положения определили характер исследования процесса педагогического становления молодого преподавателя
физического воспитания и спорта, которое
включило опрос 50 преподавателей с различным
стажем педагогической работы в ВУЗах; беседы
с различными категориями преподавателей (проведено более 100 бесед с преподавателями, заведующими кафедрами, деканами, студентами,
сотрудниками, руководителями вышестоящих
инстанций, организующих педагогическую деятельность в регионе); теоретический анализ проблемы; целенаправленное и систематическое
наблюдение за педагогической деятельностью 20
начинающих преподавателей и 30 опытных педагогов; анализ различных документов педагогической деятельности.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей роботы.
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Провести
психолого-педагогический
анализ процесса становления молодого преподавателя высшего учебного заведения.
Результаты исследований.
На основе выявленных особенностей педагогической деятельности молодых преподавателей, обобщенных результатов комплексного
исследования были определены важнейшие
структурные компоненты процесса становления
молодых преподавателей физического воспитания и спорта, которые проранжированы нами
следующим образом: а)глубокое и творческое
овладение содержанием преподаваемого предмета (ответило 98% респондентов); б) совершенствование методических навыков и умений (93%);
в) развитие педагогической направленности, как
определяющего
элемента
психологической
структуры личности (84%); г) развитие творческого потенциала преподавателя, проявление его
потенциальных дарований (75%); д) утверждение
собственного стиля педагогической деятельности
(65%); е) развитие отношений сотрудничества со
студентами и членами педагогического коллектива (60%).
Исследованием установлено, что структурными компонентами педагогического становления преподавателя физического воспитания и
спорта является также развитие необходимых
профессионально-педагогических качеств личности, навыков и умений организации научноисследовательской и воспитательной работы.
Ядром становления выступает профессиональное
совершенствование, содержание которого многогранно и своеобразно для каждого педагога [5,
7]. В ходе профессионального совершенствования у молодого преподавателя развиваются его
педагогическая направленность, компетентность,
происходит накопление и развитие творческого
потенциала и на этой основе вырабатывается
личный индивидуальный стиль деятельности.
Важнейшими структурными компонентами становления преподавателя физического
воспитания и спорта является совершенствование его педагогической направленности, развития педагогической компетентности, совершенствование методики преподавания, накопление
творческого потенциала, формирование у каждого преподавателя личной педагогической системы профессиональной деятельности. В этой связи
весьма
уместны
слова
классика
педагогической
отечественной
теории
В.А.Сухомлинского, который учил, что «у каждого думающего педагога есть своя система».
Известно, что в ходе освоения специальности и
дальнейшего профессионального совершенствования каждый педагог накапливает специфические знания, определяющие структуру его работы. Овладевая приемами и методами обучения и
воспитания студентов, он формирует комплекс
умений реализовать свои знания на практике.

Теоретические и практические знания вместе с
умениями и личностными качествами преподавателя, влияющими на процесс его деятельности,
создают единую систему, которая называется
личной педагогической системой преподавателя.
Повышение эффективности процесса
становления молодых педагогов остро ставит
требования, чтобы ими руководили творческие
руководители педагогических коллективов, способные прогнозировать деятельность подчиненных, педагогически целесообразно разрешать
возможные противоречия [3, 4].
Общеизвестным является то, что становление преподавателя физического воспитания и
спорта - процесс крайне противоречивый. Противоречивость обусловлена многообразием факторов, а именно: а) социальными (рыночные отношения, учебно-материальная база, жилищные
условия и др.); б) социально-психологическими
(нравственный климат в коллективе, наличие
творческой обстановки, уровень адаптации педагога в деятельности и др.); в) индивидуального
развития личности молодого преподавателя (педагогические способности, степень личной активности, ведущая мотивация и др.).
Опыт свидетельствует, что определяющее влияние среди названных факторов на процесс становления оказывает профессиональная
готовность и мотивация деятельности молодого
педагога. По мнению С.Л.Рубинштейна «Мотивы
определяются задачами, в которые включается
человек…. Мотив для данного действия заключается именно в отношении к задаче, к цели и
обстоятельствам – условиям, при которых действие возникает». Нельзя не согласиться с тем, что
деятельность и задачи педагога находятся в органическом единстве.
Процесс становления преподавателя
физического воспитания и спорта является
управляемым. Можно выделить относительно
самостоятельные этапы его роста. Первым этапом становления педагога является адаптация к
новым условиям деятельности. Опыт свидетельствует, что большинство начинающих преподавателей на первых порах испытывают значительные затруднения. Молодой преподаватель их
преодолевает с известной затратой физических и
моральных сил. Педагогическая практика свидетельствует, что процесс адаптации молодого
преподавателя как правило длится от 3 месяцев
до 1 года [6].
Вторым этапом становления является
активное овладение преподавателем физического
воспитания и спорта профессиональным опытом.
Данный этап не говорит о том, что во время
адаптации педагог не принимал участие в профессиональной практике. Движущими силами
процесса становления, как мы отметили выше,
является разрешение трудностей, способствующих овладению профессиональным опытом.

1

Среди трудностей, наиболее часто встречаются:
большая учебная нагрузка; загруженность общественной работой; отсутствие в коллективе доброжелательной обстановки; недостаточная методическая подготовленность и др. Второй этап,
как правило, в основном завершается через 2 – 3
года [6].
Третий этап становления преподавателя
физического воспитания и спорта является заключительным. В его содержании отмечен четкий переход молодого педагога к осознанному
педагогическому творчеству. Вместе с этим
нельзя не заметить, что этот этап также сложный
и противоречивый. Для большинства педагогов
он длится 3 - 4 года. Все определяется знаниями,
развитыми умениями и навыками, личными способностями, высокой организацией труда, вдумчивым отношением к профессиональной деятельности.
Выводы.
Следовательно, процесс становления
преподавателя физического воспитания и спорта
– диалектический и динамичний процесс, имеющий как свое содержание, характерные особенности, так и определенные этапы профессионального роста. Таковы основные наиболее
общие рекомендации и выводы для преподавателей физического воспитания и спорта и педагогических коллективов в целом.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем процесса становления преподавателя
физического воспитания и спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВСПОРТСМЕНОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Зюзюков А.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко
Аннотация. В данной статье обосновано значение профессиональной подготовки студентов-спортсменов в учебном и
учебно-тренировочном процессах. Раскрыта роль и содержа-
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ние особенностей повышения эффективности учебнотренировочного процесса подготовки студентов-спортсменов
для работы учителями физической культуры и тренерами.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, комплексный подход, дифференциация и индивидуализация процесса
обучения студентов различных категорий.
Анотація. Зюзюков А.В. Оптимізація професійної підготовки
студентів-спортсменів у вищих учбових закладах. В даній
статті обґрунтовано важливе значення професійної підготовки студентів-спортсменів у вузах в учбовому і учбовотренувальному процесах. Розкрита роль і зміст особливостей
підвищення ефективності учбово-тренувального процесу
підготовки студентів-спортсменів для роботи вчителями
фізичної культури і тренерами.
Ключові слова: професійна підготовка, комплексний підхід,
диференціація і індивідуалізація процесу навчання студентів
різних категорій.
Annotation. Zyuzyukov A.V. Optimization of professional preparation of students-sportsmen in higher educational establishments.
Іn this article the important value of professional preparation of
students-sportsmen is grounded in institutes of higher in educational and educational training processes. A role and maintenance
of features of increase of efficiency of educational training process of preparation of students-sportsmen is exposed for work by
the teachers of physical culture and trainers.
Keywords: professional preparation, complex approach differentiation and individualization of process of teaching of students of
different categories.

Введение.
На современном этапе развития высшей
школы большое значение имеет физическое воспитание студенческой молодежи как составная
часть учебно-воспитательного процесса. Физическое воспитание призвано способствовать подготовке гармонически развитых, высококвалифицированных специалистов, хорошо понимающих
свой долг перед обществом.
Подготовку учителей физической культуры и тренеров осуществляют факультеты физического воспитания и институты физической
культуры и спорта.
В высших учебных заведениях решение
вопросов развития спорта студентов возложено
на отделения спортивного совершенствования
специализированных кафедр, кафедры физического воспитания и на спортивный клуб вуза.
Оно должно способствовать повышению спортивного мастерства студентов по избранному
виду спорта на основе всесторонней физической
подготовки и эффективности их практической
деятельности. Анализ работы этих отделений
показывает, что одним из наиболее сложных
звеньев в подготовке студентов-спортсменов
является обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и организация педагогического
контроля. Система контроля должна охватывать
все компоненты процесса тренировки, включая
обобщение характеристики соревновательной и
тренировочной деятельности, состояние здоровья, уровни специальной функциональной, физической, технической и тактической подготовленности. С помощью этой системы необходимо
проверять и анализировать ход выполнения плана подготовки, выявлять несоответствие между
запланированным и достигнутым уровнем под36

готовленности, а также резервы роста спортивных достижений.
Задача
повышения
эффективности
учебно-тренировочного процесса в группах
спортивного совершенствования вуза должна
сочетаться с общеобразовательной направленностью. Нужно, чтобы молодой специалист, прибыв на место работы, стал пропагандистом физической культуры и спорта, особенно в
сельской местности и при необходимости мог
выполнять функции тренера-общественника.
Сложность изучения личности учителя
привела к привлечению и использованию данных
современной психологии, трудов С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, А.Г. Ковалева, К.К. Платонова.
Общность объекта изучения позволила
воспользоваться опытом и результатами специальных работ в области профессиографии учителя физического воспитания таких педагоговисследователей, как Н.Д. Левитов, Ф.Н. Голоболин, Н.В.Кузьмина, А.И. Щербаков, В.А. Сластенин.
Работа выполнена по плану НИР Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко.
Формулирование цели исследования.
На основании изучения литературы целью исследования является - изучить особенности
построения
учебного
и
учебнотренировочного
процесса
студентовспортсменов, обучающихся в вузе, с целью
улучшения их профессиональной подготовки.
Результаты исследования.
В многочисленных исследованиях показаны роль и значение различных методов, форм
и приемов обучения. Их анализ позволяет оценить достоинства и недостатки каждого, в связи,
с чем нет основания отдавать предпочтение одному из них, как универсальному.
Учебный процесс предусматривает использование разных приемов и методов обучения
в их оптимальном сочетании. В зависимости от
целей и задач обучения, а также контингента
студентов, могут применяться: программированное обучение в сочетании с проблемным; алгоритмический подход с изучением учебного материала
по
программированным
учебным
пособиям; метод частых групп с проблемным
обучением и с программированным контролем
знаний; традиционное изложение материала с
элементами беседы и проблемной постановкой
вопросов.
Такой подход позволяет активизировать
деятельность студентов, готовить их к самостоятельной творческой работе, индивидуализировать работу в условиях массового обучения, привить
навыки
учебно-исследовательской
деятельности. Все это будет способствовать под-

готовке специалистов в вузах на более высоком
уровне.
Другой вопрос - это дифференциация и
индивидуализация процесса обучения студентов
различных категорий.
Специфика институтов отражается на
учебной деятельности студентов-спортсменов.
Одной категории обучающихся приходится часто отрываться от нормальной учебной деятельности в связи с выездами на сборы и соревнования. В силу этого процесс приобретения ими
знаний значительно усложняется. В данном случае индивидуальный подход особенно необходим, так как он позволяет оптимизировать самостоятельную работу по приобретению знаний.
Другая категория студентов - те, у которых спортивные достижения не столь велики и
которые только эпизодически отрываются от
занятий. У этих студентов учебный процесс реализуется более планомерно.
Такая дифференциация студентов предполагает применение в учебном процессе при
передаче им знаний не единой программы, а трех
ее видов: минимум, максимум, дифференцировочно-акцентированная.
В отличие от дифференцированного
обучения, широко практикуемого на Западе и
имеющего в своей основе ярко выраженный элитарный характер, предлагаемые учебные программы ориентированны на различные категории
студентов в силу их специфической деятельности.
Программа-минимум обеспечивает получение знаний по предметам, согласно требованиям, предъявляемым программой для университетов. Она дает возможность студентам,
находящимся на свободном графике посещение
занятий и активно занимающихся спортивной
деятельностью, изучать учебный материал в необходимом объеме. При самообучении широко
используются различного рода методические
пособия, рекомендации, программированные
учебные материалы с выполнением индивидуальных занятий по самоконтролю. Эффективность обучения в этом случае зависит от совершенствования
методических
материалов,
грамотно составленного индивидуального графика прохождения учебного материала и мотивации студентов к получению знаний.
Программа-максимум
предназначена
для второй категории студентов. В процессе ее
реализации последовательно изучается учебный
материал с использованием различных методов,
форм и приемов обучения, что позволяет приобретать более глубокие знания и значительно превысить объем знаний, предлагаемый программой-минимум.
Дифференцировочно-акцентированная
программа обеспечивает получение знаний по
предмету дифференцированно, в зависимости от
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желания студента. Отдельно темы могут быть
пройдены или по минимуму или по максимуму
со значительным акцентом на углубление и расширение знаний в той или иной области.
В последнее время актуальное значение
приобретает исследование вопросов предметной
дидактики. Каждый предмет имеет свои специфические особенности, которые необходимо
учитывать при обучение. Кроме того, изучение
различных тем по предмету также требует дифференцированного подхода к применению различных методов, приемов, форм организации
учебного процесса, использованию технических
и наглядных средств. Практика показывает, что
там, где применяется стандартное, воспроизводящее обучение, без учета характерных особенностей изучаемого предмета, успеваемость очень
низкая.
Немаловажное значение в связи с этим
приобретает учет психолого-педагогических
особенностей студентов различных специализаций. Есть виды спорта коллективные, и есть индивидуальные. Представители игровых видов
спорта, как правило, очень контактны. С ними
можно проводить оживленные беседы, дискуссии, ставить проблемные вопросы, что в значительной мере развивает активное творческое
мышление.
Студентам, занимающихся легкоатлетическими прыжками, бегом, толканием и т.д.,
присущи организованность и дисциплинированность, так как эти виды легкой атлетики предъявляют большие требования к точности, аккуратности и чистоте исполнения заданий.
Выводы.
Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать следующее заключение:
1. В учебном процессе вузов при передаче
знаний необходимо оптимально сочетать различные приемы, формы и средства обучения с
учетом их соответствия и содержания образования и реальным возможностям обучающихся.
2. Необходимо обеспечить дифференцированный и индивидуальный подходы, особенно
в работе со студентами, находящимися на свободном графике обучения, в силу их специфической деятельности.
Перспективы.
В данной статье указаны лишь некоторые апробированные способы улучшения оптимизации профессиональной подготовки студентов-спортсменов.
Комплексный подход к подготовке учителя предполагает изменение всей системы педагогического образования: не только его целей,
содержания, но и применяемых технологий, условий обучения.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения проблем в
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УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЕРОБІКИ
Калініченко О. М.
Учитель фізичного виховання НВК№ 112
Анотація. Урок охоплює усі складові навчального процесу:
цілі та завдання, зміст навчального матеріалу, методи й засоби, етапи засвоєння, їх послідовність та різноманітність поєднань.
Ключові слова: аеробіка, комплекс вправ, урок, рух, фізична
культура, якості.
Аннотация. Калиниченко Елена. Урок физической культуры
с элементами аэробики. Урок охватывает все составные
учебного процесса: цели, задачи, содержание учебного материала, методы и способы, этапы усвоения, их последовательность и разнообразие.
Ключевые слова: аэробика, комплекс упражнений, урок,
движение, физическая культура, качества.
Annotation. Kalinichenko Elena. The Lesson of the physical
culture with element of the aerobics. Lesson covers all component
scholastic process: purposes and problems, contents of the scholastic material, methods and ways, stages of the assimilation, their
sequence and variety.
Keywords: aerobics, complex of the exercises, lesson, motion,
physical culture, quality.

Вступ.
Однією із складових змісту фізкультурної освіти необхідно вважати аеробіку. Наукові
джерела з фізичної культури вважають аеробіку
як засіб, за допомогою якого зміцнюється здоров’я, формується правильна постава, а також
розвиваються необхідні рухові (фізичні) якості
[1-3]. Аеробіку необхідно розглядати не як окремий розділ програми, а як один із засобів фізичної культури в школі. Урок фізичної культури
триває 40 - 45 хвилин. Учитель створює на уроці
оптимальні умови для здійснення процесу фізичного розвитку засобами аеробіки.
Робота виконана згідно плану навчально-виховного комплексу №112 та за умовами 2
туру Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року 2005”.
Формулювання цілей роботи.
Розвиток фізичних якостей дитини за
допомогою уроку з елементами аеробіки.
Результати роботи.
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Урок з елементами аеробіки, як і інші
форми занять фізичними вправами, має три частини – підготовчу, основну та заключну.
В підготовчій частині уроку центральне
місце займає функціональна підготовка організму. Зміст підготовчої частини уроку повинен
бути тісно пов’язаний з наступною діяльністю
учнів в основній.
Цілі та відповідні дидактичні, виховні та
розвиваючі завдання уроку досягається в його
основній частині. Вона може мати кілька етапів.
Кількість цих етапів залежить від кількості завдань уроку, а тривалість етапів – від пріоритетності окремих завдань уроку.
У заключній частині уроку треба забезпечити спрямоване, поступове зниження функціональної активності організму, для чого підбираються легко дозовані навантаження.
Завдання роботи з учнями на уроці з
елементами аеробіки органічно пов’язані з основною метою – зміцнення здоров’я, сприяння правильному фізичному розвитку та багатосторонній фізичній готовності, розвитку швидкості,
спритності, гнучкості, навчання основам аеробіки.
Комплекси вправ аеробіки можна виконувати у групі або самостійно. Елементи аеробіки на уроці можна включити як у підготовчу частину уроку, так і в основну та заключну частини.
Заняття аеробікою бажано проводити з
усіма учнями класу, що мобілізує на виконання
вправ у повну силу, спонукає проявляти більше
старання та наполегливості в подоланні труднощів. До того ж під час їх проведення виховується
колективізм, почуття товарищества. На уроці
також можна використовувати і групові форми
організації заняття. У них головну роль виконує
вчитель фізичної культури, який показує вправи
для кожної групи із визначеною послідовністю.
Іноді роль лідера в групі може взяти фізорг класу
або краще підготовлений учень.
Варіюючи змістом, тривалістю та інтенсивністю вправ, можна добиватися різного розвиваючого ефекту. Наприклад, коли переважно
використовувати загальнорозвиваючі вправи, які
охоплюють усі м’язові групи, та спеціальні вправи для формування постави в повільному та середньому темпі, з невеликим дозуванням в продовж не більш 30 хвилин, то заняття будуть
носити оздоровчий характер.
Під час уроку учитель повинен так організувати учнів, щоб мати можливість контролювати їх та своєчасно регулювати навантаженість.
Тому найбільш вдалим вважається фронтальний
спосіб навчання, при якому комплекс вправ одночасно виконують всі учні. Він забезпечує велику щільність уроку та можливість багатократного повторення вправ.
Комплекси вправ необхідно підбирати
згідно майбутньої діяльності учнів. Так, в підго-

товчій частині уроку, основним змістом якої є
легкоатлетичні стрибки, можна використовувати
вправи переважно для м’язів нижніх кінцівок:
багаторазові рухи в гомілковостопних, колінних,
кульшових суглобах, різні бігові та стрибкові
вправи. Уроки, на яких учні вивчають гімнастичні вправи, мають низьку моторну щільність та
навантаженість.
Підвищити її можна, якщо включити в
підготовчу частину інтенсивні вправи аеробіки.
Орієнтовний зміст вправ наводимо в таблиці 1.
Таблиця 1.
Орієнтований комплекс розминки в підготовчій
частині уроку з елементами аеробіки.
№
п/п

Зміст підготовчої частини уроку (10-15 хв.)

Дозування

Шикування,
рапорт,
розподілення за порядком,
повідомлення
задач уроку.
Біг

1 хв.

Вправи на гнучкість:
для гомілок, задньої
частини
стегна
та
вправи на розтягування
нижньої частини спини
стоячи
Вправи для окремих
груп м’язів: згинаннярозгинання шиї, поворот голови із сторони в
сторону, колові рухи
плечима, наклони тулуба,
згинаннярозгинання в колінних
суглобах, відштовхування стопами з наступним розслабленням,
пліє, степ-тач (крок
приставити) з рухами
рук

4-7 хв.

1 хв.

4-6 хв.

Організаційнометодичні
вказівки
Рапорт
здає
черговий класу.
Виконувати у
повільному
темпі.
Виконувати
повільно, без
ривків; коліна
втянуті, ноги
прямі.
Виконувати в
середньому
темпі з фіксацією початкових та кінцевих положень.

Цікаві та корисні для учнів різні завдання на узгодження вправ аеробіки з музикою, які
сприяють розвитку одночасно фізичних якостей
та музичних здібностей. Такими завданнями можуть бути: виконання однієї і тієї ж вправи під
різну музику, в різному темпі, із зміною ритму;
закінчення вправи з кінцем музичного супроводу. Ці завдання можуть даватися і у формі змагань. Наприклад, одній з команд доручають виконати вправу із зміною положення на кожний
рахунок, а другій – через рахунок. Виграє команда, яка допустила менше помилок.
Самостійні заняття аеробікою проводять
дома та потребують від учнів певної цілеспрямованості. Учням пропонується виконувати вправи,
які вивчили у школі. Для цього рекомендується
давати домашні завдання. Якість виконуємого
домашнього завдання треба обов’язково перевірити на уроці.
Згідно Програми з фізичного виховання
для учнів 1 – 11-х класів загальноосвітньої шко-

1

ли використання ритмічної гімнастики (аеробіки)
передбачається здійснювати в самих різних формах. На уроках фізичної культури вправи ритмічної гімнастики пропоную замінити вправами
аеробіки для учнів з 1 по 11 класи. Ці вправи
можна використовувати як підготовчі або підвідні, як вправи для розвитку фізичних якостей, у
вигляді спеціальної розминки або змагань. Складаючи комплекс вправ аеробіки для уроку фізичної культури, незалежно від його призначення та
тривалості, необхідно додержуватися наступних
основних принципів:
- кожний комплекс повинен починатися з невеликої розминки, яка складає ЗРВ на правильну
поставу, підготовчих вправ для оволодіння рухами основної частини комплексу; вправ для
окремих частин тіла, які виконуються в положені
стоячи. Для розминки відводиться 15% загального часу комплексу;
- вправи повинні охоплювати всі частини тіла,
всі м’язові групи. Особливу увагу треба приділяти вправам, які зміцнюють м’язи спини та покращують поставу. Кожна вправа повинна переслідувати певну мету – розвивати, зміцнювати та
інше;
- не слід часто змінювати вихідне положення;
- в основній частині комплексу необхідно послідовно вирішувати завдання, які стоять перед даними заняттями. Зміст та кількість завдань залежить від мети уроку. На основну частину
відводиться 70% часу, включивши вправи для
усіх частин тілу, всіх м’язових груп, які виконуються з різних вихідних положень;
- навантаженість у комплексі повинна збільшуватись та зменшуватись поступово. Після кожного збільшення навантаженості повинно слідувати
її зниження. Найбільший пик навантаженості
приходиться на серію бігових, стрибкових вправ.
Кількість пиків може бути різним (1-3) та залежить від тривалості комплексу та підготовленості учнів. Зниження навантаженості можливо за
рахунок вправ на дихання, різних видів ходьби, а
також ЗРВ, які виконуються в повільному темпі;
- на заключну частину комплексу відводиться
20% часу. Змістом заключної частини є ЗРВ та
нескладні танцювальні кроки у повільному темпі, вправи на дихання та розслаблення.
Рекомендуємо використовувати наступний зміст комплексу з елементами аеробіки для
початкових класів.
Орієнтований комплекс вправ для уроків з
елементами аеробіки в початкових класах:
1. «Потягушечки». Ходьба на носках із потягуванням догори. Ходьба на носках з оплесками
над головою. Темп повільний, 10-15 сек.
2. «Гномик». Ходьба на п’ятах в напівприсіді.
Темп повільний, 10-15 сек.
3. «Мавпа». Ходьба на зовнішніх сторонах стоп,
руки розслаблені. Темп повільний, 10-15 сек.
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4. «Цапля». Ходьба з високим підніманням прямих ніг.
5. «Ведмідь». Ходьба в упорі стоячи.
6. «Багатоніжка». Ходьба в упорі на колінах, захопити руками нижню частину гомілки учня,
який іде попереду.
7. «Маятник». В. П. – стійка ноги нарізно. 1. Нахил голови уперед. 2. Те ж ліворуч. Темп середній, 8 разів в кожен бік.
8. «Кукла». В. П. – стійка ноги нарізно, кисті розігнуті. 1-8. Почергове піднімання плечима. 9-16.
Одночасне піднімання плечима. Темп середній, 2
рази.
9. «Чебурашка». В. П. – стійка ноги нарізно, руки
за голову. 1-2. Напівприсід на правій з нахилом
праворуч, правим ліктем торкнутися правого
коліна. 3-4. Те ж, в іншу сторону. Темп середній,
8 разів.
10. «Коник». Біг на місці з високим підніманням
колін. Темп швидкий, 10 сек.
11. «Ведмідь - малишок». Стрибки з однієї ноги
на другу, руки по сторонах зігнуті, долоні уперед. Темп швидкий, 10 сек.
12. “Жабеня”. В. П. – присід, коліна нарізно, долоні на підлогу. 1. Стрибок догори, ноги нарізно,
руки догори. 2. В. П. 4-8 разів. Темп середній.
13. “Зайчик”. Стрибки на двох, зігнуті руки уперед, долонями униз, кисті в кулаках. Стрибки
виконувати на місці та в русі. Темп швидкий, 10
сек.
14. “Потяг”. Ходьба на місті пружинячим кроком, зігнуті руки уперед, кисті в кулаках. Почергові рухи по колу руками уперед. Темп середній,
10 сек.
15. “Силач”. В. П. – стійка ноги нарізно, руки по
сторонах. 1-2. Зігнуті руки до плечей, кисті в
кулаках. 3-4. В. П. 8-16 разів. Вправу виконувати
з напругою. Темп середній.
Вправи можна різноманітити з виконанням на підлозі з цікавими назвами, щоб діти
краще їх запам’ятали.
Орієнтований урок з елементами аеробіки
для учнів початкових класів (елементи аеробіки включені в підготовчу частину уроку –
комплекс розминки в віршах під музичний
супровід).
Тема уроку: УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК
”ТВАРИНИ У СПОРТЛАНДІЇ”
Мета уроку:
1. Виховувати навички самостійних занять фізичною культурою.
2. Сприяти розвитку фізичних якостей; уваги,
пам’яті, психіки й інтелекту; формувати навички здорового способу життя.
Завдання уроку:
1. Дати учням інформацію про здоровий спосіб
життя, про користь занять фізичними вправами.
2. Всебічний розвиток учнів за допомогою виконання вправ за заданими віршованими об40

разами та розвиток рухових здібностей засобами вправ аеробіки та рухливих ігор.
План – сценарій уроку:.
ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА – 15 ХВИЛИН.
1. В небі сонечко пливе - о. с. ноги
нарізно, підняти руки угору і розставити їх в
сторони, начебто охоплюючи сонечко. Ця вправа сприяє врівноваженню нервової системи і
спрямує на радісне сприйняття світу.
2. Дужий вітер травку мне - в. п. випад вперед, руки угору. Нахил вперед, зігнувши ногу у
коліні. Робити рухи руками та тулубом назад 510 разів, імітуюючи, як вітер мне травичку. Ця
вправа допомогає прояву сили й усвідомленню
невидомого, наприклад, вітру.
3. У струмку журчить водичка - о. с. ноги
нарізно, руки зігнуті в ліктях, рухи руками назад
з поворотами таза. Ця вправа сприяє розслабленню і розкріпаченню м’язів і суглобів.
4. Маха хвостиком лисичка - в. п. стійка на
колінах, оберти тазом у всіх напрямках. Потрібно зробити акцент на піднятті куприка, як хвостика в лисички. Ця вправа сприяє нормалізації
багатьох життєвих процесів. Образ лисички розвиває кмітливість і здатність швидко виходити з
важких ситуацій.
5. Повзе равлик – не спішить - в. п. одна нога
на коліні. Крокувати іншою, підтягуючи зігнуту
в коліні 5-10 разів. Потім поміняти ноги і повторити. Ця вправа зміцнює гомілковостопні й колінні суглоби, розвиває працьовитість і терпіння.
6. Швидко ящірка біжить - в. п. стійка на
колінах, швидко-швидко пересуватися. Ця вправа зміцнює коліна і розвантажує хребет, учить
швидко реагувати на умови життя, що змінюються.
7. Головою слон киває - в. п. стійка на колінах,
повільно і важно кивати головою в різні сторони
5-10 разів. Ця вправа сприяє зміцненню шийного
і грудного відділів хребта, запобігає порушенню
постави, сприяє нормалізації внутрішньочерепного тиску. Образ слона розвиває силу, стабільність, урівноваженість характеру.
8. Білка хвіст свій доганяє - в. п. упор присівши. руки на підлозі. Стрибком перемістити ноги
навколо рук, переставити руки і знову стрибком
перемістити ноги і т. д. 5-15 разів. Вправа зміцнює рівномірно всі м’язи і суглоби, розвиває
спритність і стрибучість. Образ білки розвиває
швидкість і спритність у прийнятті рішень.
9. Корінці ведмідь копає - в. п. упор присівши,
робити рухи, що імітують копання ведмедем корінців. Вправа розвиває зосередженність і стійкий спокій.
10. Квочка листя розгрібає – о. с., робити рухи
ногами, імітуючи розгрібання. Треба прагнути
робити якомога ширші рухи ногою, зберігаючи
рівновагу. Вправа розвиває здатність триматися
на ногах.

11. Ловить рибку сірий котик, Схопить лапкою – і в ротик –
о. с.. різко присісти, ніби щось схопити руками,
о. с., імітувати поїдання їжі. Повторити 5-20 разів. Вправа різко переключає роботу великих
м’язів на дрібні, що актуально для розвитку мови.
12. В річці качечка пливе - в. п. лежачи на животі, ноги зігнуті в колінах, узятися руками за
ноги, підняти голову, прогнутися назад та похитатися в такому положенні 5-10 разів. Вправа
розвиває силу і гнучкість спини, виправляє і запобігає порушення постави.
13. А в траві змія повзе - в. п. лежачи на животі,
руки долонями униз біля плечей спереду. Розігнути руки, прогнутися вправо – уліво. Те ж, але
руки з’єднанні за спиною. Повторити 2-3 рази.
Вправа розвиває силу, гармонізує усі функції
організму, запобігає і виправляє порушення постави, розвиває гнучкість характеру, рішучість,
стрімкість.
14. Скаче високо квакушка - в. п. упор присівши, стрибок вперед, розігнувши ноги в колінах і
приземлитися знову в вихідне положення. Повторити 5-10 разів. Вправа робить могутню, зміцнювальну дію на м’язи ніг і стимулює вплив на
весь організм. Розвиває стрибучість та тренує
серцево-судинну систему., концентрує енергію
позитивних емоцій, спрямованих на досягнення
мети, як у стрибку жаби.
15. Насторожив зайчик вушка - в. п. сидячи
на колінах, імітувати долонями вушка на голові.
Ця вправа – відпочинок після навантаження попередньої вправи. Швидко переключає увагу і
сприяє насиченню крові киснем, внаслідок розширення грудної клітки при піднятих руках.
16. Он метеличок сидить - в. п. сидячи потурецьки. Намагатися торкнутися колінами підлоги. Вправа розвиває гнучкість, поліпшує кровообіг органів малого тазу, запобігає виникненню і сприяє лікуванню захворювань кишечника.
17. Під водою рибка спить - в. п. сідячи на колінах, повільно лягти на спину. Вправа розвиває
еластичність чотирьохглавого м’яза стегна, що
сприяє формуванню красивої форми ніг.
18. Горобчик плигає, весело співає - в. п. упор
присівши. Стрибок в положенні присіду, імітуючи руками махання крилець горобця, 5-10 разів.
Вправа розвиває силу м’язів ніг, розкриває здатність до швидких реакцій в різних життєвих обставинах.
19. А ворона ходить, що–небудь знаходить – о.
с., руки за спиною. Крокувати вперед на прямих
ногах з нахилами на кожний крок. При нахилах
згинається тільки область тазу, поперековий і
грудний відділи хребта залишаються прямими.
Виконати 10-15 кроків з нахилами. Вправа сприяє закріпленню навичок правильної постави і
створює основи вдумливої розміреної поведінки.
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20. В синім – синім морі плаває дельфін - о. с.
Ходьба з хвилеподібними рухами руками і тулубом. Вправа поліпшує рухливість хребта, кровообіг у міжхребцевих суглобах. Образ дельфіна
учить плавно і гнучко досягати своїх цілей.
21. А по снігу ходить маленький пінгвін - о. с.
Ходьба маленькими кроками, ставлячи стопи
нарізно і не згинаючи ноги в колінах. Руки тримати прямими вздовж тулуба, кисті в сторони.
Вправа впливає на органи черевної порожнини за
рахунок статичної напруги м’яза тазу і стегна.
Вправа учить копіткості в роботі.
22. Скаче та плигає зайчик клаповухий - вправа
розвиває координаційні здібності, обережність,
чутливість.
23. Задньою ногою чеше песик вухо - вправа
розвиває гнучкість хребта і тазостегнових суглобів одночасно з масажем голови і вух, розвиває
дружелюбність, почуття гумору.
24. Там сіренька мишка у норі сидить – в. п.
сидячи на колінах, лягти на стегна на живіт, руки
уздовж тулуба. Це поза відпочинку, врівноваження емоцій.
25. А ведмідь в барлозі до весни хропить – в. п.
лягти на бік, імітувати храп. Вправа – відпочинок
для великих м’язів і тренування дихальних
м’язів. Розвиває артистизм і здатність до глибокого розслаблення.
Клас виконує під музичний супровід танок “Качечок”.
ОСНОВНА ЧАСТИНА – 22 ХВИЛИНИ.
А тепер, коли ми розігріли свої м’язи,
нам потрібно рухатися далі, у велику країну
Спортландію і дістати із скарбниці таємну скриньку. В цій скриньці знаходиться ключ до майбутнього. А щоб дістати цей скарб, потрібно
пройти різні випробування. Яка група разом із
своєю твариною виконає завдання, та отримає
фантастичний скарб.
ВИПРОБУВАННЯ 1 (естафета з елементами
рівноваги):
Попереду кожної групи ставиться по одній гімнастичній лаві (рейкою угору). За сигналом гравці біжать по рейці, в руках тримають
гімнастичну палицю для збереження рівноваги,
добігають до шведської стінки і, доторкнувшись
до неї рукою, біжать виконувати наступне випробування.
Щоб запобігти небажаному старту (гравці, не почекавши, поки закінчить перший гравець з команди виконувати завдання, починають
бігти), на лінії старту стоять звільнені від уроку
учні і слідкують за цим.
Коли учні пройдуть всі наступні випробування та будуть вертатися назад передавати
естафету далі, вони замість гімнастичної палиці
беруть баскетбольні м’ячи та знову рухаються по
рійці гімнастичної лави.
ВИПРОБУВАННЯ 2 (естафета з елементами
акробатики)
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Гравці по черзі виконують на гімнастичних матах – доріжках перешкод – перекиди вперед (до кеглі), один перекид назад, перекат на
спину, стійку на лопатках (акробатична навчальна комбінація). Далі рухаються до дерева дива.
ВИПРОБУВАННЯ 3 (естафета з елементами
змішаних та простих висів)
На дереві дива учні по черзі виконують
вис лежачи, згинання та розгинання рук у висі
лежачи – 5 разів, опускання правої та лівої руки
у висі лежачи – по 2 рази на кожну руку.
Після виконання усіх випробувань гравці вертаються назад та передають естафету наступному. Група, яка закінчує виконувати випробування першою, отримує можливість
дістати скарб із скринці.
СКАРБ
Ви заслуговуєте на гарні оцінки. І, найважливіше, ви тепер знаєте, що, щоб чогось досягнути, треба мати дуже гарний фізичний
стан: силу, гнучкість, швидкість, витривалість, спритність. За допомогою саме цих фізичних якостей ви змогли перемогти!
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА – 3 ХВИЛИНИ.
Рухлива гра “Товаришу, командир!” (гра
на відновлення дихання).
Шикування, повідомлення оцінок за
урок.
Домашнє завдання:
- виконувати вивчений комплекс аеробіки з
віршами,
- вправи на розвиток сили м’язів рук (згинання, розгинання рук в упорі лежачи від підлоги –
2-5 разів),
- вправи на розвиток м’язів черевного пресу –
верхній, нижній, боковий – 2-10 разів.
Висновки.
При раціональній організації уроку та
правильно підібраній методики проведення занять з елементами аеробіки учні поступово розвивають фізичні якості: сили, витривалості, гнучкості,
спритності;
збільшиться
їх
працездатність, рухова активність; сформується
правильна постава; нормалізується їх психічний
стан; вони получать розвиток почуття ритму,
пластики; зросте інтерес до занять фізичною
культурою.
Подальші дослідження необхідно направити на вивчення інших аспектів уроку фізичної
культури з елементами аеробіки.
1.
2.
3.
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МЕТОДОЛОГІЯ, ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСУ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОЦІНКА
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
(КНУБА) В УМОВАХ КРЕДИТНОМОДУЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Канішевський С.М., Віровський Л.П.,
Човнюк Ю.В., Фуркало М.І., Россипчук І.О.
Київський національний університет будівництва
і архітектури (КНУБА)
Анотація. Запропонована методологія, що є авторською розробкою, яка дозволяє планувати процес фізичного виховання
та оцінювати функціональний стан студентів (КНУБА) в
умовах кредитно-модульної організації навчання.
Ключові слова: методологія, планування, фізичне виховання,
оцінка, функціональний стан студентів, кредитно-модульна
організація навчання.
Аннотация. Канишевский С.М., Вировский Л.П., Човнюк
Ю.В., Фуркало М.И., Россипчук И.О. Методология, планирование процесса физического воспитания та оценка функционального состояния студентов (КНУСА) в условиях кредитно-модульной
организации
обучения.
Предложена
методология, являющаяся авторской разработкой, которая
позволяет планировать процесс физического воспитания и
оценивать функциональное состояние студентов (КНУСА) в
условиях кредитно-модульной организации обучения.
Ключевые слова: методология, планирование, физическое
воспитание, оценка, функциональное состояние студентов,
кредитно-модульная организация обучения.
Annotation. Kanishevskiy S.M., Virovskiy L.P., Chovnyuk Y.V.,
Furkalo M.I., Rossipchuk I.O. Methodology, planning of process
of physical education that estimation of the functional state of
students (KNUСA) in the conditions of credit-module organization of teaching. The author’s methodology for the planning of
the physical education process and for the estimation of the students (for example, of KNUCA) functional state is proposed. It
may be useful for the credit-modular education organization.
Key words: methodology, planning, physical education, estimation, students’ functional state, credit-modular education organization.

Вступ.
Оскільки Україна зараз дуже стрімко рухається у Європейський освітній простір виникають нагальні проблеми коригування навчальних планів, методологій, методів та методик
процесу фізичного виховання у ВНЗ та оцінки
(поточного) функціонального стану студентів в
умовах саме кредитно-модульної організації їх
навчання [1-4]. Узагальненої методики розрахунку кількості балів, набраних студентом ВНЗ з
дисципліни „Фізичне виховання” поки що не
існує, якщо не враховувати окремі авторські розробки, виконані у декількох ВНЗ України, які, в
основному, призначенні для „внутрішнього застосування” й широко неоприлюднені. На кафедрі фізичного виховання та спорту КНУБА, під
керівництвом завідувача кафедри, к.п.н., професора Канішевького С.М., проведені дослідження
з цього приводу й розроблена універсальна методика, яку можна застосовувати у ВНЗ, де проводять заняття з фізичного виховання в умовах
кредитно-модульної системи їх організації. Цій
темі й присвячена дана робота.

Робота виконана у відповідності до плану НДР Київського національного університету
будівництва і архітектури.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає у встановленні методологічних основ та методики планування
процесу фізичного виховання студентів вищих
навчальних закладів України, розробці критеріїв
оцінки їх функціонального стану в умовах кредитно-модульної системи навчання.
Для досягнення вказаних цілей роботи
слід розв’язати наступні задачі:
1) встановити шкалу бальної оцінки функціонального стану студентів, яка визначає його
різні рівні;
2) визначити алгоритм кількісної (бальної) оцінки функціонального стану студента, яку
визначає викладач при складанні студентом заліку з дисципліни (у семестрі, в цілому у навчальному році), здаючи певні нормативи, запропоновані йому для вибору (із загальної фізичної
підготовки та зі спеціалізації);
3) визначити методику розрахунку загальної бальної оцінки успішності конкретного
студента з дисципліни (у вибраній шкалі), а потім перевести її у загальновизнану (5-бальну
шкалу), якщо з дисципліни виставляється диференційований залік;
4) виважено і обґрунтовано врахувати у
загальній бальній оцінці з дисципліни відвідуваність студентом занять з фізичного виховання (як
на протязі конкретного модуля, семестру, так і в
цілому на протязі усього навчального року).
Результати дослідження.
Слід зазначити, що у КНУБА процес навчання на перших двох курсах розбитий на 4
модулі у кожному навчальному році. Перший та
четвертий модулі присвячені загальній фізичній
підготовці студента (з елементами легкої атлетики), а другий та третій – заняттям за обраною
студентом спеціалізацією (спортивні ігри, атлетична гімнастика, єдиноборства, плавання, аеробіка та ін.). У кінці кожного модуля студент
складає залік, виконуючи спеціально розроблені
викладачами кафедри тести з відповідного виду
спорту та загальної фізичної підготовки. Максимальна кількість балів, які може отримати студент, дорівнює 10. Студент сам повинен вибрати
(з певного набору) тести, які він виконуватиме у
конкретному заліку модуля (кількість тестів
складає 2-3) . До кредитно-модульної оцінки фізичного стану студента, який відвідує заняття з
фізичного виховання, входить також і його відвідуваність цих занять, яка оцінюється за спеціальною формулою (чи таблицею) у відповідності
до кількості запланованих у даному модулі (а
значить, й у семестрі, що складається з двох модулів) тестів. Потім викладачі підводять за спеціальною формулою підсумок за семестр (два
модулі) та навчальний рік (два семестри = 4 мо-

1

дулі) й виставляють студенту відповідно семестрову та річну бальну оцінку. Максимальна кількість балів, які може набирати студент за семестр
(або за навчальний рік) не перевищує 100 балів.
Універсалізм підходу полягає у тому, що згідно
розробленої методики можна розраховувати кредитно-модульну оцінку студента з дисципліни не
тільки окремо для його загальної фізичної підготовки, спеціалізації (у кожному модулі), семестрову, річну (узагальнену), але й у залежності від
того, яким чином деканат ВНЗ розподілив навантаження по дисципліні на протязі конкретного
семестру чи усього учбового року (бо подекуди
цей розподіл дуже далекий від рівномірного по
семестрам!). Автори даної роботи вважають, що
саме такий підхід дозволяє поєднати нормативні
вимоги до студента щодо дисципліни з вимогами
його - студента (обов’язкової/бажаної) присутності на заняттях (звичайна вимога адміністрації
ВНЗ). Передбачене й пристосування цієї методики до тих студентів, котрі займаються фізичним
вихованням у спеціальній медичній групі (на
превеликий жаль, кількість таких студентів у
ВНЗ України рік від року зростає!).
Нижче викладена сутність вказаної методики.
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ
БАЛІВ, НАБРАНИХ СТУДЕНТОМ КНУБА З
ДИСЦИПЛІНИ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”
У І-му ТА ІІ-му СЕМЕСТРАХ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Нехай деканат конкретного факультету
планує у розкладі N 1 занять у І-му семестрі;

N 2 занять у ІІ-му семестрі; кафедра планує
n ла1 - нормативів з легкої атлетики (л/а) у І-му
семестрі й n ла 2 - нормативів у ІІ-му семестрі; та
ж кафедра планує nспец1 - нормативів зі спеціалізації у І-му семестрі й nспец 2 - нормативів у ІІму семестрі.
За найкращим чином зданий норматив
нараховується максимальна оцінка 10 балів (і у
л/а, і у спеціалізації).
nвідвід1 - кількість відвідувань занять
студентом у І-му семестрі (максимальне значення nвідвід1 max = N 1 );

nвідвід 2 - кількість відвідувань занять
студентом у ІІ-му семестрі (максимальне значення nвідвід2 max = N 2 );

Z 1 - ”ціна” 1-го заняття у балах у І-му
семестрі;

Z 2 - ”ціна” 1-го заняття у балах у ІІ-му
семестрі.
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Принцип визначення „ціни” Z 1 .

Z 1 визначається з наступної формули:
Z1 =

100 × ( N 1 + N 2 ) - ( n ла1 × 10 + n спец1 × 10) × N 2 .
2
N1

Принцип визначення „ціни” Z 2 .

Z 2 визначається з наступної формули:
Z2 =

100 × ( N1 + N 2 ) - (n ла 2 × 10 + nспец 2 × 10) × N1
N2

2

.

Кількість балів, які набрав студент у кожному тесті з л/а у 1-му й 2-му семестрах склаПедагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

(i )

(і )

дає b ла1 , bла 2 , відповідно, де і - номер теста
з л/а.
Кількість балів, які набрав студент у кожному тесті зі спеціалізації у 1-му й 2-му семестрах складає bспец1

( j)

, bспец 2

( j)

, відповідно, де

j - номер теста зі спеціалізації.
Оцінка (бальна) студента у 1-му семестрі
( S1 ):
nспец 1
ì n ла 1
N2
N1
(і )
( j) ü
+ {nвідвід 1 × Z 1 }×
S1 = íå b ла1 + å bспец 1 ý ×
.
+
+ N2 )
(
N
N
)
(
N
=
=
i
j
1
1
1
2
1
î
þ

Розбирається саме варіант „нерівномірного” розкладу).
Спочатку обчислюємо Z 1 й Z 2 , тобто
бальну оцінку одного заняття у 1-му та 2-му семестрах. Вона абсолютно для всіх студентів цієї
групи й цього факультету складає:
Z1 =

100 × (10 + 20) - 20 × (3 × 10 + 2 × 10) 3000 - 1000 2000
=
=
= 20 балів.
10 2
100
100

Z2 =

100 × (10 + 20) - 10 × (2 ×10 + 3 × 10) 3000 - 500 2500
=
=
= 6,25 бали.
20 2
400
400

(Нагадаємо собі, що кожний тест і з л/а, і
зі спеціалізації оцінюється за 10-бальною шкалою).
Підрахунок індивідуального бального
рейтингу студента за кожний семестр, що складається з двох модулів, підраховується на основі
відомих оцінок з тестів та кількості відвіданих
студентом занять з дисципліни.
Нехай студент В. у першому семестрі
відвідав 8 занять з 10 і набрав у тестах з легкої
атлетики 20 балів (у сумі) й 15 балів (у сумі) зі
спеціалізації. Тоді його сумарна кількість набраних балів складає:
3

åb
i =1

Оцінка (бальна) студента у 2-му семестрі
( S 2 ):
nспец 2
ìn ла 2
N1
N1
(i )
( j) ü
S 2 = íå b ла 2 + å bспец 2 ý ×
+ {nвідвід2 × Z 2 }×
.
( N1 + N 2 )
j =1
þ ( N1 + N 2 )
î i =1

Ні S1 , ні S 2 не перевищують 100 балів.
100 балів у першому й другому семестрах можна набрати за умов:
S1 = 100 балів Þ

Þ

S 2 = 100 балів Þ
ìbла1 (і ) = 10, тобто у всіх тестах найвища бальна оцінка; ( л / а )
ïï
Þ íbспец 2 ( j ) = 10, тобто у всіх тестах найвища бальна оцінка; (спеціалізація)
ï
n
= N 2 , тобто студент був присутнім на всіх заняттях 2 - го семестру.
îï відвід 2

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ
Нехай вихідні дані наступні:
1-й семестр - n ла1 = 3; nспец1 = 2; (У
семестрі два модуля – легкоатлетичний з трьох
тестів та спеціалізації – з двох тестів).
2-й семестр - n ла 2 = 2 : nспец 2 = 3; (У
семестрі два модуля – легкоатлетичний з двох
тестів та спеціалізації – з трьох тестів).
N 1 = 10; N 2 = 20. (Деканат згідно
розкладу виділив на дисципліну 10 занять у 1-му
семестрі та 20 занять у 2-му семестрі.

2

+ å bспец1

( j)

j =1

= 20 + 15 = 35 балів. n відвід1 = 8.

Тоді за вказаних умов студент В. у першому семестрі набрав:
20
10 700 1600 2300
+ 8 × 20 ×
=
+
=
» 76,7 бали.
30
30 30
30
30

S1 = 35 ×

Нехай студент В. у другому семестрі
відвідав 11 занять з 20 і набрав у тестах з легкої
атлетики 15 балів (у сумі) й 22 бали (у сумі) зі
спеціалізації. Тоді його сумарна кількість набраних балів складає:
2

åb

(і )
ла 2

i =1

ìb ла1( і ) = 10, тобто у всіх тестах найвища бальна оцінка; ( л / а )
ïï
( j)
íbспец1 = 10, тобто у всіх тестах найвища бальна оцінка; (спеціалізація)
ï
ïînвідвід1 = N1 , тобто студент був присутнім на всіх заняттях 1 - го семестру.
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(і )
ла1

3

+ å bспец 2

( j)

= 15 + 22 = 37 балів. nвідвід2 = 11.

j =1

Тоді за вказаних умов студент В. у другому семестрі набрав:
S1 = 37 ×

10
20 370 1375 1745
+ 11 × 6,25 ×
=
+
=
» 58,2 бали.
30
30
30
30
30

Отже, ні у першому, ні у другому семестрах студент В. не набрав бажані для отримання
заліку з дисципліни „Фізичне виховання” 100
балів. Що ж йому робити?
Для того, щоб отримати у кожному семестрі залік з дисципліни, студент В. повинен
приймати участь у інших заходах, які проводяться кафедрою й можуть бути оцінені певною кількістю балів. „Бальна” оцінка таких заходів заздалегідь визначена кафедрою й оприлюднена перед
студентами. До низки заходів подібного типу
відносяться наступні:
1) участь у наукових конференціях;
2) написання статей до наукових журналів та
збірників;
3) участь у змаганнях, які проводить кафедра
інституту й інші спортивні структури міста, регіону, держави (у відповідності до зайнятого місця

Розділ

годин) по N 1 = N 2 =

N
= 27 занять у кожно2

му семестрі (тобто 54 академічних години), а
кількість нормативів у кожному модулі однакова: n ла1 = nспец1 = n ла 2 = nспец 2 = 3 (тобто по 3
нормативи у кожному модулі й з легкої атлетики,
й зі спеціалізації), то формули для розрахунку
бальної оцінки студента з дисципліни фізичне
виховання спрощуються. Спочатку викладач повинен, користуючись даними Таблиці 1, визначити
кількість
балів,
які
набрав
у
і - му (і = 1 чи 2) семестрі студент за рахунок відвідувань занять (присутності на заняттях)
з фізичного виховання (з легкої атлетики чи спеціалізації, відповідно), а потім до цієї оцінки додати сумарну оцінку у балах, яку отримав студент за виконання тестів (з легкої атлетики чи
спеціалізації, відповідно), яку треба поділити на
2. Таким чином можна визначити окремо, у кожному семестрі, кількість балів, яку набрав у модулі (з легкої атлетики чи зі спеціалізації, відповідно) даний студент. Потім треба скласти ці
оцінки (модульну з легкої атлетики та зі спеціалізації, відповідно) і отримати загальну оцінку за
семестр у балах, яку отримав студент. Цю процедуру слід повторити і у наступному (другому)
семестрі.

2. Якщо заняття з фізичного виховання розподілені у семестрах рівномірно, а саме N = 54
заняття в учбовому році (тобто 108 академічних
годин) по N 1 = N 2 =

N
= 27 занять у кожно2

му семестрі (тобто 54 академічних години), а
кількість нормативів у кожному модулі неоднакова:

n ла1 = 3; nспец1 = 2; n ла 2 = 2; nспец 2 = 3
(тобто 3 нормативи з л/а й 2 нормативи зі спеціалізації у 1-му семестрі й, відповідно, 2 нормативи з л/а й 3 нормативи зі спеціалізації у 2-му семестрі учбового року), то всі розрахунки
виконуються аналогічно до тих, які наведені у
п.1 додатку, але кількість балів, які набрав у
і - му ( і = 1 чи 2) семестрі студент за рахунок
відвідувань занять ( присутності на заняттях) з
фізичного виховання (л/а чи спеціалізація, відповідно), визначається викладачем з таблиці 2.
3. У разі наявності диференційованого заліку (за
семестр) з фізичного виховання (за 5-ти бальною
системою) відповідну оцінку з дисципліни можна визначити, користуючись Таблицею 3. Якщо
диференційований залік з дисципліни виставляє
викладач за два учбових семестри навчального
року (в кінці 2-го семестру), то треба визначити
середню рейтингову оцінку з дисципліни за два
семестри даного учбового року, а потім, користуючись Таблицею 3, знайти відповідну цій рейтинговій середній оцінці оцінку за 5-ти бальною
шкалою.
Таблиця 1
Оцінка (бальна) відвідувань занять з фізичного
виховання (присутності на заняттях) при умові
наявності трьох нормативів (тестів) у кожному модулі (з легкої атлетики та зі спеціалізації,
які повинен виконати студент).
Кількість занять, на яких
був присутнім
студент

nвідвід1, 2

( ла )

, nвідвід1, 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

( спец)

Кількість балів, нарахованих
студенту у його бальну оцінку з

фізичного виховання у і - му
семестрі за присутність на заняттях з фізичного виховання
0
2,59
5,18
7,77
10,36
12,95
15,54
18,13
20,72
23,31
25,90
28,49
31,08
33,67
36,26
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Педагогічні та біологічні науки, фізичне виховання і спорт

можлива певна підвищена кількість балів, які
нараховуються студенту);
4) допомога кафедрі у ремонті спортивного інвентаря та обладнання залів;
5) участь у оформленні стендів кафедри;
6) написання рефератів з фізичної культури, фізичного виховання, спорту, гігієни, валеології,
фізіології тощо.
Висновки.
1. Розроблена методика розрахунку кількості
балів, набраних студентом (КНУБА) з дисципліни „Фізичне виховання” у І-му та ІІ-му семестрах
навчального року (окремо для модуля з легкої
атлетики та модуля зі спеціалізації).
2. Вказана методика може бути використана у
ВНЗ України, що вже перейшли та функціонують в умовах кредитно-модульної організації
навчання та оцінки фізичного розвитку студентів.
3. Вдосконалення розробленої методики повинно
йти по шляху автоматизації та електронного обліку відвідувань занять студентами, але для цього необхідне відповідне програмне забезпечення
та комп’ютерне обладнання (або мережі).
Перспективи.
1. Якщо заняття з фізичного виховання розподілені у семестрах рівномірно, а саме N = 54
заняття в учбовому році (тобто 108 академічних

1
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Таблиця 2
Оцінка (бальна) відвідувань занять з фізичного
виховання (присутності на заняттях) при умові
наявності трьох/двох нормативів (тестів) у
кожному модулі (з легкої атлетики та зі спеціалізації, відповідно, які повинен виконати студент)
Кількість занять, на яких був
присутнім
студент

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

nвідвід1, 2

( ла )

, nвідвід1, 2

( спец)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кількість балів, нарахованих студенту у його бальну оцінку з фізичного

виховання у і - му семестрі за присутність на заняттях з фізичного виховання
0
2,78
5,56
8,34
11,12
13,90
16,68
19,46
22,24
25,02
27,80
30,58
33,36
36,14
38,92

Таблиця 3
Оцінка з дисципліни „Фізичне виховання” при
наявності диференційованого заліку
(за семестр/навчальний рік)
Рейтингова оцінка у
балах (за семестр/навчальний
рік)
0...49,9 балів
50...70,9 балів
71...87,9 балів
88...100 балів

Оцінка за наявності
диференційованого заліку
за 5-ти бальною шкалою)
2
„НЕЗАДОВІЛЬНО”
3 „ЗАДОВІЛЬНО”
4 „ДОБРЕ”
5 „ВІДМІННО”

Примітка. Всі округлення оцінок за 100-бальною
шкалою здійснюються до одного знаку після
коми, тобто до 0,1, тому обчислення рейтингової
оцінки слід здійснювати до двох знаків після
коми, а саме до 0,01, а потім робити округлення
до 0,1 (тобто до одного знаку після коми).
Додатки.
Приклад1. Нехай студент В. за умов п.1
Додатку набрав 27 балів у трьох тестах з л/а у 1му семестрі й відвідав при цьому 10 занять. Тоді
його рейтингова оцінка з л/а у 1-му модулі складе:
27
( ла )
S1 =
+ 25,9 = 39,4 бали. З Таблиці 1 ми легко
2

знайшли суму балів, які отримав студент за присутність на заняттях (25,9 бали), а потім до цієї
величини додали ½ його бальної оцінки з трьох
тестів л/а. Нехай цей же студент В. за умов п.1
Додатку набрав 25 балів у трьох тестах зі спеціалізації й відвідав при цьому 12 занять. Тоді його
рейтингова оцінка зі спеціалізації у 2-му модулі

складе: S ( спец ) = 25 + 31,08 = 43,58 бали. Сумарна
1
2

оцінка за 1-й семестр (два модулі) складе:
S1 = S1

( ла )

+ S1

( спец )

= 39, 4 + 43,58 = 82,98 » 83,0 бали.

У разі наявності диференційованого заліку за 1-й
семестр навчального року студент В. отримав (за
Таблицею 3) 4 „ДОБРЕ”. Для 2-го семестру всі
розрахунки виконуються аналогічно із застосуванням Таблиці 1 (та при необхідності Таблиці
3).
Приклад 2. Нехай студент В. за умов п.2 Додатку
набрав 26 балів у трьох тестах з л/а у 1-му семестрі й відвідав при цьому 8 занять. Тоді його рейтингова оцінка з л/а у 1-му модулі складе:
26
( ла )
S1
=
+ 22,24 = 35,24 бали. З таблиці 2 ми
2
легко знайшли суму балів, які отримав студент за
присутність на заняттях (22,24 бали), а потім до
цієї величини додали ½ його бальної оцінки з
трьох тестів л/а. Нехай цей же студент В. за умов
п.2 Додатку набрав 18 балів у двох тестах зі спеціалізації й відвідав при цьому 12 занять. Тоді
його рейтингова оцінка зі спеціалізації у 2-му
модулі складе: S 1 ( спец ) = 18 + 33,36 = 42,36 бали.
2
Сумарна рейтингова оцінка за 1-й семестр (два
модулі
–
1-й
та
2-й)
складе:
( ла )
( спец )
S1 = S 1 + S 1
= 35,24 + 42,36 = 77,60 бали.
У разі наявності диференційованого заліку за 1-й
семестр навчального року студент В. отримав (за
таблицею 3) 4 „ДОБРЕ”. Для 2-го семестру всі
розрахунки виконуються аналогічно із застосуванням таблиці 2 (та при необхідності таблиці 3).
Нехай у 2-му семестрі студент В. отримав 14
балів за виконання тестових вправ з л/а та відвідав 10 занять, а зі спеціалізації набрав 32 бали у
трьох тестах та відвідав 12 занять. Тоді його рейтингова оцінка з л/а у 2-му семестрі (4-й модуль)
складе: S 2 ( ла ) = 14 + 27,8 = 34,8 бали. Рейтингова
2
оцінка зі спеціалізації у 2-му семестрі (3-й модуль) складе: S 2 ( спец ) = 32 + 33,36 = 49,36 бали.
2
Сумарна рейтингова оцінка за 2-й семестр (два
модулі
–
3-й
та
4-й)
складе:
S 2 = 34,8 + 49,36 = 84,16 » 84,2 бали. У разі
наявності диференційованого заліку за 2-й семестр навчального року студент В. отримав (за
Таблицею 3) 4 „ДОБРЕ”. Якщо необхідно виставити студенту В. у прикладі 2 диференційований
залік за 2 семестри, то треба спочатку знайти
середню арифметичну рейтингову оцінку двох
семестрів:
S серед = S1 + S 2 = (77,60 + 84,16) / 2 = (161,76) / 2 = 80,88 бали,

а вже потім, користуючись таблицею 3 встановити оцінку у 5-ти бальній шкалі, яка у даному
випадку складатиме 4 „ДОБРЕ”.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ
(1990-2000 гг.)
Канунникова Ю.В., Канунников В.Н.
Донецкий национальный университет
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Статья посвящена новым направлениям в развитии Международного олимпийского движения, вызванным
крупными политическими изменениями в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века: окончание “эпохи холодной войны”
распад социалистической системы и образования новых государств. В центре внимания проблемы участия в Олимпийских играх расизма, допинга, коммерции в олимпийском
спорте.
Ключевые слова: Международное олимпийское движение,
Международный олимпийский комитет, спорт, коммерция,
допинг, скандал, бойкот, допуск, участие.
Анотація. Кануннікова Ю.В. Канунніков В.М. Нові тенденції
у Міжнародному олімпійському русі. Стаття присвячена
новим напрямкам у розвитку Міжнародного олімпійського
руху, які викликані крупними політичними змінами наприкінці 80-х і на початку 90-х років ХХ століття: закінчення “ери
холодної війни”, розпад соціалістичної системи і утворення
нових країн. У центрі уваги проблеми участі в Олімпійських
іграх расизма, допінгу, комерції в олімпійському спорті.
Ключові слова: Міжнародний олімпійський рух, Міжнародний олімпійський комітет, спорт, комерція, допінг, скандал,
бойкот, допуск, участь.
Annotation. Kanounnicova Yo.V. Kanunnikov V.N. New directions in development International olympic motion. The article is
devoted to new directions in development of International olympic motion, caused by the large political changes at the end of
80th – beginning 90th years ХХ of age: disintegration of the
socialistic system and formation of new states, CIS and dr. In a
spotlight problem of participation in the Olympic games of racism, stimulant, commerces in olympic sport.
Key words: International olympic motion, International olympic
committee, sport, commerce, stimulant, scandal, boycott, admittance, participation.

Введение.
Международное олимпийское движение
(МОД) – одно из самых уникальных общественных движений современности всегда будет инте-

1

ресовать мировое сообщество и привлекать исследователей. Приоритетом в его изучении, по
нашему мнению, должны быть переломные этапы. Именно таким этапом стало последнее десятилетие XX века, связанное с глобальными политическими изменениями.
Из большого числа изданий, отдельных
публикаций, затрагивающих различные аспекты
МОД 1990 годов, наиболее близкие нашей теме
являются уникальная пятитомная “Энциклопедия Олимпийского спорта” – отраслевое научнопопулярное справочное издание, в котором
сконцентрированы воззрения на олимпийский
спорт современности, подготовленная в Украине
по инициативе Национального университета физического воспитания и спорта, Национального
олимпийского комитета и Олимпийской академии Украины под эгидой Международного
олимпийского
комитета
(МОК).
Труды
С.И.Гуськова, В.Н. Платонова (статьи специалистов, организаторов и руководителей спорта,
помещённые в авторитетных изданиях “Наука в
олимпийском спорте”, “Спортивная арена”, материалы олимпийских конгрессов, статистика
Олимпийских игр (1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12).
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель и задачи настоящего исследования
связаны с историческим своеобразием избранного нами периода развития МОД. Современное
научное состояние проблемы создаёт возможность для специального исторического анализа
новых тенденций в развитии МОД и обобщения
достигнутого другими специалистами. Объектом
исследования является реакция МОД на глобальные политические изменения в мире 1990-х
годов.
Результаты исследований.
В 1980-е годы МОК значительно расширил сферу своей деятельности и добился важных
успехов в укреплении единства олимпийского
движения, наметился рост его влияния на социально-политические процессы в мире. Эти положительные сдвиги отразились на итогах Игр,
проводившихся в 1988 г. Сеуле и в 1992-м - в
Барселоне. Они убедительно продемонстрировали жизненность позиции президента МОК Х.А.
Самаранча, основанной на широкой коммерциализации олимпийского спорта, при сохранении
его гуманистических и морально-этических ценностей [4]. Оргкомитеты этих игр сделали всё
для того, чтобы коммерциализации спорта, допуск профессионалов к участию в Олимпийских
играх и резко возросшие в связи с этим доходы
были использованы во благо спорта, для улучшения инфраструктуры городов, проводивших
Игры, строительства современных спортивных
сооружений, создание хороших условий для учаХарків-Донецьк 2005
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стников Олимпийских игр, повышения качества
судейства, совершенствования информационных
систем.
С Олимпийских игр в Барселоне (1992г.)
начался принципиально новый этап в развитии
олимпийского движения, который характеризуется не только мировыми политическими процессами, но и проявлением новых тенденций в
олимпийском спорте. Закончилась эра “холодной
войны”, изменились политические режимы в
странах Восточной Европы, произошло объединение Германии и распад СССР и СФРЮ. Всё
это не могло не повлиять на структуру Олимпийского движения.
Президент МОК Х.А. Самаранч вместе с
другими лидерами олимпийского движения провёл сложную работу, обеспечившую выступления на Олимпийских играх в Альбервиле и Барселоне в числе других стран – участниц
объединённой команды Союза независимых государств (СНГ), объединённой команды Германии, ряда команд независимых государств, образовавшихся после распада СФРЮ, а также
олимпийских сборных прибалтийских стран –
Литвы, Латвии и Эстонии, которые восстановили
свою государственную независимость и, соответственно, своё членство в международном
олимпийском движении [8].
В начале 90-х созрели условия для ликвидации апартеида в Южно-Африканской Республикой, который послужил причиной её исключения из Олимпийского движения. Процессы
демократизации, наметившиеся в этой стране в
конце 80-х годов, позволили Х.А. Самаранчу
высказать предположение о возможности участия её спортсменов в очередных ХХV Олимпийских Играх в Барселоне. МОК выдвинул условия восстановления в олимпийском движении:
отмена расистских законов, создание Олимпийского комитета ЮАР и единых национальных
спортивных федераций. 97-я сессия МОК, состоявшаяся в июне 1991г. в Бирмингеме, заслушала
и одобрила доклад комиссии “Апартеид и спорт”
и доверила исполкому и президенту МОК Х.А.
Самаранчу решить вопрос о восстановлении Национального олимпийского комитета этой страны в олимпийском движении. С 1992г. спортсмены
ЮАР
возобновили
участие
в
Олимпийских играх.
В начале 90-х годов, во многом благодаря усилиям Х.А. Самаранча, произошла стабилизация олимпийского движения, заметно укрепился авторитет МОК и его финансовая
независимость, активизировалось сотрудничество с наиболее весомыми в мире международными организациями, прежде всего с Организацией
Объединённых Наций. Наиболее ярким фактом
взаимодействия можно считать резолюции 48
сессии Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийском перемирии и провозглашении 1994 года
48

Международным годом спорта и олимпийского
идеала [5].
МОК расширил и укрепил контакты с
ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН, Комиссией
ООН по делам беженцев (с этими международными федерациями МОК связан договорами о
сотрудничестве).
В 90-е годы определилась принципиально новая, активная позиция Международного
олимпийского комитета. Она существенно отличается от политики, предшествующей “эпохе
Самаранча”, когда МОК стремился обеспечить
cамостоятельность и авторитет олимпийского
движения в значительной мере путём его изоляции от внешнего мира и борьбы за сохранение
олимпийских традиций. Теперь появилось устойчивое стремление увязать олимпийский спорт
со сложными политическими, экономическими и
другими явлениями, происходящими в мире [10].
Вместе с тем появились и негативные тенденции
такой открытой позиции МОК. Некоторые из
них начали проявляться в конце 80-х годов.
В декабре 1988г. разразился скандал,
сильно задевший репутацию МОК и ряда его
членов, обвинённых в получении взяток, подарков, в коррупции, связанной с выбором городов –
претендентов на право проведения Олимпийских
игр. Расследование, которое было поручено специальной комиссии во главе с вице-президентом
МОК Ричардом Паундом [8], коснулось прежде
всего фактов, связанных с выдвижением в качестве претендента на проведение зимних Олимпийских игр 2002г. американского города СолтЛейк-Сити.
На 96 сессии МОК, проведенной в
1990г. в Токио, решался вопрос о столице Игр
ХХVI Олимпиады, почти никто не сомневался,
что Игры столетия состоятся в столице Греции
Афинах – городе, в котором ровно 100 лет назад
прошли Игры I Олимпиады, положившие начало
олимпийскому движению современности. Однако МОК неожиданно Афинам предпочёл Атланту – административный центр штата Джорджия в
США с неблагоприятными климатическими условиями и сложной криминогенной ситуацией.
Олимпийский комитет, видимо, надеялся, что
средства, которые оргкомитет Игр получит от
продажи прав на телетрансляцию Игр, а также от
программы ТОП, и огромный экономический
потенциал США, позволяющий привлечь состоятельных спонсоров, будут гарантировать успешную подготовку Атланты к Играм [2]. Достаточные основания для такой точки зрения давали
блестящие итоги Игр в Барселоне, основанной на
широкой
коммерциализации
олимпийского
спорта. Это привело к тому, что МОК и его президент ослабили контроль за деятельностью оргкомитета Игр в Атланте. Видимо, по той же причине и международные спортивные федерации

(МСФ) не обеспечили должного контроля за работой оргкомитета. В результате – низкий профессиональный уровень в сочетании со стремлением к наживе оргкомитета Игр в Атланте,
привели к тому, что “ Игры столетия” стали
примером негативного влияния неконтролируемой коммерциализации на олимпийский спорт,
попрания его основополагающих принципов и
идеалов, ущемления главных действующих лиц
Олимпийских игр - спортсменов. Особо остро
также стал вопрос о проблеме судейства, с которой явно не справляются многие МСФ. Анализ
итогов Игр Олимпиады в Атланте, проведенный
независимыми экспертами, показал, что не менее
5% олимпийских медалей были отданы более
слабым спортсменам, что явилось следствием
судейских ошибок, а в ряде случаев – и откровенной предвзятости арбитров [9]. С необъективным судейством в Атланте пришлось столкнуться не только в различных видах борьбы,
боксе, гимнастике, но и в виде спорта с количественными критериями оценки - лёгкой атлетике.
Например, в прыжках в длину спортсменка из
США, занявшая 3 место в своей лучшей попытке, принесшей ей медаль – явно заступила за
черту, что хорошо видели судьи и зрители, однако попытку засчитали.
Негативные стороны в работе Оргкомитета в Атланте способствовали активизации противников коммерциализации олимпийского
спорта [7]. Погоня оргкомитета за прибылью,
которая сопровождалась, как уже говорилось,
ущемлением прав спортсменов, тренеров, представителей средств массовой информации, привела не только к негативной оценке организационной стороны Олимпиады, но и к острой
критике МОК и Международных спортивных
федераций, которые не могли обеспечить надлежащего контроля за деятельностью оргкомитета.
Организация игр в Атланте показала недостатки финансовой и политической независимости оргкомитетов Игр от руководства своих
стран. В Сеуле (1988) и Барселоне (1992) Игры
были общегосударственным делом проводящих
стран, тем самым был обеспечен их высокий организационный и материально-технический уровень.
Атланта дала повод и для возобновления
дискуссий о допуске к олимпиадам спортсменов
– профессионалов, а также о расширении программы Игр. Как полагает МОК, Олимпийские
игры достигли гигантских масштабов и их расширение уже невозможно по чисто техническим
причинам. В то же время в последние годы в
программе появились мало популярные в мире
виды спорта распространённые лишь в отдельных регионах. Мастерство спортсменов в этих
видах намного ниже, чем у атлетов в традиционных видах, которые характеризуются массовостью. Это может привести к моральному обесце-
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ниванию медалей и титула олимпийского
чемпиона [10].
Борьба против использования допинга в
90-е годы, несмотря на непрекращающееся совершенствование средств антидопингового контроля, расширение сфер применения такого контроля и ужесточение санкций в отношении
спортсменов, уличённых в использовании допинга, так и не привели к реальной победе над
этим злом в попытках её решения не достигнуто
единство в позициях МОК, МСФ и НОКов.
Х.А. Самаранч оказался в сложном положении. Однако чрезвычайная сессия МОК,
проходившая в Лозанне 17-18 марта 1999г., выразила доверие своему президенту. Из МОК были исключены те, кто, как уже выяснилось, запятнали свою репутацию теми или иными
фактами коррупции [1].
Выводы.
Таким образом, 1990-е годы стали важным этапом в развитии МОД. На основе дальнейшего развития коммерциализации, начатой в
80-е годы Х.А. Самаранчем, резко возросла экономическая база. МОК сумел использовать новые средства для поддержки НОКов, значительного улучшения финансирования Олимпийских
игр и спортсменов. Дальнейшая профессионализация олимпийского спорта подняла результаты
и авторитет Игр. Необыкновенно быстро растёт
популярность, число стран и участников Олимпиад. Особенных успехов добился МОК во главе
с Х.А. Самаранчем в укреплении связей с ООН и
др. международными организациями. Глобальные политические изменения удалось использовать для дальнейшего роста олимпийского движения.
Несмотря на проявившееся негативное
влияние неконтролируемой коммерциализации,
скандалы с допингом и предвзятостью судей,
МОД стало важнейшим фактором в демократическом влиянии на международные отношения.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем международного олимпийского движения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ЯК ОДИН З
ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Карченкова М.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація. В статті розглянуті результати оцінювання компонентів фізичної підготовленості студентів випускних курсів
факультету фізичного виховання. Отримані результати дають
змогу визначити найбільш значущі компоненти структури
професійних здібностей студентів і сприяти їх формуванню у
період навчання у вищій педагогічній школі.
Ключові слова: студент, фізична підготовленість, професійні
здібності.
Аннотация. Карченкова М.В. Физическая подготовленность
как один из основных факторов структуры профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания. В статье рассмотрены результаты оценивания компонентов физической подготовленности студентов выпускных
курсов факультета физического воспитания. Полученные
результаты дают возможность определить наиболее значимые компоненты структуры профессиональных способностей
студентов и способствовать их формированию в период обучения в высшей педагогической школе.
Ключевые слова: студент, физическая подготовленность,
профессиональные способности.
Annotation. Karchenkova M.V. Physical readiness as one of
major factors of structure of professional abilities students of
faculty of physical education. In clause the results of assess the
components of physical readiness students of final years of physical education are considered. The received results enable to define
the most significant components of structure of professional abilities students and to promote their formation during training in a
higher pedagogical school.
Key words: student, physical readiness, professional abilities.

Вступ.
На сучасному етапі національнокультурного відродження України важливим
завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, здатних до активної творчої
діяльності в різних галузях суспільства, зокрема
у фізичному вихованні і спорті. Вдосконалення
професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури неможливе без виявлення чинників
професійного становлення вчителя, вивчення
особливостей його педагогічної діяльності, визначення структури професійних здібностей.
Здібності до професійної діяльності в
галузі навчання і виховання вивчалися в наукових дослідженнях М.Левітова (1960), Б.Теплова
(1961), Ф.Гонобліна (1962), Н.Кузьміної (1967,
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1985), А.Щербакова (1968), В.Крутецького
(1971), Є.Голубєвої (1986), В.Дружиніна (1998)
та інших. У результаті цих досліджень були виділені види педагогічних здібностей, визначена
їх структура, вивчені здібності до викладання
конкретних предметів. Але, на наш погляд, недостатньо уваги приділялося розгляду структури і
змісту професійної діяльності вчителя фізичної
культури, що суттєво змінилась у зв’язку з загальним погіршенням стану здоров’я і фізичної
підготовленості школярів.
Педагогічна діяльність фахівця з фізичного виховання належить до групи фізичної праці
змішаного типу, яка поєднує елементи фізичного,
психомоторного і розумового компонентів. Такий
комбінаторний вид діяльності припускає умовно
рівне співвідношення всіх компонентів при реалізації результатів діяльності. Разом з тим фізичний
компонент – один з основних, від якого залежить
володіння технікою показу фізичних вправ, загальний рівень здоров'я і рухової підготовленості
вчителя фізичної культури, адекватний вимогам
професії. Учитель протягом усього уроку не лише
зазнає великих фізичних навантажень, але й поточним методом демонструє високу техніку виконання рухів та рухових дій, будучи “наочним зразком” для дітей. Тому, специфіка діяльності
обумовлює високий рівень розвитку фізичних та
координаційно-рухових здібностей.
Різноманітність професійних обов'язків і
велика вольова напруга, яку доводиться витримувати вчителю фізичної культури, ставить його
професію в ряд найважчих і найскладніших спеціальностей людини. З одного боку, він виступає
як “чистий” вчитель, проводячи уроки, а з іншого – як організатор процесу фізичного виховання
школярів, спрямовуючи зусилля всіх учасників
цього процесу на досягнення єдиної мети.
Аналіз літератури показує, що особистість вчителя фізичної культури, структура його
професійних здібностей, особливості діяльності
і шляхи її вдосконалення, досліджується багатьма авторами в різних напрямах:
• розробка професіограм і моделей діяльності (Б.Ашмарін, Е.Вільчковський, М.Данилко,
О.Куц);
• вивчення структури професійних здібностей
(Н.Бурлакова,
Л.Волков,
М.Кричфалушій,
В.Яловик);
• вдосконалення професійної діяльності
(Я.Бєльський, Б.Вяткін, О.Ємець, Ю.Железняк,
Е.Ільїн);
• визначення елементів педагогічної майстерності
(А.Деркач,
А.Ісаєв,
Т.Петровська,
І.Толкунова);
• формування здібностей майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ (С.Балбенко,
С.Бубка, М.Віленський, А.Огнистий, А.Цьось,
Б.Шиян);
• психологічна підготовка особистості вчи-

теля до педагогічної діяльності (Н.Зубанова,
Г.Ложкін, А.Попов, О.Федик).
Л.Волков пропонує багатоступеневу
структуру навчання вчителів фізичної культури
за спеціально розробленими програмами. У своїй
праці [3] автор вважає, що перший ступінь навчання дасть можливість студентам у вищому
навчальному закладі одержати мінімум знань
насамперед, медико-біологічного циклу та спеціальні знання, уміння і навички для проведення
занять з дітьми молодшого шкільного віку. Другий ступінь надає можливість набути знання,
уміння і навички для проведення навчання з дітьми шкільного віку, як у загальноосвітній, так і
в спортивній школах. Третій ступінь дає спеціальні професійні знання, які дозволяють проводити начальний та тренувальний процес в окремих
ланках системи фізичного виховання і спортивної підготовки.
Професійні здібності – це цілісний вид
діяльності, що розглядаються як складна структура з безліччю взаємопов'язаних і взаємообумовлених компонентів. Тобто професійні здібності
– це єдине ціле, властивості й особливості якого
залежать, перш за все, від внутрішньої природи
створюючих його складників. Вивчення розвитку
цілого, взаємозв'язків і взаємодії його частин є
основним принципом пізнання дійсності. Таке
дослідження передбачає комплексну діяльність
різних фахівців, що працюють за єдиною програмою і координують свої дії для досягнення
загальної мети.
Формування професійно важливих якостей вчителя – це складний процес, який сприяє
вдосконаленню знань, умінь і навиків, а також
розвитку необхідних для педагогічної діяльності
здібностей. Одним з основних елементів структури професійних здібностей вчителя фізичної
культури є фізичний компонент. Як правило, він
визначається відповідністю здоров'я, фізичного
розвитку і фізичної підготовленості вчителя вимогам педагогічної діяльності і професійної придатності.
Робота виконана згідно з планом науково-дослідницьких
робіт
ПереяславХмельницького державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Завдання дослідження.
- оцінити інформаційну значимість основних компонентів фізичної підготовленості студентів факультету фізичного виховання;
- розробити таблиці оцінки фізичної підготовленості студентів факультету фізичного
виховання;
- визначити рівень фізичної підготовленості студентів випускних курсів факультету фізичного виховання.
Методика і організація дослідження.
Для визначення інформативності основних пока-

1

зників професійних здібностей майбутніх вчителів фізичної культури ми використовували такі
методи дослідження: теоретичний аналіз, анкетування, антропометричні виміри, тестування
фізичних якостей студентів, методи математичної статистики [6].
Антропометричні вимірювання (довжина і маса тіла, обхват грудної клітки) обстежуваних проводилися за загальноприйнятою методикою, відповідно до положень, які застосовуються
в антропології. При тестуванні сили, швидкості,
витривалості, спритності і гнучкості використовувалися Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів (В.Волков,
Т.Круцевич, Л.Сергієнко), а також модельні показники фізичного розвитку і рухової підготовленості населення Центральної України [5].
На першому етапі, на основі аналізу наукової і методичної літератури, були визначені
професійно важливі компоненти здібностей майбутнього фахівця з фізичного виховання, які
характеризують фізичну підготовленість. Це –
морфофункціональні характеристики, а також
показники основних фізичних і координаційнорухових здібностей На другому етапі були виявлені найбільш інформативні компоненти досліджуваних здібностей спеціаліста, тобто, саме ті,
які суттєво впливають на ефективність педагогічної діяльності спеціаліста фізичної культури.
Результати дослідження.
У ході дослідження був проведений факторний аналіз структури професійних здібностей студентів випускних курсів факультету фізичного виховання, який дав можливість виділити
шість основних факторів (рис.1), внесок яких у
загальну дисперсію вибірки складає 73,9 %.
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фізичний розвиток і фізична підготовленість
психофізіологічні здібності
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моральні і вольові якості
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здібності до вивчення спеціальних дисциплін

Рис.1. Внесок факторів (%) у структуру професійних здібностей студентів факультету фізичного виховання
Аналізуючи результати факторного аналізу зроблено висновок, що для успішної діяльності вчителя фізичної культури необхідною є
наявність достатньо високого рівня розвитку
основних педагогічних (організаторських, комунікативних, емоційно-мовленнєвих) і спеціальних здібностей (володіння технікою показу фізичних вправ), а також висока теоретична,
практична і фізична підготовленість, функціональні можливості організму [4].
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Дані рис.1 свідчать, що в структурі професійних здібностей майбутніх учителів фізичного виховання другий фактор з сумою внеску
18,9 % є одним із основних. Цей факт сприяв
більш детальному вивченню показників фізичної
підготовленості випускників факультету фізичного виховання. До досліджуваних здібностей
студентів увійшли антропометричні дані (довжина й маса тіла, обхват грудної клітки) та показники, що характеризують силу (максимальна
динамометрія),
швидкісно-силові
здібності
(стрибок у висоту і в довжину з місця), гнучкість
(нахил уперед), швидкість (біг на 30 м), спритність (човниковий біг, 15м х 2), витривалість (біг
на 300м), здібність до орієнтування в просторі
(ходіння по прямій із заплющеними очима) і
м'язову чутливість (50% зусилля від максимальної динамометрії).
Аналіз кореляційної матриці (табл.1) показує, що серед показників найбільшу інформативність має стрибок у довжину з місця (r =
0,391), який корелює з бігом на 300 м (r = 0,670),
динамометрією (r = 0,610), довжиною тіла (r =
0,530) і човниковим бігом 15м х 2 (r = 0,530), що
свідчить про тісний взаємозв'язок між основними
показниками фізичних здібностей: силою, витривалістю, швидкісно-силовими і координаційноруховими здібностями.
Таблиця 1
Кореляційна матриця показників фізичної підготовленості студентів факультету фізичного
виховання
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ХДАДМ-ДДІЗФВС

1
1
30
40
200
170
160
90
210
140
120
60
60
120
117

2
30*
1
750
400
650
330
290
530
200
420
460
380
80
377

3
40
750
1
670
570
250
370
440
50
350
530
150
260
369

4
200
400
670
1
510
100
380
350
160
350
310
160
150
312

5
170
650
570
510
1
240
180
610
20
380
520
330
330
348

6
160
330
250
100
240
1
370
70
30
150
120
40
140
167

7
90
290
370
380
180
370
1
480
90
250
190
240
100
252

8
210
530
440
350
610
70
480
1
110
440
530
670
250
391

9
140
200
50
160
20
30
90
110
1
60
140
120
30
96

10
120
420
350
350
380
150
250
440
60
1
710
550
100
323

11
60
460
530
310
520
120
190
530
140
710
1
470
40
340

12
60
380
150
160
330
40
240
670
120
550
470
1
20
266

13
120
80
260
150
330
140
100
250
30
100
40
20
1
135
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2

3

7

4

10

9

1

13

6

5

8

11

* Кома, знак та нуль опущені

Не менш інформативними є показники
довжини і маси тіла, між якими відзначений високий рівень взаємозв'язку (r = 0,750). Основні
антропометричні параметри (довжина і маса
тіла) студентів корелюють на низькому і середньому рівнях з ОГК (r = 0,400) і (r = 0,670)
відповідно, динамометрією (r = 0,650; r = 0,570),
стрибком з місця у довжину (r = 0,530; r = 0,440),
бігом на 30 м (r = 0,420; r = 0,350) і човниковим
бігом 15м х 2 (r = 0,460; r = 0,530). Окрім цього,
довжина тіла взаємозв'язана з бігом на 300 м (r =
0,380). Зрозуміла висока інформативність динамометрії, що має кореляційний зв'язок з показниками маси й довжини тіла, обхватом грудної
клітки, стрибка в довжину з місця та човникового бігу на рівні r = 0,510-0,650, серед яких найбільші значення належать довжині і масі тіла, що
цілком природно.
З групи показників фізичної підготовленості слід зазначити значення човникового і бігу
на 30 м, що мають високий рівень взаємозв'язку
(r = 0,710). Отриманий результат цілком закономірний, оскільки виконання обох тестів вимагає
високого рівня прояву швидкісних здібностей
(швидкості рухової реакції, переробки інформації й частоти циклічних рухів). Окрім цього, показники човникового бігу і бігу на 30 м корелюють з довжиною тіла (r = 0,460; r =
0,420), масою тіла (r = 0,530; r = 0,350), динамометрією (r = 0,520; r = 0,380), стрибком у
довжину (r = 0,530; r = 0,440) і бігом на 300 м (r
= 0,470; r = 0,550).
Аналіз взаємозв'язку (r > 0,5) показників
фізичної підготовленості студентів факультету
фізичного виховання (рис.2) показує, що найбільша кількість взаємозв'язків характерна для наступних значень: довжина і маса тіла, кистьова
динамометрія та стрибок у довжину з місця.

Рис.2 Взаємозв’язок (r > 0,5) показників фізичної
підготовленості студентів факультету фізичного виховання.
Таким чином, за результатами досліджень, найбільш значущими параметрами фізичної підготовленості є стрибок у довжину з місця,
максимальна динамометрія, човниковий біг 15м
х 2, біг на 30 м, а також антропометричні показники (маса й довжина тіла, обхват грудної клітки). Ці компоненти мають високу інформативність, при цьому між ними простежується
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діапазоні відхилення Х ±1,5δ (табл.1).
З урахуванням оціночних даних табл.1
була здійснена диференціація фізичної підготовленості студентів за п'ятьма рівнями (табл. 2).
Дані табл.2 свідчать, що краще всього у
випробовуваних розвинута спритність або координаційно-рухові здібності (за показниками чов-

никового бігу). Як показали результати тестування, 93% студентів 4-го курсу і 87% 5-го
мають результати, відповідні середнім показникам і рівню вище середнього. Однак, досить велика частина студентів показала аналогічний
рівень (середній і вище середнього) при тестуванні силових (за показниками динамометрії:
76% - 4-й курс, 67% - 5-й) і швидкісно-силових
здібностей (за показниками стрибка у довжину з
місця: 72% - 4-й курс, 61% - 5-й курс).
Таблиця 1
Таблиця оцінки фізичної підготовленості студентів факультету фізичного виховання
Рівень розвитку, оцінка
Показник

Біг на 30 м,
с
Човниковий біг,
15 м х 2, с
Стрибок у
довжину
з місця, см
Динамометрія, кг

низьки
й
1
> 6,0

нижче
середнього
2
5,59 –
5,06

середній

високий

3
5,07 –
4,55

вище
середнього
4
4,54 –
4,04

>
7,91

7,90 –
7,28

7,27 –
6,63

6,62 –
5.99

6,0 <

195
<

196 –
218

219 –
242

243 –
266

>
266,5

37,5
<

37,6 –
48,4

48,5 –
59,9

60,0 –
71,0

>
71,1

5
4,03
<

Таблиця 2
Диференційована оцінка фізичної підготовленості студентів факультету фізичного виховання
(у %)
Показник

Курс
Біг на
30 м,
с
Човниковий
біг,
15 м х
2, с
Стрибок у
довжину
з
місця,
см
Динамомет
рія, кг

ІV

V

Рівень розвитку
нижче
середвище
середній
середнього
нього
ІV
V
ІV
V
ІV
V

-

-

17

53

44

-

36

20

3

27

-

-

-

13

33

53

67

34

-

-

3

-

15

17

32

33

50

28

-

22

7

9

10

14

55

48

21

19

7

10

низький

високий
ІV

V

Необхідно зазначити, що результати бігу
на 30 метрів, які характеризують швидкісні здібності і відповідають середньому і вище середХарків-Донецьк 2005
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кореляційний зв'язок на низькому і середньому рівнях (r = 0,350-0,750). Отже, показники фізичної підготовленості в структурі професійних здібностей вчителя фізичної культури, є
провідними, що обумовлене специфікою діяльності фахівця фізичної культури.
Зазначимо, що Н.Бурлакова [2], узагальнюючи власні дослідження, стверджує, що морфофункціональні показники, швидкісно-силові
та координаційно-рухові здібності людини неодмінно є задатками до професійної діяльності
вчителя фізичної культури, що зумовлюють володіння технікою показу фізичних вправ, загальний рівень здоров'я і рухової підготовленості
вчителя, адекватний вимогам професії.
Як вважають дослідники [2, 3], за основними характеристиками діяльності роботу вчителя фізичної культури можна віднести до групи
робіт змішаного типу, тобто поєднання розумового і фізичного компонентів. При цьому фізичний компонент характеризує високий ступінь
фізичної підготовленості вчителя, відповідний
віковому еталону, індивідуальним особливостям
або спортивним досягненням. Специфіка діяльності спеціаліста з фізичного виховання обумовлює не тільки адекватний вимогам професії стан
здоров'я, фізичний потенціал особистості і життєвий тонус, але й достатній рівень розвитку фізичних і координаційно-рухових здібностей.
Дослідження, проведені протягом останніх років показують, реальна система фізичного
виховання, що склалася сьогодні в Україні, малоефективна. Вона не забезпечує повною мірою
психофізичну готовність випускників вищих навчальних закладів до життєдіяльності і професійної роботи і потребує подальшого удосконалення.
Внаслідок цього рівень здоров'я
студентської молоді поступово знижується, фізична підготовленість майже половини молодих
людей у віці 16-29 років є недостатньою, 90%
мають відхилення у стані здоров'я.
Враховуючи це, одним з завдань нашого
дослідження було оцінювання фізичної підготовленості випускників факультету фізичного виховання. Унаслідок цього, контрольні випробування (біг на 30 м, човниковий біг 15м х 2,
стрибок у довжину з місця, кистьова динамометрія) пройшли 148 студентів четвертих і п'ятих
курсів факультету. На підставі отриманих результатів тестування і з урахуванням результатів
напрацювань авторів [5], які займалися дослідженням даного питання, була розроблена таблиця оцінки фізичної підготовленості студентів у
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нього рівням, значно вищі у студентів четвертого
курсу (76%), ніж у студентів п'ятого (20%). Разом з тим, у студентів, що мають високі результати простежується явна тенденція у випередженні за результатами тестування силових,
швидкісно-силових і швидкісних здібностей п'ятикурсників, що цілком зрозуміло з погляду природної вікової динаміки фізичних можливостей.
Не можна залишити без уваги і той факт,
що майже половина студентів п'ятого курсу
(53%) має низький і нижчий середнього рівень
розвитку швидкісних здібностей і 23% – силових. Недостатній рівень розвитку швидкісносилових, швидкісних і силових здібностей також
мають 17% студентів четвертого курсу. Дані факти свідчать про необхідність корекції в бік поліпшення, фізичних і координаційно-рухових
здібностей та формування в студентів потреби у
фізичному самовдосконаленні.
Доречно звернути увагу на результати
дослідження індивідуальних здібностей студентів у процесі фізичного виховання С.Бубки [1],
які служать достатньою підставою для висновку,
що рухові здібності формуються і реалізуються
успішніше у студентів з орієнтацією на позитивний кінцевий результат при об'єктивній оцінці
своїх можливостей.
Висновки.
Проведені дослідження з оцінювання
компонентів фізичної підготовленості студентів
факультету фізичного виховання свідчать:
- професійні здібності вчителя фізичної
культури – це складне цілісне утворення структурних компонентів, одним з основних компонентів якого є фізична підготовленість;
- фізична підготовленість студентів випускних курсів факультету фізичного виховання у
повній мірі не відповідає вимогам, що ставляться
до сучасного фахівця;
- отримані результати і розроблені диференційовані таблиці оцінки фізичної підготовленості дають можливість покращити процес формування професійних здібностей майбутніх
вчителів фізичної культури під час їх підготовки
у вищому навчальному закладі.
Подальші дослідження необхідно направити на розробку диференційованих завдань
при виборчому вдосконаленні недостатньо сформованих компонентів фізичної підготовленості
студентів.
1.

2.

3.
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УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ТРЕНУВАННЯ
Рибковський А.Г., Прийменко А.В.
Донецький національний університет
Анотація. У статті вивчаються мотиваційні аспекти в управлінні спортивним тренуванням. Розглядаються фактори, які
дозволяють визначити місце і значення спортсмена та тренера щодо досягнення бажаного результату в змаганні та тренувальному процесі.
Ключові слова: мотивація, управління, спортсмен, тренування
Аннотация. Рыбковский А.Г., Прийменко А.В. Управления
мотивацией спортсменов в условиях тренировки. В статье
изучаются мотивационные аспекты в управлении спортивной
тренировки. Рассмотрены факторы, позволяющие четко определить место и значение спортсмена и тренера в достижении желаемого результата в соревнованиях и тренировочном
процессе.
Ключевые слова: мотивация, управление, спортсмен, тренировка.
Annotation. Rybkovskiy A.G., Priymenko A.V. Controls of motivation of the sportsmen in conditions of training. In clause are
studied aspects of motives in control of sports training. The factors allowing precisely are considered to define a place both value
of the sportsman and trainer in achievement of desirable result in
competitions and process of training.
Keywords: motivation, control, sportsman, training

Вступ.
У нашому дослідженні під мотивацією
розуміється система особистісних факторів, що
сприяють ефективному виконанню визначеної
задачі. Це поняття використовується для пояснення послідовності поведінкових дій, спрямованих на рішення завдань, що можуть змінюватися в залежності від різних ситуацій, у тому
числі і станів спортсменів [1, 3]. Мотивація, як
одна з функцій управління, має істотне значення
при рішенні тренувальних задач, від яких залежить досягнення наслідків, що плануються, і
визначається взаємозалежною роботою тренера
зі спортсменами чи командою, які активно беруть участь у цьому процесі [1,2, 3,4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР кафедри фізвиховання і спорту ДонНУ
та Зведеного плану НДР у сфері фізвиховання і
спорту на 2001-2005 рр. Держкомспорту України
за темою 2.1.3. “Управління руховою активністю
людини”.
Формулювання цілей роботи.
Завдання нашого дослідження полягає у
визначенні найбільш ефективних засобів моти-
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спортсменів і підготовка їх до виконання високоточних рухів у стресових умовах змагань.
Тренери, що використовують цю функцію, можуть дотримуватися схеми послідовних дій,
представлених у таблиці 1.
Таблиця 1
Схема мотивованих дій тренера і спортсмена
1

Знання найістотніших потреб спортсмена

2

Урахування особистісних якостей спортсменів та їхніх
індивідуальних особливостей
Розуміння спортсменів, їхніх цілей, бажань, прагнень та
їх готовність до досягнень
Використання індивідуального підходу до спортсмена в
тренувальному процесі
Урахування міжособистісних відносин у тренувальній
групі або команді
Уміння тренера заохочувати спортсменів, зацікавити їх
тренуванням
Надання тренером допомоги і підтримки в прийнятті та
виконанні рішень спортсменом
Знання тренера про відносини спортсменів до тренувального процесу, окремим його компонентам, характеру
навантаження
Доброзичливість у спілкуванні тренера зі спортсменами

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Прояв терпимості та доброзичливості в спілкуванні зі
спортсменами, особливо у негативних ситуаціях
Повага тренера до спортсмена як індивідуальності зі
знанням його сильних і слабких якостей та способу
набуття перших та позбавлення від других.
Знання тренера та спортсмена себе й особливостей
свого поводження, контроль за ним

Для того, щоб спортсмени не втратили
мотивацію до тренувальної роботи, слід виділити
ряд факторів, які впливають на неї.
Фактори, які впливають на формування
мотивації спортсмена:
1. Різноманіття і неоднозначність вимог
до майстерності спортсмена. Важливість відповідності вимог тренера потенційним можливостям, що сприяють самовираженню спортсмена,
підвищенню результативності його роботи.
2. Ясність змісту програми тренування і
необхідність його виконання, що повинно стати
основним фактором, який активізує.
3. Чітке уявлення спортсмена про значимість тренувальних завдань. Почуття важливості виконання роботи як основного фактора
індивідуальної мотивації спортсмена.
4. Зворотний зв'язок: посилення задоволеності роботою внаслідок позитивної оцінки її
тренером, колег, адміністрації. Стороння позитивна оцінка підсилює мотивацію спортсмена до
роботи.
5. Збалансованість своїх можливостей і
відповідальності за їхню реалізацію - найважливіший фактор, що впливає на задоволеність роботою і підвищує мотивацію спортсмена. Самодисципліна повинна стати основною ціною волі
вибору мотивів, їхнього посилення і реалізації,
як спортсменом, так і тренером.
Функція контролю. Контроль - це процес, що забезпечує досягнення системою поставХарків-Донецьк 2005
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вації
спортсмена
в
умовах навчальнотренувального процесу.
Результати дослідження.
Враховуючи функціональну складність
мотивації, слід розглянути психологічні процеси,
які формують її виникнення. Одним з них є процес спонукання себе й інших до діяльності для
досягнення індивідуальних чи спільних цілей.
Тут підставою для появи мотивації може служити винагорода, до якої можна віднести усе те, що
тренер або спортсмен вважає цінним для себе.
Внутрішню винагороду дає безпосередньо тренувальна робота, а саме, досягнення результатів
у загальній фізичній підготовці та спеціальній
фізичній підготовці, їхня значимість, самоповага
у подоланні негативних стресових ситуацій тощо. Зовнішніми винагородами є форми оцінки
діяльності тренера і спортсмена з боку адміністрації, суспільства, засобів масової інформації та
проявляються вони у вигляді фінансового, матеріального заохочення, похвали, нагород, почесних звань, визнання. Набувають значення і додаткові форми - це укладання вигідних контрактів,
поліпшення умов тренування, побуту та інше.
Основним завданням спортивних працівників-організаторів, тренера є створення у
спортсменів внутрішніх потреб до активної тренувальної роботи шляхом позитивної мотивації
та її стимулювання. На практиці варто розрізняти
поняття мотиву і стимулу. Їх часто ототожнюють, однак за змістом вони різні. Мотив - це спонукання до виконання певної діяльності і вчинку,
в основі яких лежать потреби людини. Блок системи мотивів утворює мотивацію поведінки
спортсмена чи команди. При цьому характер
мотивів може бути різним, але їх поєднати повинна єдина мета.
Мотивація може виконувати системоутворюючу функцію, додаючи діяльності певного
особистісного змісту. Мотивування поведінки
звичайно розуміється як створення у тренера і
спортсмена внутрішніх психологічних заохочень
до спільної тренувальної діяльності. Важливими
факторами стають зацікавленість, задоволеність і
потреба у виконанні запланованих параметрів
тренувального навантаження – обсягу та інтенсивності.
При стимулюванні на відміну від мотивування мова йде про заохочення спортсменів до
тренувальної роботи з використанням зовнішніх
факторів. До них відноситься матеріальне і моральне стимулювання.
Функція мотивування в управлінні являє
собою реалізацію послідовних поведінкових дій,
за допомогою яких вирішуються тренувальні
задачі, які змінюються за певних умов на різних
етапах підготовки спортсменів. Функцію мотивування у процесі управління необхідно розглядати одну із складніших утворень, оскільки основною діючою особою є особистість
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лених цілей. Він містить встановлення стандартів, як загальних, так і індивідуальних, виміру
реально досягнутих результатів і проведення
корекцій, якщо отримані результати відрізняються від установлених стандартів.
Під контролем розуміється не тільки
прагнення тренера знайти якісь невірні дії спортсмена, а своєчасна допомога у формі схвалення,
заохочення, інших стимулюючих факторів.
У процесі здійснення функції контролю
тренер зіштовхується з проблемою перестановки
контролю над виконаною роботою та екстраполяцією її на майбутнє. Не підлягає сумніву те, що
краще з 75% впевненістю знати про помилку, яка
буде зроблена, ніж зі 100% впевненістю знайти
вже зроблену помилку. На майбутнє можна
вплинути тільки у теперішній момент. Минуле
змінити неможливо. Розроблена тренером система контролю повинна допускати можливості відхилення від стандартів до їхнього реального прояву. Як правило, це зв'язано з індивідуальними
реакціями систем організму спортсмена на параметри навантаження. У той же час, не можна
цілком запобігти майбутні помилки. Однак добре
знаючи спортсменів, їхні особистісні характеристики, професійні можливості й інші індивідуальні якості, цих помилок можна уникнути. З певною часткою імовірності можна передбачати
ступінь і особливості технічних помилок, що
можуть з’явитися, та вжити заходів для їхнього
запобігання. При перспективному плануванні
тренувального процесу доцільно визначити фактори, що можуть привести до помилок, тобто
заздалегідь виділити форми контролю, які дозволяють прогнозувати їхню появу. Такі зони можуть приблизно стосуватися планування обсягу
й інтенсивності навантаження, особливо у випадку їхнього одночасного наростання, а також при
розвитку видів витривалості - загальної та спеціальний, коли виникнення стану хронічного стомлення найбільше ймовірно. Тому обов’язкова
наявність усіх форм контролю: оперативного,
поточного, етапного і перспективного [2]. Якщо
з цієї сукупності усунути яку-небудь функцію
контролю, то можливе порушення структури
всього навчально-тренувального процесу, спрямованого на досягнення конкретної мети, залежної від етапів реалізації підготовки.
Кожен тренер намагається досягти успіху в роботі, використовуючи свої можливості і
можливості спортсмена. Але при цьому він повинний керувати своїми емоціями, спрямовувати
себе на виконання запланованих завдань і обирати потрібну тактику взаємин. Якщо тренувальний процес показує, що спортсмен досягає більш
високих результатів чи показників у досягненні
фізичної кондиції, це не означає, що тренер повинний прагнути це більше поліпшити результати за рахунок збільшення обсягу чи інтенсивності навантаження. Варто об'єктивно оцінити, чому
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це відбувається. Якщо результати починають
поліпшуватися раніше запланованих строків, то
необхідно терміново зробити аналіз тренувальної
роботи й одержати відповідь. У залежності від
причин вносяться корекції в планування тренування - продовжувати за колишнім планом, знижувати чи збільшувати які-небудь параметри
навантаження. Якщо незаплановане зростання
результатів відбувається внаслідок поліпшення
техніки виконання основної дії, то це позитивний
момент, і виправлення в навантаження вносяться
з урахуванням економізації координації рухів,
тобто відбувається зниження фізичних витрат.
Варто пам’ятати таку деталь, що планування на
етапі удосконалювання технічної майстерності
найбільше варіативно, оскільки неможливо заздалегідь пророчити терміни оволодіння спортсменом технічних елементів. Оскільки закони
координації рухів у спорті вивчені поки недостатньо, то головна проблема в управлінні тренуванням пов’язана з технічною підготовкою
спортсмена.
Тут важливо зрозуміння того, що тренер,
як і будь-яка інша людина, часто користується
стереотипами свого мислення та досвіду і переносить їх на своїх учнів. Але шлях придбання
різноманітних м'язових відчуттів спортсменом
при навчанні й удосконалюванні техніки — це
дещо інше, ніж індивідуальний досвід, який здобувається в процесі керування своїми рухами,
коли, на перший погляд, “несуттєва” технічна
деталь може у майбутньому набувати значимості
регулятора цілісної дії. Отже, тренер зобов'язаний розуміти, що ефективність тренування в цілому повинна більше спиратися на зворотній
зв’язок від спортсмена. Тому тренер повинний
бути особливо чуттєвим до реакції спортсменів
на навантаження і визначення функціонального
стану своїх учнів у будь-який момент тренування. Він зобов’язаний прислухатися до їхньої оцінки власних рухів, м'язових відчуттів і визначати
потенційні можливості самореалізації. При наявності та урахуванні такого зворотного зв'язку, у
якому особлива роль приділяється думці спортсмена, можливо більш ефективне рішення задач
тренування. У даному випадку функція керування зводиться до того, що тренер, залишаючись як
би в “тіні”, у той же час уміло спрямовує і координує індивідуальні та групові дії спортсменів чи
команди.
Висновки.
1. Спортсмени повинні набувати необхідну відповідальність і самостійність у прийнятті необхідних рішень, спочатку під контролем,
а потім і без участі тренера в особливих ситуаціях спортивних змагань, особливо у змагальній
ситуації.
2. Функція керування найбільш ефективна при наявності наступних умов:

§

чіткий поділ повноважень і обов'язків між
тренером і спортсменом;
§
спортсмени повинні користатися повною
довірою тренера;
§
тренувальний процес повинний розглядатися як спільна діяльність тренера і спортсменів;
§
тренер не повинний перешкоджати створенню умов для автономного прийняття рішень
спортсменом чи командою.
3. Основна увага в спортивному тренуванні приділяється педагогічному контролю за
отриманими результатами як критерію ефективного управління.
Перспективи.
Подальші дослідження необхідно спрямовувати на докладне та поглиблене вивчення
проблеми управління мотивацією спортсмена в
навчально-тренувальному процесі, що матиме
значення для теорії і практики фізичного виховання і спортивного тренування.
1.
2.
3.
4.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РУХІВ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ ГІМНАСТОК
Сидорова В.В.
Донецький державний інститут здоров'я,
фізичного виховання і спорту
Анотація.
У
даній
статті
розглядається
питання
удосконалювання
спортивно-технічної
майстерності
гімнасток у вільних вправах з використанням дидактичного
матеріалу базових композицій у єдності з їх естетичним
вихованням.
Ключові слова: юні гімнастки, удосконалювання майстерності, естетика, вільні вправи, базові композиції.
Аннотация. Сидорова В.В. Формирование культуры движений как средство гармонического развития личности гимнасток. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования спортивно-технического мастерства гимнасток в
вольных упражнениях с использованием дидактического
материала базовых композиций в единстве с их эстетическим
воспитанием.
Ключевые слова: юные гимнастки, совершенствование
мастерства, эстетика, вольные упражнения, базовые
композиции.
Annotation. Sidorova V.V. Forming of culture of motions how
the mean of harmonic development of personality of gymnasts is.
In the given article the questions of perfection of sportingtechnical trade of gymnasts in free exercises with the use of
didactic material of base compositions in unity with their
aesthetic education are examined.
Keywords: young gymnasts, perfection of trade, aesthetics, free
exercises, base compositions.

Вступ.

1

На сучасному етапі питання естетичного
виховання розглядається як важлива складова
всебічного розвитку особистості [1,2,4]. Різні
види спорту, в тому числі, спортивна гімнастика,
мають в своєму розпорядженні широкий арсенал
засобів
формування естетичної
культури
підростаючого покоління [3,5,7,8]. Враховуючи
основну мету занять спортом - досягнення
найбільш високих спортивних результатів, є
гострою необхідність розробки і впровадження
методик, які дозволять вирішувати задачі
спортивно-технічної підготовленості в єдності з
естетичним вихованням гімнасток.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Визначити
ефективність
впливу
методики формування культури рухів [6] на
рівень виконавської майстерності вільних вправ
дівчат 8-12 років в спортивній гімнастиці.
Задачі дослідження.
1. Визначити рівень спортивно-технічної
і рухово-естетичної підготовленості юних
гімнасток.
2. Реалізувати розроблену методику
формування культури рухів.
3. Виявити зміну показників, які
вивчаються.
Результати досліджень.
Для вирішення поставлених задач
використовувалися наступні методи досліджень:
аналіз спеціальної літератури, педагогічні
спостереження,
експертне
оцінювання,
педагогічний експеримент. Одержані результати
досліджень оброблялись з використанням
методів математичної статистики. Педагогічний
експеримент проводився в м. Донецьку. На базі
СДЮСШОР
“Динамо”
досліджувалися
гімнастки
експериментальної
групи.
У
СДЮСШОР №3 – контрольної. В основному
експерименті взяло участь 64 гімнастки. По 32 у контрольній та експериментальній групах, у
кожній з яких було по 10 осіб I і II розрядів і по
12-III розряду. Контрольна група тренувалася як
зазвичайно, згідно з програмою для ДЮСШ. З
гімнастками
експериментальної
групи,
додатково, вивчалися базові групові композиції у
відповідності
з
розробленою
методикою
формування культури рухів.
Рівень
спортивно-технічної
майстерності у вільних вправах визначався
згідно з існуючими правилами їх суддівства, а
також оцінок за техніку виконання акробатичних
серій з просуванням і обертанням вперед і назад і
серій гімнастичних стрибків (табл. 1).
Рухово-естетична
підготовленість
визначалася суддівством вільних вправ за
наступними компонентами: 1) композиційній
побудові
вільних
вправ;
2) ритмічній
Харків-Донецьк 2005
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погодженості рухів і музики; 3) здатності до
точної передачі характеру й змістовності музики;
4) зовнішньому вигляду гімнасток.
Таблиця 1
Рівень оцінки за естетичне виконання
композицій вільних вправ гімнастками до і після
експерименту
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оцінка за
естетичне виконання
вільних вправ

експериментальна

контрольна

I
р
II
р
III
р
IIII
I
р
II
р
III
р
IIII

до
експерименту

після
експерименту

Х ±σ
7,19±0,67

Х ±σ
8,15±0,49

<

0,96

13,35

6,47±0,82

7,07±0,84

<

0,6

9,27

5,86±0,91

6,56±0,84

<

0,7

11,94

6,47±0,96

7,21±0,98

<

0,74

11,43

6,64±0,6

6,94±0,71

>

0,3

4,51

6,1±0,76

6,22±0,85

>

0,12

1,96

5,62±0,77

5,78±0,89

>

0,16

2,84

6,09±0,81

6,28±0,94

<

0,19

3,11

Р><0,05
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загальний
приріст
у б.
у%

При
оцінюванні
композиційної
побудови вільних вправ враховувалися такі
показники: цілісність усієї композиції – єдність
комбінації
та
домірність
усіх
частин;
контрастність – поєднання високих положень з
низькими, чергування рухів і поз з напругою і
розслабленням, зміна темпу рухів; динамічність
– темп, ритм, амплітуда вправ, щільність
виконання зв’язок, поєднань, окремих елементів,
відсутність пауз перед і після акробатичних
зв’язок;
ефективне
розосередження
акробатичних
і
гімнастичних
елементів;
виконання основних елементів у різних
напрямках; різноманітність пересувань по
килиму; відповідність рухів характеру музики;
стиль композицій вільних вправ.
2). При оцінці ритмічної погодженості
рухів і музики враховувався ступінь їхнього
збігу.
3). При оцінці виразності рухів
визначалася здатність до точної передачі
характеру й змістовності музики в процесі
виконання вільних вправ. При оцінці смислової
змістовності оцінювалося уміння створити й
донести до глядачів і суддів певний образ,
інтелектуально-вольові процеси, узагальнені
властивості явищ, різноманітні характеристики
рухів. При оцінці емоційної змістовності –
здатність передати різний настрій: веселий,
смутний, сумовитий, натхненний, запальний
тощо.
4). При оцінці зовнішнього вигляду
гімнасток враховувалася: відповідність дизайну
купальника характеру музичного твору та стилю
виконання; охайність; стиль виходу на килим
перед
початком
виконання
композиції;
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представлення суддям і відхід із килима.
Метою запровадженої методики, є
формування культури рухів за допомогою
базових композицій вільних вправ. Базові
композиції вільних вправ, побудовані нами за
структурно-функціональними параметрами, що
забезпечують
зв’язок
окремих
елементів
структури рухів у композиційну цілісність.
Композиції
наповнюються
динамічним
функціональним змістом, як у окремих
структурних компонентах, так і в композиції в
цілому. Відмінною рисою вправ, які входять у
композиції, є їхня структурна різноманітність.
Деякі з них складають групу “універсальних
базових вправ”, які характерні для усіх видів
гімнастичного багатоборства. До них відносяться
сальтові і гвинтові обертання, стійки на руках,
відштовхування, приземлення. Отже, виконання
максимально можливої кількості вправ різних
структурних
груп
у
різноманітних
послідовностях
забезпечувало
розвиток
основних видів координації рухів.
Методика реалізації базових композицій
вільних
вправ
здійснювалась
завдяки
дидактичним елементам формування культури
рухів;
змісту
програмного
матеріалу;
дидактичним і спеціалізованим принципам,
методам навчання. Формування культури рухів з
використанням
базових
композицій
забезпечувалося виконанням педагогічних і
організаційно-методичних умов: 1) підготовкою
гімнасток до рівня розуміння рухово-естетичного
виконання базових композицій вільних вправ; 2)
високою інтенсивністю розучування базових
композицій вільних вправ; 3) раціональним
розподіленням вільних вправ у структурі
тренувальних циклів різної тривалості; 4)
створенням
доброзичливих
професійних
взаємовідносин і взаємодій; 5) створенням
матеріально-технічних умов для реалізації
технологій складання базових композицій.
Відмітною особливістю експериментального
програмного матеріалу від звичайного було
також введення теоретичного розділу підготовки
з
питань
естетики
рухів,
естетичних
характеристик рухів, особливостей рухів, за
допомогою яких можливо передати емоційний і
смисловий зміст музики і т.н. Особливу
зацікавленість представляють розроблені нами
на основі загально-дидактичних принципів
навчання й існуючих принципів складання
змагальних композицій у спортивних видах
гімнастики спеціалізовані принципи побудови і
реалізації базових композицій вільних вправ:
реалізації різнохарактерних музичних творів у
вільних вправах; зниження трудності змісту
змагальних композицій; оцінки перспективи
розвитку вільних вправ; відповідності та
змістовності рухів музичному супроводу;
послідовної варіативності побудови рухів;

рухово-естетичної спряженості. Успішність
реалізації програми багато в чому визначається 3
групами факторів: перша пов'язана з особистістю
гімнастки; друга - з особистістю тренера,
хореографа та акомпаніатора; третя - із
навколишнім оточенням і умовами навчальнотренувального процесу.
Методи навчання використовувалися
традиційні, але, мали методичні особливості
реалізації. Всебічна і яскрава постановка мети
сприяє виникненню у дівчат естетичного
стимулу до виконання композицій. Різноманітні
поєднання емоційного пояснення, опису,
розповіді, аналізу, бесіди, оцінки, вказівки, в
поєднанні з прослуховуванням музики, показом і
практичним виконанням рухів володіють
великою силою емоційного впливу. Велике
значення має створення естетичного фону, який
забезпечується зразковими умовами місця
занять.
У гімнасток експериментальної групи
бралась до уваги емоційність дівчат 8-12 років, їх
чутливість до гарного, що сприяє виникненню
позитивних емоцій. Ураховувалась характерна
для даного віку слабка стійкість до впливу
зовнішніх факторів, недостатній рівень розвитку
процесів гальмування, їх швидка підвищена
збудженість
і
швидка
втомленість
від
одноманітної роботи. Виконання базових
композицій вільних вправ давало змогу дівчатам
уникнути
негативних
емоцій,
знизити
стомленість
і
збільшити
працездатність.
Використання музики спонукало дівчат до більш
красивого, виразного, погодженого виконання
рухів. Це дозволило гімнасткам вийти на більш
високий рівень виконавської майстерності, що
проявляється втіленням їхніх переживань у
рухах і збільшення оцінки за естетичність
виконання вільних вправ.
По
закінченню
педагогічного
експерименту в експериментальній групі
спостерігалося збільшення результатів за
вивчаємими показниками. Найбільший приріст
оцінки за естетичність виконання композиції
виявлений
у
гімнасток
I
розряду
експериментальної групи - 0,9 бали чи 13,35%
(Р<0,05). У досліджуваних другого і третього
розряду приріст показників був трохи нижчим.
Відповідно: 9,27% і 11,43% (Р<0,05). Це
пояснюється тим, що в більш старшому віці
рухова підготовка гімнасток дозволяє їм у
більшому ступені, ніж молодшим гімнасткам,
передати свої емоційні переживання за
допомогою рухів. У контрольних групах оцінки
збільшилися незначно – в межах 2-4,5% (Р>0,05).
Упровадження
базових
групових
композицій у навчально-тренувальному процесі
гімнасток експериментальної групи дозволило
підвищити також і рівень їх спортивно-технічної
майстерності за оцінками виконання вільних

1

вправ; серій акробатичних елементів з
просуванням і обертанням вперед і назад, серії
гімнастичних стрибків.
Висновки.
Збільшення оцінки в експериментальних
підгрупах за естетичність виконання вільних
вправ
доводе,
що реалізація методики
використання базових композицій розширює
виразні можливості гімнасток. У цьому випадку
композиції здобувають нову якість - якість
художності. А художній потенціал гімнастики
дуже високий. Дана методика сприяє як
гармонізації емоційно-чутливої сфери гімнасток
8-12 років так і вдосконаленню їх виконавської
майстерності у вільних вправах.
Перспективи.
У подальшому можлива корекція
програм
базових
композицій
з
метою
використання їх у показових виступах, що
виявляється формою демонстрації краси і
духовності спорту, а також доведення їх
ефективності для гармонійного розвитку юних
гімнасток.
1.
2.
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5.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА «ИНДИКАТОРНЫХ» ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
У ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
Соколова Н.И., Люгайло Л.С.
Донецкий центр спортивной медицины
Аннотация. В статье представлена схема лечения и профилактики заболеваний полости рта при общей патологии у
ветеранов спорта.
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Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

ХДАДМ-ДДІЗФВС

Введение.
Проводя ежегодную диспансеризацию
спортсменов, и лиц занимающихся физической
культурой и спортом различного возраста, мы
столкнулись с проблемой очень высокой заболеваемости среди ветеранов спорта. Из 254 обследованных ветеранов спорта только 52 (20%) человека имели диагноз «Здоров». Из них 202
(80%) человека были взяты на диспансерный
учет врачами специалистами: кардиологом, невропатологом, ЛОР - врачом, окулистом, стоматологом. Такой высокий процент заболеваемости
объясняется тем, что люди, посвятившие себя
спорту, постоянно находятся под воздействием
субэкстремальных факторов – физической и
эмоциональной нагрузок, что в свою очередь
приводит к тому, что тонкая грань между нормой
и патологией стирается, человек выходит из
«безопасного» уровня здоровья и возникают патологические состояния. Ветераны спорта сталкиваются с проблемами, о существовании которых они раньше не подозревали: проблема
избыточного веса, отсутствие привычных физических нагрузок, нежелание, а порой и не знание
к какому специалисту обратиться. Это проблемы
людей не привыкших болеть.
На момент внедрения программы медицинского обеспечения и реабилитации ветеранов
спорта, при углубленном медицинском обследовании мы выявили высокий процент соматической заболеваемости – 56,7 %. При этом заболевания полости рта, почти всегда являются
вторичными, а не самостоятельными, своего рода «индикатором» общей патологии (Макарова
Г.А., 2004 г.). Поражение слизистой полости рта,
зубов и парадонта напрямую зависят от функционального состояния организма в целом
(Окушко В.Р., 1989 г.; Боровский Е.В., 2002 г.).
Результат статистических исследований
свидетельствует о том, что заболевания зубов и
тканей парадонта являются самыми распространенными заболеваниями человечества. В настоящее время, меняется сама методология клинической стоматологии, и подходы к решению
актуальных задач диагностики и лечения основных заболеваний. Теперь врачи-стоматологи,
определяя стратегию и тактику лечебно60

диагностической деятельности, должны исходить из современных представлений о тонких
механизмах развития заболеваний и современных концепций их патогенеза при подборе лечения и профилактики «индикаторных» заболеваний у ветеранов спорта мы знали, что в таком
возрасте проблемы антикариесной профилактики
не актуальны, так как после 26 – 30 лет, процессы деминерализации эмали практически сводятся
к нулю, напротив преобладают процессы склероза, повышенной минирализации твердых тканей
зуба (Окушко В.Р., 1989 г.; Боровский Е.В., 2002
г.). На первое место выходят проблемы патологии слизистой полости рта и парадонта. При обследовании был выявлен весь спектр диагнозов от катарального воспаления десны до дистрофических изменений парадонта, вплоть до резорбции костной ткани. Следует особо обратить внимание, что подавляющее число заболевания
парадонта носили воспалительный характер. Они
развивались под влиянием, как местных причин
(микроорганизмы зубного налета, окклюзионная
травма), так и сочетанного воздействия местных
и общих (эндогенных) факторов, на фоне измененной реактивности организма (Боровский Е.В.,
Иванов В.С., Максимовский Ю.М., 2002 г.).
Бактерии, их состав, а также способность проникать в ткани, конечные продукты их
жизнедеятельности – с одной стороны, и резистентность тканей и организма в целом – с другой, определяют характер и тяжесть гингивита, а
также возникновение парадонтита, и быстроту
деструкции парадонтальных тканей. Среди общих факторов, вызывающих паталогические
процессы в парадонте у ветеранов спорта следует особо выделить: дефицит витаминов, атеросклеротические поражения сосудов, нервнодистрофические расстройства, снижение реактивности организма, гипоксия, эндокринные нарушения, заболевания желудочно-кишечного
тракта. В настоящее время имеется достаточно
убедительных данных, позволяющих считать,
что при дефиците витамина С в организме нарушаются процессы образования и формирования
коллогеновых волокон, повышается проницаемость капилляров, замедляется формирование
костной ткани, снижается резистентность организма к инфекции [Материалы ВОЗ, 1978 г.]. По
данным І. Egelberg (1991 г.), ежедневное назначение витамина С в дозе 450 уменьшает воспаление десневого края. При воспалительных заболеваниях десны содержание витамина А в
сыворотке крови снижается у 75 % больных; чем
сильнее выражено воспаление, тем ниже содержание витамина А. При Е – авитаминозе усиливается пероксидное окисление липидов, образуются парадонтальные карманы, атрофируется
кость, изменяется сосудистая стенка парадонта.
Атеросклеротическое поражение сосудов – влияние этого фактора рассматривается в

свете сосудистой концепции А. И. Евдокимова, в
сформулированной еще в 1939 – 1940 г.г.. А.И.
Евдокимов считает парадонтоз, дистрофическим
процессом, развивающимся в следствие атеросклеротических заболеваний сосудов парадонта
в результате общего и изолированного атеросклероза.
Нервно-дистрофическая природа заболеваний парадонта обосновано в работах П.А.
Глушкова, Д.А. Энтина, Е.Е. Платонова (1978 г.).
Известно, что атрофически–дигенеративные изменения в тканях зависит чаще всего от нарушения их питания вследствие недостаточности кровоснабжения. Однако расстройство питания
могут развиваться и при хорошем кровоснабжении, тогда когда сама ткань теряет способность
ассимилировать приносимые питательные вещества. При этом говорят о нервно- трофических
расстройствах питания. Сущность трофического
влияния нервной системы заключается не только
в регуляции обмена в тканях, но и в сохранении
структуры тканей, достижение определенной
дифференцировки в процессе регенерации.
Снижение реактивности организма и,
следовательно, недостаточная сила защитных и
компенсаторных механизмов, приводят к развитию дистрофических изменений в парадонте. Это
проявляется в физико-химических сдвигах соединительной ткани, что приводит к нарушению
проницаемости сосудов, кровообращения, тканевой гипоксии, к изменению обмена (Е.В. Боровский, В.Н. Иванов, Ю.М. Максимовский, 2002
г.).
Гипоксия – наличие этого фактора, запускает очень сложный механизм, низменно
приводящий к патологическим состояниям в
тканях десны и парадонта (резорбция кости, гингивит, образование парадонтального кармана и
др.). Одним из показателей, характеризующим
уровень и особенности окислительно - восстановительных процессов в тканях является окислительно-восстановительный потенциал. Он отражает
соотношение
окисленных
и
восстановленных форм, позволяет судить об
утилизации тканями кислорода в процессе метаболизма.
Изучение
окислительновосстановительного потенциала (Е.В. Креченова,
1988 г.) показало снижение его при патологии
парадонта, что свидетельствует о накоплении в
тканях недоокисленных продуктов. По мере
уменьшения потенциала снижается защитная
функция парадонта и сочетанное влияние местных и общих факторов ведет к патологическим
изменениям десны.
Эндокринные нарушения, ведущие к патологическим состояниям в тканях парадонта
достаточно изучены рядом отечественных и зарубежных авторов. Отмечено, что при гиперфункции щитовидной, околощитовидных и половых
желез,
возникает
патологическое

1

состояние парадонта, в основе которого лежит
ангиопатия.
Также наблюдаются в полости рта при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Это
обусловлено многофункциональным единством
слизистой оболочки рта и всего пищеварительного тракта. Исследования многих авторов доказывают, что при хроническом гастрите, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
хроническом колите и энтероколите обнаруживаются изменения слизистой оболочки полости
рта, степень выраженности которых зависит от
формы тяжести и длительности течения основного заболевания. Лечение основного заболевания приводит к уменьшению или исчезновению
патологических состояний в полости рта. Установлена взаимосвязь нарушения кислотообразующей функцией желудка и патологических
изменений слизистой оболочки рта (С.П. Коломиец, 1970 г.). Обострение язвенной болезни
сопровождается снижением реактивности слизистой оболочки рта. В работах В.В.Хазановой
(1987 г.) показано, что в дисбактериозах кишечника в полости рта возникает рецедивирующий
автозный стоматит, те же нарушения наблюдаются на слизистой кишечника. Одним из важных
факторов, вызывающих изменения оболочки
слизистой рта при патологии желудочнокишечного тракта, является дефицит витаминов
особенно группы В (В.Е. Руднева, 1971 г.). Лабораторными методами исследования установлено,
что у больных с патологией желудочнокишечного тракта чаще (85%-91% случаев) выявляются воспалительные формы заболевания
слизистой и парадонта реже (9%-14%) – парадонтоз (Т.И. Власова, 1989 г.).
Хотя роль общих факторов в развитии
воспалительных и особенно дистрофических
процессов в парадонте совершенно очевидно,
тем не менее многие процессы патогенеза не
раскрыты. Показано, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, гипертонической болезни, аллергических и системных заболеваниях
слизистая и парадонт страдают чаще, чем у здоровых людей [Данные ВОЗ, 1977 г.].
Сложный генез нарушения здоровья и
многокомплексность реабилитационного процесса диктует необходимость системного подхода к его проведению. Системность является одним из основных условий реабилитации наряду с
соблюдением следующих принципов: комплексности, диффенцированности, последовательности, этапности, индивидуализации, достаточной
продолжительности, преемственности, строгой и
повседневной согласованности действий лечащего врача, стоматолога, физиотерапевта, психолога и больного.
Работа выполнена в соответствии с региональной программой экономического и социХарків-Донецьк 2005
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ального развития и программой охраны здоровья
населения и окружающей среды (г. Донецк,1997
год).
Формулирование целей работы.
Цель исследования - оценить целесообразность и эффективность комплекса этапных
лечебно-профилактических мероприятий симптоматических заболеваний слизистой полости
рта у ветеранов спорта.
Задачи исследования:
1. Провести анализ соматической заболеваемости ветеранов спорта и патологических состояний полости рта у ветеранов.
2. Разработать и внедрить схемы этапных лечебно-профилактических мероприятий при
лечении симптоматических заболеваний полости рта.
3. Оценить эффективность и адекватность оздоровительных мероприятий.
Результаты исследований.
Обследовано 254 ветерана спорта в возрасте 40-50 лет, имеющих спортивную квалификацию: I разряд- 14 (5%) человек, кандидаты в
мастера спорта – 98 (39%) человек, мастера
спорта - 132 (52%) человек, мастера спорта международного класса - 10(4%) человек, выявлено,
что в стоматологической помощи нуждаются 202
(79,5%) человек из общего числа обследуемых.
Причем 156 (77%) человек имели раннее патологию слизистой полости рта и парадонта.
156(61%) человек, были с диагнозом - патология
парадонта, у 86 (55%) человек отмечалась патология сердечно-сосудистой системы, у 148 (95%)
человек - патология желудочно-кишечного тракта, 72 (46%) человек - неврологические заболевания ( вегето-сосудистая дистония, остеохондроз и т.д.), у 23 (15%) человек отмечена
эндокринная патология. Особо следует выделить
группу 51 (32%) человек – у которых патология
слизистой полости рта возникала на фоне сочетанной патологии органов и систем.
Из общего количества обследованных
была выделена группа 50 ветеранов спорта в
возрасте 40-50 лет. Из них 28 (56%) человек имели патологию желудочно-кишечного тракта, 12
(24%) человек - патологию сердечно-сосудистой
системы, 10 (20%) человек были с сочетанной
патологией. В виде контроля была отобрана
группа 50 ветеранов спорта, не прошедших курс
лечебно-реабилитационных мероприятий, того
же возраста, и имеющих ту же спортивную квалификацию и соматическую патологию, что и в
экспериментальной группе. Углубленное медицинское обследование проводилось одиннадцатью врачами-специалистами. Всем обследованным проводилось электрокардиологические
исследования (12 отведений), ультрозвуковое
исследование органов брюшной полости, малого
таза, щитовидной и молочной желез, реоэнцефалография, обследования невропатолога, ЛОР62

врача, окулиста, общий и клинический анализы
крови и мочи. Стоматологический осмотр включал: осмотр зубов, слизистой щек, языка, красной каймы губ; осмотр десен с определением
индекса воспаления десны, определение наличия
над – и поддесневых отложений, определение
гигиенического состояния полости рта, посредством гигиенического индекса, наличие десневых карманов, оценка тургора, формы и цвета
десны.
При проведении стоматологического
осмотра в контрольно и экспериментальных
группах отмечался весь спектр симптомов, указывающих на явную патологию слизистой полости рта и парадонта: изменение формы, цвета
и тургора десны, увеличение индекса воспаления, снижение индекса гигиены, разная степень
над и поддесневых отложений. Из анамнеза следовало, что пациенты считают себя больными
достаточно долгое время от 3 до 10 лет, отмечают сезонность обострений, противорецидивное
парадонтологическое лечение не проводилось в
82% случаев, или проводилось спонтанно в 18%
случаев. На диспансерном учете у стоматолога
никто не состоял.
Основными критериями оценки тяжести
состояния являлись - величина индекса воспаления, степень тяжести, частота обострения (таблица 1).
Таблица 1.
Количественные показатели распределения лиц в
зависимости от качественных критериев патологического состояния полости рта (при постановке на диспансерный учет)
Критерии оценки патологических состояний

Экспериментальная
группа
(количество человек)

1.Увеличение
индекса воспаления
2.Степень тяжести заболевания:
-легкая
-средняя
-тяжелая
3. Частота обострений:
- без обострений
- один раз в год
- два раза в год
- чаще 2-х раз в
год

50 (100%)

Контрольная
группа
(количество
человек)
50 (100 %)

12 (24%)
36 (72%)
2 (4%)

11 (22%)
35 (70%)
4 (8%)

0

0

12 (24%)
36 (72%)
2 (4%)

11 (22%)
35 (70%)
4 (8%)

Как следует из таблицы, один исходные
количественные показатели в обеих группах существенно не отличались. После прохождения
углубленного медицинского обследования, все
обследованные ветераны были взяты на диспансерный учет врачом – стоматологом. Совместно
с врачами – кураторами по видам спорта были
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Розділ

Этапы лечебноЦель работы
реабилитационных мероприятий
I. Основные этапы
1. врачи-специалисты:
- этиологическое лечение
-устранение причины заболевания
- патогенетическое лечение
-воздествие на механизмы
возникновения болезни
- симптоматическое лечение
- снятие болевого и других
симптомов заболевания
- дача рекомендаций по режи- определение объема и
му труда и отдыха
интенсивности физической
нагрузки
- подбор средств и методов
- укрепление организма в
общеукрепляющей и иммуноцелом, подъем защитных
стимулирующей терапии
сил
- диетотерапия
- определение рационального и полноценного объема питательных веществ
2. врач-стоматолог:
- санация полости рта
-устранение очагов хронической инфекции
- снятие зубодесневых отло- ликвидация микробного
жений
агента патологического
механизма
- устранение патологической
- устранение травматичеокклюзии
ского фактора патологического процесса
- симптоматическое лечение
- снятие основных симптомов заболевания
- поддержание «безопасного»
уровня гигиены полости рта
II. Вспомогательные этапы
1. физиотерапевтическая реабилитация:
- лазеротерапия
- воздействие на патологический очаг
- УВЧ терапия
- снятие воспаления
- электрофорез
- введение лекарственных
средств непосредственно в
очаг патологии
- дарсанвальтерапия
- улучшение кровоснабжения патологического очага
- электросон
- релаксация
- водолечение
- снятие напряжения
2. психологическая реабилитация:
- индивидуальные консульта- поддержание мотивации
ции
- релаксация

Лечебно-реабилитационные мероприятия проводились в условиях диспансера 7-14
дней, с последующим назначением лечения на
дому, контролем один раз в три месяца. Через
шесть месяцев всем обследованным было проведено лечение по схеме привентивной реабилитации, которая отличалась от лечебной - отсутствием противовоспалительной терапии. Особое
место отводилось оценке гигиенического состояния полости рта, путем определения индекса

гигиены, состоянию слизистой (цвет, тургор,
форма десневых сосочков).
Составом привентивной реабилитации
были общеукрепляющие мероприятия, где ведущее место отводилось физиотерапевтическому
лечению (электросон, контрастный душ, релаксирующие водные процедуры), иглорефлексотерапие, общеукрепляющему массажу, занятием
физическими упражнениями (курсами).
Была проведена оценка эффективности и
адекватности лечебно-реабилитационных мероприятий (таблица 3).
Таблица 3
Эффективность лечебных и реабилитационных
мероприятий
Критерии оценки
патологических
состояний
1.Увеличение
индекса воспаления
2.Степень тяжести
заболевания:
-легкая
-средняя
-тяжелая
3. Частота обострений:
- без обострений
- один раз в год
- два раза в год
- чаще 2-х раз в
год

Экспериментальная
группа
(количество человек)

Контрольная
группа

50 (100%)

(количество
человек)
50 (100%)

24 (48%)
26 (52%)
0

19 (38%)
36 (72%)
5 (10%)

12 (24%)
26 (52%)
12 (24%)
0

0
19 (38%)
36 (72%)
5 (10%)

Как следует из таблицы три основные
параметры в экспериментальной группе значительно выше. У всех пациентов отмечено улучшение гигиенического состояния полости рта,
что говорит о хорошей профилактической и
разъяснительной работе врачей по поддержанию
мотивации. Показатели степени тяжести заболевания тоже претерпели некоторые изменения,
так в экспериментальной группе не наблюдается
пациентов с тяжелой степенью течения заболевания (контроль – 5 (10%) человек), средняя степень тяжести уменьшилась на 28 %, количество
пациентов с легкой степенью тяжести в экспериментальной группе увеличилось в два раза, в то
время как в контрольной на 2 (4%) человека –
меньше исходных показателей.
Можно отметить, что у 12 (24%) человек
экспериментальной группы частота рецидивов не
наблюдалось, в контрольной группе – рецидивы
имели все. Количество лиц с обострениями один
раз в год (обычно весной, на фоне гиповитаминоза и снижения общей резистентности организма), в экспериментальной группе увеличилось в
три раза (контроль уменьшение на 2 (4%) человека). Группа лиц, у которых наблюдались характерные для данного заболевания двух разовые
обострения
(весна-осень),
после
проведенных лечебных и реабилитационных меХарків-Донецьк 2005
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разработаны схемы комплексных лечебно - реабилитационных мероприятий (таблица 2).
Таблица 2
Схема этапного выполнения комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий «индикаторных» заболеваний слизистой полости рта
при соматической патологии у обследуемых.
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роприятий в экспериментальной группе сократилось в три раза (на 48%); в контрольной увеличились на 1 (2%) человек.
Группа лиц с обострениями три – пять
раз в год в экспериментальной группе отсутствуют, в контрольной увеличилась на 1 (2%) человек.
Выводы.
Таким образом, обследование 254 ветеранов спорта показали, что в стоматологической
помощи нуждаются 202 (79,5%) человек, причем
156 (77%) человек с патологией слизистой полости рта и парадонта. Из 156 человек, взятых на
диспансерный учет стоматологом, 86 (55%) человек – с патологией сердечно-сосудистой системы, у 148 (95%) человек – патология органов
пищеварения, 72 (46%) человек – неврологическая патология; 51 (32%) человек – сочетанная
патология органов и систем.
1. Проведено теоретическое–методологическое и
организационное обоснование комплексного,
поэтапного лечения и превентивной реабилитации симптоматических заболеваний слизистой
полости рта и парадонта, на фоне общих соматических заболеваний, у ветеранов спорта.
2. Определены структура, этапность и методы
проведения лечебных и реабилитационных мероприятий.
3. Оценена медико-социальная эффективность
реабилитации «индикаторных» заболеваний полости рта.
4. Разработаны структурные компоненты комплексных лечебных и реабилитационных мероприятий с целью улучшения соматического состояния, лечения «индикаторного» заболевания
слизистой полости рта.
5. Проведение комплексных, лечебных и реабилитационных мероприятий в течении двух лет,
позволили зарегистрировать отчетливый оздоровительный эффект (повысились гигиенические
индексы полости рта, снизились показатели индекса воспаления).
Перспективы.
Дальнейшая корректировка и совершенствование
схем
этапных
лечебно–
профилактических мероприятий при лечении
симптоматических заболеваний полости рта у
спортсменов высокой квалификации, занимающихся различными видами спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
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МЕДИКО -БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ
СПЕЦІАЛІСТІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА СПОРТУ
Чибісов В.І.
Дніпродзержинський коледж
фізичного виховання
Анотація. Представлені нові методи функціональної
діагностики стану серцево -судинної системи, основані на
визначенні за даними ехокардиографії і подальшому аналізі
фізико-механічних властивостей міокарда, показників
напружено-деформованого стану стінки лівого шлуночка і
енергетики роботи серця як засмоктуючого насоса. Даються
належні значення вище названих показників для спортсменів
вищої кваліфікації.
Ключові слова: : функціональна діагностика, серцево – судинна система, ехокардиографія.
Аннотация. Чибисов В.И. Медико-биологические проблемы
повышения
качества
подготовки
специалистов
по
физической культуре и спорту. Представлены новые методы
функциональной
диагностики
состояния
сердечнососудистой системы, основанные на определении и
последующем
анализе физико-механических
свойств
миокарда,
показателей
напряженно-деформированного
состояния стенки левого желудочка и энергетики сердца как
засасывающего насоса.
Даются
должные значения
показателей для спортсменов вышей квалификации.
Ключевые слова: функциональная диагностика, сердечнососудистая система, эхокардиография.
Annotation. Chibisov V.I. Medicobiological problems of upgrading preparation of specialists on physical kulutre and sport. New
method of functional diagnosing of stat of Heart and Vascular
System based on determining physical and mechanical properties
of heart muscle; indicators of tense and reformatted state of left
ventricle wall and energetic of the heart working as pump, and
next analysis of these facts received by information on echocardiography research are presented. There are given proper significance; of enumerated indicators, which has been determined for
groups of almost healthy sportsmen with higher qualification.
Keywords: functional diagnostics, cardiovascular system, echocardiography.

Вступ.
Діагностика поточного стану серцевого
м'яза, стану відновлення і працездатності
спортсмена після змагальних і тренувальних
навантажень завжди хвилювала як спортивного
лікаря, так і тренера, і спортсмена. І зараз це
питання не втратило своєї актуальності і
гостроти. Постала проблема використати при
його вирішенні нові досягнення медичної науки і
сучасної техніки з врахуванням володіння
дослідниками і практиками комп'ютерними

технологіями..
В
міру
вдосконалення
методів
діагностики застосовують дані ехокардіографії.
При цьому діагностику традиційно ведуть,
визначаючи лише 5-6 показників по 5-10
геометричним розмірах. Спроби використати
можливості комп'ютера і збільшити число
показників, що аналізуються, робляться [1], [2].
Було запропоновано ураховувати ознаки,
характеризуючі фізико-механічні властивості
міокарда і стінки аорти, як матеріалу. А саме,
градієнти (на одиницю тиску) модулів пружності
(показника залежності деформацій від зусиль, що
їх викликають). Крім того, що висока
інформативність запропонованих показників
значно
підвищила
точність
діагностики,
практикам сподобалось вести діагностику за
законами фізики, які їм більш—менш знайоме
ще з школи. Постало питання про розширення
використання для діагностики показників,
миючих фізичний зміст.
Перед дослідниками постала невирішена
частина загальної проблеми: вести діагностику
на якісно вищій ніж просто математикостатистичній основі, а саме, аналізуючи
енергетичні зміни процесу кровообігу.
Робота виконана у відповідності до
плану НДР Дніпродзержинського коледжу
фізичного виховання.
Формулювання цілей роботи.
Фізикам запропонувати використання в
якості критеріїв діагностики не тільки ті
показники, що характеризують механічне
властивості
міокарда,
але
і
показники
напружено-деформованого стану стінки лівого
шлуночка; запропонувати методику розрахунку
їх; гідродинамікам дати методику розрахунку
енергетики процесу роботи серця як динамічно
закачуючого насосу; математикам створити і
реалізувати алгоритм у вигляді програмного
забезпечення для персонального комп'ютера.
Принципово
новим
було
запропонування на перший стадії наукової
роботи для діагностики показників напруги
обтиснення по товщині міокарда в систолу діастолу і розміру тиску в порожнині лівого
шлуночка в фазу наповнення.
Використані методи: метод аналізу
літературних джерел, метод експериментального
знаходження показників серцево - судинної
діяльності за даними ультразвукових обстежень,
методи теорії пружності і класичної гідравліки та
метод математичної статистики.
Був проведений літературний пошук на
протязі останніх 10 років. Діяльність серцево судинної системи зумовлює розгляд серця як
насоса. Як вхідні використовувались дані
ехокардиографії
провідних
спортсменів
Дніпропетровського
інституту
фізичної
культури. Ехоскопія проводилась на двомірному

1

ехоскопі власного виготовлення.
При розрахунку фізико - механічних
показників міокарду лівий шлуночок розглядався
як товстостінний еліпсоїд, навантажений
внутрішнім тиском. При побудові діаграми
залежності тиску в порожнині лівого шлуночка
від об'єму серцевий цикл розглядали з точки зору
енергетики процесу деформації міокарда. При
формуванні бази знань знаходили середні
значення показників
та
їх
відхилення,
коефіцієнти варіації, критерії значущості,
перевірка гіпотези порівнянь вибірок за
критерієм Стьюдента.
Результати досліджень.
Отримано дані, що дають можливість
відповісти з точки зору фізики (механіки) на питання:
1) чи зазнали зміни пружно прочностні
показники міокарда;
2) наскільки активно лівий шлуночок
бере
участь
в
процесі
вигнання
(наповнення) крові з(в)коронарних (ні) судин(и),
допомагає або перешкоджає процесу кровообігу;
3) який стан клапанів, наскільки забезпечують
вони
закриття
отворів
в
шлуночку, чи не звужені отвори;
4) чи можливо передбачати легеневу,
ниркоподібну або судинну гіпертензію;
5) яка міра участі аорти в роботі серцево-судинної системи;
6) оцінити енергетику роботи лівого
шлуночка - насоса по абсолютним величинам як
енергії, що передається лівим шлуночком крові,
яка викидається з нього, так і роботи, затраченої
на виконання серцевого циклу, а також по співвідношенню цих величин, тобто по К.К.Д. лівого
шлуночка.
Розробивши методику розрахунку вищезгаданих показників, ми на протязі 20 років проводили обстеження і, використовуючи методи
математичної статистики, проводили обробку
отриманих даних, отримавши таким чином обширі бази даних і знань. Нам невідомі будь-хто
що мають більш повні бази.
Використовуючи вищенаведені результати і доповнивши їх даними, що характеризують реакцію організму того, хто обстежується на
навантаження, робимо висновок про готовність
його виконувати певні види роботи.
Фізичну готовність виконувати роботу
оцінюємо по показнику, що характеризує зміни
К.К.Д. роботи лівого шлуночка як насоса, тобто
механізму, що здійснює роботу за рахунок витрат енергії при скороченні волокон (фібрил) в
стінці міокарда результатом чого є викид (вигнання) кров в аорту. Методика повинна оцінювати можливість відновлення функціональної
готовності спортсмена за часом повернення його
серцево-судинної системи до стану, при якому
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К.К.Д. роботи міокарду відповідає значенню до
початку виконання тесту.
Оскільки наша методика дозволила розрахунковим ( не кривавим !!!!) шляхом по даним
ехокардиографії визначити тиск в фазу наповнення, будуємо діаграму циклу роботи лівого
шлуночка і використовуємо її при аналізі. Про
те, що діаграма інформативна, що добре б її використати діагностам, говорили багато які. На
наш погляд найкраще це зробив Робінсон з співавторами, (дивися "В світі науки", Scienific
Avtrican, Видання на російській мові, 8, 1986,
стор. 48-56). Але ось методики одержання безкровним методом даних для побудови діаграми
до теперішнього часу не дав ніхто.
Діаграма будується в осях, на яких відкладені по горизонталі - значення об'єму порожнини лівого шлуночка, по вертикалі - відповідні
цим об'ємам величини тиску в порожнині.
Діаграма за цикл представлена замкненою ламаною, ланками якої є вертикальні відрізки, відповідні дільницям ізометричного розслаблення 3-4 і стиснення 1-2, сполучені похилими,
відповідними дільницям вигнання (2-3) і наповнення (4-1).
Кількість енергії, що передається міокардом крові, що виганяється з порожнини лівого
шлуночка за один цикл, пропорційна площі S1,
обмеженої всередині ламаної діаграми циклу.
При цьому міокард затрачує енергію, кількість якої пропорційна площі S2, обмеженої
віссю об'єму порожнини шлуночка, графіком
залежності тиску в порожнині в фазу вигнання і
осями ординат, відсікаючими на цьому графіку
дільницю, відповідну фазі вигнання. Коефіцієнт
корисної дії (К.К.Д.) роботи міокарда є комплексним показником роботи лівого шлуночка.
K.K.Д.=(S2-Sl)*100/S2.
Після виконання тім, хто обстежується,
фізичного навантаження заміряємо: в момент
закінчення виконання - ЧСС і тиск по Короткову;
а також через 1 хвилину після закінчення - ЧСС.
Використовуючи діаграму спокою, методом апроксимації будуємо діаграму після навантаженого стану того, хто обстежується.
Оскільки площа, обмежена замкненими
лініями цих діаграм, еквівалентна потужності
викиду лівого шлуночка на 1 удар, то, враховуючи дані про частоту серцевих скорочень що обстежується до і після виконання тестового завдання, перераховуємо величину потужності на
відповідну 170 уд./мін., отримуючи таким чином
критерій енергетичних можливостей лівого шлуночка.
При видачі епікризу (висновку) виходять
з того, що:
1. Величина потужності викиду крові з
шлуночка в аорту при знаходженні того, хто обстежується в спокої є результат кумулятивного
впливу різноманітних чинників на серцево66

судинну систему і може бути використана як
інтегральний показник для визначення стану системи.
2. Та ж величина, відповідна 170 ударам
в хвилину характеризує терміновий (моментальний) ефект впливу на організм шляхом примушення його виконувати механічну роботу. Ця
величина є критерієм можливостей фізичної діяльності індивідуума в момент обстеження. Отже,
фізична діяльність обмежується величиною відносини їй відповідного нарощування потужності
викиду до потужності викиду спокою.
Лікарі - дослідники випробовували інформативність і надійність запропонованих показників при використанні їх на практиці.
У лікувальних закладах були зібрані і
згруповані дані результатів обстеження по групах так, що тепер ми маємо належні значення
вказаних вище показників як для груп практично
здорових, так і для осіб з патологією, для спортсменів різних спеціалізацій.
У фізкультурних диспансерах і при роботі контрольних наукових груп належні значення тих же показників були визначені для груп
спортсменів як масових розрядів, так і вищих
спортивних кваліфікацій.
У теперішній час продовжується робота
по статичній обробці вже отриманих і набору
нових баз даних.
Результати розширять об'єму використання запропонованої методики в практиці тренерів, працюючих з спортсменами збірних країни різних спеціалізацій.
Отже, запропонована методика визначення готовності серцево-судинної системи до
виконання певних видів роботи. При цьому видача довготривалого прогнозу засновується за
результатами ехокардіограми спокою, тобто на
основі даних про показники, величина яких є
результатом спадковості і того образу життя, яке
веде той, що обстежується систематично. Під
образом життя маємо на увазі побут, трудову,
спортивну діяльність. Показники ці стійкі. При
відсутності критичних, хоч і короткочасних,
впливів (наприклад, захворювання) показники ці
повільно міняються з віком.
При К.К.Д. нижче за норму - можна передбачати наявність патологічних відхилень, що
пояснюється зміною пружних властивостей міокарда. Вищенаведені показники значуще різні не
тільки для хворих і здорових, але і для спортсменів, що займаються різними видами спорту, або
одним і тим видом, але мають різну спортивну
кваліфікацію.
У таблиці 1 представлені результати
ехокардиографії і розрахунку по них для спортсменів вищої кваліфікації.

Розділ

Хто обстежується
показники
ЧСС (1\МИН)
КДР (см) [5]
КСР (см) [3]
ТМД (см) [0.9]
Рс (мм.рт.ст) [120]
Рд(мм.рт.ст) [80]
ЗРІСТ (см)
ВАГА (кг)
Вік (років)
Рср.вигн. с
(Рс-Рд)/(КДО-КСО)
Рср.нап (мм.рт.ст)
(Рк-Рн)/(КДО-КСО)
ККД(лж)
ТМС (см)
ІІМ(с)(безрозмірно)
ІІМ(Д)(безрозмірно)
Рп (мм.рт.ст)
Рк (мм.рт.ст)
КДО(см3) [119]
КСО(см3) [45]
УО (см3/удар) [74]
МО(см3/міна) [34.5*103]
ФВ (%) [62]
MM (г) [134]
Міра укорочення п\з
розміра
К(л\ш)(безрозмірно)
Рср. гемод[80-90]
(мм.рт.ст)
УІ
Уцірк.
Укруг.
СІ(дін*см 5 *с) [2.212.35]
ІСН(л/ш) кПа [30]
ЗПО[2500-1400]
ППО[35-45]
ОБ'ЄМНА ШВИДКІСТЬ
Vпульс. xвилі(см/с)
Рнап.аорти
ОМл/ш
Робота ЛШ за цикл
Енергія ЛШ за цикл

пансеру, в лікарняні установи м. Дніпропетровську - лікарні N11,4, швидкої допомоги,
медсанчастин лікарні лакофарбового заводу, і
Придніпровської залізниці, в обласній лікарні N1
м. Кіровограда, в лікарні N6 м. Кривого Рога, в
Азербайджані і Румунії.
Позитивний ефект від використання методики в тренерській практиці підтверджується
актами за підписами старшого тренера збірної
України по плаванню.
В таблиці прийняті слідуючи позначення:

Футбол
(п=13)
70.69
5.88
4.34
0.93
129.61
78.46
170
70
20
104.03
0.611
3.01
0.025
97.04
1.16
6.21
5.33
0.84
5.18
172.47
85.78
86.67
6139.93

Ак. гребля
м (п=18)
64.9
5.9
4.3
0.9
114.44
66.94
188.7
85.7
19.9
90.69
0.602
3.383
0.035
96.4
1.24
6.12
5.27
0.54
6.22
174.27
87.06
86.98
5737.49

МСМК
плаван.
60
5.3
3.5
0.9
ПО
60
198
87
20
85
0.592
0.905
0.008
98.9
1.2
5.79
4.99
0.27
1.54
135.34
50.87
84.47
5068.4

ЧСС
КДР
КСР
ТМД
Рс, Рд

50.13
149.99
0.25

49.92
159.67
0.262

62.42
128.38
0.34

Рн, Рк

14.45
82.52

16.41
77.24

10.34
72.5

47.58
16.09
0.87
3.36

44.69
16.17
0.87
2.93

39.45
22.62
1.36
2.37

41.94
1141.52
25.99
288.92

35.04
1238.0
29.63
290.69

23.84
1144.05
30.63
337.8

54.42
51.15
32.74
8983.79
9255.26

41.14
47.5
32.88
7783.4
8074.2

47.83
50
28.92
7172.4
7248.8

Висновки.
Розроблена і впроваджена методика оцінки механіко - міцностних властивостей міокарда і
великих судин з допомогою ехокардіографічних
параметрів, створена комп'ютерна база даних.
Проведене клінічне випробування розробленої методики. Розроблені засоби використання даної методики для оцінки стану здоров'я.
Розроблена і впроваджена методика визначення здатності здорових осіб до виконання
заданих об'ємів спеціальних видів робіт і відновленню після роботи на основі аналізу показників
енергетики кровообіги.
Методика впроваджена (впровадження
підтверджене актами) в практику роботи Дніпропетровського обласного фізкультурного дис-

ТСА
ЛШ
ЗСЛШ
Рср.вигн
КДО, КСО
ККД
ТМС
ІІМ(с)ДІМ(д)

Рср.нап
УО
ФВ
MM
П\3
Кл\ш
Р ср.гемод
УІ
Уцірк
Укруг
СІ
ІСН
ЗПС
ППО
МП к\а
V
Ка
Рнап.аорти
ОМ л/ш

Частота серцевих скорочень;
Кінцевий діастолічний розмір;
Кінцевий систолічний розмір;
Товщина міокарду під час діастоли;
Тиск в порожнині лівого шлунку
під час сістоли і діастоли відповідно;
Товщина стінки аорти;
Лівий шлуночок;
Задня стінка лівого шлуночку;
Середній тиск у порожнині лівого
шлуночку в фазу вигнання;
Кінцевий об'єм під час діастоли та
систоли відповідно;
Коефіцієнт корисної дії;
Товщина міокарда в систолу;
Індекси іригації міокарда під час
систоли і діастоли відповідно;
Тиск в порожнині лівого шлуночка
на початку і наприкінці фази наповнення;
Середній тиск у порожнині лівого
шлуночка в фазу наповнення;
Ударний об'єм;
Фракція вигнання;
Маса міокарда;
Розміри - передньої заднього розміру;
Градієнт модуля пружності лівого
шлуночка;
Середній гемодінамічний;
Ударний індекс;
Швидкість крові циркулярна;
Швидкість крові кругова;
Серцевий індекс;
Індекс серцевого напруження;
Загальний периферійний опір;
Питомий периферійний опір;
Модуль пружності кореня аорти;
Швидкість пульсової хвилі;
пульс/хвилі
Градієнт пружності кореня аорти;
Тиск крови напірний в аорті;
Обжаття міокарду лівого шлуночка.

В круглих дужках вказана розмірність, а
в квадратних - належна величина показника.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
підвищення якості підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту.
1.

2.
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Таблиця 1
Показники лівого шлуночка
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Введение.
Питание на научной основе предполагает сохранение балланса между тем, как человек
живет и что он ест, а это возможно только при
знании каждым индивидуумом не просто калорийности и витаминной ценности потребляемой
им пищи, но и умении это качественное знание
выразить количественно, а именно, определить,
во сколько калорий оценено блюдо, которое он
предполагает заказать, и сколько миллиграмм
конкретных витаминов в блюде содержится. А на
основе этих знаний - подвести суммарный итог
потребления за завтраком, обедом, ужином,
сравнить суммарный итог энерго поступлений с
энергозатратами за сутки и по результатам сравнения получить заключение о рациональности
питания с точки зрения энергетики и витаминоза.
Что касается расчета энергозатрат и потребности в витаминах то этими вопросами занимались, и не безуспешно, биомеханики [2] и
медики, в том числе и спортивные [1].Результаты
подсчета можно получить за считанные минуты.
Подсчет фактической компенсации расхода энергозапроса и витаминов у рядового индивидуума даже использующего счетную технику вызывает затруднение и фактически им не
выполняется. Даже в фирменном ресторане в
настоящее время не предусмотрено удовлетворение подобной любознательности клиента. А
значит и о балансе клиент судить не сможет. Хотя это может быть не только простое любопытство со стороны клиента, но и следствие его желания следить за своим весом, следовать
рекомендациям лечащего врача или необходимостью спортсмену соблюдать режим питания.
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Формулирование целей работы.
Целью нашей работы было удовлетворение желания вышеприведенной группы потребителей легко и просто определять численно энерго- и витаминную ценность блюд, предлагаемых
к употреблению.
Для этого была решена задача создания
соответствующего цели алгоритма задачи.
Результаты исследований.
Нами принята гипотеза наличия рецептуры предлагаемых на выдаче блюд, с расписанием весового содержания в порции входящих в
блюдо ингредиентов, и исходных данных о энерго- и витаминной ценности единицы веса ингредиента.
По этим данным организацией - реализатором будет определятся энерго- и витаминоценность конкретного блюда(подготовительный
этап ).
Клиенту не интересен ни перечень ингредиентов, входящих в блюдо, ни энерго и витаминоценность соответствующего ингредиента.
Ему интересно с к о л ь к о и м н о г о или м а л о.
Подготовительный этап выполняется организатором – реализатором на основании сведений, либо опубликованных, либо имеющихся у
него самого на правах интеллектуальной собственности, права на которую таким образом нарушены быть не могут.
При этом подготовительный этап должен быть автоматизирован настолько, чтобы его
мог выполнить низкооплачиваемый сотрудник
предприятия питания владелец вычислительного
устройства, в том числе и мобильного телефона.
Владелец, имеющий навыки пользователя. В нашем случае эту работу на практике выполняли студенты первого курса техникума.
Например:
Согласно рецептуре состав ингредиентов, входящих в состав 5 порций плова, входят 1
кг баранины, 0.750кг моркови, 0.5кг репчатого
лука, 0.25 кг растительного масла. Т.е. на порцию приходится 1/5 часть каждого ингредиента
или соответственно в граммах 200,150,100,50. Из
таблицы химсостава и калорийности пищевых
продуктов ([3]стр.214) имеем для белков жиров и
углеводов г/на, витаминов мг/, калорийность
ккал/ на 100г продукта приходится баранина,
рис, морковь, растительное масло (таблица 1).
В базу данных заносятся для рассчитываемого блюда данные правой колонки.
Этот расчет наша программа выполняет
за 30 секунд.
Согласно нашей программы задаются
исходные рецептуры, а результат расчета пополняет базу данных и используется в дальнейшем
клиентом.

Таблица 1
Содержание белков, жиров, углеводов и витаминов в одной порции плова
белка
жира
углеводов
витамина А
витамина В1
витамина В2
витамина РР
витамина С
калорийность

10.6
12.3
0
0.13
0.11
2.0
2.9
158

6.3
0.9
71.1
0
0.013
1.6
0
326

1.0
6.1
0.05
0.05
0.32
4.0
29

0
93.8
0
869

17.9
107.0
77.2
0
0.18
0.173
3.92
6.9
1382

25.0
71.5
16.9
0
0.4
0.3
9.6
14.4
836.5

Подобный расчет необходим только, если содержание ингредиентов в блюде не соответствует известному содержанию в блюдах,
входящих в Сборник рецептур, нормализованных и рекомендуемых для использования предприятий общепита [4]. На этом подготовительный этап закончен. Повторяем, проводится он не
часто, исключительно с целью пополнения базы
данных. К сожалению набор блюд, приведенный
в [5],почти не встречается в практике организаций общепита. В [5] не приведены данные о витаминной ценности блюд, что объясняется работниками общепита отсутствием интереса к
этому у клиентов (в этом мы сомневаемся).
В нашей базе данных приведены данные
о калорийности и содержании белка жиров углеводов витаминов А,В1,B2,С,PP для более, чем
тысячи блюд.
Этап использования базы клиентом начинается с высвечивания на экране дисплея
только ее части, а именно, только тех блюд, которые достаточно часто встречаются в меню на
протяжении какого-то периода года, например
летом .
На рисунке переченя этих блюд кавычкой отмечено наличие блюд в меню в текущий
момент. Коррекцию наличия выполняет работник предприятия питания, перемещая курсор
клавишами II и делая отметку нажатием клавиши
пробела. В окне справа указано содержание белка, жиров, углеводов, калорийность и витаминов(данные о витаминах можно и не указывать).
В процессе заказа посетитель тоже перемещает курсор и при нахождении его против
выбранного блюда делает отметку, нажимая клавишу Enter.
В окне справа идет учет энергоценности
и т.д. набора по нарастающей.
При желании клиент может получить
консультацию о требованиях и рекомендациях[1]
по соблюдению баланса питания для различных
возрастных групп, в зависимости от их состояния здоровья и выполняемой работе.
Клиент может удовлетворить свое любопытство, общаясь с компьютером установленном в зале питания. Сейчас многие имеют мобильные телефоны .
Для постоянных посетителей предусмотрено, что они могут сбросить программу

1

общения с компьютером на свой мобильный телефон и интересующие их сведения получать за
обеденным столом.
Программа может быть функционально
дополнена так, чтобы клиент получил возможность знать, сколько стоит каждое блюдо в денежном выражении и суммарный результат подсчета.
Разработанная нами программа установлена на мобильный телефон, поддерживающий
общение c компьютером на языке java-2 через
порт.
Выводы.
Разработан алгоритм, помогающий тренеру и спортсмену при организации питания на
научной основе. Алгоритм программно реализован и готов для массового использования. В работе приняли участие студенты колледжа и техникума Шевченко Е.И. и Юшкевич Е.М.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем питания спортсмена.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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СИСТЕМНО-НАПРАВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
Холодов Ж.К., Платонов Д.Н.
Российская Государственная Академия физической культуры, г. Москва
Якутский государственный университет
Институт физической культуры и спорта
Аннотация. В данной статья рассмотрены основные принципы организации системно-направленного обучения учащихся
и студентов в специальных физкультурных учебных заведениях.
Ключевые слова: структура личности, формы обучения, дидактический материал.
Анотація. Холодов Ж.К., Платонов Д.Н. Системнонаправлене навчання у вищих і середніх спеціальних фізкультурних учбових закладах. В даній стаття були розглянуті
основні принципи організації системно-направленого навчання вчаться і студентів в спеціальних фізкультурних учбових закладах.
Ключові слова: структура особи, форми навчання, дидактичний матеріал.
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Введение.
В основу системно-направленного обучения легли некоторые положения структуры
личности. В частности, мы опирались на такие ее
уровни:
- уровень особенностей психических
процессов, образующих свойства и качества,
отражающие индивидуальность личности в виде
ощущений, восприятий, воображения, памяти,
мышления и др. В процессе обучения внимание
должно быть уделено таким логическим операциям как: ассоциации, сравнения, абстрагирование, индукция, дедукция. Эти способы умственных действий отражают творческий, поисковый
характер умственной деятельности учащихся;
- уровень опыта личности, объединяющий знания, умственные методические умения и
навыки, приобретаемые в процессе учения, профессиональные умения и навыки стандартной и
творческой деятельности в действеннопрактической сфере (спортивная тренировка и педагогическая практика в различных ее видах и формах);
- уровень направленности личности (социальные качества), характеризующий отношение человека к окружающему миру и служащий
целенаправляющей и регулирующей основой
поведения студента (интересы, взгляды, социальные установки, ценностные ориентации, мировоззрение).
«Я-концепция» личности (И.С. Кон,
1980) пронизывает все уровни структуры личности, образуя целостную концепцию системнонаправленного обучения при различных формах
организации учебного процесса.
Работа выполнена по плану НИР Якутского государственного университета.
Формулирование целей работы.
Анализ основных принципов организации системно-направленного обучения учащихся
и студентов в специальных физкультурных
учебных заведениях.
Результаты исследования.
Организации учебного процесса на основе системно-направленного обучения осуществляется в следующих формах:
·
классно-урочная форма организации учебного процесса с опорой на информационноучебную деятельность с использованием
средств современных информационных технологий;
·
индивидуализированно-групповая
форма
организации учебного процесса с использованием программно-методического обеспечения;
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·

индивидуализированная форма организации
учебного процесса на основе метода проектов и использования средств информатизации образования.
Организация учебного процесса на основе мультимедийных средств обучения.
В организационно-методическое обеспечение системно-направленного обучения входят:
·
программы обучения, позволяющие учитывать способности, возможности и мотивацию учащихся к получению профессиональных знаний, умений и навыков:
·
программа минимум, предусматривающая
получение знаний учащимися в объеме требований, предъявляемых программами по
тому или иному учебному предмету;
·
программа-максимум, предусматривающая
получение знаний в объеме значительно
превышающем требования предусмотренные официальными программами;
·
дифференцировочно-акцентированная программа, предусматривающая изучение отдельных тем, как по программе минимум,
так и по программе максимум, со значительным акцентом на углубление и расширение знаний в той или иной области.
В зависимости от значимости и потребности информации, содержащейся в той или
иной теме, учащийся выбирает одну из программ.
1. Сетевой план-график индивидуального
прохождения учебного материала, включающий
в себя недели, номера и названия тем, рубежные
зачеты.
2. Обучающие программы и программы
контроля и самоконтроля знаний, предусматривающие использование современных информационных систем и носителей информации (видеомагнитофоны, видео- и аудио- плееры,
многофункциональные ЭВМ, компакт диски и
др.).
3. Алгоритмы управления учебным процессом. Они включают: алгоритмы изучения
учебного материала; алгоритмы календарнотематические планы; тематика учебных (творческих) заданий; методические указания по организации учебной работы учащихся; библиотечный фонд (обеспечение учащихся учебнометодическими материалами различного дидактического назначения).
Выводы.
Методическое обеспечение учебного
предмета дидактическими материалами различного назначения в системно-направленном обучении:
1. Лекции для преподавателей и учащихся по
каждой теме учебного материала.
2. Раздаточный методический материал для
учащихся также по каждой теме.

3.

Программы текущего, рубежного и итогового контроля знаний для преподавателя по
всему учебному материалу.
4. Программы самоконтроля знаний учащихся
по всему учебному материалу.
5. Методические указания по организации самостоятельной работы учащихся по предмету.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других аспектов системно-направленное обучение в высших и средних специальных физкультурных учебных
заведениях.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Чичигина Е. В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Рассмотрены вопросы актуальности педагогического творчества в современной системе образования Украины.
Ключевые слова: исследование универсальных творческих
способностей, педагогическое творчество, самореализация,
творческая индивидуальность.
Анотація: Чічігіна О.В. У статті вивчений та узагальнений
педагогічний досвід з розвитку універсальних творчих здібностей майбутніх педагогів у сфері фізичної культури. Розглянути питання актуальності педагогічної творчості у сучасній системі освіти України.
Ключові слова: дослідження універсальних творчих здібностей, педагогічна творчість, самореалізація, творча індивідуальність.
Annotation. Chichigina Y.V. Pedagogical experience on development of universal creative capabilities of future teachers in the
field of physical culture is studied in the article and generalized.
The questions of actuality of pedagogical creation in the modern
system of formation of Ukraine are considered.
Keywords: research of universal creative capabilities, pedagogical
creation, self-realization, creative individuality.

1

Введение.
Анализируя современную ситуацию в
работе молодых специалистов, отмечается низкий уровень творческого потенциала. Причина
здесь одна — низкий уровень общей культуры
личности будущего педагога. «Постоянное развитие общей культуры личности — категорическое требование, предъявляемое к любому педагогу, и особенно к творческому, так как именно
общая культура человека является тем фундаментом, на котором строится дидактическая,
воспитательная, частнометодическая, управленческая — любая творческая педагогическая
технология»[7].
Для того чтобы повысить качество образования в Украине, необходимо изменить подход
к подготовке будущих педагогов, в данном случае в сфере физической культуры. Приоритетными направлениями в подготовке будущих специалистов должны быть не только овладение
чисто профессиональными знаниями, но и развитие у студентов универсальных творческих способностей.
Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Современная жизнь
требует от педагога не шаблонных, привычных
действий, а подвижности, гибкости мышления,
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших
и малых проблем. Творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их развития - одной
из важнейших задач в воспитании современного
человека.
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и
общественно-исторической уникальностью. Однако, педагогическую деятельность нельзя однозначно разделить на творческую и нетворческую, поскольку это понятие условно и
относительно.
«Творчество в педагогической науке и
практике, - как указывает М.М. Поташник [7], проявляется также: в эффективном применении
кем-то созданного опыта в новых условиях, совершенствовании, рационализации, модернизации известного в соответствии с новыми задачами, в освоении научных разработок и их
развитии; в гибкости при выполнении запланированного в неожиданных ситуациях; удачном
импровизировании, как на основе точного знания и компетентного расчета, так и высокоразвитой интуиции; в умении обосновывать и заранее подготовленные, и интуитивные решения; в
умении фантазировать, видеть ближнюю, среднюю и дальнюю перспективу в работе; в умении
развивать идею, реализовать в конкретных условиях, видеть «веер вариантов» решения одной и
той же проблемы, применять опыт других,
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трансформировать рекомендации методического
пособия, теоретические положения научной публикации и т. п.
Специфика педагогического творчества
состоит прежде всего в том, что объектом и итогом его является создание (творение) личности (а
не образа, как в искусстве, не механизма или
конструкции, как в технике)».
Практическое применение приведенного
определения в конкретных условиях педагогической работы позволяет увидеть различные
проявления этой сущности, уровни творчества,
его отдельные аспекты. Новизна в педагогике
предполагает, прежде всего научные открытия,
выявление ранее не познанных закономерностей
обучения и воспитания, исследовательскую,
экспериментальную
разработку
высокоэффективных методик, позволяющих решать
учебно-воспитательные задачи. Новаторство,
как правило, связано с нестандартными подходами, структурами, нешаблонными решениями
наиболее сложных и актуальных педагогических
проблем. Это высшие проявления, высшие
уровни педагогического творчества.
Перед будущим педагогом возникнет огромное число труднопрогнозируемых ситуаций,
а иногда и непредсказуемых факторов, при учёте
методологических факторов: содержание, темы,
разделы, формы, методы, приемы, средства, которые непостоянны и всегда варьируются. Все
это, с одной стороны, создает большие трудности в работе, с другой,— предоставляет огромный простор для творчества. Вот почему так актуален
вопрос
развития
креативных
способностей будущих педагогов.
Робота выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Изучение и обобщение педагогического
опыта по развитию универсальных творческих
способностей будущих педагогов в сфере физической культуры.
Результаты исследований.
Объектом исследования данной работы
являются креативные способности, необходимые
для педагогического творчества будущих педагогов. В ходе работы мы ставили перед собой
следующие задачи:
- определение основных направлений и педагогических задач по развитию креативных способностей студентов;
- выявление методов развития творческих способностей на основе анализа и обобщения передового педагогического опыта;
- определение условий, благоприятных для развития творческих способностей;
- выявление основных компонентов творческих
способностей и уровней педагогического творчества на основе анализа литературы.
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В проблеме творчества выделяют несколько граней: процесс творчества, творческая
личность, творческие способности, творческий
климат. Эти грани раскрываются организацией
исследований в определенных направлениях.
В поведении человека, его деятельности
в любой области, условно выделяются два основных вида поступков. Одни действия можно
назвать воспроизводящими или репродуктивными - вид деятельности, тесно связанный с памятью, основанный на том, что человек воспроизводит или повторяет уже ранее созданные и
выработанные приемы поведения и действия.
Второй вид поступков - творческая деятельность, результатом которой является создание
новых образов или действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности.
Таким образом, творческие способности – это
индивидуальные особенности личности, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества может присутствовать в любом
виде деятельности, то справедливо говорить не
только о художественных, но об универсальных
творческих способностях будущих педагогов.
Творческие способности представляют
собой сплав многих качеств. Вопрос о компонентах творческого потенциала человека остается до
сих пор открытым, хотя в настоящий момент
существует несколько гипотез, касающихся этой
проблемы. Многие психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде
всего с особенностями мышления. В частности,
известный американский психолог Дж. Гилфорд
установил, что творческим личностям свойственно так называемое дивергентное мышление
[6]. Дивергентный способ мышления лежит в
основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями: 1) быстрота – способность высказывать
максимальное количество идей; 2) гибкость –
способность высказывать широкое многообразие
идей; 3) оригинальность – способность порождать новые нестандартные идеи; 4) законченность - способность совершенствовать свой
«продукт» или придавать ему законченный вид.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на
биографии выдающихся ученых, изобретателей,
художников и музыкантов выделил следующие
творческие способности [6]: способность к
«сплетению», боковое мышление, целостность
восприятия, готовность памяти, сближение понятий, гибкость мышления, спонтанная гибкость, легкость генерирования идей, способность к оценочным действиям, беглость речи,
способность к доведению до конца.
В.Т. Кудрявцев и В. Синельников выделили следующие универсальные креативные
способности, сложившиеся в процессе человече-

ской истории [5]: реализм воображения, умение
видеть целое раньше частей, надситуативно–
преобразовательный характер творческих решений, экспериментирование.
Ученые и педагоги во главе с Г.С.
Альтшуллером, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на базе
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)
и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских
задач), считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности [2]: способность рисковать,
дивергентное мышление, гибкость в мышлении и
действиях, скорость мышления, способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые, богатое воображение, восприятие неоднозначности
вещей
и
явлений,
высокие
эстетические ценности, развитая интуиция.
Анализируя представленные выше точки
зрения по вопросу о составляющих творческих
способностей можно сделать вывод, что несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют творческое
воображение и качество творческого мышления
как обязательные компоненты творческих способностей. Исходя из этого, можно определить
основные направления в развитии творческих
способностей будущих педагогов: 1 - развитие
воображения; 2 - развитие качеств мышления,
которые формируют креативность.
Говоря об универсальных творческих
способностях, у студентов педагогических ВУЗов должно быть развито не только педагогическое творчество, но и техническое. Техническое
творчество включает в себя две формы получения результата (решения): изобретение и рационализация. В связи со слабой технической базой
и недостаточным финансированием учебных
заведений перед педагогами возникают задачи
творческого характера: поиск новых форм организации педагогического процесса на основе
имеющейся материально-технической базы и
новые пути её усовершенствования, разработка
нового, нестандартного оборудования для занятий по физической культуре.
Для более успешного овладения студентами знаний, необходимо пересмотреть характер
учебного процесса. Педагогическое общение
должно носить характер взаимодействия, а не
воздействия. Студенты вовлекаются в учебный
процесс не как пассивные слушатели, а как активные участники. Изучение нового материала
осуществляется не путем механической передачи
объёма знаний от преподавателя к студентам, а в
создании творческой атмосферы вокруг рассматриваемого материала и создании предпосылок
для самостоятельной познавательной активности
студентов. В каждой теме студент должен сделать для себя миниоткрытия (авторское видение
проблемы), но для этого необходимо, чтобы он

1

прошел все фазы творческого процесса: І - возникновение замысла; ІІ - его проработка и преобразование в идею – гипотезу; ІІІ - поиск способа воплощения замысла. В основу выделения
фаз творческого процесса Я.А. Понамарев закладывает: 1- переход от сознательного поиска к
интуитивному решению; 2 – эволюция интуитивного решения в логически завершенное [8].
Результат такого взаимодействия приводит к
активизации творческих мыслей, стимуляции
креативной активности; метод фокальных объектов – процесс присвоения свойств одного
предмета другому; метод контрольных вопросов
– интенсифицирует процесс поиска.
Следует отметить, что опыт творчества
приобретается студентами при условии систематических упражнений в решении специально
подобранных задач, отражающих педагогическую действительность, и в организации как
учебной, так и реальной профессиональноориентированной деятельности будущих педагогов.
По мнению С.А. Смирнова [8], для осуществления педагогического творчества в деятельности, необходимо создавать студентам следующие условия, оптимизирующие активные
действия:
·
временная «спрессованность» творчества,
когда между задачами и способами их разрешения нет большого промежутка времени;
·
сопряженность творчества педагога с творчеством воспитанников и других педагогов;
·
отсроченность результата и необходимость
его прогнозирования;
·
атмосфера публичного выступления;
·
необходимость постоянного соотнесения
стандартных педагогических приемов и нетипичных ситуаций.
Будущий потенциал педагога по физическому воспитанию формируется на основе двух
компонентов: педагогического профессионализма и социального опыт. Без специальной подготовки и знаний педагогическое творчество невозможно. Только имея методологический базис
и глубокое знание педагогической проблемы,
путем творческого воображения и мысленного
эксперимента можно найти новые, оригинальные
пути и способы их решения.
Творческую индивидуальность будущего педагога характеризует потребность в самореализации, на основе осознания себя творческой
личностью. У студентов должна быть сформирована четкая позиция индивидуальных путей
профессионального роста и построения программы самоусовершенствования. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность
характеризует не только то, что есть, но и то, чем
он хочет стать, к чему активно стремится.
Выводы.
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Таким образом, нельзя дать однозначный ответ на вопрос «каждого ли студента можно научить педагогическому творчеству?»: многих можно, некоторых удается, а некоторых нет.
Однако М.М. Поташник утверждает, что это
возможно, но «…при большом стремлении, четком мотиве, ясной цели, огромном желании научиться творчеству, при упорстве и трудолюбии,
при непрекращающейся работе по самообразованию, развитию общей культуры личности каждый учитель может стать творческим педагогом»
[7].
Перспективы.
Основываясь на данных методиках, необходимо провести диагностику творческих способностей студентов. Исследования следует вести в трех направлениях:
1- исследование творчества (изучение особенностей творческой личности и её
способностей, основываясь на психологические тесты, анкеты);
2- изучение процесса творчества (метод
модельных экспериментов);
3- анализ климата творчества (анализ условий, при которых рождаются и кристаллизируются идеи).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Annotation. The basis for the evaluation of physical education
performance should be monitoring of the students work, their
statements and completing the tasks. A physical education grade
as a result of evaluation is to consider individual predispositions
and abilities of the students. It is to be an evaluation resultant with
reference to: will – that is an effort put in achieving the tasks,
progress – that is the level of changes with reference to initial
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diagnosis, attitude – that is approach to a partner, opponent, input
in a lesson and attitude towards his own activity, result – that is
information about the results achieved in measurable sports,
accuracy in completing the tasks, level of the knowledge
acquired. Fully qualified teachers of physical education working
in primary, grammar and secondary schools in Poznan, Wroclaw,
and Lodz have been examined. In general, 580 teachers were
examined in the years 2000-2001. The studies on the condition of
the physical education teachers’ monitoring and assessment
activities were carried out with a method of diagnostic survey,
and a questionnaire form created by the authors of the work.
According to the physical education teachers, the most important
criteria for student’s assessment are: (1) positions, attitudes, and
behavior; (2) progress in physical fitness and progress in motor
skills; (4) state of physical fitness and the level of motor skills.
The less important criteria according to the studied teachers are
the following: (6) utilitarian and organizational skills; (7) state of
physical development; (8) knowledge; (9) state of health
condition.
Keywords: physical education, teacher, evaluation, assessment
criteria.
Анотація. Радослав Мусзкиета, Петро Олесіиєвич. Шкільні
критерії оцінок у фізичному вихованні. Підставою для оцінки у фізичному вихованні повинен бути моніторинг роботи
студентів і звіт по завершенню завдань. Рівень фізичного
виховання в результаті оцінки повинен розглянути індивідуальні схильності й здатності студентів. Це повинне бути у
вигляді оцінної результуючої відомості, що включає такі
пункти, як: відомості про початковий рівень студента - виконання завдань, прогрес - який є нормою змін з посиланням на
відомість, орієнтація - яка є підходом до партнера, вхід в
урок і орієнтації до його власної активності, результат - який
є інформацією щодо вихідних позицій, досягнутих на вимірних спортивних змаганнях, точність у завершенні завдань,
норма придбаного знання. Були досліджені кваліфіковані
вчителі фізичного виховання середніх шкіл у Познані, Вроцлаві, Лодзі. Усього були досліджено 580 учителів в 2000-2001
роках. Вивчення дій учителів фізичного виховання й шкільні
оцінки були винесені в діагностичний звіт і у форми анкетного опитування, створеного авторами тренування. Згідно думок учителів фізичного виховання, найбільш важливі критерії в оцінці студента: (1) позиції, орієнтації і властивість; (2)
прогрес фізичного стану й прогрес моторних якостей; (4)
відповідність рівню стану вимогам з фізичного виховання й
норми моторних якостей. Менш значимі критерії: (6) практична й організаційна майстерність; (7) стан у тестах фізичного
розвитку; (8) знання; (9) стан здоров'я.
Ключові слова: фізичне виховання, учитель, оцінка, критерії
оцінки.
Аннотация. Радослав Мусзкиета, Петр Олесниевич. Школьные критерии оценок в физическом воспитании. Основанием
для оценки в физическом воспитании должен быть мониторинг работы студентов и отчет по завершению заданий. Уровень физического воспитания в результате оценки должна
рассмотреть индивидуальные предрасположенности и способности студентов. Это должно быть в виде оценочной
результирующей ведомости, которая включает такие пункты,
как: сведения о начальном уровне студента – выполнение
заданий, прогресс - который является нормой изменений со
ссылкой на ведомость, ориентация - которая является подходом к партнеру, противнику, вход в урок и ориентации к его
собственной активности, результат - который является информацией относительно исходных позиций, достигнутых на
измеримых спортивных состязаниях, точность в завершении
заданий, норма приобретенного знания. Были исследованы
квалифицированные учители физического воспитания средних школ в Познани, Вроцлаве, Лодзи. Всего были исследованы 580 учителей в 2000-2001 годах. Изучение действий
учителей физического воспитания и школьные оценки были
вынесены в диагностический отчет и в формы анкетного
опроса, созданной авторами тренировки. Согласно мнений
учителей физического воспитания, наиболее важные критерии в оценке студента: (1) позиции, ориентации, и свойство;
(2) прогресс физического состояния и прогресса моторных
качеств; (4) соответствие уровню состояния требованиям по
физическому воспитанию и нормы моторных качеств. Менее
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Introduction
Physical education assessment is an
indispensable element of didactic process allowing a
teacher for systematic collecting, analysis and
interpretation of the information about didactic
process and also for identifying the degree of
education tasks’ accomplishment. One cannot
imagine an educational process in which one of the
main pedagogical tasks, that is monitoring and
evaluation of students’ school performance, would
not be considered (Denek and Kuźniak 2001).
The skills (technical, tactical, recreational,
utilitarian, motor, organizational) are assessed on the
basis of the tasks accomplished by a teacher in a
particular class. In such case, a teaching program
should be used (a teacher’s individual program) and
the competence (performance) of the students enclosed in the program principle and the standards of
physical education performance of the students
(Lepczyk et al. 2000).
The least important aspect of the assessment expressed by a grade is identification of physical fitness level of the students. The awareness of
physical fitness level is significant, particularly
while planning the work of a physical education
teacher, however, it cannot decide upon the physical
education grade. For the assessment of physical fitness, one may use various efficiency tests. In the
European and American literature, the fact of relating physical fitness with health (health-related fitness) is exaggerated, which is reflected by physical
fitness tests offered.
The basis for the evaluation of physical
education performance should be monitoring of the
students work, their statements and completing the
tasks. A physical education grade as a result of
evaluation is to consider individual predispositions
and abilities of the students. It is to be an evaluation
resultant with reference to: will – that is an effort put
in achieving the tasks, progress – that is the level of
changes with reference to initial diagnosis, attitude
– that is approach to a partner, opponent, input in a
lesson and attitude towards his own activity, result –
that is information about the results achieved in
measurable sports, accuracy in completing the tasks,
level of the knowledge acquired (Kierczak 2002).
Regardless of the detailed criteria applied,
every teacher should think logically and apply the
individualization principle in practice. Irrespective
of the situation, one should bear in mind that of
highest importance in the assessment is the student’s
sake. Whereas, a school, through the teachers,
should prepare a student for evaluating his success
and failures from the perspective of self-

development, self-education, and self-improvement
(Madejski 2000, 2003).
Research material
Fully qualified teachers of physical education (women – N=282; men – N=298) working in
primary, grammar and secondary schools in Poznań
(N=204), Wrocław (N=171), and Łódź (N=205)
have been examined. In general, 580 teachers were
examined in the years 2000-2001.
An average age of the examined teachers
was 35, average age of women was higher – 36.4
and men – 33.3. The highest percentage of the
examined group were the teachers at the age of 3145 (49.5%).
Research methods
The studies on the condition of the physical
education teachers’ monitoring and assessment
activities were carried out with a method of
diagnostic survey, and a questionnaire form created
by the authors of the work. Questionnaire included
42 open and closed questions.
Analysis of research results
According to the opinions of the examined
teachers, knowledge about physical culture usually
have 4-9 positions on a nineteen-item scale, that is:
9th position (19% of the group); 24.5% of women,
13.8% of men), 6th position (18.8% of the group;
12.8% of women; 24.5% of men), 5th position
(16.2% of the group; 12.1% of women; 20.1% of
men). Statically important dependencies were found
for the position of the knowledge in the hierarchy of
importance of term assessment concerning sex, place
of employment, and residence of an individual. The
highest percentage of women placed the knowledge
in the 9th position, while for the men it was the 6th
position. The teachers from Wrocław generally suggested the 6th position (women – 9th position, men –
6th position), from Łódź – the 9th position (both
women and men), and from Poznań – the 4th and 6th
position (women – 4th position, men – 5th position).
The teachers working in primary schools placed the
knowledge in the 5th position, those working in
grammar school – in the 6th position, and those
working in secondary schools – the 9th position.
However, it should be clearly stated that the percentage differences between the positions 4 and 9 are
very small (Table 1).
The positions of the level of physical fitness
of the students in the hierarchy of assessment criteria
considerably vary: from 7.8% of the teachers who
give it the2nd position up to 16.4% of the teachers
who indicate the 4th position. The position of the
state of physical fitness in the hierarchy of students’
assessment criteria statistically significantly depends
on sex of the studied teachers, their place of employment, and residence. The greatest number of
women from Poznań placed the state of physical
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state of motor skills should be placed in the 4th position of the hierarchy, the differences between the 1st
and 8th position are very small and range from 6.9%
for the 1st position up to the 18.8% for the 4th position. The dependencies between the discussed variables are statistically important. The level of motor
skills was placed in the highest position of the hierarchy of assessment criteria by the teachers from
Łódź (the 2nd position – 16.6%), from Poznań (the

fitness in the 5th position (34.5%), while men placed
it in the 9th position (20%), the female teachers from
Łódź – the 3rd position (22%), and men – the 6th position (25%), whereas, the women and men from
Wrocław – the 6th position (women – 22.5%, men –
19.5%). On the basis of the opinion of the studied
group, it is difficult to state clearly which position
should the state of physical fitness have on the scale
(Table 2).
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Table 1.
The position of student’s knowledge about PC in the hierarchy of school term assessment (school year final
assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City

Type of school

Sex

N

Total

PS+GS
+SS

W
M

282
298

1
0,7
5,4

Total

PS+GS
+SS

W+M

580

3,1

2
1,4
0,7

3
3,6
3,4

1,0

3,5

Position in hierarchy
4
5
6
7
15,3
12,1
12,8
17,7
6,7
20,1
24,5
13,4
c2 = 49,5 a = 0,000***
10,9
16,2
18,8
15,5

8
12,1
12,1

9
24,5
13,8

12,1

19,0

Table 2.
The position of student’s physical fitness condition in the hierarchy of school term assessment (final school
year assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City

Type of
school

Sex

Total

PS+GS
+SS

W
M

Total

PS+GS
+SS

W+M

N
282
298

1
7,1
15,4

2
7,5
8,1

580

11,4

7,8

Position in hierarchy
4
5
6
7
18,8
16,7
13,5
4,3
14,1
10,1
16,8
11,4
c2 = 42,1 a = 0,000***
10,3
16,4
13,3
15,2
7,9
3
14,9
6,0

8
11,4
8,1

9
6,0
10,1

9,7

8,1

Legend: PS – primary school; GS – grammar school, SS – secondary school, W – women; M – men.
The opinion of the teachers about the position of physical education progress in the hierarchy
of assessment criteria is more precise. Majority of
the group declared that progress in physical education should be placed in one of the top positions on a
criteria scale. The teachers suggested the top three
positions (I position – 24.1%, II position – 28.3%,
III position – 20.9%). The opinions of the teachers
from particular cities and from particular types of
schools were very consistent, although the dependence of the position on a scale of physical education
progress upon sex of the studied individuals, their
place of employment, and residence is statistically
significant. The teachers from Poznań, Wrocław,
and Łódź generally placed physical education progress in the 2nd position. Such position was also indicated by the teachers of secondary and grammar
schools, while the teachers of primary schools indicated the 1st position to these criteria. Unquestionably, the students’ progress in physical education is a
crucial element of the assessment carried out by a
teacher at the end of a term or school year. (Table 3).
The level of motor skills, similarly as the
state of physical condition, is a component that is
placed in nearly all possible positions in the scale of
assessment criteria in physical education. Although
majority of the teachers, 18.8%, declared that the
76

4th position – 23.5%), and from Wrocław (the 7th
position – 26.9), respectively. The studied pedagogues of primary schools classified the discussed
component on the 4th position (25%), while the
grammar and secondary school teachers – in the 7th
position (GS – 18.9%, SS – 24.9%). The smallest
percentage of the studied teachers placed the state of
motor skills in the lowest – 9th position (Table 4).
A common opinion of the teachers is confirmed saying that in Polish schools, at all education
stages, considerable attention in the assessment at
the end of a term or school year is paid to progress
in motor skills, similarly as to progress in physical
fitness. Considerable majority of the studied teachers
classified the progress on the positions from 1 up to
4; 17.4%, 29.5%, 20.9%, and 14.3% of the studied
group, respectively. Most frequently, the male and
female teachers of primary and grammar schools
from Poznań, Wrocław, and Łódź placed the students’ progress in motor skills on the 2nd position in
the scale. Exceptions were the men from Łódź who
placed the component on the 1st position and a considerable number of the teachers of higher educational level, high schools, who supported the 3rg
position. Irrespectively of the minimum differences
between the top four positions, the importance of
students’ progress in motor skills in school term or

1
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Table 3.
The position of student’s progress in physical fitness in the hierarchy of school term assessment (school year
final assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City
Total

Total

Type of
school

Sex

PS+GS
+SS

W
M

PS+GS
+SS

Position in hierarchy

N
282
298

W+M

580

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27,0
21,5

27,0
29,5

25,2
16,8

8,2
9,4

7,8
4,0

1,8
4,7

0
5,4

2,1
4,7

1,1
4,0

28,3

c2 = 38,7
20,9 8,8

a = 0,000***
5,9 3,3 2,8

3,5

2,6

24,1

Table 4.
The position of student’s motor skills condition in the hierarchy of school term assessment (final school year
assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]

Total

Total

Type
of
school
PS+GS
+SS
PS+GS
+SS

Sex

N

Position in hierarchy
1

W
M

282
298

W+M

2

5,7
8,1

580

6,9

4

5

6

11,4 8,2
9,4 10,1

3

21,3
16,4

13,1
13,4

16,0
10,7

15,6 6,7
19,8 8,7

2,1
3,4

9,1

c2 = 10,2
18,8

a = 0,248
13,3

13,3

17,8 7,8

2,8

10,3

7

8

9

the three lowest positions, that is the 7th, 8th, and 9th,
considering them less important final assessment in
Table 5.
The position of student’s progress in motor skills in the hierarchy of school term assessment (final school year
assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]

final school year assessment of physical education
has to be emphasized (Table 5).

City

Type of school

Sex

N

Position in hierarchy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

13,8
14,8

7,8
7,4

1,1
4,7

1,4
2,0

0
7,7

2,1
1,3

c2 = 34,3 a = 0,000***
14,3 7,6 2,9 1,7

4,0

1,7

Total

PS+GS
+SS

W
M

282
298

19,5
15,4

33,0
26,2

21,3
20,5

Total

PS+GS
+SS

W+M

580

17,4

29,5

20,9

The opinion of the studied teachers about
the importance of grade concerning utilitarian and
organizational skills in the classification of evaluation criteria considerably varies. The difference between the highest, that is the 6th, and the lowest, that
is the 1st position, is no more than 19%. Only 3 individuals out of 580 (0.5% of the studied group)
placed the utilitarian and organizational skills on the
1st position. The greatest percentage of the examined
teachers, that is 19.5%, classified the discussed
component on the 6th position. The same position
was given by the greatest number of women and
men from Poznań, Wrocław, and Łódź. Analyzing
the type of a school, it was found that the teachers of
primary schools suggested the 6th position, while the
teachers of grammar and secondary school – the 7th
position. The dependencies between the position of
utilitarian and organizational skills and the sex,
place of employment, and residence of the studied
group are statistically important (Table 6).
The following two components are of very
similar percentage range in the hierarchy of importance of assessment criteria: the state of physical
development and the state of health condition of the
students. The teachers classified both components on

physical education. The state of physical development was generally placed on the 8th position (25.9%
of the examined group; 28.2% of men; 23.4% of
women). The state of health condition was considered to be the least important element which should
be defined with a school grade of physical education
(26% of the group; 30.1% of women; 22.2% of
men). Both physical development and the level of
health condition have substantial influence on students’ performance in physical education, i.e. in the
field of physical fitness, motor skills, and even positions and attitudes of a student, however, they
should not considerably influence the final grade of
physical education. This is the opinion, righteous
indeed, of the examined teachers (Table 7 i 8).
As far as contemporary concept of education system in Poland is concern, the primary aim of
schooling is educating, that is developing the desirable and required positions, attitudes and behavior
for children and adolescents. Furthermore, in the
theory and methodology of physical education, the
meaning of directory aims in comprehensive and
balanced development of a student is emphasized.
According to the data presented in Table 29i and
Picture 19i, 30.3% of the studied physical education
Харків-Донецьк 2005
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teachers stated that positions, attitudes and behavior
of a student should constitute the most important
assessment criteria.

Table 6.
The position of student’s utilitarian and organizational skills in the hierarchy of school term assessment
(school year final assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City
Total

Total
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opinions of the teachers from Wrocław about the
fact that positions and attitudes constitute the
most important component in the hierarchy of

Type of
school

Sex

PS+GS
+SS

W
M

PS+GS
+SS

N
282
298

W+M

580

Position in hierarchy
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,1
0

1,4
4,7

6,7
5,4

6,4
15,8

15,6
12,1

19,5
19,5

14,2
17,8

16,7
10,7

18,4
14,1

6,0

c2 = 29,6 a = 0,000***
11,2
13,8
19,5
16,0

13,6

16,2

0,5

3,1

Table 7.
The position of student’s level of physical development in the hierarchy of school term assessment (school
year final assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City
Total

Total

Type of
school

Sex

PS+GS
+SS

W
M

PS+GS
+SS

N

Position in hierarchy

282
298

W+M

580

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,1
2,7

5,7
2,0

3,9
6,4

3,6
4,0

9,2
12,8

16,3
6,0

25,2
15,4

23,4
28,2

10,6
22,5

5,2

c2 = 44,0 a = 0,000***
3,8
11,0
11,0
20,2

25,9

16,7

2,4

3,8

Table 8.
The position of student’s health condition in the hierarchy of school term assessment (school year final
assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City

Type of
school

Sex

Total

PS+GS
+SS

W
M

Total

PS+GS
+SS

W+M

Position in hierarchy

N
1

2

3

4

5

6

282
298

3,6
4,0

3,9
4,0

0,4 7,8 4,3
12,8 12,8 7,4

580

3,8

4,0

6,7

7

8

9

24,1
19,1

30,1
22,2

a = 0,000***
9,1 12,9 21,6

26,0

11,4 14,5
7,1 11,4

c2 = 48,5
10,0 5,9

Table 9.
The position of student’s attitudes, positions and behavior in the hierarchy of school term assessment
(school year final assessment) in physical education, according to the examined teachers [%]
City
Total

Total

Type
of
school
PS+GS
+SS
PS+GS
+SS

Sex

1
W
M
W+M

282
298
580

Significant differences were found between the studied teachers concerning the positions of attitudes in the classification of assessment criteria. Considerably higher percentage of
the teachers of secondary schools (46.1% of the
group; 50.6% of women and 41.9% of men) classified the discussed component on the 1st position
in comparison with the teachers of grammar
schools (28.3% of the group; 34.2% of women;
22.5% of men), and primary schools (21.5% of
the group; 21.8% of women; 21.2% of men). The
78

Position in hierarchy

N
2

3

4

5

6

7

8

9

33,3 9,6 16,0
27,5 15,4 18,8

5,7
6,7

14,2
12,8

7,1
6,0

5,7
3,4

3,6
2,0

5,0
7,4

30,3 12,6 17,4

c2 = 11,6
6,2 13,5

a = 0,172
6,6 4,5

2,8

6,2

assessment criteria were more definite (40.4% of
the group; 50.6% of women; 29.3% of men), similar to the opinions of the teachers from Łódź
(29.3% of the group; 31.2% of women; 27.1% of
men), and Poznań (23% of the group; 17.9% of
women; 26.7% of men). Unfortunately, up to 20%
of the examined teachers suggest placing the positions and attitudes on the last four positions, and
these were generally the opinions of primary
school teachers and Poznań teachers (Table 9).

Table 10.
Classification of the applied criteria of school term
(final school year) assessment of a student in
physical education, according to the examined
teachers [%]
City

Total

Typ
e of
scho
ol
PS

W
M
W
M
W
M

124
132
79
80
79
86

8
5
6
6
8
8

T PS+
GS
+SS

W
M

282
298

8 4 1 4 3 6 7 9 1
6 4 2 7 2 5 8 9 1

T PS+
GS
+SS

W+
M

580

8 4 2 4 2 6 7 9 1

GS
SS

otal

otal

Classification of assessment criteria
A B C D E F G H I

Sex

3
6
4
5
4
4

1
2
2
1
2
2

5
4
5
7
5
5

3
2
2
3
3
2

6
6
7
4
9
6

7
8
8
8
6
7

9
9
9
9
7
9

1
1
1
2
1
1

Legend: PS – primary school; GS – grammar
school, SS – secondary school, W – women; M –
men.
A – knowledge; B – physical fitness condition; C –
progress in physical fitness; D – motor skills condition; E – progress in motor skills; F – utilitarian and
organizational skills; G – level of physical development; H – health condition; I – attitudes positions,
and behavior.
Summary
Summing up, a hierarchy of importance of
the applied student’s assessment criteria in physical
education was developed, ascribing a certain
position to the highest percentage of the studied
teachers concerning particular components (Table
10).
According to the physical education teachers, the most important criteria for student’s assess-

1

ment are: (1) positions, attitudes, and behavior; (2)
progress in physical fitness and progress in motor
skills; (4) state of physical fitness and the level of
motor skills. The less important criteria according to
the studied teachers are the following: (6) utilitarian
and organizational skills; (7) state of physical development; (8) knowledge; (9) state of health condition.
The female and male teachers from Poznań, Wrocław, and Łódź, from primary, grammar and secondary schools classified assessment criteria in a similar way, although certain differences were found for
the positions from 5 up to 8. High mark of the positions, attitudes, and behavior is a very positive pedagogical phenomenon. Quite surprising is the 8th position of knowledge in the criteria classification. It
seems that it is difficult to obtain accurate and desired level of the students’ attitude without satisfactory and well-verified knowledge. The physical education teachers still tend not to appreciate the
potential of knowledge concerning health, hygiene,
human development, nutrition, physical activity,
Olympic idea, etc. which may be and actually is a
good basis for the development of certain attitudes
and positions of the students and future parents.
1.
2.
3.
4.

5.
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РАЗДЕЛ IІ
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

РОЛЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Артемьев В.А., Назаренко О.Н.
Национальный университет внутренних дел
Аннотация. В статье определены индивидуальные особенности реакции на психоэмоциональное напряжение и пути
повышения эффективности двигательных действий в критических условиях.
Ключевые слова: физическая подготовленность, психоэмоциональное напряжение, критическая ситуация.
Анотація. Артем’єв В.О., Назаренко О.М. Роль психофізичної
підготовленості в формуванні адаптивної поведінки в екстремальних ситуаціях. В статті визначені особливості реакції
на психоемоційну напругу і шляхи підвищення ефективності
рухових дій в критичних умовах.
Ключові слова: фізична підготовленість, психоемоційна напруга, критична ситуація.
Annotation. Artemjev V.O., Nazarenko O.N. The role of psychophysical efficiency in the forming of the adaptive behavior in the
extreme situation. The individual features of the reaction on
psychophysical effort and the way of increasing of the motive
action effectiveness in the critical condition are determined in the
article.
Key words: physical efficiency, psychophysical effort, extreme
situation.

Введение.
Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел предъявляет
высокие требования к психическим и физическим качествам человека.
Эффективность
правоохранительной
деятельности сотрудника милиции во многом
определяется его способностью адекватно реагировать в экстремальных условиях при выполнении оперативно-служебных заданий. Экстремальные ситуации характеризуются большим
количеством разных стрессогенных признаков,
которые негативно влияют на человека. Известно, что от интенсивности переживания критической ситуации существенно изменяется психофизиологическое
и
психоэмоциональное
состояние человека, способность реально оценивать ситуацию (5,6). В одних случаях при наличии опасности повышается внимание, сосредоточенность,
адекватно
воспринимаются
временные, пространственные и динамические
характеристики стрессового воздействия, при
этом формируется адекватная защитная реакция.
В других случаях, возникшее высокое психоэмоциональное напряжение вызывает чувство страха, переходящее в аффективное состояние, сопровождающееся
защитной
неадекватной
реакцией – агрессией, оцепенением или бегством.
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Важную роль в организации адаптивного
поведения личности имеют функциональное состояние, индивидуальные особенности характера
поведения в стрессовых ситуациях, врожденная
предрасположенность к уровню и направленности поведения в конкретных условиях среды
(1,6).
Результатом неадекватного поведения
сотрудников органов внутренних дел в критических ситуациях являются высокие показатели
травматизма и, нередко, гибели личного состава
правоохранительных органов. Основными причинами трагических инцидентов являются недостаточная психологическая и физическая подготовленность,
эмоционально-волевая
нестабильность,
неадекватная
самооценка
(2,3,4,7).
Работа выполнена в соответствии с планом НИР Национального университета внутренних дел.
Формулирование цели статьи.
В связи с вышеизложенным перед работой поставлена цель – изучить индивидуальные
особенности реакции на психоэмоциональную
нагрузку будущих сотрудников органов внутренних дел и определить пути повышения эффективности ответных действий в критических
ситуациях.
Методы исследования. Оценка индивидуальных особенностей реагирования на усложненные условия была осуществлена по показателям
частоты
сердечных
сокращений,
артериального давления, реакции на психологический тест (таблица Платонова-Шульта), предстартовое состояние перед соревнованиями, видеосъемки
поведения
в
поединках
по
таиландскому боксу и рукопашному бою. Таким
образом, в качестве модели поведенческой деятельности испытуемых в работе использованы
выполнение психологического теста и участие в
соревнованиях.
Результаты исследования.
Анализ результатов исследований 14
курсантов показал, что более подготовленные
испытуемые менее подвержены стрессовому
воздействию перед боем, что нашло отражение в
умеренно повышенной частоте пульса, адекватном повышении артериального давления. Необходимо отметить, что у слабо подготовленных
курсантов были зарегистрированы случаи сопровождающиеся понижением систолического давления до 104 мм.рт.ст., тогда как диастолическое
давление оставалось повышенным (84-90
мм.рт.ст).
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БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
Воробьева В.А.
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков
Аннотация. В данной статье рассматривается баскетбол как
один из видов стимуляции, концентрации, внимания, памяти
студентов гуманитарных вузов, а также даются психологические и педагогические характеристики этого вида спорта.
Ключевые слова баскетбол, физические качества, психологические способности, интеллектуальные способности.
Анотація. Воробйова В.O. Баскетбол як засіб гармонійного
розвитку студентів гуманітарних вузів. У даній статті розглядається баскетбол як один з видів стимуляції, концентрації,
уваги, пам’яті студентів гуманітарних вищих навчальних
закладів, а також приводяться психологічні та педагогічні
характеристики цього виду спорту.
Ключові слова баскетбол, фізичні якості, психологічні здібності, інтелектуальні здібності.
Annotation. Vorobyova V.A. Basketball as a means of harmonious growth of College Arts students. In the given article basketball as one of the varieties of the stimulation concentration, attention and College Arts Students’ is considered. Psychological and
pedagogical characteristics of this kind of sport are also given
attention to.
Key words basketball, physical qualities, psychological abilities,
intellectual abilities.

Введение.
Баскетбол — одна из самых популярных
игр в нашей стране. Для нее характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча,
осуществляемые в единоборстве с соперниками.
Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и деятельности
всех систем организма занимающегося. Баскетбол является средством активного отдыха для
многих категорий граждан, особенно для лиц,
занятых умственной деятельностью.
В настоящее время баскетбол – это не
только скоростно - силовая и точностная игра
гигантов, эта также игра интеллектуалов и один
из некоторых видов спорта, которые объединяют
в себе интеллектуальное, психологическое и физическое развитие. К высотам мирового баскетбола доходят игроки с высокими значениями
почти всех показателей интеллекта и психических способностей [2,3,4].
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Выполнение психологического теста на
концентрацию и быстрое переключение внимания показало, что более подготовленные физически и психологически курсанты отличались достоверно быстрым выполнением теста (124,28 ±
3,1с. против 182,7 ± 8,1с; t = 6,74; Р < 0,001),
более редким среднетестовым пульсом (74,3 ±
1,66 уд/мин. против 105 ± 1,27; t = 14,5; Р <
0,001). При этом разница ЧСС до теста и среднетестовая также достоверно отличались в этих
группах. Так, среди 7 курсантов, вошедших в
призеры соревнований, эта разница составила
14,2 ± 0,85, а у 7 курсантов, выбывших после
первого боя, этот показатель составил 26,8 1,6
уд/мин. (t = 5,64; Р < 0,001). И, самое главное,
лидеры практически не допустили ни одной
ошибки в 168 случаях переключения внимания, а
у аутсайдеров было 13 сбоев.
Анализ материала в виде съемок показал, что участники наблюдения разделяются на
предпочитающих тактику «избегания», «выживания» и «достижения». Тактика «повышенной
осторожности» (избегания и выжидания) преимущественно была характерна слабо подготовленным испытуемым, а победы одерживали те,
которые искали оптимальные пути ее достижения в достаточно жесткой борьбе.
Выводы.
Таким образом, можно отметить, что показатель склонности к преобладающей направленности поведения в сложных условиях зависит: от текущего психофизиологического
состояния, от индивидуальной психофизиологической устойчивости, от текущего функционально – средового проявления поведения и от общей
склонности к определенной направленности поведения.
Результаты исследования позволяют
заключить, что профилированная психофизическая подготовка будущих сотрудников органов
внутренних дел позволяет оптимизировать поведенческую деятельность в экстремальных условиях.
Дальнейшие исследования будут направлены на индивидуализацию психофизической подготовки будущих сотрудников органов
внутренних дел.
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При высоком уровне развития всех физических качеств – скорости, силы, выносливости, ловкости - баскетболист должен эффективно
выполнять такие высокоточные движения, как
броски в кольцо на тли утомления и психологического давления соперников, зрителей, судей. С
точки зрения интеллектуального развития, предлагаемого к игрокам, баскетбол находится на
втором месте после шашек и шахмат по количеству комбинаций на протяжении игры. Кроме
того, тактические решения при игре в баскетбол
должны приниматься быстро и правильно. Все
это предъявляет высокие требования к уровню
функционирования всех систем организма баскетболистов. Должны быть максимально развитые как физические качества, так и психологические и интеллектуальные способности.
Все это обуславливает большое значение
баскетбола как средства развития личности.
Работа выполнена по плану НИР Горловского государственного педагогического института иностранных языков.
Формулирование целей работы.
Дать педагогическую, психологическую
и энергетическую характеристику баскетбола как
одного из видов спортивных игр.
Результаты исследования.
Педагогическая характеристика игры
включает несколько важных аспектов. Первый из
них — аспект воспитательный. В этом отношении игре, безусловно, принадлежит главенствующая роль [1].
Игра — это прежде всего упражнение в
правильном поведении, причем, в необычных,
чрезвычайно затрудненных условиях. Правила
игры, масштаб соревнования, судьи, зрители,
наконец, соперник, — все это создает исключительный по разнообразию комплекс внешних
воздействий, требующий от играющих своего
отражения при выборе поведения в игре.
Баскетбол — не просто средство физического воспитания, а средство воспитывающего
влияния на личность. Причем главным здесь оказывается воспитание общественно значимых качеств личности — коллективизма, сознательной
дисциплины, способности поставить общие интересы выше личных.
Баскетбол — всегда борьба, и нередко
суровая. Поэтому наивысшие моральные качества
проявляются именно в таких условиях. Честность
в спортивной борьбе — одно из проявлений моральной зрелости. Победа, достигнутая любой
ценой, не имеет права на жизнь, ибо она разрушает моральные нормы спорта. Уважение к сопернику, использование лишь дозволенных приемов
борьбы — вот нормы, которые должны неукоснительно прививаться с первых шагов в спорте [1].
В играх с поочередным участием играющих психическая напряженность возрастает
в момент, предшествующий началу действий.
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Игрок физически ощущает степень своей ответственности перед командой. Без хладнокровия,
умения управлять собой здесь невозможно достичь точности, быстроты и рациональности действий [1]. Трудность сохранения психической
стабильности довольно часто усугубляется влиянием зрителей. Только шумовой эффект их присутствия на 20% снижает точность движений.
Поэтому у игроков необходимо воспитывать
психическую надежность соревновательной деятельности.
Особую сложность в спортивных играх
составляет коллективный характер игровых действий. Сыгранность команды — важнейший
фактор игрового превосходства. Она достигается
не только благодаря адекватности понимания
всеми участниками ситуации, но и желанию сотрудничества при правильном распределении
ролей и функций внутри команды. Равновесие в
команде достигается психологической совместимостью игроков, нормальным фоном межличностных отношений и здоровым психологическим климатом.
Команда — сложный организм, живущий
сложной жизнью. Характерно, что трудности создания и сохранения команды, ее боеспособности
особенно ощутимы в начале ее формирования и в
период наивысших достижений, когда все более
выражены признаки взаимной конкуренции. Это
выражается в возрастании невротичности, агрессивности в поведении игроков. В таких ситуациях
особенно велика роль лидеров — капитана команды и ее тренера. От их поведения, основанного на понимании причин расстройства внутрикомандных
взаимоотношений,
зависит
восстановление равновесия. Иногда подобная ситуация является результатом психического истощения, и тогда необходимы меры, способствующие восстановлению «нервной свежести» [1].
В играх индивидуального характера с
особой силой проявляется значение полной мобилизации, высокой ответственности и психической стабильности спортсмена. Успех его выступления во многом зависит от умения навязать
свою тактику, использования слабости соперника, способности действовать неожиданно для
него, удерживая инициативу.
Все эти особенности накладывают определенный отпечаток на процесс обучения и спортивную тренировку занимающихся баскетболом.
Спортивные игры отличаются не только
сложностью деятельности анализаторов, регуляции движений, но и высокими требованиями к
обеспечению обменных процессов в организме.
Энергетически наиболее нагрузочны баскетбол,
хоккей, гандбол и футбол, где уровень обменных
реакций повышается по сравнению с основным в
10—15 раз. Такую нагрузку принято относить к
субмаксимальной [1].
Однако разнообразие игр не позволяет

рассматривать их обобщенно. В играх с большим
количеством участников, на больших площадках
и с возможностью замены игроков нагрузка носит переменный характер: моменты наибольшей
активности здесь чередуются с паузами малой
активности и даже с пассивным отдыхом (например, в хоккее). Для других игр характерна
непрерывность действий, но интенсивность их
несколько меньшая. Поэтому энергообеспечение
действий играющих разнообразно. Однако под
влиянием современных тенденций интенсификации игры все больший удельный вес приобретает
бескислородный (анаэробный) способ энергообразования. В отдельных случаях при максимальных напряжениях его доля составляет 80—90%.
Это ведет к образованию значительного кислородного долга (7—10 л) и повышению уровня
молочной кислоты в крови (на 150—250 мг%).
Одновременно значительно возрастает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Частота пульса достигает 180—210 уд/мин,
легочная вентиляция — 80—130 л/мин, потребление кислорода возрастает до 3,5—4,5 л/мин.
Этот уровень интенсивности обменных процессов сохраняется на протяжении 40—150 с, после
чего появляется необходимость снизить двигательную активность [1].
Нагрузки субмаксимальной интенсивности вызывают заметное повышение обменных
процессов, когда около 80% необходимой энергии доставляется аэробным путем, поэтому уровень молочной кислоты в крови повышается
лишь до 30—50 мг%. Частота сердечных сокращений достигает 170—190 уд/мин. В ткани ежеминутно поступает до 4 л кислорода, но все же
величина кислородного долга сохраняется достаточно большой (7—9 л). Продолжительность
таких нагрузок может составлять 5—7 мин.
Нагрузки средней интенсивности могут
выполняться на всем протяжении игрового времени (до 2—3 ч). Доля анаэробного извлечения
энергии здесь снижается до 5—10%, Это позволяет снизить уровень молочной кислоты в крови до
15—30 мг %. При этом частота пульса находится
в границах 140—170 уд/мин, минутная вентиляция — 15— 20 л. Потребление кислорода составляет 2—4 л/мин, а кислородный долг — 3—5 л.
Способность к высоко эффективным игровым действиям довольно тесно связана с уровнем деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. Чем выше спортивная
квалификация и игровая результативность, тем
большие величины максимального потребления
кислорода обнаруживаются у спортсменов (теннисистов, хоккеистов, баскетболистов).
Большой резерв кислородного обеспечения позволяет улучшить деятельность центральной нервной системы и комплексного анализатора, а это, в свою очередь, сказывается на
качестве тактической деятельности. Ее эффек-
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тивность зависит также и от уровня анаэробного
энергообеспечения, поскольку оно непосредственно участвует в скоростно-силовых движениях. Доказано, что уровень анаэробных возможностей у спортсменов возрастает по мере
тренированности и тесно связан с выполняемыми в команде функциями. Он выше у игроков,
участвующих в скоростных и мощных силовых
действиях.
Игра в баскетбол - является переменной
работой аэробно-анаэробной направленности с
разными периодами работы и отдыха. За всю
продолжительность игры спортсмен пробегает
до 5-8 км и теряет в весе до 3-5 кг, но за отдельные промежутки времени показатели функциональных сдвигов игроков бывают разные. Баскетбол представляет собой с точки зрения
физиологической характеристики непрерывное
дежурство "активных" и "пассивных" фаз. Во
время "активных" фаз выполняются рывки, (например, при быстром прорыве, открывании для
получения мяча, борьбе за отскок, активных защитных действиях и т.д.), во время "пассивных"
- происходит относительный отдых: спортсмен
не принимает участие в активных тактических
действиях (например, не задействован в быстром
прорыве, ждет момента входа в 3-х секундную
зону, несколько секунд отдыхает после выполнения или бросков передач, а также во время выполнения штрафных бросков и минутного перерыва). В среднем, время активных и пассивных
фаз игры, которые идут один за одной, приближается до 20-30 с, что есть работой переменной
интенсивности [1].
Игра в баскетбол является нагрузкой,
которая предъявляет довольно высокие требования к уровню функциональной подготовки. Нагрузка переменной интенсивности является фактором усиленного влияния на сердечнососудистую систему. При игре потребления кислорода составляет 50-70% от максимального,
ЧСС повышается вплоть до максимальных величин (180-190 уд/мин, и даже более чем до 200
уд/мин) в первые же минуты игры у всех игроков, независимо от амплуа и вида игры. Если
характеризовать баскетбол, как работу аэробноанаэробного характера, то можно сделать вывод
о разноплановом влиянии спортивных игр на
организм, и разделить физическую работу во
время соревнований следующим образом:
1) чисто аэробная работа (например,
стойкая, передвижение шагом ли медленным
бегом);
2) аэробно-анаэробна работа (например,
бег при переходе из нападения в защиту ли наоборот, передвижения во время позиционного
нападения);
3) анаэробная гликолитическая работа
(например, интенсивная игра в защите, рывок
при отвесном нападении);
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4) анаэробная алактатная работа (нападающий удар в волейболе, прыжки при борьбе за
отскок в баскетболе) [1].
Вывод.
Таким образом, современные баскетбол
характеризуются как многогранная игра с педагогическими и психологическими особенностями, требующих работу аэробно-анаэробного характера с физиологическими сдвигами в
организме максимальных и околомаксимальних
величин.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем гармоничного развития студентов гуманитарных вузов.
1.

2.
3.
4.
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Аннотация. Формирование системы ценностей здорового
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Анотація. Горобей І.В. Ціннісні орієнтації студентів до здорового образу життя. Формування системи цінностей здорового способу життя у багатьох випадках визначається рівнем
фізкультурного утворення студента.
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Annotation. Gorobey I.V. Valued orientations of students to the
healthy way of life. Forming of the system of values of healthy
way of life in many cases is determined by the level of athletic
formation of student.
Keywords. Healthy way of life, forming of the system of values,
student.

Введение.
Здоровый образ жизни характеризуется
направленностью, которая объективно выражается в том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности им удовлетворяются, что он дает для развития самой личности.
Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями,
выработанными
общественным
сознанием. Так, в процессе накопления личностью социального опыта возможна дисгармония
84

познавательных (научные и житейские знания),
психологических (формирование интеллектуальных, эмоциональных структур), социально- психологических (социальные ориентации, система
ценностей), функциональных (навыки, умения,
привычки, нормы поведения) процессов. Подобная дисгармония может стать причиной формирования асоциальных качеств личности. Поэтому
в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе
устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и
деятельности.
Изучение ценностных ориентаций студентов на здоровый образ жизни позволяет выделить среди них условно четыре группы. Первая группа включает в себя абсолютные,
общечеловеческие ценности, получившие у студентов оценку огромного значения (от 69-93 %),
к ним относятся: удачная семейная жизнь, здоровье, всестороннее развитие личности, интеллектуальные способности, обладание красотой и
выразительностью движений. Вторая группа «
преимущественных ценностей» (от 63- 66%)хорошее телосложение и физическое состояние,
авторитет среди окружающих. Третья группа
ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в них одновременно представлены признаки большого и небольшого значения
(от 35,5до 59,2). Она включает наличие материальных благ, успехи в работе, удовлетворенность
учебой, занятия физическими упражнениями и
спортом, хороший уровень развития физических
качеств, интересный отдых. Четвертая группа
ценностей названа «частными», так как ее содержанию студенты придают небольшое значение (от 17до 28%) – знание о функционировании
человеческого организма, физическая подготовленность к избранной профессии, общественная
активность.
Полученные данные основание к суждению о наличии противоречия между абсолютной
ценностью общих положений здорового образа
жизни и конкретными ценностями его поддержания, в том числе профессионального здоровья.
Их решение - одна из ведущих задач в биосоциальном развитии студентов.
Исследования М.А. Арвисто позволили
выделить три ранга ценностных ориентаций студентов в физкультурно-спортивной деятельности.
В таблице ценностные ориентации представлены с точки зрения различных компонентов
регуляции деятельности. Эмоциональный компонент основывается на привлекательности, а рациональный на полезности, они дополняют друг
друга и деятельность регулируют вместе, хотя
между ними существует определенное несоответ-

Розділ

Ранг

Ценностные ориентации

Эмоциональная основа
Что в физической культуре
и спорте вам
нравиться?

1

Физическое Я
Самоактуализация
Морально-волевые
качества
Функциональное
содержание
Чувство долга
Общение
Социальное признание
Красота
Знания
Материальные
ценности
Аспекты сексуального поведения

13,8
38,4
7,5
19,2
2,2

Рациональная основа
Какую
пользу для
себя вы
видите в
физической
культуре и
спорте?
41,1
6,9
13,5
10,8
0,9

4,7
0,4
0,8

4,6
5,1
1,0

2,0
0,4
о,8

0,9
5,1
1,0

2

3

Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Целью работы являлось определение
ценностных ориентаций студентов к здоровому
образу жизни.
Результаты исследований.
Под ценностями понимаются предметы,
явления и их свойства, необходимые обществу и
личности в качестве средств удовлетворения потребностей. Они формируются в процессе усвоения личностью социального опыта и отражаются
в ее целях, убеждениях, идеалах, интересах. В
них отражены представления студентов, о желаемом. В формировании определенных ценностей, способных удовлетворить потребности
студентов, проявляется единство физического,
психического и социального развития личности.
В сфере физической культуры ценности
по качественному критерию могут быть представлены как:
· материальные (условия занятий, качество спортивной экипировки, льготы со
стороны общества);

·

физические (здоровье, телосложение,
двигательные умения и навыки, физическая подготовленность);
· социально- психологические (отдых,
развлечения, навыки повеления в коллективе, средства воспитания);
· психические (эмоциональные переживания, черты характера, свойства и качества личности, творческие задатки);
· культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство собственного достоинства, эстетические и нравственные качества, общение, авторитет).
Потребности в физической культуре главная побудительная сила поведения личности.
Потребности тесно связаны с эмоциями - переживаниями, ощущениями приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. Человек
обычно выбирает тот вид деятельности, который
в большей степени позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить положительные
эмоции.
Ценностные ориентации студентов рассматриваются как способы, с помощью которых
дифференцируют объекты физической культуры
по их значимости. В структуре физкультурноспортивной деятельности ценностные ориентации тесно связаны с эмоциональными, познавательными сторонами, образующими содержательную направленность личности. Характер же
направленности в самой деятельности чаще зависит то того, какой личностный смысл имеет
система тех или иных ценностей, определяющая
действенность отношений индивида к тем объектам, ради которых эта деятельность осуществляется.
Критериями, по которым можно судить о
сформированности физической культуры личности выступают объективные и субъективные показатели. Опираясь на них, можно выявить существенные свойства и меру проявления физической
культуры в деятельности. К ним относятся:
Ø степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее удовлетворения;
Ø характер сложности и творческий
уровень деятельности;
Ø выраженность эмоционально- волевых и нравственных проявлений личности в физкультурно-спортивной деятельности (самостоятельность, настойчивость, целеустремленность,
самообладание, ответственность, дисциплинированность);
Ø степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности;
Ø проявление самоорганизации, самообразования, самовоспитания и самосовершенствовании в физической культуре;
Ø уровень физического совершенства
и отношения к нему;
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ствие. Данные таблицы показывают, что ценности, связанные с физическим Я (физические качества, здоровье телосложение), с функциональным
содержанием деятельности (высокая подвижность, физические нагрузки, эмоциональное переживание), с морально- волевыми качествами
(воля, настойчивость), с чувством долга, составляют главный ранг. Поэтому в физкультурноспортивной деятельности этим ценностям необходимо уделять особое внимание, чтобы не ослабевала ориентация на эту деятельность.
Таблица 1
Ценностные ориентации студентов в
физкультурно-спортивной деятельности, %

2
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Ø владения средствами, методами,
умениями и навыками, необходимыми для физического совершенствования;
Ø системность, глубина и гибкость усвоения научно- практических знаний по физической культуре для творческого использования в
практике физкультурно-спортивной деятельности;
Ø широта диапазона и регулярность
использования знаний, умений и навыков и опыта физкультурно-спортивной деятельности в организации здорового образа жизни, в учебной и
профессиональной деятельности.
В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней проявления физической
культуры личности.
Предноминальный уровень складывается стихийно. Причины его лежат в сфере сознания в отношении студентов и связаны с неудовлетворенностью предлагаемой педагогами
программой, содержанием занятий и внеучебной
деятельности, ее смысловым и общекультурным
потенциалом. У студентов отсутствует потребность в познавательной активности, а знания
проявляются на уровне знакомства с учебным
материалом.
Номинальный уровень характеризуется
индифферентным отношением студентов к физической культуре и спонтанным использованием ее отдельных средств и методов под влиянием
товарищей по учебной группе, эмоционального
впечатления от спортивного зрелища. Знания
ограничены, бессистемны, смысл занятий видеться лишь в укреплении здоровья, частично в
физическом развитии.
В основе потенциального уровня - положительно осознанное отношение студентов к
физической культуре в целях самосовершенствования профессиональной деятельности. Познавательная активность проявляется как в сфере
спортивных зрели, так и в освоении научно- популярной литературы.
Направленность « на себя». Большое
значение придают эмоциональному общению и
самовыражению в процессе занятий. Используют
частичное физическое самовоспитание, руководствуясь личными мотивами.
Вывод.
Таким образом, о сформированности
физической культуры личности можно судить по
тому, как и в конкретной форме проявляются
личностные отношения к физической культуре,
ее ценностям.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем ценностных ориентаций студентов к
здоровому образу жизни.
1.
2.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ГІПОДИНАМІЇ
СТУДЕНТІВ
Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров'я
фізичного виховання і спорту
Анотація. Розглядаються основні причини виникнення зниження розумової і фізичної працездатності студентів, обумовлених особливостями учбового процесу, а також роль фізичної культури для відновлення функціональних систем
організму.
Ключові слова: нервове перенапруження, стомлюваність,
гіподинамія, фізична культура.
Аннотация. Деминская Л.А. Физическая культура как средство предотвращения развития гиподинамии студентов. Рассматриваются основные причины возникновения снижения
умственной и физической работоспособности студентов,
обусловленных особенностями учебного процесса, а также
роль физической культуры для восстановления функциональных систем организма.
Ключевые слова: нервное перенапряжение, утомляемость,
гиподинамия, физическая культура.
Annotation. Deminskaya L.A. Physical culture how the mean of
prevention of development of hypodynamia of students is. The
principal reasons of origin of decline of mental and physical capacity of the students conditioned by the features of educational
process are examined, and also role of physical culture for renewal of the functional systems of organism.
Keywords: nervous overstrain, fatigueability, hypodynamia,
physical culture.

Вступ.
Малорухливий спосіб життя сучасної
людини призводить до того, що порушується
функціональний стан всіх систем організму, а
також працездатність м'язів. За відсутності достатньої дози щоденних м'язових рухів відбуваються небажані і істотні зміни функціонального
стану мозку і сенсорних систем. Разом із зміною
в діяльності вищих відділів головного мозку
знижується рівень функціонування і підкіркових
утворень, що відповідають за роботу систем дихання, кровообігу і травлення. Внаслідок цього
спостерігається зниження загальних захисних
сил організму, збільшення ризику виникнення
різних захворювань [1] .
Для даного стану характерна підвищена
стомлюваність, нестійкість настрою, втрата здібності до тривалої розумової і фізичної напруги.
Всі ці симптоми можуть виявлятися в різному
ступені. Основним засобом боротьби з гіподинамією є засоби фізичної культури, збільшення
об'єму і інтенсивності м'язової діяльності [1, 2,
3].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулювання цілей роботи.

Метою даної роботи є вивчення причин і
наслідків виникнення гіподинамії у молоді, що
навчається, а також можливих засобів відновлення розумової і фізичної працездатності студентів.
Результати досліджень.
Найважливішим чинником забезпечення високої якості професійної підготовки випускників вузів є активна учбово-трудова і пізнавальна діяльність студентів. Студентський вік є
заключним етапом вікового розвитку психофізіологічних і рухових можливостей організму.
Молоді люди в цей період володіють великими
можливостями для напруженої учбової праці [2] .
Особливу увагу слід звернути на те, що навчання дуже часто зводиться лише до розумової діяльності, воно майже завжди було пов'язано з
емоційною напругою, досягненням поставленої
мети і подоланням скрутних ситуацій, які також
можуть сприяти розвитку нервового перенапруження. Серйозним випробуванням організму є
інформаційне перевантаження студентів, що виникає при вивченні численних учбових дисциплін. Критичним і складним чинником перенапруження студентів є екзаменаційний період як
один з варіантів стресової ситуації, протікаючий
в більшості випадків в умовах дефіциту часу і що
характеризується підвищеній відповідальності з
елементом напруженості. Негативна дія на організм посилюється при сумарно впливі декількох
чинників ризику, коли вони впливають одночасно і приймають хронічний характер.
Динаміка учбового процесу з його нерівномірністю розподілу навантажень і інтенсифікацією під час екзаменаційної сесії викликає
зниження функціональної стійкості до фізичних і
психоемоційних навантажень, зростає негативний вплив гіподинамії, порушень режимів праці і
відпочинку, сну і живлення, інтоксикації організму через шкідливі звички; виникає стан загального стомлення, перехідний в перевтому [2, 4].
Розглянемо процес розвитку стомлення
студентів в перебігу їх учбового дня. Учбовий
день студенти, як правило, не починають відразу
з високої продуктивності учбової праці. Потрібен близько 20 – 30 хвилин, перш ніж працездатність досягає оптимального рівня. Цей період
характеризується поступовим підвищенням працездатності з певними коливаннями.
Період оптимальної і стійкої працездатності має тривалість 1,5 – 3 години, в процесі
чого функціональний стан студентів характеризується змінами функцій організму, адекватних
тій учбовій діяльності, яка виконується.
Третій період – період повної компенсації, характеризується появою початкових ознак
стомлення, які компенсуються вольовим зусиллям і позитивною мотивацією.
В четвертому періоді наступає нестійка
компенсація, наростає стомлення, спостеріга-
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ються коливання вольового зусилля, а також коливання продуктивності учбової діяльності.
В п'ятому періоді починається прогресивне зниження працездатності, яка перед закінченням роботи може змінитися короткочасним її
підвищенням за рахунок мобілізації резервів організму [1, 7 ].
При подальшому продовженні роботи в
шостому періоді, відбувається різке зменшення її
продуктивності. В результаті зниженні працездатності і згасання робочої домінанти.
Проте, не тільки розумова напружена діяльність є причиною стомлення організму студентів. Унаслідок вимушеного тривалого статичного навантаження (постійна напруга м'язів)
обмінні процеси сповільнюються. В положенні
сидячи, особливо з нахилом голови і тулуба вперед, виникає кістково-суглобова патологія, зокрема шийного і поперекового відділу хребта.
Біохімічний аналіз пози «сидячи за столом» виявив наявність значних м'язових напруг в області
поясниці і шиї. Ця напруга м'язів, відповідальних
за підтримку робочої пози викликає їх стомлення, суб'єктивно оцінюване як відчуття утомленості або більш у вказаних областях тіла. Об'єктивно стомлення виявляється в зростанні амплітуди
біопотенціалів всіх досліджених м'язів вже в першій половині учбового дня [3, 8].
Для зниження рівня стомлення м'язів
під час занять необхідно зменшити величину
нахилу голови і корпусу. При організації робочого місця важливо дотримати відповідність конструкції робочих меблів основним анатомофізиологичним і ергонометричним вимогам.
Беручи до уваги перераховані чинники
виникнення порушень в роботі функціональних
систем студентів в процесі їх навчання, слід
вжити заходів по збереженню здоров'я і працездатності.
Здоров'я людини напряму було пов'язано з його працездатністю і стомлюваністю. Від
стану здоров'я багато в чому залежить успішність учбової і виробничої діяльності студента.
Очевидно, що має тенденцію до зростання втрата
резервних можливостей, опірності організму людини до зовнішніх і внутрішніх, негативних чинників, а також наявність широкого переліку негативних діагнозів ведуть до істотного зниження
ефективності навчання і подальшої професійної
діяльності. В студентські роки така негативна
тенденція небезпечна [1, 2, 5].
Серед заходів, направлених на підвищення розумової працездатності студентів, на
подолання і профілактику психоемоційного і
функціонального перенапруження рекомендується використовування фізичних вправ як засіб
активного відпочинку.
Ефективна підготовка фахівців у вузі
вимагає створення умов для інтенсивної і напруженої творчої учбової праці без перевантаження і
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перевтоми, в поєднанні з активним відпочинком
і фізичним вдосконаленням. Цій вимозі повинне
відповідати таке використовування засобів фізичної культури і спорту, яке сприяє підтримці достатньо високої і стійкої учбово-трудової активності і працездатності студентів.
Заняття фізичною культурою викликає
високий ефект в збереженні і підвищенні розумової працездатності. Не менше ефективні щоденні самостійні заняття фізичними вправами в
загальному режимі життя. В процесі їх виконання в корі великих півкуль мозку виникає «домінанта руху», яка робить сприятливий вплив на
стан м'язовій, дихальної і сердечно - судинної
систем, активізує сенсомоторну зону кори, піднімає тонус всього організму, Під час активного
відпочинку ця домінанта сприяє активному протіканню відновних процесів [4, 6, 7].
Заняття фізичними вправами можуть бути і у вигляді уранішньої гігієнічної гімнастики,
фізкультурної паузи між учбовими заняттями.
Уранішня гігієнічна гімнастика є якнайменше складною, але достатньо ефективною
формою для прискореного включення студентів
в учбово- трудовий день. Вона прискорює приведення організму в працездатний стан, усилює
потік крові і лімфи у всіх частинах тіла і робить
частішим дихання, що активізує обмін речовин і
швидко видаляє продукти розпаду, що нагромадилися за ніч. Систематичне виконання зарядки
покращує кровообіг, укріплює серцево-судинну,
нервову і дихальну системи, покращує діяльність
травних органів, сприяє більш продуктивній діяльності кори головного мозку.
Фізкультмінутки полягають, як правило,
з 3-5 вправ і забезпечують активний відпочинок
студентів між заняттями і підвищенню розумову
працездатність.
Численні дослідження свідчать про те,
що після другої пари учбового годинника розумова працездатність студентів починає знижуватися. Через 2-3 години після завершення учбових
занять працездатність відновлюється до рівня,
близького до початкового на початку учбового
дня, а при самопідготовці знов наголошується її
зниження.
З урахуванням динаміки працездатності
студентів протягом учбового дня фізкультурна
пауза тривалістю 10 мін. Рекомендується після 4х годин навчання і тривалістю 5 мін. – після кожного 2-го годинника самопідготовки.
Дослідження показують, що ефективність впливу фізкультурної паузи виявляється
при 10-хвилинній її проведенні в підвищенні
працездатності на 10%.
Фізкультурні паузи в учбовій праці студентів з використанням фізичних вправ корисні у
зв'язку з тим, що в розумовій праці студентів
через дію різноманітних чинників виникають
стани відволікання від виконуваної роботи, які
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відносно нетривалі 1-3 мін. Частіше це обумовлено утомленістю в умовах обмеження активності скелетної мускулатури і монотонним характером виконуваної роботи. Найбільш часто подібні
явища спостерігаються при самопідготовці студентів, виконуваній на фоні шести, а деколи і
восьмигодинних аудиторних занять [1, 2].
Висновки.
Збереження розумової і фізичної працездатності студентів досягається при використовуванні засобів фізичної культури. Упровадження в учбовий процес засобів фізичної культури
дозволить понизити вірогідність розвитку гіподинамії студентів і тим самим запобіжить процесу розвитку розладів роботи функціональних
систем організму.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
запобігання розвитку гіподинамії студентів.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ПОВЫШЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАСЫЩЕННОСТИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
Зубова Н.В., Фуркало М.И.,
Човнюк Ю.В., Иванова Е.И.
Киевский национальный университет
строительства и архитектуры
Дошкольное учебное заведение №146
Соломенского района г. Киева
Аннотация. Раскрыта роль проприоцептивной информационной насыщенности двигательных актов (физических упражнений) в повышении оздоровительного потенциала занятий
по физическому воспитанию.
Ключевые слова: оздоровительный потенциал, занятия, физическое воспитание, проприоцептивная информационная
насыщенность, двигательные акты.

Анотація. Зубова Н.В., Іванова Е.І., Фуркало М.І., Човнюк
Ю.В. Підвищення оздоровчого потенціалу занять по фізичному вихованню за допомогою пропріоцептівної інформаційної насиченості рухових актів. Розкрита роль пропріоцептивної інформаційної насиченості рухових актів (фізичних
вправ) у підвищенні оздоровчого потенціалу занять з фізичного виховання.
Ключові слова: оздоровчий потенціал, заняття, фізичне виховання, пропріоцептивна інформаційна насиченість, рухові
акти.
Annotation. Zoubova N.V., Ivanova E.I., Fourcalo M.I.,
Chovnyoc Y.V. Rise of health potential of employments on
physical education by means proprioceptive informative saturation of motive acts. The role of the proprioceptive informational
saturation of the moving acts (physical excercises) for the development of the health’s potential of the physical education lessons
is discussed.
Key words: health’s potential, lessons, physical education, proprioceptive informational saturation, moving acts.

Введение.
Оздоровительная роль занятий физическими упражнениями связана не только со стимулирующим действием утомления как возбудителя восстановительных процессов [1] и
мощными рефлекторными влияниями мышц на
внутренние органы – моторно-висцеральными
рефлексами [2-4]. Важная сторона оздоровительного влияния физических упражнений – информационная насыщенность двигательных актов.
Непрагматическая информация – важный стимул
для повышения уровня организации физиологических процессов и прогрессивного развития [5].
Даже в «чистом виде» информационные воздействия разного рода способны существенно
улучшать уровень здоровья организма и устранять патологические состояния, что хорошо видно на примере обычного и точечного массажа,
сауны, воздействия иппликаторов и др. Информационный компонент физических упражнений,
как это видно из действия асан древнеиндийской
гимнастической системы хатха-йога [6-14], обладает значительным оздоровительным эффектом.
Хотя этот вопрос изучен крайне недостаточно,
однако уже совершенно ясно, что насыщение
двигательных актов проприоцептивной информацией способно существенно повысить оздоровительный потенциал занятий [15]. Этот способ
достижения стимулирующего влияния, как свидетельствует опыт использования древнекитайской оздоровительной системы ушу [16-21], позволяет добиться необходимого результата, как
правило, быстрее, с меньшими энергетическими
затратами, а следовательно, с меньшим риском
повреждения организма.
Работа выполнена по плану НИР Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Формулирование целей работы.
Цель настоящей работы состоит в изучении путей формирования межсистемных и внутрисистемных взаимосвязей как физиологической
основы адаптационных сдвигов при позных перестройках (асанах) и выполнении точностных
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движений занимающихся физической культурой
в соответствии с древнеиндийской гимнастической системой хатха-йога либо древнекитайской
оздоровительной системой ушу.
Задачи исследования сводятся к следующим: 1) установить обязательные требования
и эффекты, которые дают улучшение состояния
здоровья человека, выполняющего асаны – упражнения хатха-йоги; 2) установить и раскрыть
содержательный аспект информационных процессов, которые реализуются при выполнении
тех или иных двигательных актов (физических
упражнений) в древнекитайской оздоровительной системе ушу; 3) определить материальную
основу информационных воздействий и механизмы, обеспечивающие поступление и циркуляцию этой информации в органах и системах
организма человека.
Результаты исследований.
Известно [15], что в основе достигающихся с помощью средств физической культуры
оздоровительных эффектов лежит либо переход
организма на более высокий энергетический
уровень, что проявляется в расширении диапазона реактивности, резервных возможностей организма, либо повышении внутренней организации
физиологических процессов, что, в свою очередь, выражается оптимизацией регуляции
функций организма. Первый из этих путей, как
свидетельствуют многочисленные факты, свойственен в наибольшей степени тренировочным
воздействиям и характеризуется долговременными преобразованиями функций и структур;
второй – присущ, главным образом, информационным влияниям, из «двигательных воздействий» - активному отдыху и является срочным, но
кратковременным адаптационным явлением
[15,22].
На наш взгляд, основное назначение
асан хатха-йоги как лечебно-профилактических
упражнений состоит в активном, статическом и
длительном воздействии на весь организм, на все
его органы, мышцы, суставы, сердечнососудистую и лимфатическую системы, пищеварительный тракт, эндокринные железы, иммунную систему организма.
В основе выполнения комплекса асан упражнений лежат четыре требования, выполнение которых должно дать эффект здоровья. Эти
обязательные требования и получаемые эффекты
сводятся к следующим:
1. Выполнение асан должно обеспечивать гибкость позвоночника. Гибкость позвоночника
– основа долголетия. Сохранение гибкости
позвоночника обеспечивает активную жизнедеятельность спинного мозга и нервных
ответвлений, отходящих от него.
2. Выполнение асан активизирует деятельность
желез внутренней секреции, стимулирует
иммунную и сердечно-сосудистую системы.
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Особое внимание при этом уделяется щитовидной железе.
3. Выполнение асан должно обеспечивать нормальную
работу
желудочнопищеварительного тракта. Йоги считают, что
запоры – первый враг организма. Отсюда
следует, что упражнения должны активизировать деятельность кишечника, усиливать
его перистальтику, обеспечить нормальное и
ежедневное отправление естественных надобностей.
4. Выполнение асан должно предоставлять дополнительные возможности для управления
ритмом дыхания. Это ведёт к значительному
изменению поступления в организм кислорода и отдачи организмом углекислоты. Регуляция дыхания обеспечивает контроль над
нервными центрами и процессами в них, что
создаёт предпосылки для программированного эмоционального настроя и жизнеутверждающего радостного отношения к окружающему миру.
Занятия статическими физическими упражнениями значительно активизируют деятельность всего организма и психики человека, создают
предпосылки
для
оптимальной
жизнедеятельности каждой клетки организма и
протекания процессов в ней. В этом и скрыт величайший авторитет асан – упражнений.
Китайская оздоровительная гимнастика,
по нашему мнению, касается той стороны дела,
которой до последнего времени в физической
культуре и физическом воспитании практически
не уделяли внимания, - информационным процессам во время выполнения упражнений. Для
всех нас стало обычным в любой мышечной деятельности видеть только механические процессы
– работу мышц, которая измеряется килограммометрами, либо джоулями; насосную работу
сердца, которое доставляет кровь и полезные
вещества к сокращающимся мышцам, и забирает
от них продукты обмена веществ; вентиляционную работу лёгких и пр. При этом недооценивается деятельность организма, который воспринимает и перерабатывает информацию от мышц,
внутренних органов и головного мозга. Вместе с
тем, ещё в 40-50-ые годы ХХ века пермские физиологи под руководством профессора М.Р. Маендовича [3] установили, что нервные импульсы,
которые возникают во время физических нагрузок в мышцах, играют исключительно важную
роль в обеспечении не только самой мышечной
деятельности, а и нормальной общей жизнедеятельности организма.
Эти импульсы – моторно-висцеральные
рефлексы – пронизывают своими благодатными
влияниями деятельность всех внутренних систем. Все ткани и органы подвержены этим влияниям от мышц, которые, подобно аккумулятору,
активизируют функции организма. Сегодня хо90

рошо известно, что основное предназначение
мышечной деятельности для человека состоит не
в выполнении действия во «внешнем мире» (это
хорошо делают механизмы, сконструированные
человеком), а в возможности получать благодаря
рефлексам из мышц стимулирующие воздействия, направленные «вовнутрь» организма. Установлено, что информация, которую «вырабатывают» мышцы, во многом определяет и
возрастное развитие человека, причём воздействия, идущие от мышц, - в зависимости от характера их работы – могут осуществлять тонко
дифференцированные регуляторные влияния на
обмен веществ и энергии, а также на функции
организма.
Для того, чтобы в полной мере оценить
информационное значение мышц и их деятельности в жизни и здоровье человека, напомним,
что в соответствии с современными представлениями три наиважнейших фактора определяют
полноценное существование живых существ –
постоянный приток из внешней среды полезных
веществ, энергии и информации. Потребность в
информации, более того, является самостоятельной потребностью организма. Даже информация
с невыясненным значением, т.е. информация,
казалось бы, совсем безразличная для организма,
служит не только и не столько самосохранению
особи, её наследников, вида в целом, сколько
развитию, усовершенствованию и усложнению
мира живых существ.
О значении информации для развития
организма хорошо известно педиатрам и гигиенистам, которые давно убедились в том, что,
кроме еды, которая обеспечивает потребность
ещё несформировавшегося организма в веществах для построения тела и энергии, для осуществления разнообразных процессов жизнедеятельности, необходимо получать ещё и информацию
в виде различных звуковых, тактильных, вестибулярных, температурных и других раздражителей, которые стимулируют развитие головного
мозга.
Самостоятельное значение информации,
которая воспринимается организмом благодаря
внешним влияниям, начинают понимать специалисты по питанию, которые установили, что
ценность пищевых веществ во многом определяется информационной структурой, в которую
«заложены» энергетические потенциалы. Так,
известно, что однообразное питание, а тем более
монодиеты, невзирая на то, что они полностью
удовлетворяют потребности организма в полезных веществах, недостаточно для обеспечения
его полноценной жизнедеятельности. Значение
усложнения информационной структуры пищевых веществ как метода повышения эффективности питания можно проиллюстрировать на
примере исследования биологической активности белого рафинированного сахара, который

представляет собой в химическом отношении
один из наиболее чистых продуктов – сахарозу, и
жёлтого сахара, в котором кроме сахарозы имеется ещё более 200 полезных веществ. Эти вещества определяют большой объём структурной
информации продукта, который, в отличие от
белого сахара, имеет собственную биологическую активность: стимулирует мышечную работоспособность, противодействует развитию
стрессовых ситуаций, улучшает процессы обмена веществ в тканях и, в конечном результате,
способствует увеличению продолжительности
жизни.
К сожалению, в практическом использовании упражнений и даже при конструировании
двигательных рационов, что преследует чисто
оздоровительные цели и задачи, информационный аспект до сих пор не использовался! Тем
более важно правильно оценить эти ситуации в
жизнедеятельности организма, которые не вкладываются в общепринятые для нас рамки (нормы, явления), противоречат порой здравому
смыслу – ведь именно в них можно увидеть ключ
к разгадке новых возможностей развития человека.
Для реализации этих возможностей информационное воздействие имеет исключительное значение. Несомненно, функциональные и
структурные изменения, которые происходят в
организме под влиянием тренировочных воздействий, трудно переоценить. Именно они обеспечивают длительное и устойчивое приспособление организма (адаптацию) к новым условиям,
значительно повышают его жизнедеятельность.
Однако тренируемые изменения развиваются
медленно, в результате прогрессивных изменений, которые постепенно накапливаются. Ещё
одна существеннейшая их особенность – большая цена тренировок в виде напряжения функций организма. Для того, чтобы продвигаться по
пути тренировок, организм должен «расплачиваться» за каждый шаг такого движения напряжением своих органов.
Каждый, кто занимался физической
культурой и спортом, знает, что любые тренировочные занятия утомительны, нередко (в особенности во время интенсивных тренировок) приводят
к
состоянию
крайнего
утомления,
разбитости, что требует длительного отдыха и
даже специальных мероприятий для восстановления сил. Именно поэтому физические тренировки – даже с небольшими нагрузками – приемлемы не для всех (для больных они вообще
противопоказаны).
Цена информационных воздействий значительно меньше. Даже хорошо известное всем
нам закаливание, элементарное влияние которого
в отличие от физических упражнений представляет собой типичное информационное воздействие, обходится организму намного «дешевле», и

2

наиболее ослабленные люди получают оздоровительный эффект от посильных одноразовых охлаждающих процедур. И хотя влияние такого
типа, конечно же, не панацея, т.е. по другим эффектам (например, по способности формировать
устойчивые приспособления в организме) уступает тренировочным воздействиям, однако ценность информационного воздействия для стимуляции функций организма не вызывает никаких
сомнений.
Важно помнить, что информация – не
только один из трёх главнейших факторов, обеспечивающих жизнь. Если жизнь «сложилась», то
именно информации принадлежит особенная
роль в её развитии, усовершенствовании организации. «Количество информации в системе есть
степень организованности системы», - писал
Норберт Винер в «Кибернетике» (1958). В работе
[23] показано, что информационное воздействие
на организм существенно изменяет особенности
его реагирования, обеспечивая развитие организма. Один из выводов профессора М.М. Камшилова особенно важен для проблемы, которую
мы
рассматриваем:
оказывается,
«…жизнедеятельность организмов представляет
собой достаточно существенную, если не наиглавнейшую причину преобразования живых
существ. Движущие силы эволюции в основном
находятся в самой жизни!» [23]. Интенсивно
«поглощая» информацию из внешней среды в
условиях растущей жизнедеятельности и, особенно при усложнении выполняемых физических упражнений, организм получает стимулы
для повышения уровня своей организации, качества регуляции физиологических процессов.
Иначе говоря, организм переводит информацию, которую получает из внешней среды,
в энергию, которая повышает уровень его жизнедеятельности. Такое влияние даёт возможность организму побороть процесс, который развивается с возрастом и усиливается при
снижении энергетического потенциала, жизнедеятельности организма. Ещё основоположник
биофизики Э.С. Бауэр показал [24], что количество энергии есть мера сопротивляемости организма факторам, которые ему угрожают. «Пока
живая система, - писал Э.С. Бауэр, - имеет источники энергии в окружающей среде, которые
она может превратить в работу в противовес
равновесию, т.е. использовать для возобновления
своих потенциалов (за счёт свободной энергии), приход (осуществление, реализация) самого равновесия, т.е. смерть, не есть неизбежность..»
[24].
Способом такого использования свободной энергии может быть не только широко и разнообразно реализованная в эволюции жизни
стимуляция тренировочных эффектов, которые
возникают благодаря мышечной деятельности,
но и более „дешёвые” информационные воздей-
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ствия, которые не так прочно закрепляются в
организме. Вполне понятно, что для повышения
энергетического уровня организма, или, иначе
говоря, для преодоления энтропии, которая ослабляет человека и приводит к его смерти, наиболее ценными являются упражнения, которым
присущ высокий информационный потенциал.
Физические упражнения китайской оздоровительной гимнастики (например, цигун,
которая входит в ушу, как составляющая) в сравнении с движениями наших занятий – при всех
отличиях отдельных упражнений – имеют именно такой высокий информационный потенциал.
Этим отличием можно объяснить немало наиценнейших, существенных особенностей воздействия системы оздоровительной гимнастики,
которая возникла до нашей эры в Китае.
Материальным носителем и проводником информационных воздействий на организм
человека посредством полей различной физической (электромагнитоакустотермовязкоупругой)
природы (физические упражнения, асаны, дыхательные упражнения относятся, в основном, к
деформационным полям), по нашему мнению,
является система акупунктурных точек организма человека и «китайских» меридианов, расположенных на поверхности его кожи.
При знакомстве с материалами по древнекитайской (восточной) медицине [25,26] обнаруживаем, что используемая в ней сложная терминология и образцы дают представление об
организме человека как о сложной многофункциональной системе. В этой системе осуществляются взаимодействия отдельных парциальных
подсистем, ответственных за различные стороны
деятельности и функционирования организма
(дыхание, сердечная деятельность, питание,
движение и т.п.), обеспечивающие поддержание
в узких пределах температуры, сердечного ритма, содержания сахара в крови и т.д. в условиях
значительных изменений характеристик окружающей среды и связанных с этим внешних воздействий. Таким образом, вырисовывается представление об организме человека как о единой
функциональной системе, которую на уровне
современных представлений несомненно можем
считать сложной многоуровневой системой авторегулирования.
В функционировании организма особую
роль играют точки акупунктуры, располагающиеся на поверхности кожи человека вдоль некоторых линий (по китайской терминологии –
меридианов). Реальность существования такой
системы подтверждается результатами, например, электрофизических исследований распределения биопотенциалов на поверхности кожи человека [27].
Восточная медицина использует на
практике воздействия на точки этой системы,
однако до настоящего времени истинная роль
92

этой системы и её эволюционная целесообразность во многом не понятны.
Однако с физической точки зрения есть
один неоспоримый, многократно проверенный
факт: электропроводность в некоторых точках на
коже человека всегда больше, чем во всех других
наружных областях тела. Именно эти точки и
называют биологически активными (БАТ). (Они,
по нашему мнению, выступают и своеобразными
«локаторами» и «маяками» здоровья отдельных
органов и систем организма, как и его нормального состояния в целом). При электростимуляции любой из этих точек возбуждение распространяется
по
некоторой
их
системе,
располагающейся на определённой линии на поверхности тела. Древнекитайские медики называли такие линии меридианами и считали, что
каждый меридиан связан со своим органом или
системой организма. С точки зрения биолога
имеется также другой многократно проверенный
факт, что при заболевании органа болезненными
становятся точки, связанные с меридианом
именно этого органа.
Все основные БАТ объединены в систему меридианов. Названия меридианов (в основном) соответствуют главным органам и системам, состояние которых они отражают. Общее
число этих органов и систем, как и соответствующих им меридианов, равно 12. Все меридианы парные. У каждого основного органа есть
симметрично расположенные правый и левый
меридианы. Движение состояния возбуждения
по системе меридианов происходит в определённой кольцевой последовательности, называемой
большим кругом циркуляции. Кроме 12 парных
меридианов имеются ещё два центральных меридиана: переднесрединный и заднесрединный,
которые объединяют соответственно все внутренние и внешние органы. В БАТ этих меридианов имеются не только парные связи, но и групповые, не только групповые, но и глобальные
(общие) связи. Это обусловливает возможность
эффективного (например, посредством асан хатха-йоги) воздействия не только на отдельные
меридианы, но и на всю систему гомеостаза в
целом.
Известно, что БАТ в организме множество (порядка 800). Следуя Накатани, в практике
рефлексотерапии широко используют подход,
основанный на том, что каждая система (орган)
человеческого организма представлена на своём
меридиане одной репрезентативной точкой, которая определяет функциональное состояние
меридиана [26].
Информационное воздействие поля некоторой физической природы (скажем, деформационного, возникающего при выполнении упомянутых выше асан хатха-йоги или поз
древнекитайской оздоровительной системы ушу)
на определённые БАТ изменяет состояние соот-

ветствующего меридиана и через него соответствующего органа (или системы) организма человека. Изменение состояния человека наступает
через некоторое время (порядка 20…30 мин, а то
и быстрее) после выполнения упражнения, асаны, позы. После нескольких повторений таких
информационных воздействий новое состояние
человека «закрепляется», если в организме не
произошли ранее патологические изменения.
Выводы.
1. Нет сомнений относительно ценности
для нас упражнений хатха-йоги и китайской оздоровительной физкультуры (системы ушу). Отдавая должное находкам индийских йогов и китайских специалистов, которые в далёкие
времена увидели и осуществили другие, не похожие на общепринятые у нас средства оздоровления, важно не впадать в крайности. Не может
ставиться вопрос: наша система, хатха-йога или
китайская система оздоровительной физкультуры? При многих преимуществах индийской и
китайской систем важно иметь ввиду и те уникальные возможности, которые освоены нашей
системой в её разных вариантах. Ведь она и
только она, как никакая другая система занятий
физическими упражнениями, обеспечивает не
только оздоровительный эффект, а и – что очень
существенно – развитие важных двигательных
качеств. Вот почему вопрос должен стоять не
«или – или», а «и – и» - возможности нашей системы следует умножить за счёт использования
всего того ценного, что усвоено другими системами оздоровительной физкультуры.
2. Не всё, что составляет указанные системы, следует перенимать нам. Это, прежде всего, касается во многом в индийской и китайской
оздоровительных гимнастиках того, что характеризует их влияние на организм. Архаичные и
мистические представления творцов этих систем
занятий физическими упражнениями, которые
дошли до нас через десятки веков почти в неизменном виде, не должны стать на пути усвоения
рациональных зёрен этих систем. Важно другое
– столкнувшись с наивными (в т.ч. религиозными) представлениями [28], которые противоречат
современному уровню знаний, «не выплеснуть с
водой ребёнка». Отделив эти представления от
практических ценностей древних систем, которые выдержали испытание временем, важно использовать их для решения сегодняшних насущных общественных задач украинского общества,
связанных с необходимостью оздоровления людей путём систематических занятий физическими упражнениями.
3. Предложена феноменологическая информационно-динамическая модель воздействия
на организм человека посредством специфических позных, дыхательных упражнений и асан,
присущих древнеиндийской системе хатха-йога
и древнекитайской оздоровительной системе
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ушу. Показано, что материальным носителем и
проводником в организм человека указанных
информационно-полевых воздействий акустоэлектромагнитотермовязкоупругой физической
природы является система акупунктурных точек
и «китайских меридианов», расположенных, в
основном, на поверхности кожи человека.
Перспективы.
1. «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения», - утверждал
великий гуманист А.П. Чехов. К сожалению, в
физической культуре и физическом воспитании –
видах человеческой деятельности, которые в наши дни перестают быть только полезными и становятся жизненно необходимыми для населения
всего мира, - всё ещё не преодолены региональные барьеры, которые отчуждают прекрасные
достижения культурного развития народов мира.
Эти барьеры до сего времени мешали
каждому из нас использовать достижения выдающегося изобретения всего человечества –
физической культуры.
Нет сомнений в том, что политическое
мышление, которое сейчас утверждается в Украине, восстанавливает приоритеты гуманистических идеалов, учит уважать опыт других народов,
является
наиважнейшим
условием
свободного взаимодействия национальных культур и их неотъемлемой части - физической культуры разных народов, в т.ч. и самобытных систем оздоровительной физической культуры
древних Индии и Китая, которые возникли более
трёх тысяч лет назад.
2. Никогда за всю, пока ещё достаточно
«короткую», историю украинского общества физическая культура, физическое воспитание не
были ему столь необходимы, как в наши дни,
когда массовая гипокинезия, табакокурение,
наркомания, алкоголизм, ухудшая состояние
здоровья населения, повышают потребность в
движениях (как это не парадоксально!) и, вместе
с тем, существенно ограничивают возможности
их восприятия. Вот почему такое исключительное значение сегодня и на ближайшую (как,
впрочем, и отдалённую) перспективу приобретает выяснение потенциальных возможностей нетрадиционных средств физической культуры
(древнеиндийской гимнастической системы хатха-йога и древнекитайской оздоровительной системы ушу) как наиболее мощных и используемых далеко не всегда с наибольшей
результативностью стимуляторов здоровья человека.
1.
2.
3.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ
ЗАНЯТЬ З РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ДЛЯ
СТУДЕНТОК З НАДЛИШКОВОЮ ВАГОЮ
Киселевська С.М.
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Анотація. Мета роботи – вдосконалити систему занять з ритмічної гімнастики для студенток з надлишковою вагою, побудувати основну спрямованість програми для цього контингенту. Розробити зміст та методику складання комплексів
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ритмічної гімнастики, проаналізувавши наявні літературні
джерела з цього питання та провівши педагогічний експеримент.
Ключові слова: ритмічна гімнастика, педагогічний екперимент, надмірна вага.
Аннотация. Киселевская С.М. Методика проведения оздоровительных занятий по ритмической гимнастике для студенток с избыточным весом. Цель работы – усовершенствовать
систему занятий по ритмической гимнастике для студенток с
избыточным весом, выстроить основную направленность
программы для этого контингента. Разработать содержание и
методику построения комплексов ритмической гимнастики,
проанализировав имеющиеся литературные источники по
этому вопросу и проведя педагогический эксперимент.
Ключевые слова: ритмическая гимнастика, педагогический
эксперимент, избыточный вес.
Annotation. Кyselevska S.M. A Technique of realization of improving employment on rhythmic gymnastics for the students
with superfluous weight. The purpose of job - to improve system
of employment on rhythmic gymnastics for the students with
superfluous weight to build the basic orientation of the program
for this quota. To develop the contents and technique of construction of complexes of rhythmic gymnastics, having analyzed the
available references on this question and having lead pedagogical
experiment.
Keywords: rhythmic gymnastics, pedagogical experiment, surplus
weight.

Вступ.
Ритмічна гімнастика є однією з найпопулярніших форм занять масовою фізичною
культурою, особливо серед дівчат. Ряд вітчизняних та зарубіжних дослідників підтвердили позитивний вплив занять ритмічною гімнастикою
на
організм
займаючихся
(С.В.Краміна,
В.В.Матов, О.А.Іванова, Т.С.Лисицька, 1986).
Разом з тим, ще досить слабо розроблені методи
проведення оздоровчих фізкультурних занять
для різних контингентів, в тому числі для дівчат
з надлишковою вагою, що ведуть малорухомий
спосіб життя. Дані положення вказують, що при
сучасному дефіциті часу для занять фізичною
культурою, питання визначення раціонального
режиму занять ритмічною гімнастикою з дівчатами, що мають надлишкову вагу з урахуванням
їх навчальної діяльності та рухової активності є
дуже актуальним.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Київського національного університету
будівництва і архітектури.
Формулювання мети роботи.
Метою роботи було вдосконалити систему занять ритмічною гімнастикою для дівчат з
надлишковою вагою, руховий режим яких відрізнявся вираженою гіподинамією.
Виходячи з цього, були поставлені наступні задачі:
1. Визначити вихідний функціональний стан дівчат до початку занять ритмічною
гімнастикою.
2. Проаналізувати наявну методичну
літературу з цього питання та рекомендувати
розроблену методику та зміст комплексів вправ
ритмічної гімнастики.

3. Визначити вплив занять за розробленою програмою на функціональний стан займаючихся.
Для вирішення поставлених задач використовувалися наступні методи дослідження:
§
Аналіз літературних джерел з даного питання.
§
Педагогічне спостереження.
§
Анкетування.
§
Пальпаторне дослідження ЧСС.
§
Динамометрія.
§
Антропометрія.
§
Метод контрольних вправ.
Обстеження
проводилися протягом
2003-2004 навчального року. В експерименті
прийняли участь 23 дівчини віком від 17 до 22
років, студентки 1-4 курсів Київського Національного університету будівництва та архітектури.
Всі вони пройшли медичне обстеження і не мали
протипоказань до занять ритмічною гімнастикою. Обстеження проводилось на початку та в
кінці експерименту.
Спираючись на аналіз літературних джерел, а також враховуючи дані оцінки функціонального стану дівчат, їх низьку фізичну працездатність, надлишок ваги, середній рівень фізичних
якостей розроблювалась методика та зміст занять
з ритмічної гімнастики.
Результати дослідження.
З ціллю виявлення основної мотивації до
занять проводилось анкетування. В результаті
нього було виявлено, що основним мотивом до
занять ритмічною гімнастикою було бажання
покращити фігуру (65%). Наступними були: бажання схуднути (12%), покращення стану здоров’я (9%), прагнення до приємного проведення
часу (5%), бажання спілкуватися в колективі
(4%), прагнення займатися разом з подругою
(5%). Слід відзначити, що покращення стану
здоров’я невід’ємно пов’язано з такими мотивами, як бажання покращити фігуру, схуднути.
Враховуючи руховий режим, функціональні можливості, а також мотиви, будувалась
основна спрямованість програм для даного контингенту, а саме, комплексний підхід, який дозволив поєднати атлетичний та танцювальний
стилі. При побудові цих програм враховувались
та реалізувалися основні методичні принципи
фізичного виховання: свідомості та активності,
наочності, доступності та індивідуалізації, систематичності та динамічності.
Важливе значення при розробці комплексів приділялося ефективному розвитку сили,
гнучкості, координації рухів, витривалості. При
цьому враховувались основні закономірності
розвитку фізичних якостей.
З урахуванням цих особливостей була
розроблена загальна структура занять ритмічною
гімнастикою. Комплекси поділялись на частини,
ті, в свою чергу, складалися з декількох серій, а
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кожна серія включала в себе від 1 до 5 “сетів”,
які об’єднували в собі декілька вправ.
Розробка комплексів ритмічної гімнастики.
Спираючись на загальну структуру, з
метою поступового підвищення навантаження,
складалися комплекси підготовчого та тренувального характеру.
Відмінна особливість комплексів підготовчого характеру полягає у засвоєнні “базових”
елементів при використанні цілісного та роздрібного методів навчання з широким використанням допоміжних засобів, ряду методичних прийомів, використання серійно-поточного способу
проведення занять. Основна задача підготовчого
періоду – це адаптація до довгострокового, безперервного виконання гімнастичних вправ.
Метою тренувальних комплексів є розвиток фізичних якостей займаючихся, на основі
ускладнення “базових” вправ. Враховуючи досить низькі показники аеробної витривалості,
надлишкову вагу, знижену рухомість у суглобах
в комплексах для даного контингенту передбачалося: обмеження темпу виконання рухів; зниження координаційної складності вправ; зменшення амплітуди рухів.
Підставою для вибору навантаження в
заняттях були дані (В.М.Заціорський 1970,
Л.П.Матвєєв
1976,
А.Д.Новікова
1976,
Т.С.Лисицька 1985, В.А.Романенко 1986) які
вказують на те, що приріст працездатності спостерігається під час навантаження, що виконується на рівні 60% від максимальної ЧСС, а додатковий
ефект
з
розвитку
аеробних
можливостей дає анаеробна робота, що виконується у вигляді короткострокових повторень.
Вимірюючи пульс, ми мали змогу корегувати навантаження за кількістю повторень,
амплітуді, співвідношенні пауз відпочинку між
вправами з функціональними особливостями
займаючихся.
Для комплексів підготовчого характеру
діапазон коливань пульсу (у середньому) складав
115-135 уд./хв., для комплексів тренувального
характеру - 130-150 уд./хв.
Динаміка ЧСС під час виконання комплексів підготовчого характеру свідчить, що навантаження має переважно аеробну спрямованість, тоді як бігова серія, що активізує анаеробні
джерела енергозабезпечення, надає навантаженню змішаний аеробно-анаеробних характер.
Для тренувального режиму характерна
інша динаміка ЧСС. Вправи виконуються з
більш високою інтенсивністю, ніж у комплексах
підготовчого характеру, підвищується частка
роботи в аеробно-анаеробному режимі за рахунок включення у цю частину однієї стрибкової та
однієї танцювально-бігової серії.
Враховуючи дані сучасних обстежень, а
також зайнятість студенток у навчанні та побуті,
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для досягнення та підтримання тренувального
ефекту планувалися 2-разові заняття на тиждень
по 60 хвилин.
Використаний методологічний підхід
дозволив вирішити не тільки задачі розробки
комплексів ритмічної гімнастики адекватних
функціональним можливостям займаючихся,
практично їх впровадити, але й сприяв розвитку
теоретичного аспекту даної проблеми.
У результаті розроблена методика побудови комплексів ритмічної гімнастики зміст якої
складається з:
- виявлення загальної стратегічної задачі, яка ураховує вікові особливості, руховий режим, фізіологічний статус, функціональні можливості, а також мотивацію до занять ритмічною
гімнастикою;
- підбору засобів та методів, виборі
вправ та параметрів навантаження, організації
з’єднань, “сетів”, серій та частин;
- оцінки інтенсивності навантаження та
коректування програми на основі отриманих даних;
- оцінки комплексу за ЧСС та коректування програми на основі отриманих даних.
Експериментальна перевірка ефективності
використання розробленої програми ритмічної
гімнастики для дівчат з надлишковою вагою
1. Розподіл підшкірного жирового прошарку на
різних частках тіла.
Характер розподілу підшкірного жирового прошарку на різних анатомічних частках
тіла змінюється під впливом систематичних занять ритмічною гімнастикою.
Так у дівчат вихідна послідовність у
розподілі складок за товщиною була така: складка на гомілці, на стегні, на животі, на задній поверхні плеча, на передній поверхні плеча.
Протягом 4-х місяців тренування відмічається зміна послідовності у розподілі складок
за товщиною: на животі, на задній поверхні плеча, на гомілці, на стегні, на передній поверхні
плеча. В ході експерименту відмічається достовірне зменшення усіх вимірюваних шкірножирових складок. Найбільш лабільними до
впливу вправ комплексів ритмічної гімнастики
виявилися слідуючи шкірно-жирові складки: на
стегні /зменшення склало 12%/, на гомілці
/10,1%/, на животі /11,3%/. Таким чином, довгострокове виконання гімнастичних вправ аеробного характеру викликало виборчу утилізацію
ліпідів з підшкірно-жирових депо найбільш активних м’язових груп.
2. Динаміка обхватних розмірів.
Протягом експерименту були проаналізовані 5 розмірів тіла (гомілки, передпліччя, стегна, сідниць, талії). Встановлено достовірне зменшення означених розмірів у середньому:
гомілки – на 0,6 см; передпліччя – на 0,2 см; стегна – на 1,6 см; сідниць – на 2,9 см; талії – 3,6 см.
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3. Розвиток фізичних якостей.
У процесі експерименту змінилися показники фізичних якостей: збільшилася сила м’язів
черевного пресу, рук, спини, ніг; значно покращилися показники гнучкості та рухливості у суглобах.
4. Динаміка працездатності.
Дослідження фізичної працездатності за
допомогою степ-тесту показали збільшення показників відносної потужності роботи на 7%.
Відмічається тенденція до пониження індивідуальних показників пульсової реакції на дозоване
навантаження.
5. Вплив занять на самооцінку функціонального стану.
Сьогодні велика увага приділяється питанню визначення функціонального стану та змінам, що відбуваються в організмі під впливом
занять різними видами рухової активності. Тому,
в роботі проводилось тестування самооцінки
функціонального стану за трьома параметрами:
самопочуття, активність, настрій. В результаті,
зафіксовано покращення усіх трьох параметрів, а
також ідентичні зрушення в усіх якісних характеристиках емоційного стану. Слід зазначити, що
музика, яка сама по собі є сильним засобом
впливу на психічну сферу індивідуума, у сполученні з фізичними вправами підсилює цей ефект.
Висновки.
1. Підвищення рухової активності дівчат з надлишковою вагою є соціальною проблемою
сучасного життя, бо саме надлишкова вага
призводить до зниження працездатності та
якісних змін у нервово-м’язовій системі.
2. Ритмічна гімнастика в цілому чинить позитивний вплив на емоційний стан, виховання
рухових якостей, підвищення працездатності.
3. Виходячи з практичного досвіду та проведеного анкетування визначена необхідність
комплексного підходу до побудови програм
ритмічної гімнастики для даного контингенту, що заключається у синтезі атлетичних та
танцювально-ритмічних вправ.
4. Розроблена методика дозволила визначити
технологію складання комплексів, основа
якої базується на урахуванні вікових особливостей, рухового режиму, функціональних
можливостей, а також мотивацій до занять
ритмічною гімнастикою
5. Результати педагогічного експерименту показали активний вплив запропонованих програм ритмічної гімнастики на морфофункціональні особливості дівчат: зниження
шкірно-жирових складок, зменшення 5 обхватних розмірів тіла.
6. Виявлено ефективний вплив занять з ритмічної гімнастики на фізичні якості: збільшилася сила м’язів черевного пресу, рук, ніг, спи-

ни; покращилися показники активної гнучкості.
7. Результати визначення самооцінки функціонального стану вказують на покращення характеристик “самопочуття”, “активність”,
“настрій” після занять ритмічною гімнастикою.
8. Таким чином, розроблена програма є міцним
засобом підвищення функціональних можливостей дівчат з надлишковою вагою.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
методики проведення оздоровчих занять з ритмічної гімнастики для студенток з надлишковою
вагою.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА М’ЯЗИ
ЛЮДИНИ
Кудряшов Є.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Інститут фізичного виховання та спорту
Анотація. У даній статті охарактеризовано основні особливості впливу фізичних вправ та тренувального навантаження на
зміни в м’язовій системі людини.
Ключові слова: фізичні вправи, фізичне навантаження,
м’язова система.
Аннотация. Кудряшов Е.В. Влияние физических упражнений
на мышцы человека. В данной статье охарактеризованы основные особенности влияния физических упражнений на
изменения в мышечной системе человека.
Ключевые слова: физические упражнения, физическая нагрузка, мышечная система.
Annotation. Kudryashov E.V. Influence of physical exercises on
muscles of the person. In given clause the basic features of influence of physical exercises on changes in muscular system of the
person are characterized.
Key words: physical exercises, physical activity, muscular system.

Вступ.
Проблема щодо питання ролі фізичного
виховання та спорту в житті людини завжди бу-
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ла, є й буде актуальною доки існує суспільство.
Фізичне виховання та спорт – є однією зі складових загального виховання людини, органічною
частиною фізичної культури. Це особлива сфера
виявлення та порівняння досягнень людей у певних видах фізичної, технічної, тактичної та інших сторін підготовленості [1,5,6].
Спеціалістами проведено вже багато досліджень з питань впливу різних факторів на
життя й здоров’я сучасної людини.
Авторами Ю.А.Бородіним, В.Б.Добровольським,
О.О.Мальцевим,
Г.І.Сухорадою
представлено статистичні дані про стан здоров’я
населення України. Запропоновано шляхи реформування системи фізичного виховання для
більш ефективного впливу на покращення здоров’я нації. Охарактеризовано пріоритетні напрямки укріплення здоров’я, профілактики захворювань [2].
В.П.Горащук розглядає поняття „культура здоров’я”, як складову частину загальної
культури особистості, як єдність фізичних здібностей, гуманістичних цінностей. Автор вважає,
що ведення здорового способу життя є показником ступеня оволодіння культурою здоров’я. Він
висвітлює поняття „культура здоров’я” як показник цілісного розвитку особистості, що характеризується взаємодією ціннісних орієнтацій, життєвих позицій, знань, способів діяльності з
формування і зміцнення здоров’я [3].
С.А.Закопайло вважає важливою складовою здорового способу життя старшокласників – виконання ними рухового режиму, який
характеризується, як регламентоване за інтенсивністю фізичне навантаження, що повністю задовольняє потребу в русі, сприяє зміцненню здоров’я та гармонійному розвитку людини. На
думку автора, рівень здоров’я школярів прямо
пропорційно залежить від відвідування ними
спортивних секцій, груп загальної фізичної підготовки, самостійних занять спортом [4].
Однак більшість авторів у своїх публікаціях розглядають проблему дуже обмежено, наводячи лише загальні статистичні дані, не загострюючи увагу на окремих важливих питаннях,
що й висуває необхідності проведення досліджень в обраному напрямку.
Роботу виконано відповідно до спільної
комплексної теми інституту фізичного виховання
і спорту Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка і відділу
дитячо-юнацького спорту Російського науководослідного інституту фізичної культури за темою: „Удосконалення системи підготовки юних
спортсменів у ДЮСШ і спортивних секціях
шкіл” (протокол №1 спільного засідання від 10
вересня 1998 р.) та зведеного плану НДР державного комітету молодіжної політики, спорту і
туризму України на 2001-2005 рр. за темою:
1.3.11. „Формування системи сенсорного конт-
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ролю точних рухів спортсменів” (номер державної реєстрації 0101U006476).
Формулювання мети роботи.
З огляду на вищевикладене, була поставлена мета статті: виявити основні особливості
впливу фізичних вправ та тренувальних навантажень на зміни в м’язовій системі людини.
Результати дослідження.
Фізичні навантаження при трудових
процесах, природних рухах людини, заняттях
спортом впливають на всі системи організму, у
тому числі й на м'язи. М'язи є активною частиною рухового апарата.
Як відомо, спортивне тренування збільшує силу м'язів, еластичність, характер прояву
сили й інші їхні функціональні якості. Разом з тим
іноді, незважаючи на регулярні тренувальні заняття, сила м'язів починає знижуватися й спортсмен
не може навіть повторити свій колишній результат. Тому дуже важливо знати, які зміни відбуваються в м'язах під впливом фізичного навантаження, який руховий режим спортсменові
рекомендувати; чи належний спортсмен мати повний спокій (адінамію), перерву у тренувальному
процесі, або мінімальний обсяг рухів (гіподинамію), або нарешті, проводити тренування з поступовим зменшенням навантаження [5].
По даним авторів, зміни в будівлі м'язів
у спортсменів можна визначити методом біопсії
(узяття особливим способом шматочків м'язів) у
процесі тренування. Експерименти показали, що
навантаження переважно статистичного характеру ведуть до значного збільшення обсягу й ваги
м'язів. Збільшується поверхня їхнього прикріплення на кістах, коротшає м'язова частина й подовжується сухожильна. Кількість щільної сполучної тканини в м'язах між м'язовими пунктами
збільшується, що створює додаткову опору. Крім
того, сполучна тканина по своїх фізичних якостях значно протистоїть розтягуванню, зменшуючи м'язову напругу [5, 7].
При навантаженнях переважно динамічного характеру вага й обсяг м'язів також збільшуються, але в меншому ступені. Відбувається
подовження м'язової частини й укорочення сухожильної. М'язові волокна розташовуються
більш паралельно, по типу веретеноподібних.
Чергування скорочень й розслаблень
м'язів не порушує кровообігу в ній, кількість капілярів збільшується, їхній хід залишається
більш прямолінійним.
Кількість нервових волокон у м'язах, що
виконують переважно динамічну функцію, у 4-5
разів більше, ніж у м'язах, що виконують переважно статистичну функцію.
При зниженому навантаженні м'язи стають в'ялими, зменшуються в обсязі, капіляри їх
звужуються, у результаті чого м'язові волокна
виснажуються. Тривала гіподинамія призводить
до значного зниження сили м'язів.
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При помірних навантаженнях м'язи збільшуються в обсязі, поліпшується кровопостачання, відкриваються резервні капіляри.
Під впливом систематичного тренування
відбувається робоча гіпертрофія м'язів, що є результатом стовщення м'язових волокон (гіпертрофії), а також збільшення їхньої кількості [5].
Важливе практичне значення при перетренованості має руховий режим. Установлено,
що гіподинамія діє негативно на м'язи. При поступовому ж зменшенні навантажень небажаних
явищ у м'язах не виникає. Широке застосування
методу динамометрії дозволило установити силу
окремих груп м'язів у спортсменів і скласти як би
топографічну карту.
Так, у показниках сили м'язів верхніх кінцівок (м'язів-згиначів й розгиначів передпліччя,
розгиначів плеча) явну перевагу мають спортсмени, що спеціалізуються в хокеї й ручному
м'ячі, у порівнянні з лижниками-гонщиками та
велосипедистами. У силі м'язів-згиначів плеча
помітна перевага лижників над гандболістами,
хокеїстами та велосипедистами. Великих розходжень у силі м'язів верхніх кінцівок між хокеїстами й гандболістами не спостерігається. Досить
чіткі розходження відзначаються в силі м’язіврозгиначів, причому кращий показник у хокеїстів (73 кг), трохи гірше в гандболістів (69 кг),
лижників (60 кг) та велосипедистів (57 кг). У
тих, хто не займається спортом цей показник
складає усього 48 кг.
Показники сили м'язів нижніх кінцівок
також різні у тих, що займаються різними видами спорту. Величина сили розгиначів гомілки
більше в гандболістів (77 кг) та хокеїстів (71 кг),
менше в лижників-гонщиків (64 кг), ще менше у
велосипедистів (63 кг). У силі м’язів-розгиначів
стегна велика перевага в хокеїстів (177 кг), тоді
як у гандболістів, лижників та велосипедистів
істотних розходжень у силі цієї групи м'язів немає (139 – 142 кг).
Особливо цікаві розходження в силі м'язів-згиначів стопи та розгиначів тулуба, що
сприяють у першому випадку відштовхуванню, а
в другому – утриманню пози. У хокеїстів показники сили м'язів-згиначів стопи складають 187
кг, у велосипедистів – 176 кг, у гандболістів –
146 кг. Сила м’язів-розгиначів тулуба в гандболістів дорівнює 184 кг, у хокеїстів – 177 кг, а у
велосипедистів – 149 кг [5; 7].
У момент нанесення удару в боксі особливе навантаження падає на м'язи згиначів кисті
та пальців, активна напруга яких забезпечує твердість ланки. Під час бою велике навантаження в
області тулуба несуть м'язи розгиначів хребетного стовпа, при активній участі здійснюється нанесення різних видів ударів. В області нижніх
кінцівок найбільш сильного розвитку в боксерів
досягають згиначі й розгиначі стегна, розгиначі
гомілки й згиначі стопи. У значно меншому сту-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТОВВЕТЕРАНОВ 46-55 ЛЕТ
Перевозник В.И.
Харьковская государственная академия
физической культуры
Аннотация. В статье рассмотрена организация построения
тренировочных занятий в соревновательном периоде у футболистов-ветеранов 46-55 лет.

Ключевые слова: футболисты-ветераны, тренировки, тестирование, контроль, показатели.
Анотація. Перевозник В.І. Організація побудови тренувальних занять в змагальному періоді у футболістів-ветеранів 4655 років. У статті розглянуто організацію побудови тренувальних занять у змагальному періоді у футболістів-ветеранів
46-55 років.
Ключові слова: футболісти-ветерани, тренування, тестування, контроль, показники.
Annotation. Perevoznik V.I. Organization of the training sessions
formation during competitive period for veteran football-players
46-55 years of age. The article deals with organization of the
training sessions formation during competitive period for veteran
football-players 46-55 years of age.
Key words: veteran football-players, training sessions, testing,
control, indicators.

Введение.
Современная система годичной подготовки формировалась на протяжении многих десятилетий, начиная с 20-х годов ХХ века, и интенсивно совершенствуется в настоящее время на
основе достижения науки и практики.
Проблема планирования тренировочного
процесса футболистов рассматривается в ряде
исследовательских работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10], однако, в целом пока далека от своего окончательного решения.
Во многих видах спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, баскетбол, волейбол, футбол и др.) проводятся соревнования в
различных возрастных группах (35-40 лет; 41-45
лет; 46-55 лет). Однако научно-методическое
обеспечение подготовки спортсменов-ветеранов
не нашло еще должного внимания, в том числе и
в футболе.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической
культуры.
Формулирование целей работы.
Футболисты-ветераны старшей возрастной группы (46-55 лет), как правило, окончили
активную тренировочную и соревновательную
деятельность 14 и более лет назад. За этот период времени многие из них нерегулярно и с различным режимом тренировочных занятий поддерживали функциональную, физическую и
техническую подготовленность. Данный процесс
происходил на фоне возрастного снижения работоспособности различных функций и систем организма, что повлекло за собой снижение уровня
проявления физических качеств.
Результаты исследований.
В результате наших исследований футболистов-ветеранов данного возраста, к числу
которых относится и автор исследований, представлены в таблице 1. Как мы видим, исходные
результаты данной группы спортсменовветеранов несколько ниже, чем у более молодых
спортсменов, что весьма закономерно.
После первого мезоцикла, в котором в
тренировочном процессе которого использовались два тренировочных занятия в неделю, не
отмечено достоверных изменений ни в одном из
Харків-Донецьк 2005
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пені розвиті м'язи розгиначів передпліччя й згиначів плеча, згинача гомілки й розгинача стопи.
При цьому при переході від першої вагової групи
до шостої збільшення сили найбільш сильних
груп м'язів відбувається в більшому ступені, чим
збільшення відносно „слабких”, що менше приймають участь у рухах боксера [5].
Усі ці особливості зв'язані з неоднаковим біохімічними умовами в роботі рухового
апарата й вимогами, пропонованими до нього в
різних видах спорту. При тренуванні починаючих спортсменів необхідно звертати особливу
увагу на розвиток сили „ведучих” груп м'язів [5].
Висновки.
Не претендуючи на остаточне вирішення
розглянутого питання, сподіваємося, що представлений матеріал дозволить конструктивніше
підійти до питання впливу фізичних вправ та
тренувальних навантажень на м’язи людини.
Існує необхідність проведення подальших досліджень в обраному напрямку з приводу
впливу фізичних навантажень й на інші системи
організму людини.
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тестов, отражающих уровень проявления физических качеств (p>0,05) (табл.2–4). В результате
применения второго мезоцикла с тремя тренировочными занятиями в неделю также не выявлено
достоверных изменений (p>0,05), как по отношению к исходным результатам, так и данным,
полученным после первого этапа эксперимента.
Однако, наметилась определенная тенденция к
повышению результатов тестов, отражающих
физическую подготовленность футболистов, связанную с проявлением выносливости (тест Купера, бег 200 м) и прыжковых тестах (пятикратный
прыжок, прыжки в длину и высоту с места). В то
же время несколько ухудшились результаты в
проявлении скорости (бег 30 м).
Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей
уровня проявления физических качеств и функционального состояния организма футболистовветеранов 46 лет и старше в процессе последовательного эксперимента (n=10)

показанными футболистами после второго мезоцикла (p<0,05). В тестах прыжкового характера
достоверно ухудшились результаты после
третьего мезоцикла по сравнению с данными,
полученными в результате применения второго
мезоцикла с трехразовыми тренировочными занятиями в недельном микроцикле (p<0,05) (табл.
3; 4).
Таблица 3
Матрица достоверности различий результатов
теста Купера и пятикратного прыжка футболистов-ветеранов 46-55 лет в последовательном
эксперименте (n=10)
Показатели

После первого
мезоцикла

После второго
мезоцикла

После
третьего
мезоцикла

Исходные

0,99 (p>0,05)
0,33 (p>0,05)

0,29 (p>0,05)
1,79 (p>0,05)

2,41 (p<0,05)
1,25 (p>0,05)

0,78 (p>0,05)
2,00 (p>0,05)

2,24 (p<0,05)
0,94 (p>0,05)

После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

2,47 (p<0,05)
2,31 (p<0,05)

* в числителе - тест Купера
в знаменателе - пятикратный прыжок
Таблица 4
Матрица достоверности различий результатов
прыжка в высоту и в длину с места
футболистов-ветеранов 46-55 лет в последовательном эксперименте (n=10)
Показатели

Таблица 2
Матрица достоверности различий результатов
бега на 30 м и 200 м футболистов-ветеранов
46-55 лет в последовательном эксперименте
(n=10)
Показатели

После первого
мезоцикла

После второго
мезоцикла

После
третьего
мезоцикла

Исходные

1,00 (p>0,05)
0,13 (p>0,05)

0,33 (p>0,05)
0,23 (p>0,05)

2,57 (p<0,05)
3,68 (p<0,01)

0,67 (p>0,05)
0,11 (p>0,05)

3,50 (p<0,01)
3,89 (p<0,01)

После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

2,83 (p<0,05)
3,75 (p<0,01)

* в числителе - бег на 30 м
в знаменателе - бег на 200 м
Тренировочные нагрузки, полученные
футболистами-ветеранами 46-55 лет в результате
использования четырех занятий в недельном
микроцикле оказали угнетающее действие на
уровень проявления физических качеств. Так, по
сравнению с исходными достоверно (p<0,05)
ухудшились результаты теста Купера (t=2,41),
бега на 30м (t=2,57), и 200м (t=3,68). Результаты
этих тестов снизились также и по сравнению с
100

Исходные
После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

После первого
мезоцикла
0,51 (p>0,05)
1,05 (p>0,05)

После второго
мезоцикла
2,00 (p>0,05)
1,60 (p>0,05)

После
третьего
мезоцикла
1,13 (p>0,05)
1,13 (p>0,05)

1,47 (p>0,05)
0,51 (p>0,05)

1,62 (p>0,05)
2,18 (p>0,05)
3,10 (p<0,05)
2,42 (p<0,05)

* в числителе - прыжок в высоту
в знаменателе - прыжок в длину
Результаты тестирования функционального состояния сердечно-сосудистой системы
футболистов-ветеранов в старшей возрастной
группе показали, что наиболее оптимальные значения для поддержания уровня физических качеств присущи первому мезоциклу, в котором
кроме календарной игры проводилось два тренировочных занятия в недельном микроцикле
(табл. 1). Так, частота сердечных сокращений в
покое после первого мезоцикла составила 65,8
ударов в минуту, в то время, как после третьего
мезоцикла она повысилась на 3,4 удара в минуту
(p<0,05) (табл. 5). Артериальное давление у футболистов-ветеранов в мезоцикле с четырьмя тренировочными занятиями в неделю, также повысилось по отношению к результатам после
первого тренировочного мезоцикла (табл. 6).
Систолическое давление увеличилось на 11,0

Розділ

Показатели
Исходные
После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

После первого
мезоцикла
0,59 (p>0,05)

После второго
мезоцикла
0,70 (p>0,05)

После
третьего
мезоцикла
2,83 (p<0,05)

1,28 (p>0,05)

3,40 (p<0,01)
2,27 (p<0,05)

Таблица 6
Матрица достоверности различий показателей
систолического и диастолического
артериального давления футболистовветеранов 46-55 лет в последовательном эксперименте (n=10)
Показатели
Исходные

После первого
мезоцикла
0,31 (p>0,05)
0,40 (p>0,05)

После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

После второго
мезоцикла
0,95 (p>0,05)
1,23 (p>0,05)

После
третьего
мезоцикла
2,55 (p<0,05)
2,54 (p<0,05)

1,25 (p>0,05)
1,59 (p>0,05)

2,83 (p<0,05)
2,87 (p<0,05)
1,61 (p>0,05)
1,25 (p>0,05)

* в числителе - систолическое
в знаменателе - диастолическое
Таблица 7
Матрица достоверности различий показателей
метаболизма сердца по данным ЭКГ футболистов-ветеранов 46-55 лет в последовательном
эксперименте (n=10)
Показатели

Исходные

После первого
мезоцикла
После второго
мезоцикла

После первого
мезоцикла
0,50
(p>0,05)
0,41
(p>0,05)

После второго
мезоцикла
0,97
(p>0,05)
0,14
(p>0,05)
0,48
(p>0,05)
0,26
(p>0,05)

в знаменателе - аэробная метаболическая емкость сердечной мышцы
Учитывая выше изложенное, очевидно,
что для футболистов-ветеранов 46-55 лет наиболее оптимальным вариантом являются 2-3 тренировки в недельном микроцикле кроме одной
календарной игры. Увеличение количества тренировочных занятий будет отрицательно воздействовать на функциональную систему организма
футболистов-ветеранов старшей возрастной
группы, что повлечет за собой снижение уровня
проявления физических качеств и появления состояния перетренированности.
Выводы
1. При четырех занятиях в недельном
микроцикле ухудшились результаты теста Купера (t=2,41), бега на 30 м (t=2,57) и 200 м (t=3,68).
2. Результаты этих тестов снизились
также и по сравнению с показанными футболистами, после второго мезоцикла (p<0,05).
3. Сердечно-сосудистая система футболистов-ветеранов 46-55 лет при четырехразовых тренировочных занятиях более существенно
изменяется и приводит организм спортсменов к
состоянию утомления.
4. Для футболистов-ветеранов 46-55
лет наиболее оптимальным вариантом является
2-3 тренировки в недельном микроцикле, кроме
одной календарной игры.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем организации построения тренировочных занятий в соревновательном периоде у футболистов-ветеранов 46-55 лет.
1.

2.
3.

4.

После третьего
мезоцикла
5.
3,07(p<0,05)
2,78 (p<0,05)
6.
3,54 (p<0,01)
3,21 (p<0,01)
7.
3,93 (p<0,01)
2,89 (p<0,05)

* в числителе - анаэробная метаболическая емкость сердечной мышцы

8.

9.
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усл.ед. (p<0,05), диастолическое – на 7,0 усл.ед
(p<0,05). Анаэробная и аэробная метаболическая
емкость сердечной мышцы достоверно уменьшилась (p<0,05) после третьего мезоцикла по
сравнению с данными других мезоциклов (табл.
7). Данные изменения показателей сердечнососудистой системы футболистов-ветеранов 4655 лет свидетельствуют о том, что четырехразовые тренировочные занятия более существенно
влияют на организм спортсменов и приводят к
состоянию утомления.
Таблица 5
Матрица достоверности различий показателей
ЧСС футболистов-ветеранов 46-55 лет в последовательном эксперименте (n=10)
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строительства и архитектуры
Аннотация. Приведена усовершенствованная программа
оздоровительной тренировки для студентов высших учебных
заведений, которые посещают занятия по физическому воспитанию в специальных медицинских группах.
Ключевые слова: программа, оздоровительная тренировка,
студенты, специальные медицинские группы.
Анотація. Россипчук І.О., Човнюк Ю.В. Вдосконалення програми оздоровчого тренування для студентів спеціальних
медичних груп. Наведена вдосконалена програма оздоровчого тренування для студентів вищих навчальних закладів,
котрі відвідують заняття з фізичного виховання.
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the health training program for students of the special medical
groups. The improvement health training program is proposed for
the students of high schools, who are present at the lessons of
physical education at the special medical groups.
Key words: program, health training, students, special medical
groups.

Введение.
Лица, направляемые для занятий физическим воспитанием в специальную медицинскую группу, представляют собой весьма сложный и разнообразный коллектив. Разные как по
нозологии, так и по степени компенсации имеющихся отклонений, по остаточным явлениям после перенесенного заболевания, по функциональному
состоянию,
физической
подготовленности и развитию. Подход к занятиям физическим воспитанием с таким контингентом должен быть неординарным, в особенности с
учётом тенденций интеграции Украины в Европейское образовательное пространство. Повидимому, исходить надо из целей и задач усовершенствованной программы по физическому
воспитанию студентов вузов, посещающих занятия в специальных медицинских группах.
Работа выполнена по плану НИР Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Формулирование целей работы.
Целью настоящей работы является предложение авторами усовершенствованной программы оздоровительной тренировки для студентов специальных медицинских групп, которая
способствует укреплению и поддержанию их
здоровья средствами физической культуры и,
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кроме того, повышает адаптационные возможности.
Основные задачи указанной выше программы состоят в следующем:
1. Формирование знаний, умений, навыков и потребности в физическом совершенствовании путём развития и поддержания на должном уровне разнообразных физических качеств.
2. Повышение функциональных и накопление резервных возможностей организма.
3. Воспитание патриотических и морально-волевых качеств, потребности в активной
жизненной позиции.
Как можно решить эти задачи средствами физической культуры? Во-первых, посредством постоянной мотивации необходимости выполнения двигательного режима. Во-вторых,
применением правильной методики оздоровительной тренировки. В-третьих, контролируя
эффективность занятий. И, в-четвёртых, с помощью чисто организационных моментов: комплектования учебных групп внутри специального
медицинского
отделения,
ведением
документации.
На основании собственных научных исследований и литературных данных нами была
разработана программа оздоровительной тренировки студентов с отклонениями в состоянии
здоровья.
Результаты исследования.
Мотивация играет колоссальную роль.
Если студент знает, что он представляет собой
физически и функционально и каким должен
быть, то возникает вопрос: что следует сделать,
чтобы подняться на должный уровень. Тогда
преподаватели будут обучать уже заинтересованного студента.
Комплектовать группы мы предлагаем
по вегетативной реактивности, так как повышение функциональных возможностей может идти
через нормализацию вегетативной реактивности
и моторно-висцеральных взаимосвязей, путём
повышения адаптации вегетативной нервной
системы. Это позволит объединить группы по
виду и интенсивности физических упражнений,
которые будут зависеть от вегетативной реактивности и психологического статуса студента.
Объём можно дозировать индивидуально в зависимости от физических и функциональных возможностей, а у студенток ещё и от фазы овариально-менструального цикла.
Методика оздоровительной тренировки
должна быть такой, чтобы она приносила максимальную пользу. На преподавателя физического
воспитания ложится ответственная задача: не
только подобрать оптимальную по характеру,
объёму и интенсивности физическую нагрузку,
чтобы она была адекватна физическому и функциональному состоянию студента на тот момент,
когда он пришёл на занятие, но и убедить его,

что ему нужны именно эти физические упражнения, что нужно научиться регламентировать физическую нагрузку соответственно своему состоянию и выполнять её, следуя правилам трёх
«П»: физические упражнения выполнять правильно, нагрузку увеличивать постепенно и
заниматься постоянно.
Для студентов специальных медицинских групп за основу физического воспитания
целесообразнее брать последовательное развитие
различных физических качеств с введением специальных физических упражнений, направленных на устранение имеющихся отклонений.
Занятие физическим воспитанием для
таких студентов начинается с опроса о самочувствии, измерения ЧСС и уровня постоянного
потенциала, а при необходимости и артериального давления, данные вносятся в дневник самоконтроля. Во вводную часть также включаются
дыхательные упражнения для подготовки дыхательной системы и упражнения на дистальные
отделы для подготовки периферического звена
системы кровообращения. Для студентов, которые пришли на занятия по физическому воспитанию после лекций и семинаров по другим
предметам, кроме того, предлагаются упражнения на расслабление мышц плечевого пояса и
мимических мышц. Содержание вводной части
каждого занятия может быть постоянным, её
продолжительность – 10 мин. ЧСС с вводной
части увеличивается на 20…25% от исходной.
Подготовительная часть занятия всегда
зависит от задачи, решаемой в основной его части, и тех средств физической культуры, с помощью которых эти задачи будут решаться. Так,
если в основной части планируется развитие скоростно-силовых качеств с помощью прыжков в
длину, то в подготовительную часть помимо общеразвивающих вводятся специальные упражнения на растягивание, а если выносливости беговыми средствами, то специальные беговые
упражнения. ЧСС в подготовительной части занятия может достигать средней тренировочной
ЧСС основной части в зависимости от задач на
данном занятии.
Основная часть занятия направлена на
решение конкретной задачи. Разучивать новые
упражнения следует в начале основной части,
наиболее эмоционально окрашенные и наиболее
интенсивные упражнения целесообразно включать в середину основной части, а специальный
комплекс,
предусматривающий
устранение
имеющихся отклонений или компенсацию нарушенных функций, в конце основной части. Средняя тренировочная ЧСС основной части занятия
может быть равна 65…80% от максимальной
ЧСС в зависимости от задачи занятия: при развитии и совершенствовании таких физических качеств, как гибкость и сила, ЧСС во время занятий будет ниже, а таких, как ловкость и быстрота
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- выше. Максимальная ЧСС равна 220 минус
возраст, и два-три её пика должны совпадать с
серединой основной части занятия. Последующие нагрузки даются после восстановления ЧСС
до 50…60% от максимальной. Основную часть
занятия можно представить в виде многопиковой
кривой с наибольшими вершинами в середине.
В заключительную часть занятия включаются расслабляющие и дыхательные упражнения, направленные на восстановление исходного
состояния организма.
Адекватной считается физическая нагрузка, если ЧСС восстановилась к концу заключительной части занятия или в течение 5 мин
восстановительного периода. Это зависит от методики заключительной части занятия, которая
длится 5…7 мин.
Большое внимание в предлагаемой методике уделяется дыханию во время выполнения
физических упражнений. Вдох короткий только
носом, за счёт быстрого расслабления брюшной
стенки и крыльев носа, выдох – управляемый, в
зависимости от упражнения. При выполнении
дыхательных упражнений выдыхать ртом для
более полной вентиляции лёгких. При выполнении общеразвивающих упражнений вдох в исходном положении, выдох – на всём протяжении
выполнения упражнения. Если необходимо сделать быстрый резкий выдох, его выполняют открытым ртом, если средний – можно носом, если
длинный – ртом через губы «трубочкой».
Особенностью данной методики является также постепенное введение, начиная с подводящих, физических упражнений, ранее противопоказанных по тем или иным соображениям.
Делается это с целью более полной подготовки
студента к различным жизненным ситуациям,
чтобы научить с помощью средств физической
культуры не бояться их и легко переносить.
Особое место в оздоровительной тренировке студентов специальной медицинской
группы занимает оздоровительное плавание.
Плавание относится к числу наиболее эффективных средств оздоровления и может быть использовано в указанных тренировочных занятиях
(независимо от того, имеет ли данный вуз бассейн или поблизости открытый водоём для плавания). Даже обычное купание в воде закаливает
организм, повышает его иммунобиологическую
резистентность, тем самым снижает восприимчивость к простудным заболеваниям. Кроме того, затруднённые вдох и выдох, обусловленные
давлением водного массива, создают условия для
тренировки дыхательного аппарата. Глубокое
дыхание, вовлекающее в работу мышцы грудной
клетки и лёгочную ткань, способствует предупреждению заболеваний лёгких. Даже непродолжительное плавание, раздражая нервные рецепторы кожи, оказывает стимулирующее
влияние на ЦНС, снимает нервное напряжение,
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Скорость плавания
м/мин
км/ч
10
20
30
50
70

0,6
1,2
1,8
3,0
4.2

Энерготраты на 1 кг
массы тела,
кДж
0,209
0,251
0,376
0,686
1,799

Понижение температуры воды приводит
к заметному росту энерготрат. Плавание в прохладной воде (12…150С) даже с небольшой скоростью (0,4 м/с) повышает энерготраты по сравнению с состоянием покоя в 4…6 раз!
Наиболее высокие энергозатраты отмечаются при плавании баттерфляем (50,2 кДж) и
брассом (29,3 кДж).
Оздоровительную тренировку плаванием
обычно следует начинать вольным стилем. Затем
технику плавания следует максимально приблизить к кролю или брассу.
Следует отметить, что в общеизвестной
тренировочной программе оздоровительного
плавания по Куперу [2] не предусмотрена комплексность использования разнонаправленных
физических упражнений. Этот пробел восполнен
программой, представленной в таблице 2, в которой указана длительность тренировки плаванием в общей длительности занятия, предусматривающего
применение
ациклических
упражнений. О соответствии нагрузки функцио104

нальным возможностям судят по пульсу, который рассчитывается по формуле 1.
ЧССтр=(195+5N)-(А+t),
(1)
где ЧССтр - тренировочный пульс в 1 мин; N порядковый номер УФС; А - возраст, лет; t –
продолжительность непредельной работы, мин.
Таблица 2
Программа оздоровительной тренировки плаванием для студентов специальных медицинских
групп различного пола и УФС (возраст 20-29
лет) (по Л.Я. Иващенко [3]).
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активизирует периферическое кровообращение,
окислительные процессы, повышает работоспособность. Плавание более эффективно, по сравнению с другими упражнениями, нормализует
артериальное давление у лиц с транзиторными
формами гипертензии, в связи с чем дозированное плавание является предпочтительным элементом лечебной физкультуры для больных с
начальными стадиями (I-IIа) гипертонической
болезни. Эффективным плавание является также
для больных хронической ИБС I стадии [1].
В воде ощущается состояние невесомости, раскованности, возможности выполнять
движения в суставах с большей амплитудой по
сравнению с воздушной средой. Поэтому выполнение специальных комплексов физических упражнений в водной среде в сочетании с тренировкой плаванием студентов специальных
медицинских групп является одним из эффективных способов их лечения, в особенности, при
наличии патологий опорно-двигательного аппарата (хронические радикулиты, артрозы, артриты
и т.п.).
Энерготраты при плавании зависят от
температуры воды, скорости и способа плавания,
дистанции, возраста, уровня физического состояния (УФС). Зависимость энергозатрат от скорости
плавания представлена ниже, таблица 1.
Таблица 1
Зависимость энергозатрат от скорости плавания [1]

УФС,
порядковый номер
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Обычно тренировки оздоровительным
плаванием начинают при температуре воды не
ниже 17…180С (при наличии открытого водоёма). Не рекомендуется проводить занятия в состоянии утомления, переохлаждения студентов.
(При наличии в спортивном комплексе вуза бассейна занятия оздоровительным плаванием для
студентов специальных медицинских групп рекомендуется проводить круглогодично). До и
после тренировки целесообразно выполнить несколько гимнастических упражнений. Не следует
студентам находиться в воде до появления озноба.
Противопоказанием для занятий плаванием студентов специальных медицинских групп
являются хронические воспалительные процессы
с частыми обострениями, гнойные отиты, органические поражения центральной нервной системы, резко выраженная близорукость с патологическими изменениями глазного дна.
Выводы.
1. Данная методика позволяет в более короткие
сроки совершенствовать физические качества,
повышать физическую работоспособность и
функциональные возможности организма студентов специальной медицинской группы, значительно сокращая их заболеваемость.
2. В специальном медицинском отделении необходимо предусмотреть следующую документацию: учебные журналы, рабочие и поурочные
планы, план-график врачебно-педагогических
наблюдений, врачебно-физкультурная карта (со-

ответствующей формы), дневник контроля за
физическим и функциональным состоянием в
течение всех лет обучения в вузе. В дневнике
отмечается, с какими данными студент пришёл,
как они ежегодно изменялись и с чем он уходит
из вуза. И если при распределении будет обращаться внимание на психофизический статус
студента, то он станет сознательно относиться к
своему самосовершенствованию, как физическому, так и функциональному.
3. По дневникам контроля можно судить об эффективности занятий по физическому воспитанию для конкретного студента специальной медицинской группы и учиться регламентировать
физическую нагрузку.
Перспективы.
Данные, которые студенты специальных
медицинских групп вносят в свой дневник,
должны быть продублированы преподавателем в
учебном журнале (показатели физической работоспособности и подготовленности) и врачом во
врачебно-физкультурной карте соответствующего образца. Тогда их можно эффективно контролировать и вовремя корректировать методику
(новых) занятий в специальной медицинской
группе, а также нормативы (тесты) и зачётные
требования по дисциплине «Физическое воспитание», предъявляемые кафедрой физического
воспитания и спорта вуза к этой категории студентов.
1.
2.
3.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Сорокин Ю.С., Долинный Ю.А.
Донбасская государственная
машиностроительная академия
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния физической культуры и спорта в жизни современного человека.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт.
Анотація. Сорокін Ю.С., Долинний Ю.О. Роль фізичної культури та спорту вжитті сучасної людини. В статті розглянуті
питання впливу фізичної культури та спорту в житті сучасної
людини.
Ключові слова. фізичне виховання, спорт.
Annotation. Sorokin U.S., Dolinnyj U.A. Role of physical culture
and sport the use of modern man.The article indicates explanations of healthy mode of life by home and foreign specialists;
positive factors of healthy mode of life of a person; orientation of
a person towards strengthening and development of personal and
public health; achievement of prevental health care due to healthy
Key words: рhysical exercises, sport.

Введение.
Потребность в движении – одна из об-

2

щебиологических особенностей организма человека, играющая важную роль в его жизнедеятельности. Формирование человека на всех
этапах эволюционного процесса происходило в
неразрывной связи с активной мышечной деятельностью, которая стала одним из основных
факторов, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Связь двигательной
активности с состоянием здоровья человека неоспорима (В.В. Парин).
В последние годы благодаря быстрому темпу
развития технического прогресса и автоматизации многих производственных процессов резко
уменьшилась доля физической работы человека.
Рабочий режим специалиста характеризуется
зачастую малоподвижностью, однообразием рабочей позы на протяжении 8 часов. Физические
упражнения в этих условиях - основной фактор
противодействия отрицательным последствиям
усталости, снижению работоспособности и продуктивности труда, умственной и нервноэмоциональной нагрузки, которая в той или иной
форме приводит к ухудшению состояния здоровья человека или заболеванию организма человека [9,10].
Сохранение здоровья населения нашей
страны является одной из первоочередных задач
государственной важности.
Последнее время учёные разных направлений педагоги, психологи, специалисты в области физического воспитания и спорта, медицинские
работники уделяют всё большее внимание вопросу здорового образа жизни, укреплению здоровья и профилактики заболеваний организма
человека.
В.К.Бальсевич,
П.А.Виноградов,
Н.Д.Граевская,
А.В.Сахно,
Т.Н.Сулпмцева,
В.Д.Чепик, А.С.Чубуков в своих работах указывают на первичную профилактику занятий физическими упражнениями [1,2,3].
Работы Р.Е.Мотылянской, В.К.Велитчинского, Э.Я.Каплан, В.Н.Артамонова, показывают
необходимое сочетание труда и отдыха для профилактики профессиональных заболеваний.
Вопросами физического воспитания и
здорового
образа
жизни
занимались
А.И.Воложин,
Ю.К.Суботин,
С.Я.Чикин,
В.И.Жолдак, В.А.Головина, В.А.Маслякова,
А.В.Коробкова, Л.П.Матвеева, А.Д.Новикова,
Е.А.Пирогова, Л.Я.Иващенко, Н.П.Страпко и др.
Работы выше приведенных авторов указывают на то, что вопросом здорового образа
жизни на данном этапе существования человечества с каждым годом занимаются всё больше
специалистов данной отрасли - это обуславливается количеством предпатологических случаев
рождаемости детей с особенными потребностями, ростом количества заболеваний среди населения, а так же роста инвалидности в нашей
стране [3,5,6,7].
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Работа выполнена по плану НИР Донбасской государственной машиностроительной
академии.
Формулирование целей работы.
Главная цель нашей работы это кратко,
доступно определить и раскрыть роль физического воспитания и спорта в жизни современного
человека, опираясь на литературные источники
отечественных и зарубежных специалистов этого
направления. Указать на положительный эффект
в психологическом, физиологическом, физическом, эмоциональном состоянии и профессиональной деятельности человека при занятиях
физическими упражнениями и спортом. Акцентировать внимание на возможность с помощью
занятий физическими упражнениями и спортом
профилактики заболеваний, предотвращение их
возникновения (В.К.Бальсевич, П.А.Виноградов,
Н.Д.Граевская,
А.В.Сахно,
Т.Н.Сулмпцев,
Р.Г.Оганов,
Р.А.Халатов,
Г.С.Жуковский,
В.Д.Чепик,
А.С.Чубуков,
Р.Е.Мотылянская,
В.К.Велитчинский, Э.Я.Каплан, В.Н.Артамонов,
Ю.П.Лисицин, Г.И.Царегородцев) [1,3,5,6,7].
В статье раскрывается вопрос о необходимости для современного человека в современном жизненном ритме занятий физическими упражнениями и спортом.
Главная задача физкультурного движения, всей системы физического воспитания всемерно способствовать укреплению здоровья
людей, повышения их работоспособности и производительности труда, готовности к защите Родины, формированию высоких моральноволевых и нравственных качеств, бодрости духа,
воспитанию здорового и жизнерадостного подрастающего поколения, позитивной мотивации к
систематическим занятиям физическими упражнениями, спортом. Система воспитания дает широкие возможности для достижения физического
совершенства, которое является гарантом продуктивной реализации человека в сфере социально - обусловленных видов деятельности.
Основным средством физической подготовки человека являются физические упражнения, применение которых должно сочетаться с
соблюдением гигиенических требований и использования оздоровительных сил природы.
Достижение физического совершенства - задача
сложная и чрезвычайно важная. Она должна решаться не только путем организационных и
учебных занятий, но и в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями [8].
Результаты исследования.
Занятия физическими упражнениями и
спортом оказывают на организм человека очень
сильные, сложные и многообразные воздействия.
Это доказано в многочисленных исследованиях о
благоприятном влиянии регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье и физическое состояние человека любого возраста. При106

чем в различные возрастные периоды эти
занятия преследуют разные цели.
В молодом возрасте они должны быть
направлены на совершенствование физической
подготовленности, физического развития и физической работоспособности, обеспечение готовности к труду и обороне, профилактике заболеваний, которые могут развиваться в более
старшем возрасте.
Физические упражнения в среднем возрасте используются в первую очередь для укрепления здоровья и профилактики заболеваний,
повышения общей и профессиональной работоспособности, увеличения трудового периода
жизни, предупреждения преждевременного старения.
В преклонном возрасте средства физической культуры применяются для сохранения
здоровья и активного долголетия, замедления
инволюционных процессов, предупреждения
прогрессирования хронических заболеваний и
возможных осложнений [13].
Исследования ряда авторов показали,
что физическая тренировка тормозит развитие
эндогенной липемии, способствует уменьшению
содержания холестерина, триглицерина плотности и окислению липидов.
Эти благоприятные изменения играют
немаловажную роль в профилактике сердечнососудистых заболевании.
По данным R.Clark, D.Ralanntync (1981),
рациональные физические тренировки приводят
к нормализации систолического артериального
давления, исчезновению боли в области сердца и
ишемических проявлений на ЭКГ. По мнению
ряда авторов, физические упражнения, особенно
направленные на развитие общей выносливости,
имеют важное значение в профилактике атеросклероза, способствуют уменьшению частоты
развития коронарной болезни [16].
При систематических занятиях физическими упражнениями существенно изменяются
морфофункциональные характеристики дыхательной системы: развиваются дыхательные
мышцы, увеличивается общая емкость легких,
происходит физиологически целесообразное развитие капиллярной сети. В результате улучшается эффективность альвеолярной вентиляции, повышается
оксигенация
крови.
Анализ
заболеваемости лиц, занимающихся массовооздоровительными формами физической культуры, показал, что частота развития заболевания
дыхательной системы у них значительно ниже,
чем у незанимающихся, а также снижается частота обострений хронических заболеваний [11].
Благоприятные изменения наблюдаются
и со стороны опорно-двигательного аппарата:
совершенствуются кровоснабжение и нервная
регуляция, в мышцах повышается активность
ферментов, ускоряющих аэробные и анаэробные

Розділ

умений и навыков, обеспечивает сохранение и
укрепление собственного здоровья и здоровья
населения;
3. Занятия физической культурой и спортом несут удовлетворение интересов человека, формирование потребности заниматься физическими
упражнениями, привитию навыков здорового
образа жизни.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем роли физического воспитания и спорта
в жизни современного человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Филинков В.И., Лосик Т.Н.
Донбасская государственная
машиностроительная академия
Аннотация. В статье рассматривается проблема психофизиологической и психофизической подготовки студентов специального медицинского отделения к будущей профессиональ-
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реакции, улучшается функциональная способность суставов.
Рациональные физические нагрузки
оказывают влияние и на функциональное состояние регуляторных систем — нервной, эндокринной. У занимающихся оздоровительными
физическими упражнениями увеличивается подвижность и повышается уравновешенность
нервных процессов, улучшаются функциональные возможности щитовидной железы и коркового вещества надпочечников.
В процессе адаптации организма к физическим нагрузкам улучшается сократительная
способность миокарда, уменьшается потребность
его в кислороде, увеличивается сеть коллатералей, повышается содержание гликогена, белковых соединений и активность ферментов, необходимых для интенсивной и продолжительной
работы сердца. Существенная перестройка нейрогуморальных механизмов регуляции способствует экономизации работы сердца и наращиванию энергетических потенциалов. Основные
физиологические показатели в состоянии покоя у
тренированных лиц находятся на более «экономном» уровне, а максимальные возможности при
мышечной работе более высокие, чем у нетренированных людей [10,12,14,15].
Следует отметить, однако, что достижение необходимого оздоровительного эффекта
при занятиях физическими упражнениями связано с решением ряда важнейших вопросов, а
именно: адекватностью физических нагрузок
индивидуальным возможностям организма, необходимостью рациональной регламентации их
по направленности, объему и мощности воздействия.
Таким образом, объединяя выше приведенные высказывания ,,О здоровом образе жизни,, украинских и иностранных авторов мы можем сделать вывод - от чего зависит
существование здорового образа жизни:
- от объективных современных условий жизни,
социально-экономических факторов;
- от конкретных форм жизнедеятельности, которые позволяют вести, осуществлять здоровый
образ жизни в основных сферах жизнедеятельности: учебного, трудового, семейно-бытового
времяпровождения;
- от системы ценностных отношений, которые
направляют сознательную активность людей в
струю здорового образа жизни.
Выводы.
1. Роль физического воспитания и спорта играет
важную роль в укреплении здоровья, повышении
уровня физической работоспособности, устранения функциональных отклонений и недостатков
в физическом развитии, ликвидации остаточных
явлений после перенесенных заболеваний;
2. Приобретение знаний в области физической
культуры, овладение системой практических
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ной деятельности. Средства, методы и формы реализации
этих требований.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка, специальное медицинское отделение.
Анотація. Філінков В.І., Лосік Т.М. Науково-педагогічні
основи фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення з урахуванням майбутньої професійної діяльності. У статті розглядається проблема психофізіологічної і
психофізичної підготовки студентів спеціального медичного
відділення до майбутньої професійної діяльності. Засоби,
методи і форми реалізації цих вимог.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка,
спеціальне медичне відділення.
Annotation. Filinkov V.I., Losik T.N. Scientific-pedaogical basis
of the physical department with taking into consideration the
future professional activity. Methods of professional applied
physical preparation of the students of special medical department. There are also means, methods and forms of realization of
these requirements.
Key words: professional-applied physical training, special medical department.

Введение.
Успешная реализация предлагаемых авторских программ профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП), проектов, методов и методик по развитию базовых физических качеств во многом зависит от потребности и
обеспеченности машиностроительных предприятий (МСП) высококвалифицированными специалистами. Уровень качества и содержание
профессиональной подготовленности будущих
инженеров в полной мере зависят от их активного и эффективного участия в учебном и производственном процессах [1,2,3].
В условиях реформирования высшей
школы, тенденции изменений рыночных отношений и интеграции технических вузов в Болонский процесс обучение и подготовка студентов
должны проводиться с учетом изменяющихся
требований к профессиональной деятельности
инженеров МСП [3, 4].
Традиционная система физической подготовки студентов специального медицинского
отделения (СМО) является малоэффективной и
требует применения новых форм, методов,
средств во время проведения как обязательных,
так и самостоятельных учебных занятий по физическому воспитанию, так как недостаточная
психофизическая подготовка сказывается на дееспособности будущих специалистов, приводит к
росту заболеваемости и травматизма [3].
В связи с этим приоритетной задачей
физического воспитания в высшей школе, помимо укрепления здоровья, является содействие
студентам в овладении знаниями в сфере психофизиологической и психофизической подготовки, формирования физических качеств, практических умений и навыков, необходимых для
высокопроизводительной работы по избранной
специальности.
Работа выполнена по плану НИР Донбасской государственной машиностроительной
академии.
Формулирование целей работы.
108

Цель исследования – создание действенной системы физической подготовки специалистов МСП, в полной мере обеспечивающей пролонгированную физическую готовность к
жизнедеятельности и профессиональной карьере
студентов СМО.
Для достижения поставленной в работе
цели нами была использована технология прикладного исследования, важнейшими составляющими которой явились: системный анализ,
личностный, прогностический и информационно-социологический подходы, экспертный анализ, моделирование, педагогический эксперимент, теоретическое обобщение передового
практического опыта.
Сбор необходимой информации осуществлялся на машиностроительных факультетах
Донбасской государственной машиностроительной академии и Одесского национального политехнического университета, на машиностроительных предприятиях гг. Краматорска, Одессы
и др.
Результаты исследования.
В процессе исследований, педагогических наблюдений установлено, что в работе надежность и профессиональное долголетие специалистов МСП определяют: хорошее состояние
здоровья, хорошее физическое развитие, высокий уровень функционирования головного мозга,
хорошее состояние центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорнодвигательного аппарата, механизмов адаптации,
высокую умственную и физическую работоспособность.
Результаты наших профессиографических и педагогических наблюдений подтверждаются данными опроса экспертов, охарактеризовавших структуру требований к физической и
психической подготовленности специалистов
машиностроительного производства. Схожие
данные получены нами и при опросе инженеровмашиностроителей, работающих на МСП, при
оценке степени необходимости для их профессиональной деятельности различных физических, психических и интегральных качеств личности.
Таким образом, данные исследований
подтверждают высокие требования к психофизической подготовленности специалистов МСП со
стороны их профессиональной деятельности.
Вместе с тем, полученные нами данные говорят
о том, что действительный уровень психофизической готовности инженеров машиностроительных специальностей значительно отстает от
требований профессии и особенно применительно к контингенту будущих инженеров, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.
Анализ результатов тестирования показал, что большинство студентов имеют недостаточный уровень развития базовых физических

качеств: выносливости, силы, силовой выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, и это требует введения в структуру занятий по физическому воспитанию студентов СМО ритмичного,
равномерного распределения разнонаправленных
методов оздоровительной тренировки, которые
позволят постепенно повысить физические нагрузки и целенаправленно управлять развитием
отстающих физических качеств на протяжении
всего периода обучения в вузе.
С этой целью в структуру обязательных и
самостоятельных занятий были введены специальная круговая тренировка скоростно-силовой
направленности, тренажерная подготовка с акцентом на развитие силы и силовой выносливости,
специальные прыжковые и беговые упражнения,
спортивные игры и элементы программы ППФП.
В процессе проведения учебных занятий
со студентами учитывались индивидуальные
противопоказания по заболеваниям, применялись средства и методы точно регламентированных упражнений, регулировались режимы работы и отдыха, определялись промежутки времени
для смены упражнений с целью включения в
работу отстающих мышечных групп, устанавливались индивидуальные объемы тренировочных
нагрузок. Отдельные элементы программы
ППФП были включены в программу для самостоятельных занятий, которые проводились по
индивидуальным планам с учетом уровня физической подготовленности студентов. Такие занятия являлись логическим продолжением физической подготовки и состояли из двух блоков.
Первый блок составили упражнения, направленные на развитие отстающих психофизиологических и психофизических качеств студентов.
Второй блок содержал в себе оздоровительные комплексы, направленные на повышение компенсаторных возможностей организма и
реабилитацию после перенесенных заболеваний.
В результате проведения экспериментальных учебных занятий повысился уровень
функциональной подготовленности студентов:
§
индекс Руфье изменился с 15,6 до 10,8;
§
показатель вестибулярной устойчивости – с
9,0 до 14,5 с;
§
показатель пробы Штанге – с 51,4 до 67 с;
§
показатель пробы Генче – с 37,6 до 43,1 с.
Положительные изменения наблюдались
и в развитии базовых физических качеств:
§
тест на силу (подтягивание в висе на перекладине) улучшился с 7,4 до 9 раз;
§
тест на быстроту (бег 30 м) – с 4,8 до 4,6 с;
§
тест на скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места) – с 212,6 до 231,4 см;
§
тест на ловкость (челночный бег 4х9 м) – с
10,3 до 9,6 с;
§
тест на гибкость (наклон туловища вперед) –
с 13,6 до 17,5 см;
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Итогом проведенных исследований по
программе ППФП стали обоснованные средства,
формы, методы и методика проведения учебных
занятий, разработанные учебно-тренировочные,
оздоровительные, реабилитационные комплексы,
откорректированные семестровые рабочие планы, технологические карты.
Адаптированная исследовательская программа ППФП потребовала внести ряд корректив
в организацию учебного процесса со студентами
СМО, которые в конечном итоге позволили:
§
повысить уровень психофизиологической и
психофизической подготовленности студентов;
§
целенаправленно развивать базовые и интегральные физические качества;
§
повысить физическую работоспособность,
активизировать интеллектуальную работу;
§
улучшить состояние здоровья и снизить
процент заболеваемости;
§
увеличить объем двигательной активности.
В перспективах реализации в современной высшей школе программ ППФП с использованием средств физического воспитания в качестве основных вопросов, требующих научнопедагогической и технологической проработки,
необходимо особо выделить:
§
организацию учебного процесса в вузе с
учетом требований производства и обеспеченности технологических процессов;
§
подготовку будущих специалистов по программам ППФП;
§
формирование высокого уровня профессиональной подготовки студентов, будущих руководителей производства.
Все это требует воплощения в повседневную практику новых подходов и принципов
организации учебного процесса, в том числе:
· отбор на всех курсах обучения студентов, желающих посвятить себя предстоящей
деятельности в МСП;
· сформировать осознанное восприятие и отношение к процессу физического воспитания у студентов как основу фундамента для
будущей профессиональной деятельности;
· инициировать активное участие студентов в учебном процессе и осмысленное отношение к программе ППФП.
Актуальность формулировок и выполнения этой триады требований указывает на необходимость уделить особое внимание индивидуальному профотбору студентов и поставить
этот процесс во главу угла, выделив в качестве
основных задач учебного процесса в специальном медицинском отделении:
·
диагностику общего уровня психофизического развития и психофизической подготовленности студентов СМО, предопределяющих потенциальных возможностей продолжить
обучение на уровне бакалавра и специалиста;
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·
определение наличия практических навыков, умений и жизненно важных базовых физических качеств, характеризующих уровень общей психофизической подготовленности;
·
прогнозирование возможности качественной ППФП с учетом требований будущей
профессиональной деятельности.
Выводы.
Результаты проведенных исследований
позволили утверждать, что:
· целенаправленное формирование у
студентов активного отношения к процессу физического воспитания и ППФП обеспечит повышение и осознание значимости средств физической культуры и спорта в образовательном и
воспитательном процессе студентов;
· необходимо рационально использовать и применять средства и методы физического
воспитания для формирования требуемых психофизиологических и психофизических качеств.
Перспективы.
Результаты исследований могут быть
использованы преподавателями и студентами
технических вузов в повышении профессиональной дееспособности и конкурентоспособности.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем физического воспитания студентов специального медицинского отделения.
1.
2.

3.

4.
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СОХРАНЕНИИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ
Фуркало М.И., Човнюк Ю.В., Иванова Е.И.
Киевский национальный университет
строительства и архитектуры
Дошкольное учебное заведение №146
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Аннотация. Рассмотрена роль спортивной деятельности в
совершенствовании социальной и биологической природы
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человека, формировании, развитии и сохранении его здоровья.
Ключевые слова: спортивная деятельность, совершенствование, социальная и биологическая природа человека, формирование, развитие, сохранение, здоровье.
Анотація. Фуркало М.І., Іванова О.І., Човнюк Ю.В. Роль
спортивної діяльності у вдосконаленні соціальної та біологічної природи людини, формуванні, розвитку та збереженні її
здоров’я. Розглянута роль спортивної діяльності у вдосконаленні соціальної та біологічної природи людини, формуванні,
розвитку та збереженні її здоров’я.
Ключові слова: спортивна діяльність, вдосконалення, соціальна та біологічна природа людини, формування, розвиток,
збереження, здоров’я.
Annotation. Furkalo M.I., Ivanova E.I., Chovnjuk Y.V. The role
of sport activity in the improvement of the social and biological
man’s nature, in forming, development and preservation of his
health. The role of sport activity in the improvement of the social
and biological man’s nature, in forming, development and preservation of his health is discussed.
Key words: sport activity, improvement, social and biological
man’s nature, forming, development, preservation, health.

Введение.
Среди наследуемых и приобретаемых
качеств человека, определяющих готовность его
к труду, особую роль играет физическая кондиция, общий физиологический статус.
Социальные функции спортивной деятельности по отношению к отдельному человеку
и по отношению к человечеству в целом – различны [1]. Применительно к отдельному индивидууму спорт является средством самосовершенствования,
достижения
предельно
возможного развития физических способностей.
В спорте человек обретает душевный комфорт,
способность к самоанализу, самонаблюдению,
критическому отношению к собственным ошибкам, достижениям и неудачам. Современный
спорт высших достижений требует наблюдательности, умения быстро оценивать ситуацию,
молниеносно принимать решения. Высокоразвитый, острый ум спортсмену нужен не только для
вдумчивого изучения специальной спортивной
литературы, но и для срочного анализа своих
достоинств и недостатков, точного исполнения
тактических и стратегических элементов спортивной борьбы. Наконец, в спорте каждый человек может наилучшим образом выразить себя в
деятельности, которая ему более всего по душе.
В процессе занятий спортом формируются такие
важные черты характера, как стремление помочь
товарищу, доброжелательность, честность и бескорыстие при выполнении сложных обязанностей, связанных с требованиями тренировки и
соревнований.
Спорт одно из эффективных средств
формирования социально ценной личности. Выполнение огромных объёмов тренировочной нагрузки формирует трудолюбие, дисциплинированность,
коллективизм
–
эти
столь
необходимые для современного человека качества. Выявление и воспитание спортивных талантов (в т.ч. в среде студенческой молодёжи),
удовлетворение потребности в разумном, эмо-

ционально насыщенном проведении свободного
времени – одна из существенных сторон социальной функции спорта. Спорт выполняет и социально-политическую функцию, создавая условия для укрепления международных контактов,
развития и укрепления международной солидарности и мира, поднимает престиж нашего государства на мировой арене (в особенности, когда
побеждают на крупных международных соревнованиях украинские спортсмены!).
Становление, формирование личности
является и самореализацией, самовыражением
человеческой сущности, единением естественных основ социально значимых качеств, приобретаемых индивидуумом в человеческом обществе. Уровень социализации индивидуума,
соответствие его мировоззрения идеалам общества, отношение к труду, следование нормам
нравственности, коллективизм, гражданская зрелость и, наконец, физическое совершенство в
значительной мере связаны с биологическими,
природными задатками. Однако решающую роль
в формировании личности, по мнению авторов
настоящей работы, играют господствующая в
обществе идеология, уровень развития системы
воспитания, вся совокупность общественных
институтов воздействия на человека. В ряду этих
воздействий физическая культура и спорт должны занимать важнейшее место.
Работа выполнена по плану НИР Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Формулирование целей работы.
Цель настоящей работы состоит в раскрытии роли спортивной деятельности, которую
она играет в процессах совершенствования социальной и биологической роли человека, а также в
установлении психофизиологических представлений о формировании, развитии и сохранении
здоровья человека.
Для достижения указанной выше цели
работы необходимо решить следующие задачи:
1) установить взаимосвязь спортивной деятельности и эволюционного прогресса человека, выявив при этом: во-первых, роль двигательной
активности в социально-биологическом прогрессе; во-вторых, место физических упражнений в
ряду факторов эволюции головного мозга; втретьих, влияние физического совершенствования на удлинённое «детство мозга»; в-четвёртых,
роль спортивной деятельности в эволюционировании человека будущего; 2) чётко определить
понятие здоровья человека; 3) установить базовые принципы оценки и обеспечения здоровья
человека; 4) определить индивидуальный подход
к оценке состояния здоровья и его нормы.
Результаты исследования.
1. Спортивная деятельность и эволюционный прогресс человека.

2

Роль двигательной активности в социально-биологическом прогрессе.
Становление современного человека,
живущего на Земле, происходило в условиях
высокой двигательной активности, которая была
необходимым условием его существования, биологического и социального прогресса. Тончайшая сработанность всех систем организма формировалась в процессе эволюции на фоне
активной двигательной деятельности. Недостаточность движений в современном обществе –
социальный, а не биологический феномен! Спорт
способствует формированию популяции людей,
более устойчивых к воздействию издержек цивилизации: малоподвижного образа жизни, увеличения агрессивных агентов среды обитания.
В процессе эволюции на Земле выжили
только те популяции, у которых генетическая устойчивость к физическим нагрузкам оказалась
более высокой. Можно сказать поэтому, что физические нагрузки в эпоху НТР являются фактором, элиминирующим действие естественного
отбора. При этом обычные рекомендации по рационализации двигательного режима сводятся к
использованию малоинтенсивных форм двигательной активности. Их полезность не вызывает
сомнений, однако сила тренирующего воздействия на основные системы жизнеобеспечения, и в
первую очередь на сердечно-сосудистую систему,
у них оказывается недостаточной. Физические
нагрузки, оказывающие мощное тренирующее
воздействие на все системы жизнеобеспечения,
являются важнейшим фактором эволюции человека на современном этапе его развития. Они способствуют формированию популяций, степень
устойчивости которых к агрессивным факторам
внешней среды повышается.
С появлением на Земле человека разумного получила развитие новая форма адаптации
к факторам внешней среды. Принципиальным её
отличием от адаптации в животном мире явилось
сознательное управление её содержанием с помощью достижений общечеловеческой культуры. Средства физической культуры – физические
упражнения различной интенсивности, естественные силы природы, гигиенические факторы –
стали важными средствами повышения адаптивных возможностей человека, совершенствования
его социальной и биологической природы.
Действие главного фактора эволюции –
естественного отбора – с начала появления человеческого сознания, а с ним и его вещественных
результатов резко сократилось, и на современном уровне развития человечества практически
оказалось исчерпанным. Сама эволюция человека пошла по пути совершенствования механизмов выживания за счёт прогрессивного развития
мозга, сознательного отражения действительности, изыскания эффективных форм адаптации к
ней. Снижению элиминирующей роли естест-

Харків-Донецьк 2005

111

Педагогічні та біологічні науки, фізичне виховання і спорт

Розділ

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

№22 - 2005

ХДАДМ-ДДІЗФВС

венного отбора в обратно пропорциональной
зависимости способствовали высокие темпы так
называемого социального наследования. Материализация его начинается там, где создаются
условия накопления культурных ценностей, созданных человеком, и передачи их последующим
поколениям.
Будучи изолированным от общества людей в раннем детстве, человек никак не проявляет потребности в подлинно человеческом познании окружающего нас мира. И наоборот, чем
больше он к этому побуждается специальным
педагогическим руководством, тем быстрее и
охотнее приобщается к ценностям человеческой
культуры. В связи с этим активное приобщение
детей к овладению теоретическими основами
спорта,
физиологическими,
тактикотехническими знаниями необходимо не только
для спортивного роста, но и для социализации
человека, формирования его личности!
Разумеется, социальное наследование не
меняет основ биологической наследственности
человека: и у кроманьонца, и у нашего современника врождённые задатки закодированы в 46
хромосомах. И в обозримом, и в отдалённом будущем геном человека останется постоянным.
Однако в рамках очень жёсткой программы наследственности может меняться активность отдельных участков генома под действием агрессивных факторов внешней среды. Об этом
свидетельствуют как экспериментальные данные, так и житейский опыт.
По-видимому, в высоких адаптивных резервах к физическим нагрузкам можно усмотреть
механизм реализации «нормы реакции» при систематических упражнениях. Доказательством
неизменности генетических структур при систематической тренировке является отсутствие выраженных корреляционных связей в развитии
физических способностей родителей и детей,
если дети не проходят родительской школы
спорта. Иначе говоря, опыт родителей наследуется не буквально, не по биологическим каналам,
а социально, т.е. путём передачи детям социальных знаний, умений, опыта.
Можно, однако, предположить, что феноменологические проявления «нормы реакции»
под влиянием жёстких, агрессивно воздействующих факторов внешней среды расширяются
за счёт формирования новых, добавочных регуляторных механизмов (например, новых ферментных систем в ответ на длительное действие
некоторых агентов внешней среды).
Место физических упражнений в ряду
факторов эволюции головного мозга.
Важную роль в реализации старых и
формировании новых способов реагирования на
действие агентов внешней среды сыграл эволюционирующий головной мозг человека. Эволюционирование его на стадии позднетретичных
112

антропоидов характеризовалось стремительным
по сравнению с обычными темпами эволюции
увеличением массы (эпиморфоз – по И.И.
Шмальгаузену) [1]. Эволюционные изменения
головного мозга продолжаются и теперь, но уже
не путём увеличения массы, а путём совершенствования тех его областей, которые несут наибольшую функциональную нагрузку (высших
интегративных центров, центров речи, письма).
Ребёнок без особого труда овладевает речью, так
как для создания программы семантического
анализа слышимой (а потом и «видимой») речи у
него имеются структурные предпосылки.
Эволюционные тенденции развития головного мозга могут быть рассмотрены как форма реализации действия главного системообразующего фактора (полезного адаптивного
результата) в функциональной системе головной
мозг- внешняя среда. В соответствии с теорией
функциональных систем П.К. Анохина, полезный приспособительный результат работы системы определяет формирование органа. Эволюционирующий мозг не только перерабатывает,
усваивает старое, известное ранее, но творит новое, опираясь на предшествующий опыт.
Специализированные занятия спортом,
овладение сложнейшей техникой движений для
развивающегося мозга не представляют значительных трудностей. С наступлением зрелости, с
окончанием морфологической дифференцировки
мозга возможности освоения сложных по технике упражнений резко уменьшаются. Выбор оптимальных сроков начала (да и окончания) специализированной
спортивной
подготовки
требует объективного учёта врождённых особенностей созревания, темпов структурной дифференцировки мозга.
Благоприятные возможности обучения
движениям создаются уже к концу 2-го – началу
3-го года жизни. Редкие, но тем не менее чрезвычайно показательные проявления специальных
способностей в раннем возрасте могут, повидимому, служить аргументом в пользу этого, и
они нисколько не противоречат фактам проявления высокой обучаемости людей в преклонном
возрасте, так как при внимательном анализе оказывается, что в их число попадают как раз те
люди, которые уже в раннем возрасте проявляли
свои недюжинные способности.
Объём движений, который усваивает человек в зрелом возрасте, тем больше, чем эффективнее использовался для обучения период созревания. Иначе говоря, и сам период созревания
«удлиняется» тем больше, чем более насыщенным новыми формами движений был предшествующий период.
С этой точки зрения биологически оправданным является накопление, обогащение
двигательного опыта ребёнка и подростка в период начальных занятий спортом и спортивной

специализации. Эти резервы, «двигательное богатство», становятся источником спортивного
роста на последующих этапах совершенствования.
Человек обладает высокой пластичностью всех программ жизнедеятельности, обеспечивающих взаимодействие организма со средой
существования, в том числе и с социальной средой. Особой пластичностью по сравнению с животными характеризуется генетическая специализация человека в сфере двигательной
деятельности. Человек не рождается ни бегуном,
ни прыгуном, ни пловцом. Он становится им
благодаря отсутствию жёсткой генетической
программы, ограничивающей феноменологические проявления двигательной функции. Эта
пластичность – высочайший дар и благо для проявления человеческих способностей в самых
различных сферах двигательной деятельности.
Человек становится прекрасным бегуном, пловцом, поражает своей прыгучестью и выносливостью. И всё это – результат не только развития
мозга и управляемых им функций, но и социального наследования, усвоения опыта предшествующих поколений в период, когда мозг обладает высокой пластичностью.
В процессе эволюции возникли новые
механизмы адаптации вегетативных и соматических систем организма (да и самого мозга) к
внешним воздействиям – механизмы сознательного управления адаптационными резервами
организма. Мозг, этот материальный субстрат
идеальных форм отражения мира, сам стал объектом управления! Эта способность сознательного, волевого управления своими действиями успешно реализуется в современном спорте.
Спортивная практика даёт нам немало примеров
того, насколько высока эффективность обучения,
тренировки там, где к огромному опыту тренера
добавляется воля и разум самого спортсмена.
Удлинённое «детство мозга» и физическое совершенствование.
Совершенно беспомощный при рождении человек (гипоморф – по И.И. Шмальгаузену)[1] благодаря высокой пластичности мозга,
его дозреванию при целенаправленном физическом воспитании приобретает огромное количество двигательных навыков и умений, которое в
значительной мере перекрывает врождённые
двигательные задатки.
Удлинённый период биологического созревания не только создаёт благоприятные предпосылки для обучения новым движениям, но и
способствует закреплению чрезвычайно важных
для длительной спортивной жизни моторновисцеральных взаимоотношений. Двигательная
деятельность, стимулируя функции вегетативных
органов, способствует формированию и совершенствованию нейрогуморальных регуляций,
обеспечивающих высочайшую слаженность в
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работе двигательного аппарата и внутренних
органов.
Отсутствие жёсткой генетической программы развития двигательной функции позволяет человеку добиваться поразительно быстрых
успехов в новых формах движений по сравнению
с биологическими видами, имеющими такую
программу.
Появление человека разумного сопровождалось не только чрезвычайно важными для
его прогрессивного развития качествами, но и
известными утратами. С наступлением биологической зрелости человек утрачивает потребность
в активной двигательной деятельности. Только
правильно поставленное физическое воспитание
в детском и подростковом возрасте позволяет
сохранить эту потребность. Только с помощью
специальных педагогически организованных
приёмов и средств можно компенсировать эту
биологическую утрату. Волевые побуждения
людей зрелого возраста, а не потребность в движениях (кинезофилия) являются главным условием их двигательной активности и сохранения
здоровья.
Высокие способности детей к овладению
новыми движениями также постепенно утрачиваются. С наступлением зрелости и окончанием
структурной дифференцировки нервной системы
овладение новыми движениями требует больше
времени, умственных и физических затрат. Ребёнок обладает не только большой пластичностью
мозга, но и высокой податливостью (чувствительностью) к специфическим для человека способам стимулирования его развития. Это относится, в частности, к использованию внушения и
самовнушения как важнейшего инструмента
спортивно-технического роста и развития тренированности.
Физиологически оправданными являются различные технические средства стимулирования двигательной активности. Физические упражнения, выполняемые с использованием
тренажёров и других технических приспособлений, являются высокоэффективными средствами
тренировки. Несомненную роль в этом играет
высокая восприимчивость человеческого мозга к
упражнениям с предметами.
Спортивная деятельность и эволюционирование человека будущего.
В перспективных направлениях эволюционирования человека, по-видимому, одно из
важнейших мест займёт использование приобретённых, но чрезвычайно слабо раскрытых резервов мозга. Около триллиона взаимосвязанных
нервных клеток головного мозга представляют
собой настолько сложный механизм, что для
полноценного использования его понадобится
социальный опыт многих и многих поколений
людей. Иначе говоря, возможности социального
наследования в овладении огромными резервами
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мозга безграничны. В ряду ближайших задач
раскрытия его резервов – овладение более совершенными формами обучения и воспитания, в
том числе физического воспитания в детском и
подростковом возрасте.
Важнейшим адаптивным свойством человека является его способность к трудовой деятельности. Эта способность лежит и в основе
адаптации к новым формам двигательной деятельности, характерной для спорта. Совершенствование человека (и человечества) посредством
занятий физической культурой, спортом – важнейшее условие прогрессивного развития его
умственных и физических способностей.
Главная социальная функция спорта –
совершенствование физической и психической
природы человека – в известной мере служит
положительному изменению демографической
структуры общества. Человечество стареет: увеличение продолжительности жизни ведёт к увеличению количества людей, которые совершенно
заслуженно пользуются благами общества, но
уже не могут делать для него того, на что были
способны в пору их активной трудовой деятельности. Физическая культура добавляет не только
годы к жизни, но и жизнь к годам: продолжительность активной творческой жизни увеличивается, общество получает дополнительный резерв трудоспособного населения.
Совершенствование
индивидуальных
природных качеств личности средствами физической культуры – одна из перспективных линий
развития человека ближайшего будущего. Будучи тесно связанными, природные данные и социально обусловленные личностные качества в
равной мере подвержены влиянию занятий спортом. Однако социальные мотивации спорта делают его не столько средством индивидуального
физического совершенствования, сколько важнейшим инструментом формирования личности
человека.
Уже в ближайшем будущем человек резко увеличит резервы адаптации к факторам
внешней среды за счёт широкого использования
различных средств самосовершенствования. В
ряду этих средств спорт будет играть всё возрастающую роль.
2. Психофизиологические представления о формировании, развитии и сохранении
здоровья человека.
Развитие психофизиологического подхода к здоровью человека предполагает определение понятия «здоровье», формализацию подходов к его объективной оценке, разработку
методологии его формирования, развития и сохранения. Классический медицинский подход
трактует здоровье через категорию «состояние»
и связывает его с физическим, душевным и социальным благополучием, а не только с отсутствием болезней или физических недостатков. Не114

смотря на описательный характер, такое
определение разделяет здоровье на три уровня:
физический, психический и социальный. В литературе не раз подвергались критике существующие определения здоровья и делались попытки
дать новые [3-5]. Адаптационная парадигма рассматривает здоровье человека как состояние,
формирующееся в процессе приспособления к
миру. В работе [3] отмечают, что сохранение
здоровья индивида определяется широтой возможностей приспосабливаться к изменяющимся
факторам среды, совершенствованием механизмов адаптации. Креативная парадигма трактует
здоровье человека как процесс свободного выбора естественных ценностей и целей благополучного существования человека. И если первая –
предмет исследования физиологии, физиологической валеологии, то вторая – психологии и
философии. В.П. Казначеев [6] писал, что здоровье – это процесс жизни человека, формирования
организма и личности, процесс реализации биологических, психических и духовных целей. Отметим методологическую роль философскокультурологического подхода к здоровью [7,8].
В ряде работ отмечается недостаточность рассмотрения здоровья через категорию
«состояние» и делается акцент на категории
«способность», как на деятельности, уже свершающейся к достижению цели. Работа [9] определяет здоровье через жизнеобеспечение базовых биологических функций и доминирующих
функций человека (социальная роль). В [10] рассматривается здоровье как оптимальная предпосылка для выполнения человеком намеченных
жизненных целей. Современный взгляд на человека, несмотря на утвердившийся в науке системный подход, продолжает опираться на аналитическую парадигму. Примером такого подхода
может стать определение здоровья Всемирной
организации здравоохранения, предполагающее
три аспекта анализа – физический, психический
и социальный. Часто данный подход остаётся
приемлемым.
Под физическим (соматическим) уровнем здоровья понимают совокупность статических (морфологических) и динамических (функциональных) физических свойств конкретного
лица, которая позволяет ему адаптироваться к
окружающей действительности и выполнять свои
био- и социальные функции. Часто физическое
здоровье человека ассоциируется с его способностью к эффективной поведенческой активности,
характеризующейся координирован-ностью, скоростью, силой. Более глубокие подходы рассматривают работо- и жизнеспособность, обращая
внимание на широту адаптивных перестроек, на
механизмы обеспечения основного обмена и устойчивость внутренней среды организма [11], на
механизмы взаимодействия с окружающей средой
с участием опорно-двигательной системы, висце-

ральных органов, вегетативной и центральной
нервной системы [12,13].
Под психическим здоровьем понимается
такая динамическая совокупность психических
свойств человека, которая позволяет ему познавать окружающую действительность, адаптироваться к ней, формировать собственные модели
поведения при реализации био- и социальных
функций, что во многом сводится к осознанию
человеком своей значимости в процессе социальной адаптации, при реализации собственных
или коллективных (семейных, политических и
т.д.) потребностей и целей. Уровень субъективной неудовлетворённости человека может проявляться в негативных эмоциональных ощущениях, определяющих текущее психическое
состояние, в т.ч. и его нездоровье. В работах
[10,13] понятие психического здоровья сводится
к представлениям о зрелости личности. Зрелость
личности предполагает такую устойчивость по
отношению к внешним влияниям, которая обеспечивается доминирующей целью, приобретающей форму определённого смысла жизни. Активность человека при реализации потребности в
социальных системах определяет уровень благополучия, сохранность организма и обуславливает
его здоровье.
Социальное здоровье человека опирается
на формы поведения личности, дающие адекватное существование человека в обществе с точки
зрения их согласованности при реализации материальных, духовных, социальных задач. В формировании социального статуса личности важен
процесс социализации – формирование психосоциальной идентичности, когда человек имеет
субъективное чувство принадлежности к социальной группе, понимание тождественности и
неповторимости своего индивидуального бытия.
По нашему мнению, здоровье человека –
это способность систем организма обеспечивать
реализацию генетических программ безусловнорефлекторных, инстинктивных процессов, генеративных функций, умственной деятельности и
фенотипического поведения, направленных на
социальную и культурную сферы жизни. Здоровье обеспечивает адаптацию организма к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды, обеспечивает сохранение и расширение этих
способностей в течение жизни человека [10].
Обладать здоровьем означает иметь способность
к действию, к самосохранению и саморазвитию.
А нарушение здоровья связано с ограничением
возможности к функционированию, наступающим в результате прямых внутренних причин
или изменившихся условий.
Предлагаемый ниже новый подход к
оценке и обеспечению здоровья человека базируется на ряде основных принципов.
Первый принцип – комплексность, или
системность. Он ориентирует на поиск опти-
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мального набора симптомов и раскрытие механизмов функционирования организма, которые
позволили бы решать задачи сохранения здоровья как психофизиологической целостности. Разделение общего здоровья человека на уровни:
физический, психический, социальный и т.д., условно, сегодня приходит понимание бессмысленности рассуждений о полноценном физическом здоровье человека без решения психических, мировоззренческих проблем [3,14,15].
Понятие целостности – гармоничности представляется нам основным в понимании здоровья.
Второй принцип – принцип функциональности – оценка здоровья, состояния отдельных систем организма ведётся через определение
эффективности
выполнения
его
актуальных функций. Именно функция, доминирование которой определяется этапом индивидуального развития или социальной ролью, есть
фактор, определяющий оптимальность здоровья
конкретного лица. Здоровье – способность человека функционировать при условии сохранения
базовых констант своего организма в реальных
условиях жизни (адаптационные возможности).
Адаптация – определяется как процесс установления новых отношений организма и среды, окрашенный психофизиологическим функциональным напряжением. Адаптация объединяет
механизмы формирования нового комплекса
морфо-функциональных или поведенческих реакций, направленных на поддерживание постоянства гомеостаза при изменении внешних условий.
Уровень
адаптации
есть
полнота
приспособительных реакций, которая может
оцениваться по эффективности и надёжности
функционирования. Но свойства здоровья человека опираются не только и не столько на приспособительные возможности, сколько определяют полноту функциональных возможностей
организма по удовлетворению доминирующей
потребности. Это наиболее ярко проявляется в
случае взрослого человека, для которого идеальные цели более важны по сравнению с задачами
поддержания биологической целостности, а социальная адаптация становится важнейшей целью. Трудность адаптации – уровень напряжения
регуляторных механизмов при приспособлении к
новым факторам среды, нарушение адаптационной возможности, приводящее к разрушению
базовых параметров организма, - сводится к понятию «болезнь».
По определению [11], болезнь – это плохая адаптация, низкая устойчивость организма к
патогенным факторам, наличие элементов повреждения; дисгармония в работе различных
систем, большие и неэкономичные энерготраты.
Специфика патологии, мера нарушения здоровья
и формирование болезни своей завершённости
достигает на уровне целостного организма, в
процессе его взаимодействия с окружающей сре-
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дой функционирования [16,17]. Болезнь, по нашему мнению, - динамичная форма приспособления к внешним условиям. Всякое заболевание
– это и адаптация, и её поломка. Приспособление
к вредящему фактору, подчинение разрушению –
это гибель организма, а противоборство – это
путь к выздоровлению.
Жизнь человека представлена неким
континуумом состояний, граничными из которых являются состояния полного здоровья и
полного нездоровья, несовместимого с реальной
жизнью [8,18,19]. Введение представлений о непрерывном континууме состояний, в которых
может реально пребывать наше здоровье, позволяет выделить ряд его качественных градаций и
ориентироваться на поиск критериев для их объективной идентификации: это состояние абсолютного здоровья (физического, нравственного и
социального благополучия; высокого качества
жизни), состояние напряжения, предболезни и
болезнь. Для решения целого ряда задач выделение этих 4-х градаций нам представляется достаточным. Категория переходных состояний в современной
отечественной
и
зарубежной
литературе сворачивается в понятие «третье»,
«донозологическое», «преморбидное» состояние
«предболезни» [3,19,20]. Наиболее вероятно, на
наш взгляд, под «переходным состоянием» следует понимать особое состояние человека, которое характеризуется «неполным здоровьем», при
котором снижение адаптационных возможностей
(резервов) может произойти без изменения силы
травматического воздействия, а только по причине снижения возможностей самого организма.
Исследование специфики этого состояния, разработка методов его управления – одно из принципиальных в валеологии, культуре здоровья,
отличающее его от традиционных подходов.
Индивидуальный подход к оценке состояния здоровья.
Наиболее продуктивными усилия специалиста (реабилитолога, лечащего врача, семейного доктора и др.) оказываются именно тогда, когда он может проследить течение болезни,
учесть индивидуальные особенности организма
человека, образ его жизни, его потребности и
интересы. (Здесь, очевидно, потребуется и помощь тренера, наставника, педагога, преподавателя физического воспитания и пр.). Представление об индивидуальности человека как об
интегральной индивидуальности, т.е. о взаимосвязи между всеми свойствами организма – от
биохимических особенностей до социального
статуса личности в обществе – даёт работа [21].
В антропологии, психиатрии и психофизиологии
используется понятие «конституция», «конституциональный тип» человека, что обозначает
качественно своеобразную, устойчивую групповую схему построения тела человека, особенностей его нейродинамических, темпераменталь116

ных свойств. Общая конституция человеческого
организма представляется как совокупность всех
частных конституций, т.е. всех биологических
свойств индивида, закреплённых в его наследственном аппарате [22].
Полученные в результате обследования
человека характеристики дают основание исследователю оценить текущее качество и количество здоровья, направленность и темпы его изменения. Принципиальным моментом такого
диагностического подхода является гибкое отношение к нормативной базе. Норма может быть
определена как наиболее часто встречающийся
случай исследуемого параметра. В общем случае
основным методом получения сведений о норме
является статистический подход, а норма приобретает свойство статистической нормы – норматива, как меры познания объективно существующих, эволюционно закреплённых констант
параметров организма. И только при соблюдении
человеком здорового образа жизни, в условиях
оптимальных физических нагрузок и уравновешенной психики есть высокая вероятность соответствия человека параметрам видовой нормы. В
литературе есть представление об идеальной
норме – о сохранённом на протяжении взрослой
жизни уровне гомеостаза, свойственном 20…25летнему возрасту [23]. При оценках степени соответствия измеряемых параметров показателям
нормы надо учитывать различные условия: возраст, этническую принадлежность, пол, вес, рост,
площадь поверхности тела, соотношение жировой и мышечной составляющих массы тела и
т.д., а также влияние индивидуальных ритмов
жизнедеятельности. Существенное влияние на
нормативные характеристики могут оказывать и
эндогенные, и внешние факторы, вызывающие
периодические или апериодические колебания
величины ряда показателей. Среди таких факторов у человека особенно важны внешние «водители биоритмов» (суточной и сезонной ритмики),
экологические и социальные факторы. При определении нормы здоровья традиционны подходы,
основанные на противопоставлении искомого
состояния и ряда признаков, относящихся к «не
норме». При описании нормы в неврологии [24]
к анализу не следует привлекать результаты исследований лиц, имеющих нарушения пре-, пери- и постнатального развития, изменённые формы сознания, выраженные неврологические
симптомы, заболевания центральной нервной
системы, судорожные состояния на фоне эмоционального возбуждения и высокой температуры, отклонения физического и психического развития, т.е. можно говорить о норме возрастной,
региональной и т.д.
Иной подход к понятию индивидуальной
нормы, широко развиваемый в рамках психофизиологии, обеспечивает использование понятия
«оптимальное состояние индивида». Выделение

оптимального состояния может быть возможным
в случаях, когда организм реагирует на совокупность, действующих на него факторов, с минимальным расходованием энергии – оптимальным
образом. Согласно работе [11], оптимальное состояние достигается при стойком физиологическом состоянии длительной повышенной активации высоких уровней реактивности, т.е. при
низких порогах реагирования. Для конкретного
человека, для растущего организма, да и для популяции людей вообще нехарактерны (за исключением базовых параметров гомеостаза) жёсткие
параметры нормы. Особенно это касается высших психических функций человека. Значительная межиндивидуальная вариабельность [25]
представляет собой не случайное и нежелательное отклонение от среднего нормативного уровня, а закономерное явление, выгодное для популяции в целом. Это разные, а не «плохие» (!) и
«хорошие» (!) варианты нормы. Состояние нормы при этом есть оптимальное состояние индивида с достаточными функциональными возможностями адаптации к реальным условиям.
Выводы.
1. Чрезвычайно эффективным средством оздоровления подрастающего поколения на современном этапе развития украинского общества
является спорт. Он – в высшей степени дисциплинирующий фактор. Причём этот род дисциплины естественный, продиктованный внутренними потребностями организма в условиях
напряжённой и систематической мышечной работы. Он несовместим с излишествами, нарушениями режима. В первой части работы установлена оздоровительная роль спорта, его
повышенная социальная значимость на современном этапе и в обозримом будущем.
2. Во второй части работы установлены качественные и количественные аспекты здоровья, отражающие возможность человека оптимально
функционировать в окружающей среде. Именно
здоровье человека определяет его возможность
удовлетворять свои потребности. А нарушение
здоровья – это разрушение внутренней гармонии
человека, наступающее в результате внутренних
причин или существенно изменившихся условий.
3. Реализован психофизиологический подход к
здоровью человека, раскрывающий механизмы
его оптимального функционирования, а также
определяющий разработку эффективных методов
диагностики, мониторинга и решения задач по
сохранению здоровья современного человека.
Перспективы.
Двигательная активность – не только
особенность высокоорганизованной живой материи, но и в наиболее общей форме – форме движения материи - необходимое условие самой
жизни. Ход эволюционного развития человека
предопределил нормальное функционирование

2

всех его органов и систем в условиях активной
двигательной деятельности.
Если ребёнок ограничен в этой естественной потребности, его природные задатки постепенно утрачивают своё значение. Бездеятельность губит и душу, и тело! Ограничение
двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим изменениям в организме и снижению продолжительности жизни.
Природа не прощает пренебрежения её законами.
(Более того, она рано или поздно мстит за каждую победу над ней, а непредвиденные последствия этих побед, как правило, уничтожают их
кажущуюся полезность).
Движение является одним из главных
условий существования животного мира и прогресса в его эволюции. От активности скелетной
мускулатуры зависит резервирование энергетических ресурсов, экономное их расходование в
условиях покоя и как следствие этого – увеличение продолжительности жизни. Наиболее целесообразны в этом плане малоинтенсивные (стайерные)
формы
деятельности
скелетной
мускулатуры, обеспечивающие достижение к
зрелому возрасту максимально сниженных затрат энергии в состоянии покоя.
Практический опыт, экспериментальные
исследования учёных дают надёжные основания
для заключения о том, что активная двигательная
деятельность сдерживает возрастные инволюционные изменения, способствует удлинению периода активной творческой жизни.
От здоровья каждого человека зависит
богатство и благосостояние нашего украинского
общества, ускорение научно-технического прогресса и социально-экономического развития
Украины. Иначе говоря, здоровье подрастающего поколения – важнейшая социальная категория.
В ряду факторов сохранения и укрепления здоровья ведущая роль принадлежит (да и
будет принадлежать в обозримом будущем) физической культуре, разнообразным средствам
повышения двигательной активности.
Высокий уровень физической и умственной работоспособности людей, занимающихся физическими упражнениями, сохраняется значительно дольше, чем у незанимающихся.
Снижение активной двигательной деятельности
(гипокинезия) пагубно сказывается на здоровье.
В первую очередь оно способствует развитию
сердечно-сосудистых расстройств, приводит к
нарушению обмена веществ. Физические упражнения предупреждают атеросклеротические изменения в сосудах, уменьшают риск заболевания
ишемической болезнью сердца.
Способность противодействовать изменениям внутренней среды организма, которыми
сопровождается выполнение физических упражнений, является специфическим свойством тре-
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нированного организма. Вместе с тем физические упражнения повышают и так называемую
неспецифическую, т.е. естественную, защитную
устойчивость организма: человек обретает надёжную способность активно бороться с болезнетворными агентами внешней среды.
Вредные привычки, побочные продукты
цивилизации, доморощенные рецепты «сгонки
веса», наконец, глупейшая, а часто, просто вредная реклама в средствах массовой информации
создают благоприятный фон для активизации
дремлющей в человеческом организме инфекции. У людей подвижных, ведущих активный,
здоровый образ жизни, этот скрытый враг остаётся мирным сожителем и в самых критических
ситуациях, у людей ослабленных нерациональным режимом работы и отдыха в таких условиях
торжествует болезнь. Разумеется, повышение
общей культуры, куда, несомненно, входит и
физическая культура, - это ещё далеко не использованные нами резервы здоровья. В ряду
средств оздоровления, в особенности, детей и
подростков решающая роль принадлежала, принадлежит и БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ РАЦИОНАЛЬНОМУ ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ,
ПИТАНИЮ И ЗАКАЛИВАНИЮ!
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ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ САМООРГАНИЗАЦИИ
Хорьяков В.А., Безуглая Л.И.
Горловский Государственный
институт иностранных языков
Аннотация. Физическая и эмоциональная нагрузка стали не
только способом достижения значительных результатов, но и
острейшими стрессорными агентами способными разрушать
приобретенное огромным трудом физическое и духовное
благополучие. Эта статья не только как избежать трагических
случаев, но и приобрести через адаптацию к спортивным
нагрузкам высокую работоспособность и крепкое здоровье.
Ключевые слова: эволюция, адаптация, двигательная деятельность, гетерохронное развитие, физическая подготовка,
спортивная нагрузка.
Анотація: Хор’яков В.А. Безугла Л.І. Формування культури
здоров’я особистості на різних рівнях самоорганізації. Фізичні та емоційні навантаження стали не тільки засобами досягнення визначних результатів, але й гострішими стресорними
агентами, здатними руйнувати здобуте великою працею фізичне й духовне благополуччя. Ця стаття про те як уникнути
не тільки трагічного випадку, але й здобути через адаптацію
к спортивним навантаженням високу працездатність і гарне
здоров’я.
Ключеві слова: еволюція, адаптація, рухова діяльність, гетерохроній розвиток, фізичне виховання, фізична підготовка,
спортивні навантаження.
Annotation: Horyacov V.A., Bezuglaya L.I. Formation of the
culture of a person’s health at different ranges of self-control.
Physical and emotional loadings became not only the aim of
achievement results, but the sharpest stressor agent which is able
to ruin his achievements of a great work physical and spiritual
well-being. This article is about the way to avoid not only tragic
escape but how to find the highest working capacity through the
adaptation to sport’s loadings and find the enviable health.
Key words: evolution, adaptation, motive activity, heterochronical development, physical training, sporting load.

Введение.
Повседневная практика убедительно
свидетельствует, что процессы развития в чело-

веческом обществе складываются из великого
множества контуров управления или самоуправления. В процессе эволюционного развития человек адаптировался к определенным условиям
внешней среды, сложившимся кругом относительно устойчивых биологических параметров,
характеризующих оптимальное состояние организма. Такие условия воспринимаются как комфортные и имеют в виду установленный диапазон интенсивности и продолжительности
воздействия факторов внешней и внутренней
среды, достаточно благоприятных для жизнедеятельности человека в различных формах ее проявления [1].
Вместе с тем постоянно и стремительно
повышающийся уровень научно-технического
прогресса современного общества не только не
оградил человека от повреждающего воздействия окружающей среды, а, напротив, сделал его
более глубоким и масштабным. Как отмечают в
своих работах Алексина Л.А., Бальсевич В.К.,
Гужаловский А.А., и другие одной из основных
черт сегодняшнего дня является наличие постоянно углубляющихся противоречий между развитием производственных технологий, значительным ускорением ритма жизни, заметным
снижением доли физического труда, существенным обострением экологической обстановки,
определяющими адаптивно-соматические, адаптивно-психологические
и
адаптивногенетические возможности современного человека, с одной стороны, и резким уменьшением
двигательной активности как главного регулятора состояния и функций его организма с другой.
Возникло глубокое противоречие, суть
которого сводится к тому, что современный человек испытывает огромный дефицит воздействия природных факторов (движение, холод, ветер и т.д.), к которым сформировались его
адаптивные механизмы в процессе длительной
эволюции, и в то же время существенно увеличилось количество факторов «неестественного»
природного происхождения (резкая смена климатических условий, искусственные заменители
одежды, компонентов питания и т.д). В этом
плане даже выдающиеся достижения современной медицины не в состоянии кардинально изменить процесс физической деградации человека, разрушения его биологической природы. Во
многом это связано с тем, что данные достижения, как и ряд других мер научного, социального, экономического характера, направлены не на
устранение причин разрушающего воздействия
на человека (окружающая природная и социальная среда, образ жизни), а лишь его следствия
(отклонения в состоянии здоровья).
Работа выполнена по плану НИР Горловского государственного института иностранных языков.
Формулирование целей работы.
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Цель исследования - изучить потенциал
двигательной активности в расширении и повышении резервных возможностей человека, сохранении высокого уровня регуляторных механизмов его жизнедеятельности, как итоговой
фундаментальной проблемы адаптации. Решение
последней является необходимой предпосылкой
расширения эффективной деятельности человека
в необычных условиях среды, важным фактором
повышения резистентности здорового организма
и профилактики болезней.
Результаты исследования.
Достижения медико-биологических и
педагогических наук убедительно свидетельствуют, что рациональная физическая активность
несет в себе наиболее естественные и мощные
воздействия, обеспечивающие не только общее,
но и целенаправленное развитие функций и
структур организма на всех этапах его возрастной эволюции. Если трудовая деятельность,
связанная с двигательной активностью человека,
направлена главным образом на изменение в
нужном направлении внешней среды, то спортивная деятельность, связанная с двигательной
активностью, направлена на совершенствование
главным образом самого человека, притом не
только физических качеств, но и психических.
Этому способствует связь двигательной сферы
человека с самыми различными психическими
актами. Великий русский физиолог и психолог
И.М. Сеченов в связи с этим писал:
«Все бесконечное разнообразие внешних
проявлений мозговой деятельности сводится
окончательно к одному лишь явлению - мышечному движению».
Основным принципом физического совершенствования издавна является соответствие
применяемых форм, средств и методов возрастным особенностям. Однако при выборе конкретных средств и вариантов их использования
необходимо основываться не столько на наличном уровне развития двигательных возможностей, сколько (тщательно учитывая) на задачах
формирования двигательных и вегетативных
функций. Стремление «подтягивать» в развитии
отстающие качества и способности, которые во
многом лимитированы генетически или сдерживаются высоким уровнем развития других качеств и способностей, не только не дает результатов, но и тормозит совершенствование
сильных сторон подготовки, сглаживает те индивидуальные черты личности, которые могли
обеспечить достижение высоких результатов,
поскольку организму предлагаются нагрузки, не
соответствующие его наследственной предрасположенности. Данный принцип оказывается
справедливым и для поздних этапов онтогенеза,
способствуя замедлению или восстановлению
угасающих функциональных свойств. Эффект от
тренировочных воздействий тем выше, чем
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больше предполагаемые нагрузки организованы
в соответствии с особенностями воспринимающего состояния организма [4].
Нашими исследованиями показано, что
под влиянием одинаковых тренировочных программ уже на начальных этапах подготовки студенты показывают различные результаты и, наоборот, при использовании различных программ,
(индивидуальный подход), достигают примерно
одинакового уровня физической подготовки. Из
сказанного вытекает, что тренировочные воздействия должны ориентироваться на максимально
полное раскрытие индивидуальных потенциальных возможностей организма. Следует исходить,
прежде всего из необходимости развития способностей, а уж затем формировать разностороннюю подготовленность, строго следя за тем,
чтобы такая разносторонность не противоречила
природным задаткам.
В жизненных различных ситуациях человеку необходимы не только сбалансированные
оптимумы физических и духовных проявлений,
но и способность действовать в некоторых условиях с высокой степенью мобилизации адаптационных ресурсов организма (экстремальные ситуации), готовность организма «пережить» резкие
возмущения (болезнь, травма, аварийные ситуации, стихийные бедствия, социально обусловленные, неожиданные или длительные, нагрузку на
психику, физические перегрузки и т. п.). Вероятность возникновения таких критических ситуаций
не столь мала, чтобы ею можно было пренебречь.
Биологическая сущность физического воспитания
в том и состоит, чтобы за счет реактивных изменений, вызываемых системой физических упражнений, постепенно развить способности настолько, насколько необходимо для достижения
запланированного уровня проявления двигательной функции, а затем при необходимости продолжать ее совершенствовать.
Способность организма к мобилизации в
различных условиях должна формироваться на
всех уровнях самоорганизации, как и другие физические, психические и функциональные проявления. Не вызывает сомнения, что спортивная
деятельность облегчает такое формирование,
влияя на создание «запаса» функциональных
возможностей организма и отрабатывая в искусственно создаваемых экстремумах будущие
адаптивные ответы на неожиданные, неординарные внешние воздействия, требующие срочной
мобилизации функциональных резервов организма.
Поэтому следует считать физическую
подготовку не только уделом спортсменов и искать разрешение противоречия между необходимостью использования чисто спортивных методов формирования нужных для любого человека
физических, психологических и нравственных
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кондиций и отсутствием необходимости делать
каждого человека спортсменом [3].
Для эффективного использования физических упражнений на ранних этапах онтогенеза
необходимо иметь в виду, что имеющийся уровень двигательных функций практически всегда
оказывается недостаточным для решения задач
физического воспитания. Стимулами, побудительными причинами для занятий физическими
упражнениями в быту могут быть такие как желание сохранить здоровье, иметь красивую фигуру, правильную осанку, легкость и гармонию в
движениях. Важным стимулом для занятий физическими упражнениями в период отдыха является правильное понимание человеком процессов восстановления. Эффективность воздействия
физических упражнений повышается, если они
проводятся в комплексе с массажем или самомассажем, водными процедурами (душ, купание,
баня сухого жара или влажного пара). Все это
способствует более быстрому восстановлению
израсходованных в процессе труда сил, повышению работоспособности. В повседневной жизни
работоспособность используется не максимально. Спортивная деятельность, особенно соревновательная, наоборот, требует ее максимального
проявления.
Индивидуальное развитие организма
происходит гетерохронно, т.е. различные органы
и системы формируются в разные сроки. В отдельные периоды жизни, в частности в период
полового созревания, гетерохрония может носить более выраженный характер. Принцип гетерохронии развития органов и систем, сформулированный
А.Н.Северцовым
и
детально
разработанный П.К.Анохиным в теории системогенеза, имеет фундаментальное значение для
физического воспитания.
Согласно теории системогенеза, преобразования одних компонентов организма сдвинуты во времени относительно преобразований
других, что обуславливает степень зрелости, а,
следовательно, и специфику функционирования
организма на разных этапах развития. Вместе с
тем гетерохрония возникновения и развития
функциональных систем определяет прежде всего адаптивные возможности организма, обеспечивая определенный приспособительный эффект
в отдельные моменты онтогенеза.
Процессы адаптации человека и уровень
его работоспособности в значительной мере зависят от величины физиологических резервов
организма. Основное условие, обеспечивающее
сохранение гомеостаза, состоит в том, чтобы
возникшие при действии неблагоприятных факторов адаптивные сдвиги не выходили за пределы резервных возможностей организма. Все виды резервов крайне подвижны, могут возрастать
в процессе тренировки и уменьшаться при ее
прекращении, попадании человека в неблагопри-
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ
Череватенко О.
Донецкий государственный институт
здоровья, физического воспитания и спорта
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины возникновения близорукости и роль занятий физической
культурой для восстановления зрения.
Ключевые слова: близорукость, физическая культура, восстановление.
Анотація. Череватенко О. Заняття фізичною культурою
при короткозорості. В даній статті були розглянуті основні
причини виникнення короткозорості і роль занять фізичною
культурою для відновлення зору.
Ключові слова: короткозорість, фізична культура, відновлення.
Annotation. Cherevatenko O. Exercises physical culture at
myopia. In the given article the principal reasons of origin of
myopia and role of employments by a physical culture for renewal of sight are considered.
Keywords: myopia, physical culture, renewal.

Введение.
Крупнейший немецкий естествоиспытатель Г. Гельмгольц писал: « Из всех органов
чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим произведением
творческой силы природы. Поэты воспевали
его, ораторы восхваляли, философы прославляли
его как мерило, указывающее на то, к чему способны органические силы, а физики пытались
подражать ему как непостижимому образу оптических приборов ”[2,4,5].
Исследования последних лет значительно пополнили представления о механизме
происхождения близорукости. Это позволяет
по-новому рассмотреть вопросы влияния физической культуры в комплексе мер по профилактике близорукости и ее прогрессирования.
Близорукость чаще всего возникает у
людей с недостаточным физическим развитием.
Установлено, что одной из причин близорукости является ослабление цилиарной мышцы
глаза. Поэтому разработка методических рекомендаций, способствующих, правильному применения физических упражнений при занятиях с
людьми, страдающих близорукостью, является
актуальной проблемой сегодняшнего дня.
За последние десятилетия число лиц,
страдающих близорукостью значительно возросло. Люди в очках стали неотъемлемой приметой
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ятную в биологическом и социальном отношениях среду обитания. При адаптации к одним и тем
же факторам среды функциональные сдвиги у
различных людей могут колебаться в широких
границах. Одна и та же по объему и интенсивности нагрузка вызывает различную реакцию у
разных людей. Если реакция на стандартную
нагрузку у занимающихся физической культурой
и спортом выражена несущественно: утомление
или сдвиги в деятельности несущих основную
нагрузку функциональных систем невелики, восстановление протекает быстро, то у не занимающихся или имеющих слабую физическую подготовку такая же нагрузка вызывает значительно
более выраженную реакцию. Чем слабее физическая подготовка, тем более существенно утомление, более значительны сдвиги в состоянии наиболее активно участвующих в обеспечении
двигательной деятельности функциональных
систем, продолжительнее восстановительный
период. Поэтому необходимо особенно тщательно контролировать функциональное состояние
при планировании нагрузок.
Выводы.
1.
Эффективность тренировочных программ оценивается по показателям педагогических тестов и динамике восстановления ЧСС
после выполнения контрольных заданий, характеризующих уровень проявления специальной
работоспособности.
2. Изучение естественных и спортивных
движений в возрастном и квалификационном
аспектах показывает, что в обоих случаях имеет
место эволюция моторики. Независимо от того,
наблюдается ли естественное развитие движений
или их совершенствование под воздействием
спортивной тренировки, общим для этих двух
процессов является прогрессивное преобразование системы моторики, ее эволюция в направлении повышения уровня двигательных способностей человека.
Сказанное дает основание полагать, что
в основе этих двух процессов лежит реализация
одних и тех же общих закономерностей индивидуальной эволюции человека, одна и та же диалектика их развития. Познание этой диалектики,
вскрытие общих закономерностей развития моторики является непременным условием и базисом рационального, строго обоснованного подхода к управлению процессом многолетней
физической подготовки, принципиальной основой, обеспечивающей эффективное решение частных вопросов физического воспитания, начиная с новичков и заканчивая спортсменами
самой высокой квалификации.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем формирования культуры здоровья личности на разных уровнях самоорганизации.
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современной жизни, особенно среди молодого
поколения. Так, по данным разных авторов,
близорукость у школьников колеблется от 2,3 до
16,2% и более. У студентов вузов процент еще
выше.
Близорукость, миопия (от греч.”мио”щуриться и “опсис”- взгляд, зрение),- один из
недостатков рефракции, в результате которого
люди, страдающие им, плохо видят отдаленные
предметы.
Миопия чаще развивается в школьные
годы, а также во время учебы в средних и
высших учебных заведениях и связана с длительной зрительной работой на близком расстоянии (письмо, чтение, черчение), особенно
при неправильном освещении и плохих гигиенических условиях.
Если вовремя не начать лечить близорукость, она прогрессирует, что может привести к
серьезным изменениям в глазу и значительной
потере зрения.
И, как следствие – к частичной или полной утрате трудоспособности.
Изучая работы авторов о механизме
происхождения близорукости, можно сделать
вывод, что близорукость чаще возникает у детей
и взрослых с недостаточным физическим развитием. Это позволяет по-новому оценить значение физической культуры в профилактике близорукости и ее прогрессирования [1,2].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Совместно с врачами офтальмологами
разработать специальные упражнения для восстановлений функций зрительного анализатора.
Результаты исследований.
Поэтому на уроках физкультуры очень
важно использовать. Этот недостаток можно исправить с помощью специально разработанных
физических упражнений, предназначенных для
укрепления мышц глаза.
В комплексе лечебной физкультуры
включаются как общеразвивающие, так и специальные упражнения для глаз. Особое внимание
следует обратить на специальные упражнения
для повышения работоспособности глазодвигательного аппарата, т.к. развитию близорукости
способствует ослабление глазных мышц [1.2.3.6].
Учитывая, что у близоруких часто наблюдается
нарушение осанки, искривление позвоночника
(сколиоз) из-за привычки чрезмерно наклонять
голову и туловище при зрительной работе на
близком расстоянии, большое значение следует
придавать упражнениям для укрепления мышцразгибателей туловища и головы (корригирующим) и дыхательным. Дыхательные упражнения
играют важную роль в усилении легочной вентиляции,
улучшении
окислительно122

восстановительных процессов, укреплении дыхательных мышц.
Минимальная продолжительность курса
лечебной физкультуры для школьников, страдающих близорукостью, составляет 3 месяца.
Целесообразно разделить на 2 периодаподготовительный и основной. Подготовительный период продолжается 12-15 дней .
Задачами этого периода являются:
а) адаптация к физической нагрузке;
б) общее укрепление организма;
в) активизация функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
г) улучшение осанки;
д) укрепление мышечно-связочного аппарата;
е) повышение эмоционального состояния.
Данный период характеризует выполнение общеразвивающих, корригирующих и дыхательных упражнений.
Особенное внимание уделяется обучению правильному дыханию и сочетанию дыхания с движениями. Правильным считают полное
дыхание, включающее весь дыхательный аппарат. Начинать обучение нужно с освоения дыхания без движения руками, а затем постепенно
усложнять различные сочетания дыхания с движением рук.
К специальным упражнениям в этом периоде относятся дыхательные и корригирующие
упражнения, а также упражнения укрепляющие
мышцы стоп (упражнения в положении лежа,
сидя, стоя).
Основной период длится 2,5 месяца. Задачи этого периода:
а)
укрепление мышечно-связочного
аппарата;
б) улучшение функциональных связей
между основными системами организма (кровообращения, дыхания);
в) улучшение кровоснабжения тканей
глаза;
г) улучшение мышечной работы глаза;
д) улучшение обменных и трофических
процессов в глазу.
На фоне общеразвивающих, дыхательных и корригирующих упражнений применяются
специальные упражнения, укрепляющие
мышцы глаза и цилиарную мышцу. Одним из
этих упражнений является так называемая “метка на стекле”. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы сконцентрировать внимание на
ближней и дальней точки видения. На уровне
глаз на оконное стекло помещается черный кружок диаметром 0,5 мм.
Занимающийся располагается от предмета на расстоянии 30 см и в течение 30 с смотрит на предмет, а затем 30 с вдаль на объект,
который заранее себе выбрал. Это упражнение
выполняется 15-20 раз 2 раза в день.

С помощью этого упражнения улучшается аккомадационная способность хрусталика,
укрепляется мышечный аппарат глаза .
Эти упражнения строго дозируются.
Вначале их повторяют 2 раза, а затем
число повторений доводят до 4-6 раз.
Приведем некоторые упражнения из
многочисленных упражнений, разработанных
для профилактики прогрессирования близорукости:
1.Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, а затем открыть на 3-5 с. Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует
улучшению кровообращения и расслабления
мышц глаза.
2.И.п.-сидя.Быстро моргать в течение 12 мин. способствует улучшению кровообращения.
3.И.п.-стоя.Смотреть прямо перед собой
2-3 с, поставить палец правой руки по средней
линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на него
3-5 с, опустить руку. Повторить 10-12 раз.
Упражнения снижает утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии.
4.И.п.-стоя.Вытянуть руку вперед, смотреть на конец пальца вытянутой руки, медленно
сгибая руку, приблизить палец, не сводя с него
глаз до тех пор, пока палец не начнет двоится.
Повторить 6-8-раз.
5.И.п.-сидя.Закрыть веки, массировать
их с помощью круговых движений пальца в течение 1 мин. упражнение расслабляет мышцы и
улучшает кровообращение.
6.И.п.-стоя.Поставить палец правой руки
по средней линии лица на расстоянии 25-30 см
от глаз, смотреть двумя глазами на конец пальца
3-5 с. То же, но смотреть на конец пальца левой
руки. Повторить 5-6 раз. Упражнение укрепляет
мышцы обоих глаз (бинокулярное зрения).
7.И.п.-о.с.Поднять правую руку в сторону, медленно передвигать палец в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа
налево и следить глазами за пальцем (голову не
поворачивать), затем передвигать палец слева на
право. Повторить 10-12 раз. Упражнение укрепляет мышцы глаз и совершенствует координацию.
8.И.п.-сидя.Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, спустя 1-2 с
снять пальцы с век.
Повторить 3-4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Упражнения для тренировки зрительного восприятия целесообразно включать во вводно-подготовительную и основные части занятий
физкультурой для лиц, страдающих близорукостью. Число специальных упражнений в одном
занятии составляет 3-4, а число повторений каждого упражнения не менее 6-8 раз.
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С целью профилактики появления и
прогрессирования уже имеющейся близорукости
школьникам, студентам, людям творческого труда крайне желательно проводить специальную
физкультурную паузу продолжительность – 3-5
мин, во время учебы и работы. Ее необходимо
выполнять ежедневно 1-2 раза. Физкультурная
пауза включает дыхательные, корригирующие,
общеразвивающие и специальные упражнения.
Они чередуются таким образом, чтобы оказывать
благотворное воздействие на организм и не вызывать дополнительного утомления мышц глаза.
Специальные упражнения выполняются
в следующем порядке: упражнения, способствующие улучшению кровообращения в глазах, а
также циркуляции внутриглазной жидкости, а
затем упражнения для наружных и внутренних
мышц глаз.
Схема построения физкультурной паузы.
1.Дыхательные и корригирующие упражнения.
2.Упражнения, влияющие на улучшение
кровообращения глаз и циркуляцию внутриглазной жидкости.
3.Упражнения для мышц шеи и плечевого пояса.
4.Упражнения для наружных мышц глаз.
5.Общеразвивающие или корригирующие упражнения.
6.Упражнения для внутренних мышц
глаз.
Примерный комплекс упражнений, где
упражнения выполняются в и.п. стоя.
1.И.п.-кисти к плечам.1-2-отвести локти
назад- вдох, 3-4 – локти вперед-выдох. Смотреть
вперед. Повторить 8-10 раз.
2.Тремя пальцами каждой руки надавливать слегка и часто на верхнее веко в течение 34 с, затем открыть глаза .Повторить 5-6 раз.
3.И.п.- руки на поясе.1-2- разогнутся,
голову и плечи отвести назад-вдох, 3-4- наклониться вперед прогнувшись –выдох. Повторить
6-8-раз.
4.Не изменяя положения головы
,переводить взгляд по диагонали вверх - вправо,
затем вниз - налево. Повторить 6-8 раз в каждую
сторону.
5.И.п.-кисти на затылке, ноги врозь.1-2-3
пружинистые повороты туловища в сторону,4и.п.На следующие четыре счета - то же в другую
сторону. Повторить по 4-6 раз.
6.Палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см, один глаз закрыть. Переводить
взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на
палец и обратно в течение 10-15 сек. То же другими глазами.
Выводы.
Близорукость проявляется и прогрессирует чаще всего в тех случаях, когда дети и
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взрослые нарушают режим зрительной работы,
помногу часов (без перерыва) читают, особенно
в положении лежа, при плохом освещении в
движущемся транспорте, при чрезмерном увлечении компьютером, телевизором, а также недостаточном занятии физкультуры, спортом.
Ослаблению аккомодации глаз способствуют острые респираторные, хронические, инфекционные заболевания, злоупотребления алкоголем
и
курение.
Поэтому
вопрос
профилактики этих заболеваний является основным не только для медиков, но и для каждого
человека.
Наблюдения показали эффективность
приведенных методик занятий физкультурой. А
в большинстве случаев при правильном выполнении рекомендаций, соблюдении санаторногигиенического режима, здоровом образе жизни,
сбалансированном нормальном питании, регулярном занятии физкультурой, обеспечивает хорошее здоровье человеку и нормальную функцию глаз.
Данные разработанные нами комплексы
могут быть внедрены для профилактики близорукости среди школьников и студентов, средних
и высших учебных заведениях.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем занятий физической культурой при
близорукости.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
Яренчук И.В., Белохвостов А.Н.,
Белохвостова Т.А.
Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры
Аннотация. В работе рассматриваются задачи физического
воспитания на современном этапе и пути их решения, а
именно, методика оздоровительной тренировки, основу которой составляет бег на выносливость.
Ключевые слова: физическое воспитание, оздоровительная
тренировка, оздоровительная ходьба, бег, спорт, здоровье.
Анотація. Яренчук І.В., Білохвостов О.М., Білохвостова Т.О.
Роль фізичного виховання і спорту в житті сучасної людини.
В даній статті розглядаються задачі фізичного виховання на
сучасному етапі і шляхи їх вирішення, а саме методика оздо-
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ровчого тренування, основу якого складає біг на витривалість.
Ключеві слова: фізичне виховання, оздоровче тренування,
оздоровче ходіння, біг, спорт, здоров'я.
Annotation. Jarenchuk I.V., Belochvostov A.N., Belochvostova
T.A. The role of physical training and sport at the life of modern
people. The problems of physical training and the ways of their
sowing at the present stage are considered at the article. The
methods of health - improvement training are based upon the
endurance – running.
Key words: physical training, healtry training, running, healon,
improvement walking, sport, health.

Введение.
Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении сделать сверх
возможное для себя, удивить окружающих своими возможностями. Но для этого со времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять
правила правильного физического воспитания.
Целью физического воспитания в ВУЗах является содействие подготовке гармонично развитых,
высококвалифицированных специалистов.
В процессе обучения в ВУЗе по курсу
физического воспитания предусматривается решение следующих задач: воспитание у студента
высоких моральных, волевых и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и
всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении
всего периода обучения; всесторонняя физическая подготовка.
Непосредственная ответственность за
постановку
и
проведение
учебновоспитательного процесса по физическому воспитанию в соответствии с учебным планом и
государственной программы возложена на кафедру физического воспитания ВУЗа.
Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа проводится спортивным
клубом совместно с кафедрой и общественными
организациями.
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены
на широкое привлечение студенческой молодежи
к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, на укрепление здоровья, совершенствования физической и спортивной подготовленности студентов. Эти мероприятия проводятся
спортивным клубом ВУЗа на основе широкой
инициативы и самостоятельности студентов, при
методическом руководстве кафедры физического
воспитания.
Работа выполнена по плану НИР Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры.
Формулирование целей работы.
Оптимальная частота занятий для студентов – 3 раза в неделю. Таким образом, структура оздоровительной тренировки, основу которой составляет бег на выносливость, выглядит
следующим образом.

Первая фаза (подготовительная) – короткая и легкая разминка не более 10-15 минут.
Включает упражнения на растягивание (для
мышц нижних конечностей и суставов) для профилактики травм опорно-двигательного аппарата. Использование в разминке силовых упражнений (отжиманий, приседаний).
Вторая фаза (основная) – аэробная. Состоит из бега оптимальной продолжительности и
интенсивности. Что обеспечивает необходимый
тренировочный эффект: повышение аэробных
возможностей, уровня выносливости и работоспособности, а также повышение УФЕ.
Третья фаза (заключительная) - «заминка», то есть выполнения основного упражнения с
пониженной интенсивностью, что обеспечивает
более плавный переход от состояния высокой
двигательной активности (гипердинамики) к состоянию покоя. Это значит, что в конце забега
необходимо уменьшить скорость, а после финиша еще немного пробежать трусцой или просто
походить несколько минут. Резкая остановка
после быстрого бега может привести к опасному
нарушению сердечного ритма вследствие интенсивного выброса в кровь адреналина. Возможен
также гравитационный шок в результате выключения «мышечного насоса», облегчающего приток крови к сердцу.
Четверная фаза (силовая по Куперу),
продолжительность 15-20 минут. Включает несколько основных общеразвивающих упражнений силового характера (для укрепления мышц
плечевого пояса, спины и брюшного пресса),
направленных на повышение силовой выносливости. После бега необходимо также выполнять
упражнения на растягивание в замедленном темпе, фиксируя крайние положения на несколько
секунд (для восстановления функций нагруженных мышечных групп позвоночника).
Результаты исследования.
Несмотря на всю простоту техники оздоровительной ходьбы и бега, на этом вопросе
следует остановиться несколько подробнее, так
как грубые ошибки в технике могут стать причиной травм опорно-двигательного аппарата.
Профессор Д.Д. Донской выделяет четыре ступени обучения технике оздоровительной
ходьбы и бега.
1 ступень – дозированная ходьба. Обычная ходьба в привычном темпе, но строго дозированная по длительности и скорости передвижения; при этом сохраняется индивидуальная
техника ходьбы. Как правило, это ходьба пассивная.
2 ступень – оздоровительная ходьба. В
работу включаются дополнительные группы
нижних конечностей и таза, что увеличивает общий расход энергии и значительно повышает ее
эффективность. Характерны особенности: активное отталкивание стопой, перенос ноги поворо-

2

том таза вперед с активным перекатом – за счет
притягивания тела вперед к опорной ноге; постановка стоп почти параллельно друг другу с минимальным разворотом. Нужно избегать «стопора» - натыкания». На край пятки, поэтому голень
не следует выносить слишком далеко вперед.
Таким образом, оздоровительная ходьба во многом напоминает спортивную – за исключением
подчеркнуто активной работы руками (что, кстати, совершенно не обязательно). Переход от
обычной ходьбы к оздоровительной осуществляется постепенно, с периодическим включением
новых элементов.
3 ступень – бег трусцой. Бег со скоростью 7-9 км/ч, джоггинг или «шаркающий» бег.
Его техника индивидуальна. Характерные особенности: невысокая скорость, «шлепанье» расслабленной стопой и жесткий удар пяткой об
опору в результате «натыкания».
4 ступень – легкий упругий бег (футинг)
со скоростью 10-12 км/ч является промежуточным этапом от бега трусцой к спортивному бегу.
При постановке ноги на опору мышцы стопы и
голени упруго напрягаются, а удар смягчается.
Приземление на внешний свод стопы с мягким
перекатом на всю стопу и одновременным поворотом таза вперед. Приземление, перекат и активное отталкивание стопой осуществляются
быстро, в одно касание; толчок мягкий. Такая
техника бега значительно улучшает амортизационные свойства суставов и предупреждает травмы. Однако переход к упругому бегу должен
происходить плавно и постепенно, по мере роста
тренированности и укреплении мышц связок и
суставов. Попытки начинающих имитировать
технику спортивного бега (высокий вынос бедра,
резкий толчок, широкий шаг) в результате нерационального расхода энергии вызывают резкое
увеличение ЧСС и быстро приводят к утомлению; тренировка становится не эффективной.
В связи с этим на первом этапе тренировки, когда уровень физической подготовленности крайне низок и двигательный аппарат полностью детренирован в результате многолетней
гиподинамики, должен применяться бег трусцой.
Это бег в облегченных условиях: полное расслабление; руки полуопущены, ноги почти прямые; мягкий, легкий толчок; мелкий, семенящий
шаг. В процессе многолетней тренировки постепенно вырабатывается рациональная и экономная техника, соответствующая индивидуальным
особенностям.
Выводы.
Таким образом, оздоровительная тренировка, занятия физической культурой должны
включать обучение основам психорегуляции,
закаливания и массажа, а также грамотный самоконтроль и регулярный врачебный контроль.
Только комплексный подход к проблемам массовой физкультуры может обеспечить эффектив-
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ность занятий для коренного улучшения здоровья современного человека.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем физического воспитания и спорта в
жизни современного человека.
1.
2.
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСОБИСТОСТІ ЯК НАУКОВОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Бутенко В.Г.
Академія педагогічних наук України
Анотація. У статті аналізуються проблеми духовності особистості, визначаються педагогічні умови формування духовності учнівської молоді у процесі навчально-виховної роботи.
Ключові слова: особистість, духовність, педагогічні умови,
навчально-виховний процес.
Аннотация. Бутенко В.Г. Формирование духовности личности как научно-педагогическая проблема. В статье анализируется проблема духовности личности, определяются педагогические условия формирования духовности учащейся молодежи в учебно-воспитательной работе.
Ключевые слова: личность, духовность, педагогические условия, учебно-воспитательный процесс.
Annotation. Butenko V.G. Forming spirituality of individuality as
a scientifically-pedagogical problem. In the article there is analyzed the problem of spirituality of individuality, pedagogical
conditions of forming spirituality of youth in the educational
process are determined.
Key words: individuality, spirituality, pedagogical conditions,
educational process.

Вступ.
Сьогодні чимало наукових праць у сфері філософії, психології, педагогіки присвячено
дослідженню проблеми духовності особистості
та її формування. На цю тему прагнуть розмірковувати філософи, акцентуючи увагу на теоретико-методологічних засадах становлення і розвитку духовності людини, висловлюють свої
погляди з питань духовного розвитку людини
психологи і педагоги, наголошуючи, що в сучасних умовах особливої гостроти набувають
питання формування духовної культури, системи духовних цінностей молодого покоління.
Можна бачити чимало рекомендацій і методичних порад щодо збагачення духовного світу
дітей та молоді, розвитку окремих проявів духовної культури учнів, становлення певної системи духовних пріоритетів та цінностей в житті
сучасника [3].
За таких обставин утверджується загальне враження по те, що зазначена проблема
усвідомлюється широкими колами наукової
громадськості, знаходиться у центрі уваги організаторів освіти і виховання і тому отримує належне теоретичне і практичне вирішення. При
цьому підкреслюється, що „загальна середня
освіта спрямована на забезпечення всебічного
розвитку особистості через навчання та виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських
цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, систем-

ності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями
і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави” [6].
Проте, як засвідчує сучасна практика вирішення вказаної проблеми, таке враження є помилковим і не завжди відповідає об’єктивним
реаліям буття, пов’язаним з духовним розвитком
особистості. Особливо гострими залишаються
такі питання, як роль і місце духовних цінностей
у вихованні дітей та молоді, ставлення сучасників до духовних цінностей у повсякденному житті, праці, побуті, творчості, оволодіння способами духовної самореалізації учнями загальноосвітньої школи, утвердження принципів духовності
у сфері професійної діяльності. Звідси виникає
потреба у проведенні наукових досліджень, які б
дозволяли більш глибоко осмислити сутність
цього складного явища в житті людини і суспільства, розкрити ряд особливостей духовності людини.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Академії педагогічних наук України.
Формулювання цілей роботи.
З метою послідовного й ефективного вирішення вказаної проблеми ми вважаємо доцільним
виділення
окремих
теоретикометодологічних положень, які б дозволяли більш
повно уявити складну природу духовності людини, її зумовленість та залежність від впливу певних чинників. Завдання дослідження полягають у
тому, щоб:
·
визначити сутність духовності, як складової
в системі ставлення людини до навколишньої дійсності і до самої себе;
·
розкрити зміст, сутність та функції духовного процесу в житті людини;
·
виділити окремі педагогічні умови, що забезпечують актуалізацію і розвиток духовних якостей особистості.
Результати дослідження.
На основі проведеного теоретичного
аналізу [4, 5, 7] можемо зазначити, що духовність є не міф і не вигадка суспільства, а це є та
реальність, з якою людина стикається щодня,
спостерігаючи її прояви у різних формах, зокрема у способах поведінки окремих людей, їх ставленні до природи, предметних речей, побуту,
цінностей мистецтва тощо.
Крім проявів духовності у своєму житті
людина сприймає і ті речі, які не мають такого
статусу, але які є залежними у певній мірі від
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духовної сфери й активності людини. Отже, залишати таке розповсюджене явище без належної
уваги, з боку науки, не можна, і тому в умовах
сьогодення все гостріше вченими наголошується
на необхідності глибокого осмислення природного явища, виявлення його закономірностей та
умов повноцінного розвитку. При цьому слід
зазначити, що попередній історичний досвід пізнання духовних процесів дозволив зробити головний висновок. Його зміст полягає в тому, що
духовність є тією категорією, яка пов’язана з
системою взаємовідносин людини і навколишньої дійсності. Поза людською свідомістю та
існуючою дійсністю духовність не існувала і існувати не може. Саме тому будь-які вигадки (міфічні, теологічні та ін.) щодо існування духовності за межами людської і суспільної свідомості є
звичайною помилкою. Наявність у минулому
подібних невірних поглядів на природу духовності можна пояснити лише недостатнім розвитком
наукового знання на певних історичних етапах
розвитку суспільства. Сьогодні, коли наука здатна дати аргументовану відповідь на це питання,
посилаючись на результати серйозних досліджень, йти шляхом примітивного й невірного
тлумачення природи духовності людини просто
неприпустимо, шкідливо для суспільства і його
майбутнього.
Можемо зазначити, що духовність людини є складним і багатоаспектним явищем і
тому його осмислення важливо здійснювати передусім на методологічному рівні, тобто в межах
тих наукових координат, які є відправними у
поясненні її сутності, природи, зовнішніх і внутрішніх залежностей, можливостей розвитку тощо. Для більш повного уявлення про це явище
нами запропоновано теоретичну модель, яка розкриває складові духовного процесу, їх взаємозв’язок та функціонування (рис. 1).

Рис 1. Складові духовного процесу
Визначаючи сутність духовності, можемо підкреслити, що це є образне освоєння навколишньої дійсності, яке відбувається завдяки свідомості людини, її вмінню сприймати, осмислювати та втілювати на практиці те, що набуло певного значення, цінності тощо. Саме тому у духовному розвитку можна виділити ряд важливих
проявів, а саме: гносеологічний, креативний та
діяльнісний.
Гносеологічний прояв духовності.
Складові духовного розвитку мають певну фун128

кціональну визначеність і тому відіграють важливу роль у цьому процесі. При цьому слід зазначити, що першоосновою духовності людини
та її визначальним джерелом є навколишня дійсність, яка оточує людину у повсякденному житті,
навчанні праці, відпочинку тощо. Саме навколишня дійсність є тим невичерпним джерелом, у
якому людина може черпати певні знання, набувати емоційний досвід, збагачувати свої уявлення, поняття, світоглядні цінності та орієнтири.
Отже, існує певна залежність духовного розвитку людини від того середовища, у якому вона
знаходиться, навчається, працює, спілкується.
Головною функцією середовища у духовному
процесі є гносеологічна. Адже завдяки навколишньому середовищу людина може взяти для себе
усе те, що накопичувалося віками під впливом
природних і соціально-історичних процесів, і що
може стати основою для становлення її духовних
сил та можливостей.
Залежно від того, яким є реальне пізнання навколишньої дійсності й відбувається
духовний розвиток людини, насичення новими і
необхідними знаннями, почуттями тощо. Обмежене у своєму змісті і формах пізнання навколишньої дійсності не може дати людині необхідний духовний досвід, спрощує її духовний
світ, знецінює окремі його аспекти, руйнує духовне ставлення до окремих проявів життя.
Звідси усвідомлюється важлива закономірність
духовного розвитку, а саме: духовний розвиток
особистості набуває реальності й сили передусім завдяки правильно організованому пізнанню
людиною навколишньої дійсності. Відкриті або
закриті форми ігнорування гносеологічних аспектів негативно позначаються на духовному
розвитку людини. Духовний розвиток особистості набуває необхідної сили й активності лише завдяки повноцінному пізнанню середовища, яке здатне позитивно впливати й збагачувати духовний світ людини.
Створити необхідні умови для повноцінного пізнання дійсності є актуальним соціальнопедагогічним завданням, суть якого полягає не у
згортанні можливостей пізнання навколишньої
дійсності, а навпаки – у створенні умов для її
повноцінного сприймання, осмислення, узагальнення тощо. Отже, саме цим шляхом суспільна
практика зможе ефективно впливати на цей процес, створюючи тим самим важливі передумови
для становлення духовності людини.
На жаль, можемо констатувати, що пізнання навколишньої дійсності, яке відбувається
сьогодні в системі шкільної освіти, ще не розкриває потенційних можливостей впливу на духовність людини. Йдеться, зокрема, про такі
сфери пізнання навколишньої дійсності, як суспільні відносини, сімейний побут, розвиток природи, становлення художньої культури і мистецтва та ін. У пізнанні цих питань людського життя

є ще чимало того, що залишається поза увагою
людини, що обмежує її шлях до освоєння справжніх духовних цінностей.
Креативний прояв духовності. На
шляху духовного розвитку людини важливо виділити її креативну активність, пов’язану зі створенням власного образу дійсності. Підкреслимо,
що цей образ не повинен нав’язуватися або передаватися у готовому, завершеному стані. Це було
б серйозною помилкою у зміцненні духовного
потенціалу людини. Свій образ дійсності має
виплекати людина, спираючись на власні сили,
набуті знання, емоційний досвід. Це стосується,
зокрема, таких проявів духовності, як моральноестетичний ідеал, система життєво важливих
пріоритетів і цінностей, уподобання у сфері мистецтва тощо. Створення власного образу навколишньої дійсності, виявлення особистісних
принципів та підходів до визначення життєвих
пріоритетів виявляє особливу роль та функцію
креативного прояву духовності.
Наше звернення до креативного прояву
духовності людини є не випадковим і зумовлене
тим, що особистість у процесі духовного становлення і розвитку не повинна бути споживачем
готових цінностей, норм поведінки, стилю взаємин у колективі тощо. Репродуктивне засвоєння
певних знань та досвіду не може позитивно
впливати на особистісний образ дійсності. Креативний характер цього процесу повинен стати
протидією щодо різних форм відхилень на шляху
становлення духовності людини. Адже, відпрацьовуючи власний механізм духовної самоорганізації, людина тим самим зможе відкрити хибні
уявлення про соціальні цінності, розвити вірні
морально-правові погляди, збагатити власну
емоційно-почуттєву сферу.
Образ дійсності, який закріплюється у
свідомості людини, повинен мати повноцінний
зміст, який би відповідав сучасним уявлення людини і суспільства про предмети, явища, процеси
тощо. Одним із прикладів цього є формування у
дітей та молоді образу людини з певною системою моральних цінностей. Яким повинен бути
цей образ, якими моральними рисами і якостями
має володіти сучасна людина? Відповіді на це
питання, на жаль, існуюча практика виховання
не дає. Серед широкої громадськості розгортається гостра дискусія щодо етики, яку мають
вивчати діти в школі. Вона повинна мати світський чи релігійний зміст, орієнтувати школярів на
моральні норми поведінки, виплекані історією
українського народу чи привнесені з культурного
досвіду інших країн?
Відповідь на це питання має бути однозначною, пов’язаною з тим, чи зможе пропонований учням курс етики забезпечити їх духовну
зрілість, чи задовольнить він їхні пізнавальні та
особистісні потреби у сфері моральних відносин,
чи дозволить створити власний образ людини,
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яка сповідує високі принципи моралі, визначені
національною культурою українського народу.
Діяльнісний прояв духовності. Акумульовані на рівні свідомості почуття і знання,
поняття і уявлення про навколишню дійсність
не можуть залишатися в якості власне духовного надбання особистості. Вони покликані допомагати людині і суспільству, сприяти організації різних форм і напрямів життєвого процесу.
Звідси виявляється необхідність того, щоб духовні цінності особистості знайшли своє практичне втілення, були використані у побуті, праці, навчанні, творчості, спілкуванні. Сьогодні
досить гострим сприймається питання про відкриття широких можливостей для втілення людиною власного образу дійсності, тобто образу
поведінки, відносин з іншими людьми, створення певних речей, організації художньо-творчого
пошуку.
Зазначимо, що ця складова духовного
розвитку людини заслуговує особливої уваги у
зв’язку з тим, що в умовах демократичного суспільства духовність людини не може залишатися
на рівні знань, почуттів, понять, уявлень, світовідношення. Цей процес обов’язково має охоплювати діяльність, пов’язану із використанням на
практиці набутого на особистісному рівні світоглядного, морального, естетичного досвіду. Для
духовної самореалізації дітей та молоді важливо
створювати відповідні умови. Це стосується ігрової, пізнавальної, навчальної, клубної, громадської, творчої спортивно-оздоровчої та інших
видів діяльності [9].
Безперечно, духовність людини – це
процес накопичення певного досвіду пізнання і
перетворення дійсності, коли особистість прагне
досягти конкретних прагматичних, пізнавальних,
творчих результатів. При цьому не слід думати,
що цей процес на цьому завершується. Як засвідчують результати психологічних досліджень,
шлях духовного розвитку продовжується, але
вже на більш високому рівні. Йдеться про зворотній процес, коли результати втілення людиною
образу дійсності певним чином сприймаються,
оцінюються або переосмислюються і на цій основі на рівні свідомості утворюється оновлений
або закріплюється попередній образ дійсності.
На прикладі такого процесу можна спостерігати
суттєві зміни, які відбуваються у духовному розвитку людини, зокрема у становленні світоглядних орієнтацій, визначенні морально-правових
засад життя, виявленні естетичного ставлення до
мистецтва.
Завершальним етапом, який засвідчує
духовний процес в житті людини є власне ставлення її до навколишньої дійсності. Це ставлення
виявляється у тому, що людина не залишається
байдужою до певних предметів чи явищ, цікавиться ними, відчуває потребу у взаємодії з ними. При цьому слід підкреслити, що цей процес
Харків-Донецьк 2005
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відбувається на основі раніше визначеного образу дійсності, тобто тих норм, правил, принципів,
цінностей. Які були людиною засвоєні і прийняті
як особистісно значущі. Результати такого духовного ставлення до навколишньої дійсності людина знаходить чи не знаходить підтвердження
своїм поглядам, уявленням, почуттям. Відбувається осмислення та переосмислення ціннісної
сутності окремих речей, подій, явищ суспільного
або особистісного життя. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у стимулюванні та зміцненні духовної активності особистості, особливо
у шкільному та студентському віці, спрямуванні
її духовних сил на глибоке сприймання і осмислення явищ дійсності.
Підсумовуючи, можемо зазначити, що
духовність людини за своєю сутністю не є унормованим або репродуктивно засвоєним каноном.
Це надзвичайно динамічна й рухлива категорія,
яка знаходиться у залежності від складових цього процесу, постійно змінюється під їх впливом.
І це є характерною ознакою духовності особистості, яка ніколи не залишається на рівні репродуктивно засвоєних норм чи правил, постійно
прагне наближатися до глибинних зв’язків, закономірностей навколишнього життя. При цьому
образ дійсності. Закріплений у свідомості людини виконує дві основні функції: акумулювання та
реалізації духовних сил і можливостей людини.
Перша функція полягає в тому, що образ дійсності, який закріплюється у свідомості людини,
постійно акумулює, інтегрує, об’єднує у собі все
те, що розкриває духовний зміст та цінність навколишньої дійсності. Друга функція виявляється в тому, що саме через духовний образ дійсності, сформований у свідомості особистості, відбувається транспозиція того, що пропонують для
духовного розвитку існуюча суспільна практика,
а також результати попереднього втілення людиною образу дійсності.
Висновки.
Для педагогічного забезпечення духовного розвитку особистості потрібно створити
відповідні умови. Їх декілька:
§ в системі шкільної та вузівської освіти забезпечити належним чином пізнавальний
процес, спрямований на повноцінне освоєння необхідних знань, понять та уявлень про
навколишню дійсність. Учнівський та студентській молоді потрібне глибоке пізнання
закономірностей розвитку природи, людини
і суспільства, життєва компетентність людини повинна бути спрямована на пізнання навколишньої дійсності, яка гармонійно поєднує у собі зміст і форму, внутрішнє і зовнішнє, суспільне й особистісне, минуле і сьогодення, реальне й бажане;
§ актуалізувати увагу особистості на її потенційних можливостях і ролі у створенні повноцінного власного образу дійсності. Саме
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образ дійсності, який акумулює у собі різні
види інформації, покликаний стати на перешкоді анатомуванню особистості, коли розвиваються одні і нехтуються інші аспекти
розвитку людини, коли звертається увага на
зовнішні і недооцінюються внутрішні параметри розвитку людини. Образ дійсності має
перетворитися у важливий механізм саморегуляції людини та глибокого усвідомлення
себе не лише як носія певних знань, але й
відповідального за сформовані життєві
принципи, цінності і норми;
§ залучати дітей та молодь до активних і різноманітних форм і способів духовної діяльності у сфері навчання, праці, побуту, мистецтва тощо. Середня і вища школа покликана відкрити широкий простір до апробації
на практиці духовних принципів які б гармонізували взаємини особистості з навколишнім світом, дозволили кожній людині переконатися на практиці, що духовність є всезагальним явищем їхнього життя, яке вносить необхідні елементи співвідношення, гармонії та краси, робить його змістовним і
повноцінним.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
формування духовної культури особистості.
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УМСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Донецкий государственный институт здоровья,
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Введение.
Умственная деятельность – высшая ступень человеческого познания, процесса отражения объективной действительности. Она позволяет получить знания об объектах, их свойства и
отношениях реального мира. В связи с чем одной
из важнейших государственных задач является
сохранение жизни и здоровья граждан физического и умственного труда.
Умственная деятельность зависит от физического состояния человека. Человек не предназначен природой для жизни. Углубленная умственная деятельность, связанная с высокими
технологическими процессами, компьютеризацией и другими благами цивилизации снижает
физическую подвижность человека, увеличивает
нервно-энергетические затраты, вследствие чего
человек расплачивается болезнями тела и души.
Физические упражнения необходимо выделить
как основную рекомендацию для поддержания
психического и физического здоровья, для восстановления людей умственного труда [1, 2, 3].
Наиболее глубоко в изучении взаимосвязи между физиологией и умственным трудом
продвинулись йоги и ученые, жившие во времена Древней Индии и Китая. До наших дней сохранилась масса древних письменных источников и учений (все виды йоги, практикуя которые,
человек может быстро восстанавливается после
интенсивных умственных или физических нагрузок; цигун – древнекитайская наука о релаксации
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и восстановления нормального тока энергии в
теле [1, 3, 4]. Сегодня мир медицины трудится
над созданием огромного количества медицинских препаратов, разработки методик и техник
для поддержания тела и нервной системы в тонусе. Но для того, чтобы понять наиболее полно
то, чего все-таки ученые хотят добиться, следует
рассмотреть зависимость и природу двух основных составляющих человека – тела и разума.
Человеческое тело – чудо природы. Это,
пожалуй, один из самых сложных и необыкновенных организмов существующих на Земле.
Природа миллионы, а возможно и миллиарды
лет ваяла эту сложнейшую и взаимосвязанную
на самых разных уровнях систему сосудов, связок, механизмов суставов, уникальный скелет.
Сегодня ученые признают, что не будь человеческого тела, то, пожалуй, до такого идеального
инструмента и «проекта» не додумались бы даже
научные центры в мире, все вместе взятые [3, 5,
6].
Но это то, что касается непосредственно
физиологической, материальной стороны человеческого существа. Человек, как известно – это
не только мягкая плоть, прикрепленная на кости
и обтянутая кожей, но и чрезвычайно сложная
система нервных каналов и сплетней, которые
регулируют функционирование органов и членов
тела.
Умственная деятельность значительно
изменила труд человека. Увеличилась напряженность труда соответственно задачам управления
все больших количеством объектов, параметров,
расчетов. Человек имеет дело не с прямым наблюдением, а с информационным отображением.
Растут требования к точности, скорости, надежности действия человека, к скорости психологических процессов, особенностям памяти, внимания, интеллекта, что сопровождается значительными расходами нервно-эмоциональной и умственной энергии, что диктует необходимость разработки рекомендации по снижению последствий умственных чрезмерных нагрузок [2, 5].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель: духовная и физическая реабилитация человека при напряженной умственной деятельности, нормализация основных процессов
мышления, интеллекта, связанных с гармоническим психическим развитием личности.
Задачи: оценить физиологическое утомление студентов в период экзаменационной сессии (умственное).
Разработать направленную на избежание
переутомления и причинения организму и психике травм.
Результаты исследования.
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У 25 студентов Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта и 30 студентов Европейского
университета в период экзаменационной сессии
изучены частота сердечных сокращений, АД,
напряженность зрения и чувство «онемения»
конечностей в динамике до и после сдачи последнего экзамена. У 85 % обследованных студентов до начала сессии пульс составлял 74 ±
0,93 уд/мин., АД – 120/70 ± 5,12 мм рт ст. у 93 %
обследованных. По субъективной оценке студентов остроты зрения – без изменений, чувство
«онемения», «ползания мурашек» не испытывала
вся обследованная группа.
При интенсивной и продолжительной
работе может наступить физиологическое утомление, для которого характерным является снижение работоспособности, внимания, памяти,
сосредоточенности. Ход утомлением понимают
совокупность временных изменений в физиологическом и психическом состоянии человека,
развивающихся в результате напряженной и
продолжительной умственной деятельности и
ведущих к ухудшению ее количественных и качественных показателей.
Утомление является защитной реакцией,
которая направлена против истощения функционального потенциала организма человека [5, 6].
Важно, чтобы утомление не перешло в
переутомление, поскольку при последних возможные патологические изменения в организме
человека и развитие заболеваний центральной
нервной системы.
Под влиянием умственной работы состояние психических функций претерпевает фазные изменения. В начале работы все функции
(память, внимание, восприятие) улучшаются, но
длительная умственная нагрузка оказывает угнетающие влияние на психическую деятельность,
вызывая ее утомление, т.е. такое состояние, которое сопровождается чувством усталости, снижением и работоспособности и выражается в
ухудшении количественных и качественных показателей работы.
Утомление возникает в случае несоответствия учебной нагрузки индивидуальным
особенностям человека.
Умственная деятельность человека определяется в основном участием в трудовом
процессе центральной нервной системы и органов чувств. При умственной работе уменьшается
частота сердечных сокращений, повышается
кровяное давление, ослабляются обменные процессы, уменьшается обеспечение кровью конечностей и брюшной полости, в то же время увеличивается поступление крови в мозг (в 8-10 раз по
сравнению с состояние покоя). Умственная деятельность очень тесно связана с работой органов
чувств, в первую очередь органов зрения и слуха. По сравнению с физической деятельностью в
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отдельных видах умственной деятельности (работа конструкторов, операторов ЭВМ, учащихся
и учителей) напряженность органов чувств увеличивается в 5-10 раз. Это предопределяет более
жесткие требования к нормированию уровней
шума, вибрации, освещенности при умственной
деятельности. Шум при подготовке к экзаменам
должен составлять 50-60 ДБ, освещение от 250
до 350 люкс.
На 21 день от начала сессии у 45 % студентов пульс составил в среднем 66±0,85
уд/мин., АД у 19 % - 135/80 мм рт.ст., у 11 % 95/60 мм рт ст. Студенты отмечают (75%) периодическое напряжение зрения, боли, «двоение»
букв текста, снижение запоминания отдельных
терминов, у 60 % периодически чувство «онемения» нижних конечностей.
Учитывая постулаты И.М. Сеченова, что
в основе феномена активного отдыха лежит физическая культура, восстанавливающая сердечно-сосудистую систему, снижающая общее
утомление, утомление мышц, и в целом повышаются работоспособность, позволило нам рекомендовать целый ряд физических упражнений
как основных способов борьбы с утомлением
при умственной работе. К ним в первую очередь
относятся упражнения, направленные на релаксацию, концентрацию и ауторегуляцию.
Активизируя деятельность нервной системы, релаксация регулирует степень психического возбуждения, настроение, позволяет сбросить психическое и мышечное напряжение.
Примеры некоторых релаксационных
упражнений.
1.
Лежите спокойно примерно 2
минуты, глаза закрыты. Попытайтесь представить помещение, в котором находитесь. Сначала
попробуйте мысленно обойти всю комнату
(вдоль стен), а затем проделайте путь по всему
периметру тела – от головы до пяток и обратно.
2.
Внимательно следите за своим
дыханием, пассивно сознавая, что дышите через
нос. Мысленно отметьте, что вдыхаемый воздух
несколько холоднее выдыхаемого. Сосредоточенность на своем дыхании в течение 1-2 минут.
Постарайтесь не думать ни о чем другом.
3.
Сделайте неглубокий вдох и на
мгновение задержите дыхание. Одновременно
резко напрягите все мышцы на несколько секунд, стараясь почувствовать напряжение во
всем теле. При выдохе расслабьтесь. Повторите 3
раза. Затеи полежите спокойно несколько минут,
расслабившись и сосредоточившись на ощущении тяжести своего тела. Наслаждайтесь этим
приятным ощущением.
4.
Упражнение для мышц ног. Напрягите сразу все мышцы ног – от пяток до бедер. В течение нескольких секунд фиксируйте
напряженное состояние, стараясь почувствовать

напряжение, а затем расслабьте мышцы, Повторите 3 раза.
Затем полежите спокойно в течение нескольких минут, полностью расслабившись и
ощущая тяжесть своих расслабленных ног.
Все звуки окружающей среды регистрируйте в сознании, но не воспринимайте. То же
самое относится и к мыслям, однако не пытайтесь их побороть, их нужно только регистрировать.
Следующие упражнения идентичны упражнению, описанному выше, не относятся к
другим мышцам тела: ягодичные мышцы,
брюшной пресс, мышцы грудной клетки, мышцы
рук, мышцы лица (губы, лоб).
В заключение мысленно «пробегитесь»
по всем мышцам тела – не осталось ли гденибудь хоть малейшего напряжения. Если да, то
постарайтесь снять его, поскольку расслабление
должно быть полным.
Завершая релаксационные упражнения,
необходимо сделать глубокий вдох, задержать
дыхание и на мгновение напрячь мышцы всего
тела: при выдохе расслабьте мышцы. После этого долго лежите на спине – спокойно, расслабившись, дыхание ровное, без задержек. После
выполнения этих упражнений человек почувствует себя отдохнувшим, полным сил и энергии.
Неумение сосредоточиться – фактор,
тесно связанный с умственным переутомлением,
он может привести к истощению, главным образом психическому. В этом случае упражнения на
концентрацию незаменимы.
Примерный порядок концентрационных
упражнений.
1.
Постарайтесь, чтобы в помещении, где вы предполагаете заниматься, не было
зрителей.
2.
Сядьте на табуретку или обычный стул – только боком к спинке, чтобы не
опираться на нее. Стул ни в коем случае не должен быть с мягким сидением, иначе эффективность упражнения снизится. Сядьте как можно
удобнее, чтобы вы могли находиться неподвижно в течение определенного времени.
3.
Руки свободно положите на колени, глаза закройте (они должны быть закрыты
до окончания упражнения, чтобы внимание не
отвлекалось на посторонние предметы – никакой
визуальной информации).
4.
Дышите через нос спокойно, не
напряженно. Старайтесь сосредоточиться лишь
на том, что вдыхаемый воздух холоднее выдыхаемого.
5.
А теперь два варианта концентрационных упражнений:
а) концентрация на счете мысленно медленно считайте от 1 до 10 и сосредоточьтесь на
этом медленном счете. Если в какой-то момент
мысли начнут рассеиваться, и вы будете не в

3

состоянии сосредоточиться на счете, начните
считать сначала. Повторите счет в течение нескольких минут;
б) концентрация на слове: выберете какое-нибудь короткое (лучше всего двусложное)
слово, которое вызывает у вас положительные
эмоции, или же с которыми связаны приятные
воспоминания. Пусть это будет имя любимого
человека, или ласковое прозвище, которым вас
называли в детстве родители, или название любимого блюда. Если слово двусложное, то мысленно произносите первый слог на вдохе, второй
– на выдохе.
Сосредоточьтесь на «своем» слове, которое отныне станет вашим персональным лозунгом при концентрации. Именно такая концентрация к желаемому результату – релаксация
всей мозговой деятельности.
6.
Выполняйте
релаксационноконцентрационные упражнения в течение нескольких минут. Упражняйтесь до тех пор, пока
это доставляет удовольствие.
7.
Закончив упражнение, проведите ладонями по векам, не спеша откройте глаза и
потянитесь. Еще несколько мгновений спокойно
посидите на стуле. Отметьте, что вам удалось
победить рассеянность.
При умственной деятельности головной
мозг потребляет огромное количество калорий.
Следовательно, мозгу и телу в целом необходимо правильное питание, особенно для повышения умственных возможностей.
В нашей пище всегда должен быть фосфор – важнейший элемент, входящий в состав
белков, нуклеиновых кислот, костной ткани. Соединения фосфора принимают участие в обмене
энергии (аденозинтрифосфорная кислота и креатинфосфат являются аккумуляторами энергии), с
их превращениями связаны мышечная и умственная деятельность, жизнеобеспечение организма. Фосфор влияет на деятельность сердца и
почек. Потребность взрослого в фосфоре – 1200
мг/сут (1,2 г). Ученые установили, что мясо не
является необходимым элементом питания, и
при постоянном его употреблении в организме
накапливаются элементы, которые постепенно
загрязняют стенки сосудов, что приводит к снижению их способности переносить кислород по
организму и в частности к головному мозгу, так
как сосуды головного мозга являются наиболее
чувствительными.
Есть лучше чаще, но меньше, потребляя
как можно больше круп, фруктов и овощей, совмещая с обильным потреблением жидкости.
Подобный рацион будет способствовать небольшой нагрузке органов пищеварения и через 2-3
недели такой диеты можно заметить существенные положительные изменения в своей способности к умственному труду.
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Таким образом, активная умственная
деятельность – это способность максимально
использовать резервы своего тела и духа, это
путь достижения духовного совершенства.
Выводы.
1.
Объективная оценка состояния
студентов в период экзаменационной сессии установила снижение активности сердечнососудистой системы, а так же признаки перераспределения поступления крови в мозг и нижние
конечности.
2.
Разработан комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику переутомления при напряженной умственной деятельности.
3.
Рекомендованы физические упражнения релаксационного и концентрированного характера, направленные на снижение психического и умственного напряжения, степени
психического переутомления.
4.
Рекомендованный образ жизни
позволит быстро восстановить и повысить способность мозга к работе, и будет поддерживать
высокий тонус тела в целом.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения активности мозга дифференцировано при малых и больших нагрузках на мозг с последующей разработкой программ предупреждения отрицательных
влияний напряженной умственной деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ДУХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕЙ
Величко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассматривается развитие духовной
личности от воздействия национальных идей, формирующих
моральные качества, которые содержат повышенный уровень
рационального начала в структуре создания и сторонах общения, создавая условия для распространения гуманных
связей и отношений между людьми в обществе.
Ключевые слова: духовная личность, национальные идеи,
моральные качества, рациональная основа, гуманные отношения.
Анотація. Величко В.М. Духовна особа під впливом національних ідей. В статті розглядається розвиток духовної особис-
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тості під впливом національних ідей, що формують моральні
риси, які утримують підвищений рівень раціонального початку у структурі свідомості та сторонах спілкування, утворюючи умови для розповсюдження гуманних зв’язків та відносин між людьми у суспільстві.
Ключові слова: духовна особистість, національна ідея, моральні риси, раціональний початок, гуманні відносини.
Annotation. Velichco V.N. Spiritual person under act of national
ideas. The article deals with the development of spiritual personality from the influence of national ideas, forming the moral
qualities containing a higher level of rational part in the structure
of conscience and communication sides, creating the conditions
for expanding humane ties and relations among the people in
society.
Key words: spiritual personality, national, ideas, moral qualities,
rational basis, humane relations.

Введение.
От воздействия национальных идей
формируются гуманные моральные качества,
способствующие развитию духовной личности.
Повышение уровня культуры общества
возможно осуществить путем развития духовной
личности через распространение национальных
идей в социальных институтах семьи, образования, культуры и средств массовой информации.
Рассмотрение национальных идей при
разнообразии идеологий современности [1], распространенность украинского языка в юговосточной Украине [2], идеологическое воздействие на общественное сознание [3], на стороны
общения [4], а также на формирование моральных качеств личности [5].
От воздействия национальных идей
формируются моральные качества с повышенным содержанием рационального начала в общественном сознании, способных распространять
гуманные отношения для развития духовной
личности.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей.
Целью данной работы является определение моральных качеств от воздействия национальных идей для развития духовной личности.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть пути и способы распространения национальных идей;
2. На основе социологического опроса
студентов определить наличие моральных качеств от воздействия национальных идей;
3. В национальных моральных качествах
выявить уровень рационального и эмоционального начала;
4. От повышенного содержания рационального начала в моральных чертах определить
развитие гуманных социальных отношений;
5. Установить то, что от распространенности гуманных отношений создаются благоприятные условия для развития духовной личности.
Объект исследования: духовная личность в современном обществе.

Предметом данного исследования является развитие духовной личности от воздействия
национальных идей.
Результаты исследования.
Распространение национальных идей в
обществе является особенно актуальным со времени построения самостоятельной и независимой Украины (1991 г.). Решение данной проблемы связано с широким приобщением граждан к
украинскому языку, истории и культурному национальному достижению. Достаточно противоречиво проблема украинизации решается в юговосточном регионе Украины, в частности Донецкой и Луганской областях, где проживают граждане разных национальностей.
По данным переписи населения, в частности Донецкой области украинцев насчитывается 50,7%, в Луганской – 52,1%, а русских соответственно – 43,6% и 44,5%, а затем значатся
белорусы, евреи, греки, татары, молдаване и др.
В результате проведенного социологического
опроса было определено то, что все население
Донецкой и Луганской областей считают родным
украинский язык в 1926 г. – 61,7%, в 1959 – 44%,
в 1970 – 43,8%, в 1979 – 43%, а в 1989 – 43%, в
то время как русскому отдают предпочтение в
1926 г. – 38,3%, в 1959 – 55,4%, в 1979 – 56,2%, в
1979 – 57%, а в 1989 – 56,5%. Как показывают
цифровые статические данные, большая часть
населения Донецкой и Луганской областей с
1926 по 1989, т.е. за 63 года численность украиноязычного населения снизилась на 18,2%, а
русскоязычного – увеличилась на 18,2%. Здесь
предложены статистические данные без рассмотрения социально-экономических причин и
значимых воздействующих факторов недавнего
общественного режима на эти количественные
изменения.
За годы независимости Украины началась активная работа на государственном уровне
по приобщению населения к достижениям украинской культуры. Проводится широкая повсеместная пропагандистская деятельность по распространению украинского языка, особенно среди
подрастающего поколения – во всех учебных
заведениях страны изучается украинский язык,
история Украины, отечественная и зарубежная
культура как нормативные учебные дисциплины,
организованы классы и школы с углубленным
изучением языка, ведется кружковая работа для
детей и взрослых. Большинство телевизионных
программ проводится на украинском языке, на
государственном – печатаются многие газеты,
журналы, переводятся художественная, научная
литература и др.
За годы независимой Украины (14 лет)
произошли существенные изменения и сдвиги в
деле распространения национальных идей и в
юго-восточной части Украины, однако многие
жители данного региона предлагают придать
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статус государственного и русскому языку, считая, что двуязычие никак не помешает развитию
уровня культуры современного общества. Распространенность двух славянских языков в обществе, учитывая его исторические особенности
развития, на данном этапе не допустить регионального разъединения общества, сохранить территориальную целостность для эффективного
социально-экономического развития страны. А
всяческие попытки насильственного приобщения
к чему-либо будут мешать реализации демократических принципов в свободном выборе решений каждого члена общества.
От широкого распространения и воздействия национальных идей через социальные институты семьи, образования, культуры, средств
массовой информации и др. осуществляется
формирование у граждан комплекса моральных
черт, связанных с проявлением национальной
исключительности и своеобразия в общественном сознании и поведении. Распространенность
национальных идей в обществе формирует у
граждан такие моральные черты, как национальный патриотизм, героизм, верность, преданность,
честь, достоинство, солидарность, доверчивость,
самопожертвование, уважительность и т.д. Каждая моральная черта в этом комплексе имеет
следующее смысловое содержание:
·
патриотизм – любовь к родине, преданность
своему отечеству, народу; готовность на
жертвы и совершение подвигов во имя интересов своей родины;
·
героизм – способность к свершению подвигов, самоотверженность и мужество, проявление доблести;
·
верность – постоянство к кому или чемулибо, к идее;
·
преданность – приверженность, проникнутая любовью и верностью, привязанности;
·
честь – оказывать уважение и почтение;
достоинство, которое вызывает уважение,
беспорочность, безукоризненная честность
по отношению к службе, поведению;
·
достоинство – положительное качество человека, сознание ценности этих свойств и
уважение к себе;
·
солидарность – единодушие, общность интересов, активное сочувствие чьим-либо
действиям или мнениям; совместная ответственность;
·
доверчивость – уверенность в чьей-нибудь
добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношении к кому-нибудь;
·
самопожертвование – жертвование своими
личными интересами ради других;
·
уважительность – почтительное отношение,
основанное на признании чьих-нибудь достоинств.

Харків-Донецьк 2005
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Обобщенность смысловых характеристик вышеперечисленных моральных качеств
определяет ведущее личностное проявление каждого гражданина в стремлении к деятельностной и поведенческой активности во имя отечества и своего народа. Национальные моральные
качества содержат повышенный уровень рационально-альтруистического проявления в общественном сознании, сторонах общения и развивают
гуманную, духовную личность. А главная целевая направленность такой личности заключается
в стремлении к национальному единству, повышению уровня культуры общества.
Теоретическое рассмотрение сформированных моральных черт от воздействия национальных идей выявляет преобладание рационального начала в сознании личности и сторонах
общения. Об этом свидетельствует гуманная
личностная направленность в содержании национальных моральных качеств. Данные теоретические выводы подтверждаются результатами
социологического опроса 351 студента, из шести
государственных и коммерческих донецких вузов, преимущественно гуманитарных специальностей (педагог, психолог, тренер, социолог,
правовед, филолог и др.). Анкетирование проводилось среди студентов в возрасте от 15 до 36
лет (дневная и заочная форма обучения), 268 женского и 83 – мужского пола, 244 - украинской, 95 - русской, 6 - греческой, 4 - татарской, 1
- эстонской и 1 - армянской национальности,
проживающих в городах и селах Донецкой и Луганской областей. Одна из предложенных реципиентам анкет была направлена на выявление
наличия национальных моральных качеств, а
другая – на преобладание в их содержании эмоционального и рационального начала.
В результате проведенного опроса было
выявлено наличие моральных качеств от воздействия национальных идей, что подтверждается
полученными ответами в соотношении 1651 ответ к 1383 ответам или 54 % к 46 % от общего
количества ответов – 3034, где разница в пользу
наличия этих черт составляет 268 ответов, т.е. 8
%. Кроме того, у большинства студентов было
выявлено отсутствие моральных качеств, таких
как чувства национального патриотизма у 327
человек (93 %), героизма у 318 человек (91 %),
преданности национальным идеям у 312 человек
(89 %), самопожертвование во имя отечества у
290 человек (83 %) и верности – у 279 человек
(79 %).
От наличия национальных моральных
черт у реципиентов возникает понимание о преобладании эмоционального и рационального начала в их содержании.
Рассмотрение ответов о содержании национальных моральных качеств доказывает в
них преобладание рационального начала, выраженного в 1225 ответах, а наличие эмоциональ136

ной основы – в 982 ответах, их наполняемости в
моральных чертах, что составляет 56 % к 44 % от
общего количества ответов – 2207 с разницей в
243 ответа или 2 %.
Результаты ответов при выявлении отсутствия моральных качеств от воздействия национальных идей подтверждают своеобразие
менталитета у студенческой молодежи, тем самым подчеркивают региональную мировоззренческую особенность у населения юго-восточной
части Украины, которое отдает предпочтение
моральным чертам от воздействия интернациональных идей, содержащих еще большую рациональную наполняемость.
Преобладание рационального начала в
моральных качествах от воздействия национальных идей опирается на повышенную активность
операций мышления, которые включают сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение
и умозаключение, а также познавательных процессов внимания, восприятия, памяти и волевых
усилий в противоположность эмоциональным
механизмам – ощущения, воображения и чувствам как целостным элементам структуры сознания.
Повышенный уровень рационального
начала в структуре сознания и действенное его
проявление порождает гуманное поведение, основанное на необходимости и целесообразности
поддерживать тесные, человеколюбивые отношения между людьми на уровне национальных
взаимосвязей. Именно стремление к развитию
национальных межличностных отношений дает
возможность сохранять жизнестойкость и этническое единство в противоположность эмоционально-эгоистическому поведению, создающему
условия для взаиморазрушения малых и больших
социальных общностей.
Преобладание рационального начала в
структуре сознания от воздействия национальных идей порождает гуманное общественное
поведение и духовно обогащает граждан. Более
высокий уровень рациональной основы развивает духовную личность, формирует гуманные связи и отношения, которые создают условия для
национального единства, международной и общечеловеческой интеграции.
Выводы.
От воздействия национальных идей на
граждан, как доказывают результаты исследования, формируются моральные качества, которые
содержат повышенный уровень рационального
начала в структуре сознания и сторонах общения, создавая условия для распространения гуманных связей и отношений между людьми, тем
самым, обеспечивая развитие духовной личности, способной достигать национального единства.
Распространение национальных идей в
обществе следует осуществлять путем ком-

плексной взаимосвязанной работы социальных
институтов семьи, образования, культуры,
средств массовой информации и др. для формирования, гуманных моральных качеств у граждан
современного общества.
В будущих научных изысканиях есть необходимость определить взаимосвязь воздействия идеологического разнообразия и внутренних
потенциальных человеческих возможностей для
духовного развития личности.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ МОРАЛЬНОЇ
ВИХОВАНОСТІ У ДІТЕЙ 9-ТИ РІЧНОГО
ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ
КУЛЬТУРОЮ
Голуб В.А.
Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Анотація. У статі розглядається вікові особливості формування структури особистості дітей 8-ми річного віку та взаємозв’язок моральних якостей, фізичного, інтелектуального
розвитку, функціональних можливостей у процесі занять
фізичною культурою.
Ключові слова: моральні якості, фізичний розвиток, інтелектуальний розвиток, діти 8-ми років, факторний аналіз.
Аннотация. Голуб В.А. Особенности формирования основных компонентов моральной воспитанности у детей 9-ти
летнего возраста в процессе занятий физической культурой.
В статье рассматривается возрастные особенности формирования структуры личности детей 8-ми лет и взаимосвязь
моральных качеств, физического, интеллектуального развития, функциональных возможностей у процессе занять физической культурой.
Ключевые слова: моральные качества, физическое развитие,
интеллектуальное развитие, дети 8-ми лет, факторный анализ.
Annotation. Holub V.A. The article shows the peculiarities of the
formation the structure of eight – year – old children’s personality
during the process of physical training and going in for sport.
Interrelation of the moral qualities, physical mental development
and functional opportunities in the age development of eight –
year – old children’s personality is defined in this article.
The key words: moral qualities, physical development, mental
development, eight – year – old children’s, factor analysis.

Вступ.
В сучасних умовах розбудови Української
держави особливого значення й актуальності
набуває проблема виховання особистості, з високим рівнем фізичного і морального розвитку. На
вирішення цієї проблеми націлюють основні нормативні документи: - Закон України ”Про фізи-
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чну культуру і спорт”, Цільова комплексна програма ”Фізичне виховання – здоров’я нації”,
Указ Президента України ”Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”
[1,2,3].
Фізичне виховання школярів [5] це не
тільки розвиток фізичних здібностей і навчання
рухових навичок, а й всебічне виховання особистості.
Проте центральною ланкою у виховані
особистості [6] є мораль. Мораль (від фр. morale)
– моральність, сукупність норм і принципів поведінки людей відносно до суспільства, праці,
людей та самого себе.
Моральне виховання – суспільне явище,
воно підпорядковується законам суспільного
розвитку, втім водночас його слід розглядати як і
процес, специфічні функції якого здійснюється
за власними правилами і законами.
Проблеми морального виховання особистості у процесі занять фізичною культурою вивчали
П.Ф.Лесгафт,
С.К.Архангельський,
В.В.Белорусова, І.Н.Решетень, М.Й.Станкін та
інші.
На сучасному етапі велику увагу приділяли ці проблемі Л.В.Волков, Б.М.Шиян, І.Д. Бех,
та інші.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Переяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Визначити взаємозв’язок моральних якостей, фізичного, інтелектуального розвитку та функціональних можливостей у віковому розвитку особистості у дітей 9ти річного віку у процесі занять фізичною культурою.
Методи та організація дослідження. У
досліджені взяли участь 56 учнів 9-ти років (29
хлопчиків і 29 дівчаток) котрі навчаються у 4-их
класах міста Переяслав – Хмельницького.
Під час роботи були використані наступні методи : аналіз науково-методичної літератури і узагальнення передового педагогічного досвіду, антропометрії, динамометрії, хронометрії,
анкетування, експертної оцінки і факторного
аналізу.
Результати дослідження.
Результати досліджень та їх обговорення. В дослідженні використаний факторний аналіз[5], який дозволив не тільки виділити основні
компоненти кожного фактору, та на основі факторної дисперсії показати, які параметри відіграють вирішальну роль в формуванні пошукового набору факторів.
Структура фізичного розвитку, фізичної
підготовленості, функціональної підготовленості, моральних якостей та інтелектуального розвитку хлопців 9-ти років(Таб.1) яка об’єднує 25
Харків-Донецьк 2005
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параметрів складається із 5-ти факторів загальна
сума дисперсії яких становить 76,5%.
Факторний аналіз дозволив визначити
генеральний фактор з загальним внеском 31,5%,
у якому найбільш вагомі значення мають показники інтелектуального розвитку – знання з читанки (0,876), математики (0,853), трудове навчання (0,703), Я і Україна (0,868), та моральної вихованості – взаємодопомоги (0,879), працьовитості (0,864), відповідальності (0,922), справедливост (0,837), чесності (0,865) та комплексний
показник моральної вихованості (0,972).
Моральне виховання [6] молодших школярів здійснюється насамперед у процесі навчання. На основі навчання формується світогляд дітей[7], розвиваються їхні пізнавальні сили, закладаються моральні підвалини особистості. Усвідомлюючи явища навколишнього світу,
аналізуючи стосунки між людьми, дитина виробляє правильне ставлення до життя, починає розуміти взаємозв'язки в суспільстві.
Цей фактор отримав назву ”інтелектуально – моральний розвиток”.
У другому факторі 16,5% значну вагу
мають показники функціональної підготовки –
ЧСС після навантаження (0,827), перша хвилина
відновлення (0,839), друга хвилина (0,940), третя
хвилина (0,823) та індекс гарвардського степ –
тесту (0,978).
Слід відмітити, що у 9 років основний
вид діяльності є ігровий. Отже, високі пульсові
[5,7] режими характерні для цього віку. Тобто
процеси відновлення і втоми знаходяться на високому рівні.
Цей фактор отримав назву ”функціональні можливості”, таблиця 1.
Основу третього фактора 10% становлять показники фізичної підготовленості: швидкості - біг 30м(0,808),швидкісно – силові показники - стрибок у довжину (0,824).
Високі темпи розвитку [5] цих якостей
характерні для хлопців 9 років. Цей вік має сенситивні періоди для розвитку цих якостей. Виходячи з цього цей фактор отримав назву ”швидкість та швидкісно – силовий”.
До четвертого фактора 10,5% увійшли
показники фізичного розвитку - вага тіла (0,825)
та довжина тіла (0,797). Це пояснює інтенсивний
біологічний розвиток ваги тіла та довжини тіла у
цьому віці. Відповідно, фактор отримав назву
”фізичний розвиток”.
У п’ятий фактор 8,8% увійшов з найбільшим коефіцієнтом показник ЧСС до навантаження (0,708), швидкісно – силовий показник –
вистрибування вгору (0,567). Це дає нам підстави
назвати цей фактор ”швидкісно – силовий”
Структура фізичного розвитку, фізичної
підготовленості, функціональної підготовленості, моральних якостей та інтелектуального розвитку дівчат 9-ти річного віку яка об’єднує 25 па138

раметрів складається із 5-ти факторів (Таб.2)
сума дії дисперсії яких становить 72,4%.
Таблиця 1
Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального
розвитку хлопців 8-ми років
Виміри

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фізичний розвиток
Вага,

082*

142

003

825

170

Довжина тіла

017

063

076

797

088

Динамометрія

243

005

292

445

530

Біг 30м.

226

027

808

264

270

Біг-300м.

033

207

217

596

093

Біг-2х15.

198

036

452

098

682

Вистрибування

177

186

554

189

567

Нахил вперед

391

125

068

530

393

025

026

824

117

107

Фізична підготовленість

Стрибок у дов.

Функціональні можливості
ЧСС до навантаження
Після навантаження

130

042

198

017

708

025

827

122

053

405

1 хв

031

839

255

116

073

2 хв

010

940

070

189

178

3 хв

011

823

270

051

270

ІГСТ

031

978

027

092

057

Читанка

876

034

083

222

026

Математика
Труд. Навчання

853

135

096

170

005

703

089

277

339

030

Я і Україна

868

032

197

106

133

Взаємодопомога

879

012

0,173

0,156

021

Працьовитість
Відповідальність

864

086

305

029

0,073

922

087

171

035

040

Справедливість

837

174

112

192

142

Чесність
Комплексний
показник
мор.вих
Дисперсія
вибірки
Загальна сума
дисперсії

865

142

009

033

111

972

030

119

097

013

7,869

4,123

2,493

2,619

2,190

31,5%

16,5%

10%

10,5%

8,8%

Оцінка знань

Рівень моральної вихованості

*нуль та кома пропущені
Факторний аналіз дозволив визначити
генеральний фактор з загальним внеском 26,5%,
у якому найбільш вагомі значення мають показники інтелектуального розвитку – знання з читанки (0,760), математики (0,802), Я і Україна
(0,815), та моральної вихованості – взаємодопомоги (0,849), працьовитості (0,953), відповідальності (0,785), справедливості (0,707), чесності
(0,641) та комплексний показник моральної вихованості (0,943). Таку тенденцію ми спостерігаємо у хлопців цього віку. Цей фактор отримав
назву ”інтелектуально – моральний розвиток”.

Таблиця 2
Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального
розвитку дівчат 8-ми років
Виміри

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фізичний розвиток
Вага,

0,132*

0,099

-0,076

0,882

-0,138

Довжина тіла

0,070

0,159

0,215

0,829

-0,185

Фізична підготовленість
Динамометрія
Біг 30м.
Біг-300м.
Біг-2х15.
Вистрибування
Нахил вперед
Стрибок у дов.

0,047

0,041

0,155

0,785

0,303

-0,096

-0,124

-0,636

-0,385

-0,044

0,129

0,075

-0,728

-0,047

0,110

-0,418

0,127

-0,347

0,245

-0,504

0,192

0,231

0,684

0,153

0,225

0,080

0,077

-0,102

-0,013

0,642

0,038

0,222

0,511

-0,108

-0,062

Функціональні можливості
ЧСС до навантаження
Після навантаження

0,057

0,536

0,453

0,138

-0,122

-0,198

0,858

0,018

-0,014

-0,037

1 хв

-0,102

0,901

0,061

0,108

-0,004

2 хв

0,131

0,949

0,067

0,107

0,098

3 хв

0,335

0,738

0,172

0,052

-0,053

ІГСТ

-0,095

-0,975

-0,084

-0,096

0,004

Читанка

0,760

0,024

0,055

-0,155

-0,367

Математика

0,802

0,102

-0,058

0,211

-0,260

Труд. Навчання

0,477

0,274

-0,445

-0,047

-0,457

Я і Україна

0,815

0,196

0,001

0,059

-0,383

Взаємодопомога

0,849

0,116

0,078

0,112

0,263

Працьовитість

0,953

-0,018

0,062

-0,020

0,085

Відповідальність

0,785

0,309

-0,106

0,193

0,080

0,707

-0,260

0,229

-0,015

0,256

0,641

-0,183

-0,054

0,070

0,356

0,943

-0,003

0,050

0,078

0,243

6,621

4,749

2,405

2,517

1,800

26,5%

19%

9,6%

10,1%

7,2%

Оцінка знань

Рівень моральної вихованості

Справедливість
Чесність
Комплексний
показник
мор.вих
Дисперсія
вибірки
Загальна сума
дисперсії

*нуль та кома упущені
До другого фактора увійшли показники
функціональної підготовленості – ЧСС після навантаження (0,858), перша хвилина відновлення
(0,901), друга хвилина (0,949), третя хвилина
(0,738) та індекс гарвардського степ – тесту
(0,975). Фактор отримав назву ”функціональні
можливості”.
Основу третього фактора 9,6% становлять показники фізичної підготовленості: швидкості - біг 30м (0,636),швидкісно – силові показники – вистрибування вгору (0,684), та витривалості (0,728), таблиця 2.
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Високі темпи розвитку [5] цих якостей
характерні для дівчат 9 років. Цей вік має сенситивні періоди для розвитку цих якостей. Виходячи з цього цей фактор отримав назву ”швидкість
та швидкісно – силова витривалість”.
У четвертому факторі 10,1%, становлять
показники фізичного розвитку - вага тіла (0,882)
та довжина тіла (0,829). У цьому факторі вагомий коефіцієнт має також динамометрія (0,785).
У дівчат 9 років спостерігаються високі
темпи розвитку [5] довжини і ваги тіла і динамометрії. Цей вік характерний сенситивним періодом розвитку цих показників. Виходячи з цього
цей фактор отримав назву ”фізичний розвиток”.
У п’ятий фактор 7,2%, увійшов з високим вагомим коефіцієнтом – нахил вперед
(0,642), що дає нам підстави назвати цей фактор
”гнучкість”.
Висновки.
Результати досліджень показали, що
структура особистості, яка складається з фізичного розвитку, фізичної підготовленості, моральних якостей та інтелектуального розвитку дітей 9-ти років визначилась п’ятьма ортогональними факторами при різних показниках внеску їх
складових. Це дає підстави стверджувати, що
цей період є сенситивним для формування моральних якостей в процесі занять фізичною культурою, що вимагає розробку системи фізичних
вправ, яка б дозволила на уроці фізкультури формувати ці якості.
Вікові особливості молодших школярів
(висока емоційність і рухливість, нестійка увага,
конкретність мислення і пам’яті, підвищена втома), диктують учителю необхідність творчого,
застосування різноманітних методів навчання і
виховання. Потрібно підкреслити, що саме фізичне виховання більш за все задовольняє високу
рухову активність молодших школярів. Потяг
учнів до уроків особливий, що створює сприятливі умови для використання занять фізичною
культурою у виховних цілях.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
морального виховання дітей молодшого шкільного віку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ДОПРИЗОВНОГО
ВІКУ
Гончаренко О.С.
Слов’янський державний
педагогічний університет
Анотація. В статті розглядається стан фізичної підготовки
молоді на основі державного тестування старшокласників м.
Слов’янська і Слов’яського району, в період з 1999-2004
роки. Визначено проблеми подальшого вдосконалення організації та методики тестування з фізичної підготовки молоді
допризовного віку.
Ключові слова: фізична підготовка, державні тести, старшокласники допризовного віку.
Аннотация. Гончаренко О.С. Состояние физической подготовленности старшеклассников допризывного возраста. В
статье рассматривается состояние физической подготовки
молодёжи на основе государственного тестирования старшеклассников г. Славянска и Славянского района, в период с
1999-2004 года. Определены проблемы дальнейшего совершенствования организации и методики тестирования с физической подготовки молодёжи допризывного возраста.
Ключевые слова: физическая подготовка, государственные
тесты, старшеклассники допризывного возраста.
Annotation. Goncharenko O.S. State of physical preparedness of
senior pupils of pre-conscription age. The article deals with the
state of physical training of youth on the basis of state testing of
senior pupils in Slavyansk and Slavyansk region during 19992004 years. The problem of further improving of organization and
methods of testing of physical training of pre-conscription youth.
Key words: рhysical training; state tests; pre-conscription senior
pupils.

Вступ.
Сучасні форми і методи ведення бойових дій потребують всебічного розвитку особистості військовослужбовця, у тому числі і його
фізичного розвитку.
Особливу гостроту питання фізичного
виховання передбачає сьогодні, у вік науковотехнічної революції, забезпечуючи максимум
швидкості і зручності при мінімумі рухів. Різке
зниження фізичних навантажень, недостатня
рухлива активність учнів призводить до гіподинамії – «рухливого голоду», в той час коли оволодіння складною технікою, виконання бойових
дій потребує різнобічної фізичної підготовки
майбутнього воїна.
Аналіз досвіду роботи шкіл, наукових
досліджень, популярної педагогічної літератури
показує, що молоді люди призвані на військову
службу, слабко підготовлені фізично. Таке становище роз’яснюється перш за все тим, що учбові плани середніх загальноосвітніх шкіл передбачають лише дві години занять з фізичного виховання за неділю. Крім цього, до цих пір не налагоджені систематичні заняття з дітьми і підлітками, які мають відхилення у стані здоров’я, не
відпрацьована система оздоровчих заходів для
юнаків, у яких медична комісія під час обсте-
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ження і приписки їх до призовних ділянок виявила різні захворювання.
Для вирішення цієї проблеми виникла
потреба у проведенні спеціального дослідження,
яке визначить педагогічні передумови фізичної
підготовки школярів-допризовників в умовах
сучасної загальноосвітньої школи [3].
Фізична підготовка – один з найважливіших параметрів, який характеризує стан фізичних якостей і здоров’я людини [6]. За останнє
десятиліття в Україні склалась критична ситуація
відносно функціонального стану шкільної молоді. Дані призовної комісії військових комісаріатів
свідчать про те, що для служби в Збройних Силах України не придатний кожен п’ятий допризовник. Так за даними старшого лікаря призовної
комісії Слов’янського ВМВК: «…в період весіннього призову 2004 року в Слов’янському МВК
на військово лікарняну комісію пройшли медичне обстеження 1065 чоловік. З них визнали придатними до служби в Збройних Силах України
872 чоловіка. Визнані непридатними в мирний
час, обмежені придатністю у військовий час 141
чоловік, з виключенням з військового обліку 3
чоловіка, на додаткове обстеження було направлено 186 чоловік…» [4].
Необхідно також вивчати вихідний рівень фізичної підготовки допризовної і призовної молоді. Для цього потрібно реально оцінювати стан фізичного виховання в школах міст і районів, а також фізкультурно-спортивну роботу в
навчальних закладах. При оцінці потрібно приймати до уваги:
- переважаючу направленість учбово-спортивної
роботи в школах (на виконання програмних вимог, на організацію спортивної роботи, на досягнення оздоровчого ефекту і т.п.);
- реальні умови одержання закріплення навичок,
а також розвиток здібностей (наприклад, наявність природних умов, необхідних для оволодіння навичкам плавання, кросова підготовка);
- рівень теоретичної підготовки учнів (уява о
користі занять фізичною культурою і спортом,
механізму впливу фізичних вправ на організм,
знання конкретних психофізичних вимог, які
вимагає військова служба).
Основною організаційною формою, в якій навчання, виховання і розвиток з’єднаються в одне
ціле – урок фізичної культури. Він у даному випадку носить учбово-тренувальний характер і
базується на загальноприйнятої схеми, яка дозволяє:
- поступово збільшувати фізичні навантаження,
доводячи її до максимальної в кінці основної
частини занять;
- приділяти належну увагу емоційній частини
занять, а сама: проводити їх жваво і цікаво, використовуючи різноманітні фізичні вправи, елементи рухливих та спортивних ігор, а також змагальний метод;

- добиватися підвищенню щільності занять. Поділив учнів на декілька груп, виконуючих окремі
вправи і елементи почергово, у різних секторах і
на різних снарядах.
Вирішення різноманітних завдань загальної фізичної і військово-прикладної підготовки
на уроках з фізичної культури та допризовної
підготовки пов’язана з тим, наскільки викладачами вправно використовуються дидактичні
принципи – свідомість і активність, систематичність і послідовність, наочності, міцності та інших [2].
Вивчення стану фізичної підготовленості старшокласників загальноосвітніх шкіл до
служби в Збройних Силах України, а також наукових досліджень рухової активності школярів
випускних класів, проведених О. Г. Сухарєвим
[8], О. П. Силлою [7], М. Т. Лебедєвою [5] в різні
пори року показали, що вона на 40-50% нижча
вікової потреби. Вище зазначеними авторами
встановлено, що за період навчання у школі фізична підготовка учнів певною мірою знижується. Ця обставина пояснюється науковцями, головним чином, зростанням у випускних класах навчального навантаження.
Комплексними дослідження, проведеними під керівництвом М. В. Антропової [1]
встановлено, що тривала сумарна розумова робота (заняття в школі, самопідготовка) поєднана
з різними видами навантаження, які становлять
68-72% добового часу бадьорості, є для 15-17річних учнів надмірною. Навантаження такого
роду викликають перевантаження центральної
нервової системи та механізмів регуляції основних фізіологічних систем організму: серцевосудинної, ендокринної, обміну речовин, ведуть
за собою погіршення стану здоров’я учнів з кожним роком навчання в школі.
Робота була виконана за планом НДР
Слов’янського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було розглянути стан фізичної підготовленості старшокласників з точки зору висвітлення проблем
пов’язаних з методикою і організації усього учбового процесу для успішного складання державного тестування в загальноосвітніх школах
України.
Результати дослідження.
Аналіз результатів показників фізичної
підготовленості юнаків свідчать, що замість поступового розвитку у десятикласників рухових
якостей від класу до класу, в 11-му класі у них
спостерігається зниження більшості рухових
якостей.
Порівнюючи показники фізичної підготовленості юнаків (за період з 1999-20004 роки)
нами зроблено висновок, що середній рівень розвитку основних фізичних якостей у них нижчий

3

за рівень вимог навчальної загальноосвітньої
програми. Особливо низькими є показники силової підготовки старшокласників. Основний склад
учнів, які проходили тестування отримали такі
оцінки:
§
«5» в 10-х класах - 2,7%, в 11-х класах –
1,9%;
§
«4» в 10-х класах – 13,0%, в 11-х класах –
10,6%;
§
«3» в 10-х класах – 57,6%, в 11-х класах –
55,3%;
§
«2» в 10-х класах – 23,2%, в 11-х класах –
24,1%;
§
«1» в 10-х класах – 12,4%, в 11-х класах –
14,8%.
Найкращі показники з фізичної підготовки зафіксовані при виконанні нормативів на 100
м (швидкісно та швидкісно-силові якості):
§
«5» в 10-х класах – 6,3%, в 11-х класах –
5,2%;
§
«4» в 10-х класах – 27,7%, в 11-х класах –
25,8%;
§
«3» в 10-х класах – 49,6%, в 11-х класах –
50,0%;
§
«2» в 10-х класах – 16,2%, в 11-х класах –
18,5%;
§
«1» в 10-х класах – 0,2%, в 11-х класах –
0,5%.
Така ситуація вимагає необхідності
впровадження нетрадиційних форм позакласної
роботи з фізичного виховання старшокласників у
специфічних умовах, які б доповнювали роботу
школи з метою успішного складання тестування
з фізичної підготовки . Такими формами могли б
стати спортивні секції з атлетичної гімнастики,
козацьких забав, боротьби на руках, спортивного
туризму, рукопашного бою з елементами козацьких видів боротьби, таких як «спас», «гопак»,
«гойдок», футболу, організовані при Центрі позашкільної роботи, а також на базі загальноосвітніх навчальних закладів та клубів за місцем
проживання.
Особливо важливим для нашого дослідження було проведення порівняльного аналізу
виконання навчальних нормативів та тестів юнаками, які займаються різними видами спорту для
визначення гармонійності розвитку у них основних фізичних якостей. Встановлено, що більшість показників у юнаків зі спортивних гуртків
значно перевищують показники середньостатистичного учня.
Історично так склалось, що більшість з
фізичних вправ державного тестування відносяться до легкої атлетики: 100м. – швидкість,
3.000м. – витривалість, 10+ 10м. – спритність,
стрибки з місця – швидкісно-силова. Так наприклад вправа спритність (човниковий біг 10+10м)
підлягає сумніву за своєю доцільністю та
об’єктивністю. На наш погляд потрібно включати в тестування фізичної підготовки усі без виняХарків-Донецьк 2005
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тку розділи програми з фізичної культури в загальноосвітніх школах: легка атлетика, гімнастика,
ігрові види та плавання.
Суттєвою перешкодою для успішного
оволодіння навчальною програмою є рівень простудних захворювань. Практика показала, що
рівень захворювання у І –ІІ четвертей суттєво
відрізняється від ІІІ – ІV четвертей. Медичні звіти по захворюванню свідчать, що імунітет школярів значно знижується на протязі року. З нашої
точки зору для цього є декілька важливих
суб’єктивний і об’єктивних факторів:
§
кількість учнів в класах, переважно переповнена, що призводить до масового захворіння школярів;
§
приміщення шкіл (учбові класи, спортивні
зали, їдальні, майстерні та інше) вже давно
застаріли з точки зору санітарних норм. Як
правило в осіннє-зимовий період приміщення не мають примусового провітрювання,
тому зростає ймовірність захворювання
(грипом, ЗРЗ і т.п);
§
температурний режим в деяких школах не
дотримується, тому керівництво змушено
об’являти карантин або подовжувати канікули, що впливає на учбовий процес;
§
заняття в спортивних залах проводять, як
правило з двома класами, коли площа не
розрахована на таку кількість учнів.
Досвід роботи в школі і наші дослідження переконують, що найбільш оптимальний
варіант прийому державних тестів з фізичної
підготовки є - І – ІІ учбова четверть:
- учні після літнього відпочинку покращили своє емоційне, психологічне і фізичне самопочуття;
- учні мають час для покращення своїх
фізичних показників;
- результати тестування будуть найбільш правдиві і об’єктивні.
Результати дослідження дали можливість обґрунтувати ефективні засоби і методи
розвитку у юнаків рухових якостей, підвищення
загальної працездатності і фізичної підготовленості до майбутньої трудової діяльності і строкової військової служби у лавах Збройних Силах
України та виділити в структурі формування позитивного ставлення до служби в армії наступні
компоненти:
§
когнітивний (інтелектуальний);
§
діяльнісний (поведінковий);
§
мотиваційний (емоційно-ціннісний).
Висновки.
1.
Потрібно вводити у шкільну програму
для юнаків –по дві години з фізичної культури і
допризовної підготовки.
2.
Доцільно об’єднати програми з фізичної
підготовки з програмою підготовки допризовної
молоді, з урахуванням завдань навчальних предметів.
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3.
Необхідно переглянути зміст перелік
тестових вправ з фізичної підготовки старшокласників допризовного віку (з урахування програми фізичного виховання).
4.
Пропонувати переніс виконання контрольних нормативів на І та ІІ четверть.
5.
Постала нагальна потреба у відродженні
у кожній школи спортивних гуртків за інтересами (атлетична гімнастика, футбол, баскетбол,
волейбол, настільний теніс, стрілецькі гуртки і
т.д.).
6.
Відродити
проведення
військовоспортивних зборів для юнаків старших класів.
7.
Необхідно посилити контроль з боку
керівництва загальноосвітніх шкіл стосовно якості прийому державних тестів фізичної підготовленості школярів.
Подальші дослідження передбачається
провести у напряму вивчення інших проблем
фізичної підготовленості старшокласників допризовного віку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Анотація. Підвищення ефективності освітнього процесу ґрунтується на його гуманізації, індивідуалізації, диференціації
та демократизації.
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Аннотация. Зеченков И.П. Философско-педагогическое взаимодействие в педагогическом процессе. Повышение эффективности образовательного процесса основывается на его
гуманизации, индивидуализации, дифференциации и демократизации.
Ключевые слова: развитие, философия, образование, культура, реформа, обучение, духовный, воспитание, ценности,
современный, история, метод, цивилизация.

Annotation. Zechenkov I.P. Philosophical-pedagogical cooperation in a pedagogical process. The rise of efficiency of educational process is based on his humanization, individualization,
differentiation, democratization and etc
Keywords: development, philosophy, education, culture, reform,
teaching, is spiritual, education, values, modern, history, method,
civilization.

Вступ.
В сучасних умовах посилюється увага до
всіх видів освіти, яка розглядається як найважливіший чинник соціального і економічного прогресу. Причина полягає в тому, що основною
цінністю і капіталом сучасного суспільства стає
людина, здібна до пошуку і освоєння нових
знань, до ухвалення нестандартних рішень. Усвідомлюючи обмеженість подальшого розвитку за
рахунок виключно економічного зростання і зростання технічної могутності, в сучасному світі
все більш зміцнюється переконання, що майбутнє в значній мірі визначатиметься рівнем духовної культури тієї або іншої цивілізації [1,2,5].
До справжнього моменту у вітчизняній
науці завершується вельми тривалий період оформлення відносин філософії і педагогіки. Ще в
XIX столітті До. Д. Ушинський спробував упровадити в педагогічну свідомість ідеал природничо-наукового знання і тим самим вивести вчителів з “метафізичного туману”, в якому вони перебували. Після майже півтора сторіч розвитку
науки про виховання спостерігається процес нового її зближення з філософією[1,2,5].
Філософія з самого початку свого виникнення і до наших днів прагнула не тільки осмислити існуючі системи освіти, але і сформулювати нові цінності і ідеали освіти [3,4].
В зв'язку з цим можна нагадати імена
Платона, Арістотеля, Августина, Я. Коменського, Же. ж. Руссо, яким людство зобов'язано усвідомленням культурно-історичної цінності освіти.
Цілий період в історії філософської думки навіть
називав себе Освітою. Німецька філософія XIX
століття в особі Канта, Шлейермахера, Гегеля,
Герберта, В. Гумбольдта висунула і обґрунтувала
ідею гуманістичного утворення особи і її самосвідомості, запропонувала шляхи реформування
системи і шкільного, і університетської освіти. І
в XX столітті найбільші мислителі роздумували
про проблеми освіти, висували проекти (нерідко
що не реалізувалися) нових освітніх інститутів
(Дільтея, Дьюї, Бубера і ін.) [3,4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - вивчити філософськопедагогічну взаємодію, сприяюче підвищення
ефективності освітнього процесу на основі його
гуманізації, гуманітаризації, індивідуалізації,
диференціації, демократизації і т.д.
Результати дослідження.

3

В оцінці стану сучасної вітчизняної освіти необхідно уникати двох крайнощів: з одного
боку, третирувати його як відстале і реакційне, а
з другого боку, нескінченно нагадувати про досягнення на шляху, пройденому “від сохи до ракети”.
Крім того, важливо усвідомити, що труднощі, що переживаються вітчизняною системою освіти, не зводяться тільки до таких актуальних проблем, як пошук нових джерел фінансування, різноманіття форм і методів навчання, і
т.д. Вони усугубляють проблемами, що стоять
перед всією світовою спільнотою, обумовленими
загальним ходом розвитку світової цивілізації. І
серед загальносвітових проблем освіти наступні:
1) інформаційний бум – різке збільшення об'єму і швидкості обігу інформації, який породив необхідність перегляду змісту освіти. Потік наукової інформації і зміни в наукових уявленнях, що постійно збільшується, зажадали перегляду змісту багатьох підручників, не говорячи
вже про те, що було потрібно введення нових
учбових предметів (інформатики, екології, краєзнавства і ін.);
2) інформатизація суспільства в результаті розвитку засобів масової інформації, світових інформаційних сітей, комп'ютерних засобів
навчання. Це зажадало узгодженість знань,
отриманих в учбових закладах, із знаннями, думками, нормами і цінностями засобів масової інформації. На сьогоднішній день проблема полягає в тому, що система освіти бачить у позаучбовому освіті джерело знань, що руйнує цінності,
культивовані системою освіти;
3) поява функціональної неписьменності, тобто нездатність працівника виконувати свої
професійні функції, не дивлячись на отриману
освіту. Це явище стало слідством різко збільшеної соціальної динаміки: розвиток нових технологій в промисловості, структурних змін в розвитку економіки, міграції населення, зміна соціально-культурного контексту, внаслідок чого випускник вимушений шукати заняття, далеке від
отриманої спеціальності.
Розглядаючи процес освіти як рух особи
в полі культури співтовариства, розрізняються
дві його складові. З одного боку, людина активна, він рухається по шляху пізнання, розробляє і
удосконалює індивідуальну систему моделей
миру. З другого боку, особа росте в культурному
середовищі і стає її невід'ємною частиною, приймає норми, звичаї і звички, освоює модельну
фундацію, відвіку що належить співтовариству.
Становлення і розвиток індивідуальної культури
в полі культури співтовариства. В процесі діалогу з соціальним середовищем особа придбаває
досвід дії, споглядання, уяви і роздуму, який і
творить її освіта.
Людина знаходиться в певному соціальному середовищі і формується в якийсь конкретХарків-Донецьк 2005
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ний історичний час, тому цей зовнішній соціальний і природний світ на нього впливає об'єктивно. Далі всяке суспільство залежно від свого рівня розвитку, цілей і задач, які ставить перед собою, виробляє свою систему виховання і освіти.
Це теж для конкретної людини виявляється об'єктивною обставиною, що формує його другу
природу, до цього слід додати, що і сам індивід
як розумна і діяльна істота не залишається пасивним об'єктом зовнішньої дії, він в тій чи іншій
мірі реагує на все це. Тут на перший план виходить суб'єктивний, індивідуальний початок.
Істотне значення для обґрунтовування
стратегії розвитку освіти має філософське осмислення стану і перспектив розвитку соціальноекономічного середовища, соціуму. Звичайно,
системне вивчення тенденцій розвитку соціуму в
цілому виходить далеко за рамки філософськоосвітньої проблематики, проте, будучи фоновими по відношенню до освітньої сфери, багатоаспектні соціально-економічні і соціокультурні
параметри соціуму надають і пряме, і непрямий
вплив на розвиток освіти і самі ці параметри багато в чому залежать від стану і динаміки освітньої діяльності.
При всій важливості структурних схем і
моделей, з більшим або меншим ступенем адекватності описують і пояснюючих реальні явища і
процеси у сфері освіти, вони все ж таки залишаться млявими знаково-символьними умовностями зовні живого зв'язку з суб'єктами освітньої
діяльності — вчителем (викладачем, вихователем), учнем (студентом, слухачем), ученимдослідником, управлінцем. Філософсько-освітній
аналіз єства діяльності і взаємнодіяльності цих
суб'єктів, взаємопроникнення їх ціннісномотиваційних сфер і стимулюючих чинників дозволив би наповнити формальні освітні моделі,
численні критерійні системи і діагностичні, контрольно-оцінні методики конкретним змістом,
що відображає глибинні колізії реальної освітньої діяльності. При цьому знадобиться поглиблений розгляд емоційної сфери педагогічної,
науково-дослідної і управлінської праці і багатьох інших особово-детермінованих параметрів
феномена освіти.
Не менше значення має і філософськоосвітній аналіз специфіки суб'єктно-об'єктних
відносин (зокрема, відносин суб'єктів освітньої
діяльності до численних засобів освіти — підручникам, комп'ютерам, методичним матеріалам,
освітнім стандартам, автоматизованим інформаційним і контролюючим пристроям і т.п.).
Висновки.
Ідеї підвищення ефективності освітнього
процесу на основі його гуманізації, гуманітаризації, індивідуалізації, диференціації, демократизації і т.д. на всіх етапах і у всіх ланках освіти
покликане утілити в собі філософсько-освітню
взаємодію. Ці категорії можуть бути з достат144

ньою повнотою осмислені лише на міждисциплінарному, інтеграційному рівні. Саме тому і
необхідний філософський, системний підхід до
їх аналізу, характеристиці і зрештою до їх синтезу.
Перспективи.
В рамках філософсько-педагогічної взаємодії повинна бути обґрунтована специфіка
використовування системно-структурного підходу до вивчення системи освіти в цілому і її окремих компонентів, була показана необхідність
пошуку інваріантних підходів до целівиляганню,
відбору змісту навчання, вибору методів, засобів
і організаційних форм педагогічної діяльності.
Саме такі підходи (при всій диференціації підсистем безперервної освіти) повинні служити критерійною основою доцільності і оптимальності
ухвалюваних педагогічних рішень.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ И РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Иванова Л.В., Крюкова Т.И.
Донецкий институт туристического бизнеса
Аннотация. В нашем секуляризованном обществе человека
подстерегает множество проблем, препятствующих правильному формированию религиозного сознания и духовного
творчества в целом. В преодолении этих проблем может
помочь церковный институт. Имея многовековой опыт духовно-просветительской и миссионерской деятельности,
Церковь открывает свои двери всем и каждому желающему
духовно-нравственного обновления.
Ключевые слова: духовность, религия, церковь.
Анотація. Иванова Л.В., Крюкова Т.І. Проблеми духовності і
релігійної свідомості в сучасному суспільстві. В нашому
секуляризованому суспільстві людини підстерігає безліч
проблем, перешкоджаючих правильному формуванню релігійної свідомості і духовної творчості в цілому. В подоланні
цих проблем може допомогти церковний інститут. Маючи
багатовіковий досвід духовно-просвітницької і місіонерської
діяльності, Церква відкриває свої двері всім і кожному охочому духовно-етичне оновлення.
Ключові слова: духовність, релігія, церква .
Annotation. Ivanova L.V., Cryocova T.I. Problem of spirituality
and religious consciousness in modern society. In our sekulyarizovannom society of man catches the great number of problems
impedimental to the correct forming of religious consciousness
and spiritual creation on the whole. A church institute can help in
overcoming of these problems. Having a centuries-old experience
of spiritual-elucidative and missionary activity, Church opens the
doors by all and every persons interested the spiritual-moral update.
Keywords: spirituality, religion, church .

Введение.
Понятие «духовность» является чрезвычайно глубоким и многогранным. Из всего многообразия понятий, каким обладает слово «духовность», можно выделить, по крайней мере,
три значения: Во первых, с понятием духовности
связывается представление о человеке как носителе разума. Во вторых, словом «духовность»
выражается уникальность, богатство и красота
внутреннего мира человеческой личности. Втретьих, и это самое главное, духовность означает степень преображенности человека Божественной энергией – его обожение [1].
Человек по своей природе уникален и
уникальность его состоит в сложности человеческого существа. По своему месту в общей структуре космического бытия человек принадлежит
одновременно двум мирам - земному и небесному. Человек является носителем двух природ –
материальной и духовной. Материальным средоточием жизни является плоть человека, его тело.
Духовным средоточием является – его дух и душа. В духовной природе человека запечатлен
образ Божий [2].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института туристического бизнеса.
Формулирование целей работы.
Исходя из этого положения, понятие духовности нами дается в религиозном срезе. Духовность – это утверждение человеческой личности в Боге и Духе.
Духовное преображение человека не
возможно без веры и формирования его религиозного сознания. Для того, что бы разобраться в
том, как влияет религия в целом на процесс духовного возрождения человека, следует рассмотреть проблемы религиозного сознания. В чем
выражаются эти проблемы?
Самая важная проблема – это проблема
пробуждения религиозного чувства и выбор своей религии.
Жизнь показывает, что религиозное
чувство дано человеку от рождения. Это мы можем наблюдать у маленьких детей, которые еще
не испытывают на себе тяжести греха. Вводить
ребенка в религиозную жизнь чрезвычайно легко, поскольку дети религиозно податливы и в
них чрезвычайно ярко проявляется неосознанная
религиозность. Очень часто религиозные родители, понимая значимость воцерковления, вводят
ребенка в лоно Церкви, и там ребенок вместе с
родителями ведет церковную жизнь [3]. Но с
возрастом у ребенка появляется свое личностное
религиозное сознание, которое может формироваться уже под влиянием не только своей семьи,
но и того пространства, в котором он обитает. У
него может произойти переориентация на другое
религиозное сознание с иным мировоззрением и
мироощущением. Вот здесь могут появиться
чрезвычайно серьезные проблемы отхода от сво-

3

ей коренной религии и уход в духовный поиск.
Мы знаем множество примеров, когда дети оказывались под воздействием различных тоталитарных сект деструктивного характера. И в этих
случаях если удавалось таких ребят психологически реабилитировать, то не всегда удавалось
вернуть их в лоно православной Церкви. Многие
из ребят отказывались совсем от духовной жизни.
Результаты исследования.
Довольно часто религиозное сознание
формируется той религией, в которой человек
постоянно религиозно обитает. И здесь очень
важно не прервать эту нить религиозности. Важно не допустить разрыва с Церковью, которая
поддерживает благодатно связь человека с Творцом через молитву и святые церковные Таинства.
Но если такой разрыв допускается, то
здесь происходит некое нарушение здорового
функционирования духовного организма человека. Это значит, что теряется религиозное чувство
и конечно же происходит духовная деградация
человека, которая приводит к очень быстрому
вырождению нравственно-этических качеств и
жизненных ценностей.
Сегодня Восток и Запад пытаются нас
увлечь
различными
модными
духовнофилософскими и религиозными направлениями,
и особенно возрождающимся неоязычеством,
магией и оккультизмом. Они пытаются посредством этого духовного, вредоносного суррогата
пробудить наше религиозное сознание. И многие
потребляют предложенную духовную пищу, не
ведая, что среди всего многообразия религиозного опыта наша коренная христианская религия –
это тот социо-культурный источник, который
породил самое великое искусство, самую великую мысль и самую высокую мораль. Именно
христианство подняло человека до высочайшей
святости, такой святости, которой не было нигде,
ни в какие другие времена и ни в каких других
религиях. Для того, чтобы в этом убедиться,
нужно просто немного поинтересоваться историей религий.
Следующая проблема религиозного сознания – это проблема наступления на мир технократии.
Мы обычно недооцениваем это явление,
но оно, конечно колоссально по своему значению. Технократия диктует человеку интенсивный ритм жизни. Заставляет человека двигаться
с большой скоростью и не только двигаться, но и
мыслить, воспринимать, творить, чувствовать. И
здесь, мы наблюдаем страшное утомление человека, которое приводит к депрессиям и безразличию ко всему [4].
Явственно видно, что технократия создает для духовной жизни современного человека
серьезные препятствия. Она делает человека духовно притупленным, не способным к духовному
Харків-Донецьк 2005
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творчеству. При этом приобретает невиданные
масштабы унификация человеческого разума,
мышления, восприятия жизни и поэтому, конечно же теряется индивидуальная жизнь, теряется
личность и вместе с этим уходит духовность.
Вместе с этим человек не может во всей полноте
обрести гармонию с Творцом и окружающим
пространством.
В этом нам может помочь Церковь. Православная Церковь, целые столетия потратила на
выработку охранительных и оздоровительных
средств, на создание науки духовной гигиены и
профилактики. Эта наука называется – аскетикой
и вполне приемлема для духовной работы современного человека [5].
Церковь – есть некий организм, некий
инструмент, который преображает этот мир.
Двери Церкви открыты для всех, кто приходит к
этим дверям и наряду с верующими, в Церковь
могут прийти и неверующие. Все пришедшие в
Церковь в ней очищаются, преображаются и выходят оттуда уже другими. Нельзя сказать, что
все кто вошел в Церковь, обязательно будут святыми, но задача Церкви именно в том состоит,
что бы освятить человека своей святостью. При
этом Церковь сегодня осмысливает тяжелые
времена испытаний, выпавших на долю нашего
народа, когда были повреждены сами нравственные основы жизни общества, и это привело к
враждебности и отчуждению между людьми. И
сегодня, не навязывая никому своих мировоззренческих позиций, Церковь может помочь людям понять и разобраться в своих жизненных
ситуациях, которые на первый взгляд кажутся
тупиковыми. Церковь помогает человеку через
его внутренний мир, через обращение к своей
совести прийти к покаянию. А покаяние, как мы
знаем, является испытанным и надежным средством обновления человеческой жизни.
Сегодня перед Церковью стоит необычная и трудная задача – открыть путь к покаянию
тем, кто не живет еще духовной жизнью, но в то
же время уже не удовлетворен своей бездуховностью. И мы можем повседневно наблюдать,
как кропотливо и духовно работают священники
с мирянами. Особенно это наглядно видно в монастырях, где монахи со смирением терпеливо
выслушивают и духовно наставляют целые потоки людей. Монашество представляет собой
одно из величайших и, пожалуй, самых ярких
явлений христианской жизни и христианского
религиозного опыта. В истории православной
Церкви монашество оказало могучее влияние на
многие стороны христианского учения и образа
жизни. Монастыри всегда были распространителями просвещения, очагами благотворительности, центрами религиозного и национального
сознания и духовной культуры. В нашем регионе
так же есть центр духовной культуры – Святогорская Свято-Успенская Лавра, монахи которой
146

так же призваны Богом, всем кто пожелает, духовно помогать. Мы должны понимать такое
благоволение Творца к нам и с благодарением
принять этот благодатный дар для духовного
обновления.
Следующая проблема религиозного сознания – это оправдание зла.
Мы, мало верующие люди очень часто
сталкиваемся с мнением богоборцев и слышим
такие утверждения: «Если Бог есть, почему же
он тогда мирится с тем страшным злом, с теми
преступлениями, которые совершаются в этом
мире?».
В нашем секуляризованном обществе
богоборчество, скептицизм и атеизм присущи не
только индивидуальному сознанию, но и общественному. Человек, у которого еще не сформировано религиозное сознание очень легко поддается их разрушительной силе. Особенно среди
молодежи, стало модным в жизни руководствоваться идеями немецкой философии Ницше Ф. и
Штирнера М. Такого рода нигилизм – отрицание
религии на обыденном уровне выражается в бездуховности, в попрании морали, в прагматическом отношении к жизни и людям, и самое
страшное – в оправдании зла. Эти направления
свободомыслия очень часто формируют фашистские и сатанинские молодежные движения.
Чтобы противостоять разрушительной
силе этих направлений, необходимо иметь хотя
бы минимальные представления о Священном
Писании и Священном Предании, на которых
зиждется христианская культура. Библейский и
свято-отеческий подход к человеку и жизни, помогут сформировать христианское религиозное
сознание.
Также не возможно обойти и вопрос эсхатологии в формировании религиозного сознания.
Сегодня этот вопрос чрезвычайно характерен для религиозного мировоззрения. «Эсхатология» – богословский термин и обозначает –
учение о конце мира. Любая религия утверждает,
что земная жизнь конечна. Это утверждает и сегодняшняя наука. Это учение содержится в Откровении Иоанна Богослова, которое называется
«Апокалипсис». Оно содержится во многих творениях святых.
Учение эсхатологии говорит о том, что
конец мира осуществится тогда, когда этот мир
как бы исчерпает все свои духовные возможности, тогда, когда этот мир окончательно
отойдет от Бога и когда мир станет духовно бесперспективным, а жизнь человека потеряет всякий духовный смысл.
В Евангелии и Апокалипсисе даются
признаки этого конца. Так же есть научные объективные показатели приближения конца мира.
Например, экологи говорят, что нам осталось не
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ МВД УКРАИНЫ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЛУЖЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ивлев А.М.
Донецкий юридический
институт МВД при ДонНУ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки профессиональной подготовленности курсантов учебных заведений МВД к применению силового воздействия. Предложена
методика оценки, обозначены приоритетные направления в
оптимизации подготовки.
Ключевые слова. Профессионально-прикладная подготовка,
эффективность, моделирование, факторы, знания, умения.
Анотація. Івлєв О.М. Дидактичні аспекти готовності випускників навчальних закладів МВС України що до майбутньої
професійної діяльності. В статті розглядаються питання оцінки професійної підготовленості курсантів навчальних закладів МВС до застосування силового впливу. Пропонується
методика оцінки, зазначені пріоритетні напрямки що до оптимізації підготовки.
Ключові слова. Професійно-прикладна підготовка, ефективність, моделювання, фактори, знання, вміння.
Annotation. Ivlev A.M. Pedagogical aspects of readiness of the
graduates of high schools MIA of Ukraine to forthcoming service
activity. In clause the questions of an estimation of professional
training of the cadets of police educational institutions to application of force influence are considered. The technique of estimation is offered, the priority directions in optimization of preparation are designated.
Key words. Professional - applied preparation, efficiency, modelling, factors, knowledge, skill.

Введение.
В современной оперативной обстановке
каждый сотрудник органов внутренних дел обязан быстро и точно реагировать на изменение
ситуации и при необходимости действовать предельно жестко, но в рамках закона. Именно умение увязать теорию различных нормативноправовых актов со своими практическими навыками – основа подготовки современного сотрудника милиции, который должен умело и грамотно противостоять агрессии правонарушителя,
знать, имеет ли он право в той или иной конкретной ситуации применить физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие.
Анализ действий работников милиции в
ситуациях связанных с применением силы показывает, что эффективность действий значительно
снижается под воздействием различных объективных и субъективных факторов [5,6].
В теории физического воспитания до настоящего времени двигательное действие рассматривают как условный рефлекс, в основе которого лежит динамический стереотип, сформировавшийся в коре больших полушарий головного мозга. В аспекте этой теории формировались
взгляды на технику как на образец, который
должен быть воспроизведен в результате обучеХарків-Донецьк 2005
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так уж долго жить на Земле, потому что нормальные условия почти уничтожены [6].
Поэтому христианское мироощущение
сегодня особо эсхатологично и по-разному воспринимается. Многие христианские секты настраивают человека на пессимистичное отношение к жизни и отвлекают людей от созидающего
и духовного труда [7].
Православное христианство наоборот
оптимистично и утверждает, что конец мира будет отодвигаться, если люди будут жить духовно, поэтому от нас с вами многое зависит. Если
мы будем духовно плодотворны, если мы будем
искать Бога, если добро будет в нас побеждать,
если мы захотим искать настоящей, высшей
жизни, высшей ценности тогда предела жизни
может и не быть.
Но эти вразумления и призывы могут
остаться на уровне призывов, если каждый из нас
не попытается изменить свое сознание и возродить в себе духовность. А за помощью мы можем обратиться к христианской Церкви.
Выводы.
Сегодня Церковь открыта миру; она
предлагает свои духовные ценности всем и каждому. Церковь Христова в своем служении и
ближним, и дальним стремится освятить все области жизни, все формы человеческого творчества, все виды созидательной деятельности, в том
числе и спортивной деятельности, ибо она обладает колоссальной духовной энергией, способной победить в мире силы зла и разрушения.
В этом стремлении Церковь помогает
как отдельной личности, так и всему обществу
освободиться от всех онтологических, нравственных, социальных неустройств, от всех аномалий, обусловленных последствиями грехопадений.
При этом забота Церкви простирается не
только на человека, но и на окружающий его
мир, на экологическую среду его обитания.
Жизнь грядущих поколений во многом зависит
от нас, от нашей деятельности.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем духовности и религиозного сознания в
современном обществе.
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ния. Именно этот подход потребовал подробного
изучения двигательного действия до мельчайших
его элементов по самым разным характеристикам. Система обучения, построенная на
этих принципах, позволяет эффективно формировать условные двигательные рефлексы, однако
двигательные действия, выученные таким образом, на практике часто оказываются недостаточно эффективными.
По мнению А. В. Ивойлова [3], движение, сформированное по типу условного рефлекса, всегда стандартно, стереотипно, так что даже
при небольших изменениях условий выполнения
оно резко теряет эффективность. Работы специалистов в этом направлении определяют факторы,
негативно влияющие на эффективность действий, как сбивающие и разделяют их на внешние
(освещение, шум, ограниченное пространство и
т.д.) и внутренние – психологические (страх,
волнение, возбужденность, ненависть и т.д.)
[4,5]. Однако в этих работах не уделяется должного внимания проблеме влияния законности на
применение силового воздействия в той или
иной ситуации. Специфика милицейской службы
такова, что для успешного и эффективного выполнения своих обязанностей, работнику милиции мало владеть приемами рукопашного боя,
метко стрелять и иметь хорошую физическую
форму, ему еще необходимо все эти данные сочетать с законностью. При этом Закон - своего
рода правила игры, которые нельзя нарушать,
иначе вся эффективность действий аннулируется, и могут наступить тяжкие последствия для
«игрока», вплоть до уголовной ответственности.
Таким образом, уровень профессиональноприкладной подготовки (ППП) работника милиции должен обеспечивать успешное выполнение
поставленных перед ним задач с учетом Закона.
Наиболее подготовленными в этом отношении
должны быть выпускники ведомственных учебных заведений, так как срок обучения составляет
4 года, в течение которых они получают необходимые знания и умения.
Работа выполнена в соответствии с темой утвержденной приказом МВД Украины
№755 от 05.07.2004 «Об утверждении приоритетных направлений научных и диссертационных исследований, необходимых для первоочередной разработки и внедрения в практическую
деятельность ОВД, на период 2004-2009 годов».
Формулирование целей работы.
Целью нашей работы является определение соответствия уровня подготовки выпускников вузов МВД к применению силового воздействия.
Результаты исследования
Исследования проводились на базе факультета по подготовке работников ГАИ Донецкого юридического института. Контингент –
курсанты 4-го курса (n=112).
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Для определения среднего балла предполагаемой эффективности действий в служебной деятельности, нами предлагается следующая
формула:
Up= U1 + U2 + U3 + ... U n
n

где U1 – Un – средний балл текущих оценок по
дисциплинам профессионально-прикладной направленности;
n – количество учебных дисциплин.
Для определения среднего балла эффективности действий в служебной деятельности мы
использовали формулу:
UR= Um1 + Um2 + Um3 + ... Umn
n

где Um1 – Umn – средний балл оценок за действия
в модельных ситуациях;
n – количество составляющих ППП.
Сравнивая полученные данные, можно
судить о соответствии уровня подготовки после
обучения требованиям реальности.
В результате анализа успеваемости по
дисциплинам ППП путем определения среднего
арифметического оценок полученных за период
обучения мы получили следующие данные (по
общепринятой 4-х бальной шкале – от 2-х до 5и): физическая подготовка - 4,35; тактикоспециальной подготовке - 4,1; боевая подготовка
- 4,57; блок правовых дисциплин - 4,11. Средний
бал предполагаемой эффективности действий с
применением мер физического воздействия и
специальных средств (составляющие: физическая, тактико-специальная подготовка, правовые
основания) – 4,19. Средний бал предполагаемой
эффективности действий с применением оружия
– 4,34. Затем, проводились контрольнопроверочные занятия в условиях максимально
приближенных к реальным с моделированием
ситуаций служебной деятельности, связанных с
применением силового воздействия (применение
мер физического воздействия, спец. средств и
оружия), полномасштабные учения и стрельба из
боевого оружия.
Моделирование ситуаций.
Занятия проводились возле учебного автомобиля в повседневной форме одежды. Зачитывалась вводная для «наряда ГАИ», инструктировались «правонарушители» [4,5,6,7].
Учения.
Проводились в условиях города, расставлялись полностью экипированные посты,
доводились ориентировки, в том числе и реальные. В машине «правонарушителя» находился
преподаватель и видеооператор.
Для оценки действий использовались
видеозапись и экспертная оценка с привлечением
профессорско-преподавательского состава института, специалистов отдела профессиональной
подготовки УВД МВД Украины в Дон. обл.,

практических работников со стажем работы более 10 лет.
Оценка состояла из оценок за применение силового воздействия (приемы рукопашного
боя, спец. средств), тактических действий, правовых оснований.
Поскольку правовая оценка действий
имела преобладание, в случае получения неудовлетворительной оценки за правомерность – задание считалось не выполненным.
Стрельба из боевого оружия
Испытуемый стоит на огневом рубеже в
магазине 3 патрона. Зачитывается ситуация из
практической деятельности [4,5,6,7], по мере ее
развития испытуемый самостоятельно принимает решение на открытие огня. Для вариативности, испытуемым предлагалось на определенных
этапах прокомментировать свои действия и в
зависимости от них преподаватель корректировал дальнейшее развитие ситуации. В случае
возникновения условий достаточных для применения оружия преподаватель включал секундомер. Засекалось время на принятие решения (до
1го выстрела), скорострельность (до 3-го). Выполнение упражнения оценивалось согласно ведомственным нормативам по огневой подготовке
(упражнение №7 «скорострельная стрельба») с
учетом правомерности.
В результате проведенных нами исследований, мы получили следующие данные:
- средний бал предполагаемой успешности действий – 4,26;
- средний бал успешности действий в модельных
ситуациях составил – 2,56. Не правомерно сила
была применена в 15% случаев;
- средний бал предполагаемой успешности действий с применением оружия – 4,57.
- средний балл успешности действий с применением оружия составил – 2,91, при выполнении
контрольного упражнения со стрельбой из боевого оружия, время на принятие решения составило в среднем 4с. В 35% случаев оружие применили не правомерно.
По результатам экспресс опроса самооценки уровня подготовки до проведения контрольно-проверочных занятий, 97,2% респондентов оценили свой уровень теоретической подготовки положительно (85,8% - «хорошо» и «отлично»), практический уровень соответственно
96,2% и 79,2%.
Для определения субъективных факторов влияющих на успешность действий, мы провели
анкетирование
после
контрольнопроверочных занятий и после 3-х месячной стажировки в практических подразделениях ГАИ.
Результаты анкетирования до стажировки:
1. Во время проведения занятий с моделированием ситуаций служебной деятельности, недостаток чего вы испытывали?

3

§
Практических навыков 50%
§
Теоретических знаний 7,5%
§
Алгоритма действий 27,4%
§
Слаженности действий с напарником 40,6%
§
Уверенности 8,5%
§
Другое: 2,8%
2.Что негативно влияло на ваши действия?
§
Присутствие преподавателя 17,9%
§
Присутствие других курсантов 4,7%
§
Боязнь принять не правильное решение
42,5%
§
Действия напарника 13,2%
§
Действия водителя 15,1%
§
Действия пассажира 8,5%
§
Диалог с нарушителями 12,3%
§
Другое: 16%
Результаты анкетирования после
стажировки:
1. Во время стажировки моя рабочая нагрузка и
важность заданий не отличались от нагрузки
практического работника 76,8%
2. Во время стажировки мне в первую очередь
были необходимы:
· Теоретические знания по специальным
дисциплинам 19,6%
· Практические навыки и умения 69,6%
· Профессионально важные качества моего характера 10,7%
3. Трудности, которые возникали у меня во время стажировки:
· Сомнения в правильности принятых
мною решений 30,4%
· Недостаток теоретических знаний 14,3%
· Недостаток практических навыков 58%
Из полученных данных видно, что в подавляющем большинстве случаев респонденты
испытывали недостаток практических навыков и
умений, решения принимались с задержкой и не
всегда адекватно ситуации.
Выводы.
1. Выпускники учебных заведений МВД
не готовы в полной мере успешно выполнять
возложенные на них служебные задачи с применением силового воздействия.
2. Существующая методика оценок в
учебных заведениях не объективна по отношению к требованиям предстоящей служебной деятельности.
3. Главные недостатки в подготовке –
недостаток практических навыков и правовая
неуверенность в принятии решения.
Перспективы.
После окончания учебного заведения,
выпускнику необходимо какое то время для
адаптации полученных знаний и умений к служебной деятельности. Чем больше разрыв между
учебным заведением и практической деятельностью, тем дольше будет период адаптации. Для
сокращения этого периода мы предлагаем продолжить работу в следующих направлениях:
Харків-Донецьк 2005
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ХДАДМ-ДДІЗФВС

1.

Изучить механизмы адаптации полученных
знаний и умений после обучения к практической деятельности с учетом влияния различных сбивающих факторов.
Пересмотреть критерии оценок знаний и
умений в учебных заведениях относительно
требований реальности.
Изменить методику обучения в сторону
практического, направленного на формирование целостных знаний и умений относительно служебных ситуаций.

2.
3.
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ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ГРЕКІВ
СЕЛИЩА САРТАНА
Частина 2 *
Калоєрова В.Г., Калоєрова О.С., Сенів М.Г.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Донецький національний університет
(* Перша частина опублікована у збірнику “Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту” (№18, 2004 р., С. 49-58).
Анотація. У статті розглядається обрядовий фольклор греків
селища Сартана, пов’язаний із похованням, весняним та зимовими обрядами. Відзначається, що ці обряди формувалися
протягом тривалого часу і мають спільні риси у румеїв та
урумів. Разом із тим, проаналізовані обряди мають також
деякі спільні риси із православнохристиянськими народами
(українцями і росіянами), які проживають у Приазов’ї.
Ключові слова: обрядова лексика, обряд поховання, весняний
та зимові обряди.
Аннотация. Калоерова В.Г., Калоерова Е.С., Сенив М.Г. Обрядовый фольклор греков посёлка Сартана. В статье рассматривается обрядовий фольклор греков посёлка Сартана, связанный с погребением, весенним и зимними обрядами. Отмечается, что эти обряды формировались в течение длительного
времени и имеют общие черты у румеев и урумов. Вместе с
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этим, проанализированные обряды имеют также некоторые
общие черты и с православнохристианскими народами (украинцами и русскими), проживающими в Приазовье.
Ключевые слова: обрядовая лексика, обряд погребения, весенний и зимние обряды.
Annotation. Kaloerova V.G., Kaloerova E.S., Seniv M.G. Ceremony folklore of Greeks of Cartan’s village. The given article
deals with the folk rites of Cartan’s village, connected with the
burial, spring and winter ceremonies. It’s mentioned that these
ceremonies have been formed during long period of time and
have the common features with Rumei and Urumy. Besides of
this the ceremonies under analysis have also the common features
with the orthodox Christian nation (Ukrainian and Russian),
which leave in Priazov.
Key words: ceremony lexis, ceremony of burial, spring and winter ceremonies.

Вступ.
Вивчення фольклору будь-якої національної мови, малих етнічних груп є актуальною
проблемою, оскільки вона виступає органічною
складовою культурного досвіду народу, в середовищі якого він зародився і функціонує. Саме з
цього погляду особливе значення має дослідження обрядів, обрядової лексики православнохристиянських народів, у тому числі грецького
етносу у Приазов’ї, зокрема селища Сартана.
Саме цей обрядовий пласт, який розглядається у
статті, належить до мало вивчених і з цього погляду є актуальним.
Наукова проблема, яка розглядається у
статті, має безпосередній зв’язок з духовною і
матеріальною культурою малих народів і етнічних груп, що проживають на території України, у
даному випадку греків Приазов’я. Практичні
завдання дослідження полягають у вивченні фольклору греків Приазов’я, що дуже важливо з
погляду збереження зв’язків поколінь.
Фольклор взагалі і обряди зокрема були і
є предметом дослідження в межах етнолінгвістики, основу якої у східнослов’янському ареальному просторі заклали етнографи і лінгвісти ХІХпочатку ХХ ст. (О.О.Потебня, О.М.Афанасьєв,
Б.Д.Грінченко, Д.К.Зеленін, П.П.Чубинський,
П.В.Шейн,
П.В.Безсонов,
Є.В.
Анічков,
І.П.Сахаров, М.Ф.Сумцов та інші).
Принагідно відзначимо, що окремі елементи фольклору, у тому числі обрядового, греків Приазов’я були предметом розгляду у працях
А.О.Білецького, Є.І.Царенка, Т.М.Чернишової,
Е.В.Хаджинова, О.М.Гаркавця, В.Я.Терезова,
Т.В.Голі-Оглу, та інших.
Дослідниками грецького фольклору,
культури і побуту та культури в Приазов'я Ф.О.
Хартахаєм [19], Д. Спиридоновим [14], Т.М. Чернишовою [20], Е.В. Хаджиновим [17], О.Н.
Ксенофонтовою-Петренко [6], Л.М. Кир’яковим
[3, 8, 15, 16] та іншими зібраний багатий фольклорний матеріал: пісні, казки, колядки, афоризми, прислів'я, приказки і загадки.
В етно-музикознавчому аспекті перші
дослідження в Приазов'ї провів А.А. Ашла [7, 9].
На підставі роботи експедиції по селах ним складена грамплатівка, що містить різноманітні за
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воду, яка стояла, ладаном обносять по три рази
кожен навколо могили: злих духів відганяють.
Дні поминальні проводять після паски, і
восени (кінець вересня). На панихиду підходять
до могилки і багато хто дає свої записки з іменами для поминання покійних.
Плачі за покійним описані у народного
поета Д. Богадиці (1850-1906): [8]

Весняний обряд. Цей обряд пов'язаний з
викликанням дощу. Дорослі ходили в церкву зі
священиком. Він ішов попереду ходу, усі несли
ікони, йшли по селу, співали молитви і просили
дощу.
Зараз діти - близько десяти чоловік до
дванадцяти років - у травні - червні співають
пісню у дворі в господарки:

Жінка обливає дітей водою з кухля і виносить хлопцям варені яйця. Діти її дякують:
Хрóня поллá, хрóня поллá, кірія!
(Дарунок яєць, очевидно, бере початок у
святкуванні в Стародавній Греції дня Афродіти і
Діонісія, бога родючості, рослинності і виноробства. Тоді свято відзначали, кидаючи один в одного яйцями).
Зимові обряди. У ніч з тринадцятого на
чотирнадцяте січня печуть зимовий пиріг шмуш
(від "шмош" - зима). Це рум'яний слоїний пиріг з
двох-трьох листів з начинкою з гарбуза і м'ясного фаршу. Пиріг їдять чотирнадцятого січня, це
одна із найбільш улюблених страв греків Приазов'я.
У будинках не стелять, люди чекають,
щоб їх привітали. З тринадцятого на чотирнадцяте січня хлопчики і дівчатка йдуть після обіду до
своїх хрещених, до сусідів і колядують. Дорослі
дарують дітям гроші. Колядувати можна і всю
ніч. Чотирнадцятого колядують тільки хлопчики
і чоловіки, кожний хоче ранком зустріти першоХарків-Донецьк 2005
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жанрами пісні, які виконуються на різних діалектах з використанням грецьких народних музичних інструментів. У дослідженнях А.А. Ашла
дотриманий науковий принцип автентичності,
що, на наш погляд, дозволив би зіставити зібрані
ним тексти пісень з подібними піснями Греції з
погляду їхньої давності, оскільки народ, опинившись на чужині, намагається зберегти свої традиції, і він тому більш консервативний, ніж його
співвітчизники у материковій Греції.
Фольклор народів, які проживають на
території України, був предметом дослідження у
роботах ряду науковців, проте регіональні особливості народних традицій, зокрема греків Приазов’я, висвітлені недостатньо, що і стало предметом розгляду у цій статті.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання мети роботи.
Фольклор греків селища Сартана,
пов’язаний з обрядом поховання, весняним і зимовими обрядами, які дотепер не були предметом дослідження, є основною метою роботи.
Окрім того, метою дослідження є аналіз і опис
обрядів, які існують в наші дні і обрядів, які
пам’ятає старше покоління греків селища Сартана. Із поставленої мети випливає необхідність
розв’язання таких завдань:
- з’ясувати спеціфику обряду поховання,
весняного та зимових обрядів.
- описати дані обряди.
Об’єктом дослідження є обрядовий фольклор, зокрема обряд поховання і весняний та
зимові обряди греків, що проживають у селищі
Сартана Донецької області.
Матеріалом для дослідження слугував обрядовий фольклор, записаний із вуст греків селища Сартана на Донеччині Гайтан Марії Георгіївни і Богадиці Тетяни Кузьмівни.
Результати дослідження.
Похоронні обряди. На небіжчика надягають усе нове. Труну ставлять під іконою Ісуса
Христа чи Богородиці. У кишеню небіжчика
кладуть сорок копійок, щоб він міг сам розраховуватися. Небагато святої води наливають у труну. На цвинтарі священик читає псалтир і запечатує небіжчика. Перша людина кидає в могилу
землю лопатою у вигляді хреста. Потім всі інші
кидають землю жменею і лопатою. Три дні підряд, ранком і ввечері, після похорону запалюють
ладан і його обносять навколо могили кожний по
три рази. Три ночі близькі не сплять. На столику,
там, де лежав небіжчик, йому ставлять кутю,
святу воду, яка стоїть сорок днів, зверху прикрита. До дев’яти днів там же горить свічка. До сорока днів обов’язково кожну суботи приходять
близькі і поминають з кутею. Якщо навіть пройшло сім днів, у суботу відзначають поминки.
Потім відзначають сорок днів, виливають святу
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го чоловіка, ця ознака вважається гарною прикметою й обіцяє удачу. Подібний зимовий обряд,
присвячений Василісу, існує і у понтійських греків (Окремі питання дослідження звичаїв та обрядів греків Криму підіймались і розв’язувались
у роботі Араджіоні М.А., Лазаріді О.А.“У Кримській оселі. Частина ІІІ. Греки”. – Сімферополь,
2000. – 40 с.)
Спільним у святкуванні є те, що молодь і
дорослі виконують колядки. Відмінність полягає
у тому, що Василіса греки Приазов’я більш гостинно приймають, віддають йому більшу шану,
яка звучить у їх колядках.
Румейські колядки

Тематична, сюжетна композиція, поетичні особливості обрядового фольклору
греків селища Сартана. Пісенно-поетичні тексти включені в контекст етнографічного комплексу. Фольклор поділяється на сімейно-обрядовий і
календарний. Триєдиність фольклору і ритуалу у вічному круговороті життя, відлік якої для греків Сартани почався після їхнього переселення з
Криму в Приазов'я.
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Тексти написані румейською мовою, що
значно відрізняється від новогрецької, але разом
з тим етимологічно з нею зв'язана, маючи одне
загальне давньогрецьке джерело. Як фольклорні
тексти, так і тексти грецьких літераторів Приазов'я написані російською алфавітною графікою. У
даній статті текст обрядових пісень подається в
українському варіанті. Підрядковий переклад
текстів виконаний мешканцями селища Сартана..
Тематика поданих пісень дуже тісно
зв'язана з життям і побутом селян, основними
подіями їхнього нелегкого життя. Ці пісні виконуються часто в стилі "Удрамайдъа" - (грецьких
частівок), заповнювали той духовний вакуум, що
випробували греки після численних митарств, у
пошуках "Землі Обітованої".
У тематичному плані пісні поділяються
на: 1) народження дитини, 2) весільні, 3) пісніголосіння "Миролóя" чи "Мирлóга" - пісня долі,
співчуття, 4) колядки - весняні, зв'язані з польовими роботами і майбутнім врожаєм, і зимові,
новорічні, зв'язані з приходом святого Василіса.
Пісня, що відноситься до народження
дитини, представлена однією строфою. Парноперехресна рима - АБАБ - у третьому рядку не
дотримується. Ритм вірша наближений до частівкового. У короткому тексті схвильовано висловлюються найперші і найкращі побажання немовляті.
Колискова пісня не відрізняється тематично від пісень такого плану, але легкіспівучі дворядки завершуються рефреном "нáни
- нáни, нáни -нá" протягом усього тексту і нагадують "Колискову" материкової Греції: "... у няньки я тобі взяла сонце, вітер і орла". Просте
незатійливе римування робить її співучою, легко
здійсненною і поетичною.
Весільні пісні виникли, ймовірно, у післякримський період, судячи з їхнього словникового складу і графіки, і пов'язані зі звичаями і
традиціями греків у християнський період [18].
Сюжет їх послідовний, розповіднонатуралістичний, тут немає художніх узагальнень і складних метафор. Рима, в основному,
дієслівна - АБАБ - не скрізь дотримується.
Пісні виконувалися в ритмі північнобалканських весільних пісень під народні інструменти: зурни, кимичé (скрипка), чи дарé чи
дайрé -(барабан).
Весняні обрядові пісні, зв'язані з майбутнім врожаєм, мають у своїй основі давньогрецьку традицію [I]. Текст пісень, що виник у
незапам'ятні часи, не зазнав змістової деформації, але фонетичний лад, безумовно, мінявся. Образ поля, наповненого медом і молоком, відомий
з часів античності. Ослаблений, співучий ритм
нагадує ранньохристиянську молитву.
Румейські колядки за композицією й
архітектонікою вірша можна віднести до ранньохристиянського, візантійського періоду. Текст
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цілком відповідає грецькій поетичній традиції,
розмір - верлібр (білий вірш) -традиційний для
грецької поетики, як професійної [5, 10-12, 21],
так і фольклорної [8, 13]. Деякі метафори дозволяють говорити про здатність до художніх узагальнень, наприклад: "Небо - це папір, І море чорнило".
Незважаючи на удавану простоту і наївність, ці пісні сприймаються досить монументально.
Такі пісні, як "Миролóя чи Мирлóга" - Піснь долі, співчуття –виконувалася у кожному конкретному випадку, що вимагало від виконавця володіння ритмом і музикальним слухом. У більшості
випадків це була чиста імпровізація.
Ще не так давно в грецьких селах (принаймні, в Урзуфі і Ялті) були професійні плакальниці, яких запрошували на таку сумну подію.
Звичайно це були жінки похилого віку, дуже шановані і не позбавлені поетичного й артистичного дару, тому що найменший збій у ритмі і змісті
вірша міг викликати замішання присутніх, а
сумний ритуал грозив перейти в трагедію.
Висновки.
1. Фольклор греків Приазов'я увібрав у себе їхнє
життя у всіх її проявах, торкаючись і її больових,
вузлових аспектів й одночасно зберігаючи узи зі
своєю праматір'ю Елладою.
2. Пісні похоронного обряду літературного походження відповідають грецьким народним зразкам: плачі за покійним перейняті зворушливими,
сумними і безвихідними нотками, оформленими
метафоричними образами.
3. У цілому, представлені пісні, за своїм поетичним ладом, сюжетною композицією, архітектонікою вірша, відповідають загальноприйнятим
грецьким традиціям кримсько-азовського періоду [2,4].
4. Словниковий запас пісень досить різноманітний і у своїй основі відповідає дімотиці з елементами кафаревуси.
Перспективи.
Розглянуті у статті проблеми мають певні перспективи не тільки для вивчення фольклору греків Приазов’я, але й для розв’язання цілого ряду питань, пов’язаних з духовною і матеріальною культурою етносів, які населяють
Україну. Зокрема, важливим є вивчення духовних традицій греків Приазов’я, пов’язаних із календарними звичаями (Великдень-Пасха-Ламбрі,
Храмове свято-Панаїр і т.п.). Це сприятиме виявленню спільних і відмінних рис в обрядах, які
існували раніше і в наші дні. Вивчення фольклору греків Приазов’я має безпосередній зв’язок з
вивченням обрядів греків, які проживають в
Криму, на Кавказі*, що у кінцевому підсумку
уможливить зіставлення їх з тими обрядами, які
існували і існують в материковій Греції.
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фізичного виховання і спорту
Анотація. У статті визначені психолого–педагогічні та організаційно–методичні аспекти удосконалення допризовної
підготовки старшокласників на основі військово–козацьких
традицій українського народу.
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козацькі традиції українського народу, допризовна підготовка старшокласників, кодекс честі Захисника Вітчизни.
Аннотация. Кириченко А.В. Пути усовершенствования рыцарско–патриотического воспитания допризывников средствами военно–казацкой подготовки. В статье определены
психолого–педагогические и организационно–методические
аспекты усовершенствования допризывной подготовки старшеклассников на основе военно–казацких традиций украинского народа.
Ключевые слова: рыцарская духовность, патриотизм, военно–казацкие традиции украинского народа, допризывная
подготовка старшеклассников, кодекс чести Защитника Отчизны.
Annotation. Kirichenko O. The ways of knight–patriotic’s improvement upbringing of youth undergoing by military–cossaks’
training methods. The phicology–pedagogical and organizing–
methodical improvement aspects for senior pupils’ pre–
conscription training on the basic of military– cossaks’ traditions
of Ukrainian people are defined in this article.
Key-words: knights’ spiritual, patriotism, military–knight traditions of Ukrainian people, pre–conscription training of senior
pupils and honor code of Motherland defender.

Вступ.
Державний рівень аналізу сучасного
стану допризовної підготовки старшокласників
національної школи виявив значні недоліки в її
організації [19]. Це суттєво позначилось на якості призовних ресурсів. Визначилась масштабна
загроза національній безпеці нашої країни
[19,21]. Головною її причиною є незадовільний
стан здоров’я (фізичного, духовного, психічного)
учнів та молоді України [2,3]. Йдеться про поступове знищення здорового генофонда української нації. З цього приводу сучасна українська
педагогічна думка характеризує рівень морально–патріотичної готовності школярів до державотворчих процесів як такий, що негайно потребує здійснення науково–дослідницького пошуку
та визначення заходів для вирішення цих найактуальніших завдань [18,20]. В той же час наш
народ має славетні військово–козацькі традиції
щодо лицарсько–патріотичної вихованості та
тіловдосконалення своїх захисників [15,17]. Зразки військової тактики українського козацтва
ретельно вивчаються в академіях та університетах світу. Не використовувати накопичений нашими пращурами багатовіковий досвід загартування дітей та молоді сучасними педагогами було б абсурдним. Отже, змістом подальшого удосконалення допризовної підготовки учнів з метою зміцнення стану їх здоров’я та підготовки до
захисту Вітчизни ми і вважаємо потребу в моде154

рнізації виховання молоді на основі військово–
козацьких традицій нашого народу.
В попередніх публікаціях нами були визначені інноваційні результати наших досліджень, спрямованих на науково–методичне
впровадження ідей козацької педагогіки в сучасну освітянську практику: концепція виховання
учнів на військово-козацьких традиціях українського народу [4], характеристика та зміст комплексної інтегрованої навчально-виховної програми "Основи захисту Вітчизни", розробленої
на основі традицій українського козацтва [10],
особливості використання ігрових технологій
навчання у допризовній підготовці [6], напрямки
навчально-методичного забезпечення цього процесу [7], вимоги до організації патріотичного [5],
фізичного виховання [3,12] та оздоровлення молоді [8], особливості формування готовності
старшокласників до захисту Вітчизни в системі
військово-патріотичної і спортивно-технічної
діяльності [9], структура і завдання, принципи,
форми та методи роботи науково-методичного,
оборонно-спортивного центрів українського козацтва, а також центрів національного та лицарсько-патріотичного виховання молоді, екологічної безпеки та моніторінгу довкілля. Відпрацьовані нормативи оборонно-спортивного комплексу "Козацький вишкіл" як основи підвищення
масовості фізичного самовдосконалення учнів у
процесі їх підготовки до захисту Вітчизни
[13,14]. Питання організації національнопатріотичного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки на традиціях
українського козацтва у процесі підготовки до
захисту Вітчизни доповідались нами на міжнародній науково-практичній конференції "Духовність, спорт, культура, мистецтво та гуманізм в
сучасному світі”. Цільовим орієнтиром виховання молоді на традиціях українського козацтва ми
вважаємо розроблений нами Кодекс честі захисника Вітчизни [11]. Ми сподіваємось, що проведені дослідження сприяли реалізації "Національної програми відродження та розвитку українського козацтва на 2002-2005 роки" [16].
Формулювання цілей роботи.
Завданнями даної статті є:
1. Визначити шляхи удосконалення організаційно–методичного забезпечення процесу
лицарсько–патріотичного виховання допризовної молоді на основі традицій українського козацтва.
2. Усвідомити можливості використання засобів
військово–козацької підготовки допризовників у системному соціо–значущому вимірі.
Результати досліджень.
З метою реалізації визначених завдань і
сприяння успішному вирішенню цих актуальних
для суспільства та держави проблем ми пропонуємо здійснити визначені нами кроки, спираючись
на результати проведених нами теоретичних та

експериментальних досліджень у школах Донеччини. Насамперед ми вважаємо, що виховання
старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки їх як майбутніх захисників Вітчизни повинно здійснюватись з кінцевою метою: сформувати у них якості
лицаря-патріота України, здорової та фізично
загартованої особистості, здатної до захисту
українського народу та особистої реалізації в
системі сучасного державотворення і базується
на розроблених І.Д.Бехом особистісно орієнтованих виховних технологіях, основними принципами функціонування яких є: а) особистіснорозвивальне спілкування; б) цілеспрямоване
створення емоційно-збагачених виховних ситуацій; в) використання співпереживання, як психологічного механізму у вихованні особистості; г)
систематичний аналіз вихованцем власних і чужих вчинків, навчальних та інших дій, тощо [1].
За нашим усвідомленням вихованість школярів у
процесі особистісно зорієнтованої допризовної
підготовки, основаної на військово-козацьких
традиціях українського народу, з нашої думки,
передбачає сформованість якостей: а) патріотизму, як вищого виміру лицарсько-патріотичної
вихованості та духовності; б) професійної готовності до захисту Вітчизни; в) психологічної підготовленості захисника Вітчизни; г) постійної
потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення і турбота про формування
здорового генофонду української нації; д) формування у вихованців стійкої мотивації до самопідготовки за цільовими орієнтирами українського козацтва, які сприймаються як особистісні;
є) родинну відповідальність батьків за підготовку дітей до захисту Вітчизни та державотворення. На цій основі нами були визначені принципи
національно спрямованої та особистісно зорієнтованої допризовної підготовки старшокласників
на традиціях українського козацтва: а) створення
умов для внутрішнього прийняття старшокласниками якостей українського козацтва як особистісних цінностей; б) пріоритету фізичної культури в організації навчальної діяльності та допризовної підготовки учнів; в) поєднання фізичного та військового виховання в процесі набуття
старшокласниками базової освіти; г) забезпечення розвивального характеру допризовної підготовки; д) побудови системи допризовної підготовки школярів на основі урахування морального й
фізичного розвиваючого потенціалу бойового
гопака; є) цілісного підходу до забезпечення лицарського характеру підготовки молодих захисників Вітчизни. Під час експерименту досліджувся рівень готовності старшокласників до захисту Вітчизни у процесі допризовної підготовки на
військово-козацьких традиціях, який визначався
інтегровано за наступними компонентами:
1.Стан здоров’я (ступінь обмеження придатності
до військової служби за станом здоров’я); 2.
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Сформованість якостей лицарсько–патріотичної
духовності; 3. Оцінка рівня допризовної підготовки за програмою предмета „Основи захисту Вітчизни”; 4. Професійно–психологічна придатність до виконання завдань військової служби
(група нервово–психічної стійкості та рівень обмежень; 5. Фізична загартованість (оцінка виконання нормативів держтестів фізичної підготовленості населення та військово–прикладної підготовки); 6. Загальна оцінка за рейтингом (коефіцієнт особистої готовності старшокласника до
військової служби). Ми намагались аргументованого усвідомлення учнями наступних положень: а) козак – це лицар, який виховує в собі
чесність, шляхетність, готовність до самопожертви заради свого товариша і козацького товариства України; проявляє хоробрість, стійкість, дотримується правил етикету і етики; б) козак –
охоронець надбань національної культури, він
вивчає і пропонує українські народні звичаї і
обряди, одяг, пісні і танці, свято береже пам'ятники історії козацтва та культури, бере всяку
участь у їх збереженні; в) козак – пропагандист
здорового способу життя, дбає про здоровий генофонд нації, постійно зміцнює свій фізичний
стан, своє здоров'я, пропагує українські види ігор
та забав; г) козак – це воїн, який володіє всіма
видами вогнепальної зброї; систематично опановує зміст рукопашного бою, виховання; знає військову тактику, вміє управляти військовою технікою; д) козак – освічена людина, яка володіє
іноземними мовами, обов'язково знає глибоко
українську мову, любить її, а також вивчає літературу та історію України і козацтва; є) козак –
господар, який живе за рахунок власної праці і
постійно дбає про підвищення свого професійного рівня. Ми визначаємо цей змістовий інтегрований образ як гуманістичний ідеал сучасного
виховання у допризовників якостей захисника
Вітчизни. Враховуючи народні традиції українського козацтва та реалізацію їх в структурі навчально-виховного процесу сучасної національної школи, нами також був розроблений Кодекс
честі захисника Вітчизни [4,17], який, з нашої
думки, і є синтетичним цільовим орієнтиром підготовки старшокласників до захисту Вітчизни.
Він поєднує вимоги положень наступних документів: "Кодексу честі офіцера Збройних Сил
України", "Військової присяги", власних наробок
та кодексу, Конституції України, Державної національної доктрини розвитку освіти, "Концепції
реформування педагогічної науки в українській
державі", а також вимоги "Орієнтованого змісту
виховання в національній школі", рекомендованого Міністерством освіти і науки України й
т.ін., і відповідає, на погляд автора, вимогам
державотворця в Україні, принципам демократизації та гуманізації нашого суспільства, та спрямований на українознавчу едукацію, що орієнтує
на здійснення національно-патріотичного вихоХарків-Донецьк 2005
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вання учнів. Кодекс честі захисника Вітчизни
закінчується клятвою-урочистою присягою призовника, ритуал прийняття якої в урочистій обстановці вважається нами як завершальний етап
вивчення програми предмету "Захист Вітчизни"
[14]. Скріплена особистим підписом учнів клятва-присяга та відомість, разом з додатком до наказу "Про організацію допризовної підготовки в
поточному навчальному році" повинні зберігатися у навчальному закладі як архівний документ.
Це і буде моральне та юридичне оформлення
обов'язковості захисту своєї сім'ї, родинності та
Вітчизни. Вона може бути засобом реалізації
загальнодержавної задачі щодо фізичної та моральної підготовки юнаків до захисту Батьківщини, висловленої в концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання
молоді про "збільшення кількості випускників
навчальних закладів, які після досягнення 25річного віку без проходження строкової військової служби беруться на військовий облік військовозобов'язаних і призначаються для комплектування військових частин на воєнний час, маючи лише допризовну підготовку"[16]. Під час
проведення
експериментально–педагогічного
дослідження за розробленою нами концепцією
ефективно зарекомендувала себе комплексна
навчально-виховна програма виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у
процесі допризовної підготовки, яка, на нашу
думку, може бути затверджена на державному
рівні [14]. Структурними модульними компонентами її є здійснення наступних виховних заходів
і вивчення: історії українського війська, політичних основ захисту Вітчизни, основ законодавства
України з військових питань, структури і завдання Збройних Сил України та інших військових
формувань, визначених чинним законодавством,
основ захисту Вітчизни, основ цивільного захисту та надання першої допомоги, сформованість
психологічної
готовності
до
військово–
професійної діяльності, військово-патріотична
гра "Захисник Вітчизни", військово-спортивне
свято на завершальному етапі навчання "Козацькі розваги", урочисте свято-ритуал "Прийняття
клятви-присяги захисника Вітчизни". У варіативній складовій передбачено підготовку за програмами: а) спецкурсу для юнаків "Прикладна
фізично-патріотична підготовка", змістом якого є
основи бойових мистецтв і захисту. Українська
козацька боротьба "Бойовий гопак" та прикладна
фізична підготовка; б) Спецкурсу для дівчат
"Основи першої допомоги", в програмі якого
здійснюється навчання з основ надання першої
допомоги постраждалим та спеціальна фізична
підготовка. Учні випускних класів навчаються за
програмами факультативних курсів: а) спеціальна професійно-прикладна підготовка для юнаків
за програмою курсу "Професійно-прикладна фізична підготовка", змістом вивчення якої є на156

ступні розділи: основи бойових мистецтв, загальна фізична підготовка, реабілітація і корекція
власного здоров'я, подолання перешкод, піший
похід "Стежками козацької слави", комплексне
контрольне заняття; б) спеціальної індивідуальної професійно-прикладної медичної підготовки
для дівчат "Професійно-прикладна медична підготовка", що вивчає розділи: основи вчення про
здоров'я людини та його охорону, організація
медичної служби та її завдання, перша медична
допомога при травмах, нещасних випадках і пораненнях, перша медична допомога при отруєннях та гострих захворюваннях, радіаційні ураження, їх профілактика і перша медична допомога, ураження отруйними і сильнодіючими отруйними речовинами. їх профілактика й перша медична допомога, профілактика інфекційних захворювань, догляд за хворими та постраждалими, використання можливостей народної медицини в лікувальній практиці, комплексне контрольне заняття. Була визначена циклограма проведення навчально-виховних заходів та дій педагогів щодо здійснення війсково-патріотичного
виховання в ході допризовної підготовки старшокласників, основаної на військово-козацьких
традиціях: вересень - проведення „Дня відчинених дверей” у військовій частині, заходи щодо
військово-професійної орієнтації учнів, складання договору та планів про сумісну національнопатріотичну та військово-шефську роботу на
поточний навчальний рік; жовтень - місячник
національно-патріотичного виховання, присвячений Дню українського козацтва, "Козацькі молодіжні ігри"; листопад - Спартакіаду допризовної молоді з виконання нормативів оборонноспортивного комплексу "Козацький вишкіл" (рекомендовано проводити під час канікул); грудень
- місячник національно-патріотичного виховання, присвячений річниці Збройних Сил України,
відвідування військової частини та урочисте
привітання з нагоди прийняття Військової присяги молодим поповненням; січень - спартакіаду
допризовної молоді з виконання нормативів оборонно-спортивного комплексу "Козацький вишкіл"; лютий - Місячник національнопатріотичного виховання, присвячений Дню захисника Вітчизни; березень - спартакіаду допризовної молоді з виконання нормативів оборонноспортивного комплексу "Козацький вишкіл";
квітень - Місячник національно-патріотичного
виховання, присвячений річниці Чорнобильської
катастрофи, спартакіаду допризовної молоді з
виконання нормативів оборонно-спортивного
комплексу "Козацький вишкіл" (підсумкові змагання); травень - місячник національнопатріотичного виховання, присвячений Дню перемоги, військово-козацьке свято на завершальному етапі навчання "Козацькі розваги"; червень
- учбово-практичні заняття в військовій частині
(для хлопців), лікувальна практика та учбові за-

Розділ

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

досягне
нь
на
початку
екс
пери–
мента
по
закін
–
чен
ню
екс
пери–
мента

Контрольні школи
високий
середній
низький

%

Рівні

Експериментальні школи
високий
середній
низький

кількість учнів

Термі
н
визначен
–
ня

4
1

13
,3

1
2
3

39
,8

1
4
5

46
,9

6
3

18
,1

1
2
6

36
,2

1
5
9

45
,7

1
5
3

33
,3

1
3
0

42
,1

7
6

24
,6

5
2

14
,9

1
2
7

36
,5

1
6
9

48
,6

Дані таблиці підтвердили ефективність
проведення пропонуємих нами під час експерименту виховних заходів. Наочно це відображено
в наступній діаграмі (рис. 1.).

Визначені результати формуючого впливу
на рівень готовності старшокласників до захисту
Вітчизни у процесі допризовної підготовки підтвердили ефективність запропонованих нами
методів дослідження.

Рис.1. Результати допризовної підготовки старшокласників, яка здійснювалась на основі традицій українського козацтва під час проведення
експерименту.
Висновки.
1. Пропонуємі шляхи відродження військово–козацьких традицій українського народу
засобами етнопедагогіки слід врахувати під час
прийняття Закону України „Про національне
виховання” та визначення на державному рівні
інноваційних та стратегічних напрямів подальшого удосконалення лицарсько–патріотичного
виховання учнів у процесі їх допризовної підготовки до захисту Вітчизни.
2. Реалізація визначених завдань сприятиме зміцненню основ національної безпеки країни
та мобілізаційної готовності населення до виконання функцій військово–професійної діяльності
за рахунок підвищення якості підготовки призовних ресурсів.
Подальшими кроками наукових досліджень у визначеному змістом статті напрямку
повинно бути: а) прийняття національної програми військово–патріотичного виховання молоді на військово–козацьких традиціях українського народу в процесі їх допризовної підготовки до
захисту Вітчизни, б) розробка та затвердження
на державному рівні положення про організацію
військово–козацької допризовної підготовки молоді, в) створення центра науково–методичного
забезпечення процесу лицарсько–патріотичного
виховання захисників Вітчизни в Донецькому
державному інституті здоров’я, фізичного виховання і спорту.
1.
2.
3.
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няття в лікарні (для дівчат), підведення підсумків
виконання договору та планів про сумісну національно-патріотичну та військово-шефську роботу за навчальний рік [13,14]. В ході експерименту в школах Калінінського району м. Донецька з
метою виховання старшокласників на військовокозацьких традиціях у процесі допризовної підготовки були створені: “Центр лицарськопатріотичного виховання “Молода Січ” в ліцеї
ЗОШ № 12 м. Донецька; міський “Центр екологічної безпеки та моніторингу довкілля” в екологічній гімназії ЗОШ № 11 м. Донецька; “Козацький військово-патріотичний клуб “Пантера” в
ЗОШ № 20, були прийняті в козачата, джури та
молодики учні ЗОШ № 95 м. Донецька, в якій на
основі його програми відкрито “Центр національно-патріотичного виховання молоді “Молода
Січ”, позаштатний районний методичний центр
для викладачів допризовної підготовки та фізичного виховання. Робота з реалізації розробленої
концепції за визначеною програмою під час дослідження дозволила отримати наступні результати сформованості готовності старшокласників
до захисту Вітчизни, таблиця 1.
Таблиця 1
Узагальнені порівняльні показники результатів
допризовної підготовки старшокласників, яка
здійснювалась на основі традицій українського
козацтва під час проведення експерименту
(за рейтингом індивідуальної готовності учня до
захисту Вітчизни)
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ
ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
Коношенко С.В.
Слов'янський державний
педагогічний університет
Анотація. Стаття присвячена проблемі шкільної дезадаптації
серед підлітків. Автор розглядає психолого-педагогічні фактори, які спричиняють виникнення цього явища у дітей та
пропонує деякі шляхи вирішення цієї проблеми.
Ключові слова: шкільна дезадаптація, підліток, адаптація,
фактор.
Аннотация. Коношенко С.В. Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации подростков. Статья посвящена
проблеме школьной дезадаптации среди подростков. Автор
рассматривает психолого-педагогические факторы, которые
способствуют возникновению этого явления у детей и предлагает некоторые пути решения этой проблемы.
Ключевые слова: школьная дезадаптация, подросток, адаптация, фактор.
Annotation. Konoshenko S.V. Psichological-pedagogical factors
of school desadaptation of teenagers. The article is dedicated to
problem school desadaptation amongst teenager. The author considers the pedagogical factors, which promote origin of this phenomena beside teenager and offers some way of the decision of
this problem.
Keywords: school desadaptation, teenager, adaptation, factor.

Вступ.
В основі соціокультурних змін українського суспільства є не тільки необхідність економічної перебудови, але й активізація чинників,
які пов’язані з соціальною адаптацією людини.
Як відомо, соціальна адаптація спрямована на
реалізацію сутнісних сил особи. Серед змін, які
змушують людину пристосовуватися до нових
умов, - ринкова економіка, трансформація старих
соціальних інститутів, посилення глобалізаційних процесів. В значній мірі це стосується підлітків.
Соціальна адаптація підлітка передбачає
його гармонійне взаємоіснування та взаємодію
як із суспільством, так і з його соціальними інститутами.
Проте, як показує практика, значна кількість дітей підліткового віку відчуває проблеми у
взаємодії з даними інститутами, зокрема, школою. У вихованців спостерігається шкільна дезадаптація. Це явище дуже актуальне для сьогодення і потребує детального вивчення.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Слов'янського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей.
Саме тому дана стаття присвячена розгляду причин і факторів виникнення шкільної

дезадаптації у вихованців-підлітків та профілактиці даного явища серед даної категорії дітей.
Результати дослідження.
Багато дослідників розглядають фактори
й умови, що приводять до ситуації дезадаптації.
Так, серед численних факторів, що визивають
дезадаптацію, науковці виділяють сукупність
педагогічного і власне шкільного впливів, яким
належить провідна, вирішальна роль (Г.Ф. Кумарин); проблеми, пов'язані з неуспішністю дитини
в основному виді діяльності в період становлення характеру - у навчанні (Б.Н.Алмазін,
С.А.Бєлічева, І.А.Невський). До соціальних передумов відносять: стійкість соціальних стандартів поведінки учня в школі, часту зміну шкіл
(наприклад, у родинах військових), надмірну
перевантаженість шкільної програми стосовно
психофізіологічних особливостей дитини (А.Н.
Корнєєв); до соціальних факторів відносять як
сімейні (конфлікти, алкоголізм, рання психологічна депривація), так і шкільні (конфлікт із педагогами, неврахування ними особистісних особливостей дітей, неприйняття в колективі однокласників) (І.О. Калачева) та інші [1-5].
Проведене нами дослідження дезадаптованих груп підлітків дозволяє однозначно
стверджувати, що у виникненні проблем дезадаптації більш ніж у 80% випадків лежать проблеми, пов'язані з неуспішністю дитини в основному виді діяльності в період становлення характеру - у навчанні. В основі цих проблем лежить
складна взаємодія індивідуальних і соціальних
факторів, несприятливих для гармонічного розвитку, а пусковим механізмом формування самих проблем у переважній більшості випадків
стає невідповідність висунутих до дитини педагогічних вимог його можливостям їх задовольнити. До числа педагогічних факторів, що негативно впливають на розвиток підлітка можна
віднести наступні: невідповідність шкільного
режиму санітарно-гігієнічним умовам навчання,
орієнтованим на середньовікові норми, психофізіологічним особливостям фізично і психічно
ослаблених дітей; невідповідність цим особливостям темпу навчальної роботи в гетерогенному класі; екстенсивний характер навчальних навантажень; перевага негативної оцінної стимуляції і виникаючі на цій основі «значеннєві бар'єри» у відносинах дитини з педагогами; конфліктний характер відносин у родині, що формується на основі навчальних неуспіхів дитини.
М.П. Ісаченкова [2] як передумову шкільної дезадаптації виділяє соціально-педагогічну
занедбаність. У зв'язку із соціальним неблагополуччям зростає число дітей, що виховуються в
умовах емоційної депривації, гіпоопіки, бездоглядності, а нерідко і жорстокого ставлення. Батьки в таких випадках не несуть ніякої відповідальності за навчання і виховання своєї дитини.
Цинізм, брутальність, незацікавленість і негати-
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вний соціальний приклад батьків негативно
впливають на дітей, затримують і спотворюють
їхній своєчасний морально-етичний і духовний
розвиток, формування трудових і вольових установок.
Як одну з основних груп дітей, найбільш
схильних до шкільного дезадаптації, Р.В. Овчарова [3] розглядає педагогічно запущених учнів.
Вона визначає педагогічну занедбаність як стійкий стан, що обумовлює особливості особистості
підлітка, для якого характерна суперечливість
розвитку: а) непродуктивність, утрудненість діяльності і відносин; б) особливості поведінки, що
виражаються в реакціях чи імітації наслідування
негативним прикладам, реакціях компенсації чи
заміщення своєї неспроможності в діяльності і
відносинах з навколишніми, реакціях захоплення
грою чи задоволенням інших позитивних інтересів і схильностей у нерозумних межах, реакціях
пристосування чи підпорядкування думці інших,
реакціях виходу з-під опіки, позбавлення самостійності, насильства над особистістю, несприятливої психічної обстановки в родині; в) домінуючий емоційний стан негативного характеру,
що дезорганізує підлітка, що робить його педагогічно важким.
С.А. Куркулів[4] виділяє наступні ознаки
«групи ризику»:
1.
У поведінковій сфері; при спілкуванні: егоцентризм, відмова від самостійного
рішення проблем, нестабільність відносин з навколишніми, здебільшого однотипний спосіб
реагування на фрустрацію і труднощі, невпевненість у собі, високий рівень претензій при відсутності критичної оцінки своїх можливостей, схильність до обвинувачень.
2.
В афективній сфері: емоційна лабільність, низька фрустраційна толерантність і
швидке виникнення тривоги та депресії,
знижена чи нестабільна самооцінка, поява соціофобій, агресивність.
3.
Видозміна мотиваційно-потребової
сфери: блокування потреби в захищеності, самоствердженні, волі, приналежності, тимчасової
перспективи.
4.
Наявність когнітивних видозмін, що
підсилюють дисгармонію особистості, формування висновку при відсутності інформації в його підтримку:
Стан дискомфорту як незадоволення
біологічних і особисто значущих потреб індивіда, ситуативні патологічні реакції, перебудова
систем регулювання і реагування на рівні організму й особистості, стереотипізация патологічних
реакцій - такі закономірні етапи формування соціальної дезадаптації у підлітків в умовах незбалансованих шкільних навантажень.
Руйнівна сила цього дисбалансу у підлітка виявляє себе тим сильніше, чим менше вік
дитини. Як правило, індикатором труднощів
Харків-Донецьк 2005
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процесу адаптації до школи є зміни в поведінці
дітей. Це можуть бути надмірне порушення, агресивність, а може бути, навпаки, загальмованість, депресія. Може виникнути (особливо при
несприятливих ситуаціях) і почуття страху, небажання йти в школу.
Основними показниками психологічної
адаптації дитини до школи є:
а) формування адекватної поведінки;
б) установлення контактів з учнями і вчителем;
в) оволодіння навичками навчальної діяльності.
С.В. Кривцов [4] підкреслює, що в процесі шкільного життя базова потреба учня відчувати себе причетним до шкільної спільності втілюється в три частини мети:
1) відчувати свою заможність у навчальній діяльності;
2) встановлювати і підтримувати прийнятні відносини з вчителем і однокласниками;
3) вносити свій особливий внесок у життя класу і школи.
Учні намагаються досягти цих цілей усіма доступними їм способами. Якщо їм невідомі
чи недоступні способи, вони використовують те,
що вчитель називає «порушення дисципліни»
або «погана поведінка». На перевагу учнем прийнятної чи неприйнятної поведінки впливають
такі умови, як:
• якість відносин між ним і вчителем;
• класна атмосфера, спрямована на успіх чи,
навпаки, деструктивна;
• відповідна цьому структура класного колективу.
Таким чином, стійка шкільна неуспішність є однією з найважливіших причин формування порушень поведінки у підлітків.
Як відомо, в основі всього навчання повинний бути позитивний емоційний фон, тому
що емоції підлітка найбільш чуттєві як до сприятливих, так і не до сприятливих факторів навчання.
Таким чином, інтенсифікація навчання,
викликана зміною різних елементів навчального
процесу, супроводжується у школярів негативними емоційними переживаннями. Для них характерно типове посилення неусвідомлюваного
цілком почуття тривоги, занепокоєння, емоційної
напруги. Можна вважати, що шкільна тривога тонкий індикатор виникаючого неблагополуччя
в психічному розвитку дитини, існуючих у нього
труднощів психічної адаптації до школи.
До факторів, що призводять до ситуації
дезадаптації, можна віднести й існуючу сьогодні
традиційну систему оцінювання.
Підлітки з емоційними порушеннями,
що, як правило, займають позицію відстаючого в
класі, переконуючи в тому, що старання, які вони прикладають, щоб заслужити схвалення вчителя, результатів не дають, починають уникати
активних розумових зусиль, стають інтелектуа160

льно пасивними (Г.В. Бєлякова); якщо вчитель в
основному вказує на помилки і неспроможність,
не відзначаючи їхні удачі і досягнення, у них
формується спрямована на невдачу поведінка (С.
Кривцова); прагнення вчителів з перших днів
підтримувати орієнтир на кінцевий результат, на
оцінку, а не на навчання, перешкоджає появі інтересу до подолання труднощів у навчальній
роботі (М. Безруких) [5].
Наші дослідження показують, що, якщо
активно ініціювати у підлітків інтерес не до навчання як такого, а до оцінок, то інтерес до навчання різко знижується вже до кінця 1 півріччя
й особливо сильно у дітей зі слабким типом нервової системи, тому що в школі оцінка - головний критерій відносини вчителя, однолітків,
батьків, а у цих дітей шанс одержати гарну оцінку незначний.
Серед факторів дезадаптації ми виділяємо також перевантаження, часті стомлення дітей у навчальній діяльності.
Відзначено, що при наростанні стомлення і відсутності спокійних умов роботи продуктивність навчальної діяльності дітей різко
знижується. Спостерігаються і деякі особливості
й у їхній поведінці: одні з них неспокійні, зайво
рухливі, дратівливі, плаксиві, інші, навпаки, мляві, боязкі, повільні, загальмовані, невпевнені,
часто з остраху відповісти неправильно вони
зовсім відмовляються відповідати.
Багато авторів (А.А. Гериш, Т.З. Батигіна й ін.) відносять до факторів шкільної дезадаптації депресивні стани у дітей і підлітків [2]. При
цьому формується особлива форма шкільної дезадаптації, обумовлена поряд із власне депресивними розладами і батьківською увагою.
Сховані і стерті депресивні стани надзвичайно поширені серед старших класів. Шкільна дезадаптація при депресії у підлітків наростає поступово, виявляючись після досить тривалого періоду нерозпізнаної депресії. Провідна
роль у формуванні шкільної дезадаптації при
депресивних розладах у підлітків належить енергетичним порушенням, що супроводжується усвідомленням своєї неспроможності, зайвості у
колективі однолітків, утраті радості, задоволення
від малоцінності, утраті перспективи, неможливості реалізації планів, тривожності і невпевненості.
Батьки, педагоги, однокласники в більшості випадків не розуміють причин різкої зміни
характеру підлітка, падіння його успішності,
розцінюючи ці прояви як лінь, розпещеність,
розбещеність, чи знаходячи цьому причини у
сварці з приятелями, вплив вулиці, дурної компанії.
Депресивні стани у підлітків мають
складну структуру, представляючи собою, сполучення щирої депресивної симптоматики й особистісної захисної реакції, що настає у відповідь

на власну неспроможність, і ті соціальні заходи
впливу, з якими підходять до таких підлітків дорослі. «Шкільна фобія» являє собою особистісну
захисну реакцію, засновану на комплексі об'єктивних і суб'єктивних факторів. «Шкільна фобія» - хворобливий страх перед школою, учителями, скупченням дітей, контрольними, іспитами, оцінками, що, поступово наростаючи, досягає у своїй кульмінації повного відмовлення від
відвідування школи. Причини відмовлення від
відвідування школи підліток розкриває дуже неохоче чи ж зовсім не може їх сформулювати,
тому що вони полягають у неможливості як і
раніше засвоювати шкільну програму, вільно
триматися в колективі однолітків, у страху показатися смішним чи жалюгідним, побоюваннях
перед глузуваннями чи фізичною розправою з
боку однокласників, несхваленням чи покаранням учителя.
Дослідники виявили, що учні з високим
інтелектом більше всього втрачають, недоодержують через невідповідні умови навчання. Так,
близько 30% відрахованих зі шкіл (за нездатність, неуспішність і навіть дурість) складають
діти обдаровані і навіть особливо обдаровані [6].
Досить часті конфлікти з учителями високоінтелектуальних школярів супроводжуються
у них гострими негативними емоціями. Причини
конфліктів пов'язані як з особистісними якостями вчителів, так і з їхньою професійною підготовкою.
Дані проведених нами досліджень доводять:
• непідготовлені вчителі часто не можуть виявити обдарованих дітей, не знають їхніх
особливостей;
• не підготовлені до роботи з високоінтелектуальними дітьми вчителі байдужі до їхніх
проблем (вони просто не можуть їх зрозуміти);
• іноді не підготовлені учителі вороже налаштовані стосовно обдарованих підлітків; адже
вони створюють погрозу вчительському авторитету;
• такі вчителі часто використовують для обдарованих дітей тактику кількісного збільшення знань, а не якісну їх зміну.
Існуючі зараз навчальні програми і підручники з вікової і педагогічної психології не
містять інформації ні про особливості обдарованих дітей, ні про методи їхнього виявлення, ні
про стратегії і моделі їхнього навчання.
Серед суб'єктивних і об'єктивних перешкод, що існують на шляху розпізнавання дитячої обдарованості, укажемо наступні: надмірна
довіра до тестування; стереотипні чекання; затримки в розвитку дитини, несприятливі умови її
розвитку; особливості поведінки в класі (наприклад, пасивність, відсутність зовнішнього інте-
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лектуального блиску, надмірна сором'язливість);
недолік даних про дитину.
Учителі часто вважають, що підліток з
високим інтелектом перевищує норми і у всіх
інших відносинах. Тому вони очікують від такого учня великої емоційної і соціальної зрілості,
тобто великої адаптованості, самоконтролю, відповідальності. Вони думають, що така дитина
більше прагне радувати вчителя, більше може
займатися самостійно. Це означає, що вчителі
часто не вважають такого учня потребуючим
індивідуалізації навчання і допомоги, якщо він
демонструє деяку незрілість соціального й емоційного розвитку. Точно таким же способом деяке відставання дитини у фізичному розвитку
(що може виражатися, наприклад, у поганій координації рухів, корявому почерку) може перешкодити вчителю побачити незвичайність його
розумових можливостей.
Більшості вчителів просто ніколи піклуватися про обдаровану дитину, а іноді їм навіть
заважають учні з вражаючими знаннями, з не
завжди зрозумілою розумовою активністю.
Труднощі можуть початися з того, що
підліток, що випереджає однолітків, схильний
постійно звертати до себе увагу. Часто найбільш
розвинутого учня майже перестають запитувати,
як би не зауважуючи його готовності до відповіді. Якщо він усе-таки наполегливо намагається
що-небудь сказати чи запитати, учитель починає
дорікати його за те, що він «завжди тягне руку»,
що він «вискочка». У результаті дитина стає усе
менш активною на уроці, переключається на щонебудь стороннє, але і при цьому їй не минати
невдоволення, а те і роздратування педагога:
чому відволікається, не цікавиться ходом заняття, чи не занадто він загордився?
У дитини з раннім розумовим розквітом
виникають специфічні труднощі і у взаєминах з
однокласниками. Нерідко однокласники активно
відкидають від себе такого учня, дають йому
образливі прізвиська. Це приводить до того, що
обдарований підліток починає прагнути бути «як
усі» - уникає виявляти себе самим знаючим, чи,
тим більше, самим старанним. Не тільки тому,
що деякі учні агресивні, але і тому, що йому самому хочеться бути разом з іншими, у компаніях.
Механічне запам'ятовування погане вже
саме по собі. Однак ще гірше те, що велика частина фактів, що приходиться їм запам'ятовувати,
мало зв'язана з їхнім дитячим світом - важливі
для них речі або викладаються погано, або не
викладаються зовсім.
Таким чином, перевантаження пам'яті в
сполученні зі зростаючою відірваністю навчання
від реального життя приводять до невдач, а іноді
і до злочинності. Кмітливі діти незабаром розуміють: те, що важливо в школі, аж ніяк не збігаються з тим, що потрібно в реальному житті, і
Харків-Донецьк 2005
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пристосовуються до такого роздвоєного існування. Однак багатьом пристосуватися не вдається.
Не слід виходити з того, що діти усвідомлюють мету свого перебування в школі і розуміють усю необхідність і важливість освіти. З
дитячого саду і до закінчення школи ми повинні
пояснювати дітям чи підводити їх до власного
розуміння того, яким чином усе, що вони вивчають, пов'язано з життям. Ми ж цього не робимо,
що і стає першопричиною шкільних невдач.
Висновки.
Розглянуті нами фактори підліткової дезадаптації дають підстави стверджувати про необхідність здійснення соціально-конструктивний
підхід до адаптації підлітка у школі, суспільстві,
що вимагає від нього бути більш "включеним" в
соціальне життя та підходити свідомо до вибору
життєвої стратегії. Таке відповідальне ставлення
до цього процесу є необхідним для кожного, незважаючи на те, до якої спільноти, прошарку або
групи вони належить. Жодна особистість не може адаптуватися до нових соціальних умов та
досягти певного соціального успіху без розуміння своєї індивідуальності, без формування власної системи цінностей, світобачення, світоглядних орієнтирів та без визначення сенсу своєї
життєдіяльності.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
психолого-педагогічні фактори шкільної дезадаптації підлітків.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Конох А.П.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті розкрито актуальні проблеми професійної
підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого
туризму у вищих навчальних закладах України і зарубіжжя.
Ключові слова: кваліфікація, якість і оптимізація навчання,
людино центризм, гуманітаризація педагогічного процесу.
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Аннотация. Конох А.П. Актуальные проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов по спортивнооздоровительному туризму в высших учебных заведениях. В
статье раскрыты актуальные проблемы профессиональной
подготовки
будущих
специалистов
спортивнооздоровительного туризма в высших учебных заведениях
Украины и зарубежья.
Ключевые слова: квалификация, качество и оптимизация
обучения, человекоцентризм, гуманитаризация педагогического процесса.
Annotation. Konoh A.P. Actual problems of vocational training
of the future experts on is sports - improving to tourism in higher
educational establishments. The issue of the day of professional
preparation of future specialists of sporting-health tourism in
higher educational establishments of Ukraine and foreign are
exposed in the article.
Keywords: qualification, quality and optimization of teaching,
person centrism, humanitarian pedagogical process.

Вступ.
Туристська освіта в Україні є порівняно
новим напрямом в освітянській сфері. Незважаючи на те, що в країні вже склався досвід підготовки фахівців для сфери туризму, вона потребує
концептуальної розробки теоретичних засад і
практичної апробації.
Існуюча до цього часу система підготовки була насамперед пов’язана з підвищенням
кваліфікації туристських кадрів. Проте такі заходи без фундаментальної освіти не розв’язують
кадрової проблеми. Виходячи з цього,
з’являються протиріччя між потребами туристичної галузі у висококваліфікованих фахівцях і
іншими реаліями їхньої підготовки в Україні.
Розв’язання цих протиріч активізує проблему
аналізу сучасних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого
туризму в вищих навчальних закладах України.
Аналіз психолого-педагогічних джерел
дає підстави стверджувати, що вітчизняною та
зарубіжною наукою накопичено певний позитивний досвід підготовки майбутніх учителів до
виховання у дітей навичок здорового способу
життя.
Ученими України, Росії та інших країн
СНГ, а саме: В.Д.Дехтяром, І.І.Булигіною, Ю.М
Федоровим, Востоковим І.Е., В.М.Вукуловим та
ін. у свій час був проведений ретельний аналіз
деяких проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму в системі середньої та
вищої освіти [1,2,3].
Однак, проблеми професійної підготовки фахівців із спортивно-оздоровчого туризму
вимагають більш ретельного аналізу та розробки
дослідно-експериментальним шляхом.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою цієї статті є розкриття сутності
сучасних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах України та
ближнього зарубіжжя.

Результати дослідження.
З метою виконання Постанови Кабінету
Міністрів України “Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” і реалізації
заходів щодо стимулювання і подальшого розвитку вітчизняного і міжнародного туризму, ефективного використання природного й історикокультурного потенціалу, створення єдиного конкурентоспроможного туристичного комплексу
країни, фізичного вдосконалення підростаючого
покоління, їхнього успішного валеологічного
виховання, згідно з пунктом 3.1 – введено нову
спеціалізацію: методика спортивно-масової та
туристичної роботи [4].
Згідно з цим після закінчення навчання
студенти отримують кваліфікацію спеціаліста, а
саме: вчитель фізичної культури, валеології, керівник спортивних секцій, організатор туристичної роботи.
Проведений нами аналіз особливостей
спортивно-оздоровчого туризму, та класифікація
засвідчили, що він містить у собі конкретні види
туристичної діяльності – пізнавальної, спортивно-оздоровчої, її ефективність залежить від підготовленості людини до цієї діяльності.
У ході дослідження нами було встановлено також і те, що особистісне значення туристської освіти виявляється в індивідуально мотивованому і стимулюючому ставленні особистості
до власної освіченості. Як зазначав академік В.Г
Кремень, для сучасного суспільства буде характерним тип людини, в особистості якої сформоване активно позитивне ставлення: до планети
Земля, до Вітчизни, до людства, до іншої людини
і до самої себе, до праці, до власності, до сім’ї,
до надбань матеріальної і духовної культури. У
вихованні такої людини необхідно поєднати в
розумних межах орієнтацію на особистісні інтереси й інтереси суспільства, інших людей, навчати правильно обирати життєві цілі, уникаючи
крайнощів як колективізму, так і індивідуалізму.
Сьогодні доводиться визнати, що особистісноорієнтовані цінності освіти тривалий час були
підпорядковані гіпертрофованим колективістським концепціям педагогічної діяльності [5].
Отже, в обґрунтуванні перспектив розвитку туризмології в контексті педагогіки, як на
стратегічному, так і на тактичному рівнях, неможливо без єдності державної, суспільної та особистісної складових, їх системної, інтегрованої
сутності [6]. Тому якість навчання майбутніх
організаторів туризму, їхня спортивна підготовка, забезпечення необхідного рівня знань, умінь і
навичок стало найважливішими питаннями нашого дослідження.
У зв’язку з цим виникла також нагальна
потреба в розробці педагогіки спортивнооздоровчого туризму як цілісної системи, до
складу якої мають увійти методологічні настано-
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ви сумісних наукових систем: філософії, психології, соціології, методики.
Ми вважаємо, що у структурі педагогіки загального туризму чільне місце мають посідати методологічні засади педагогіки спортивнооздоровчого туризму, методологічні основи туристського виховання, методологія туристської
освіти і навчання, методологія управління туристською освітою. Саме це є однією із нагальних
проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих
навчальних закладах. Ми впевнені, що методологічні засади педагогіки спортивно-оздоровчого
туризму вимагають розробки й обґрунтування
таких основних елементів як-от: мети, завдань,
принципів, форм роботи, методів і прийомів.
Дослідження методологічних основ туристського
виховання, освіти і навчання також вимагають
теоретичного обґрунтування і практичної реалізації таких напрямів, як гуманізація і гуманітаризація педагогічного процесу; підготовка і професійне зростання викладачів; участь висококваліфікованих фахівців у підготовці персоналу для
туризму; розробка та вдосконалення змісту освіти спортивно-оздоровчого туризму; фінансове
забезпечення системи підготовки працівників
для галузі.
Розглядаючи означені аспекти сучасних
проблем, ми в центрі освіти бачимо людину, тобто людиноцентризм. Радикальна гуманізація,
посилення особистісного виміру в навчальних
технологіях підготовки фахівців для туризму
полягає в тому, що головною метою і змістом
усієї системи туристської освіти стає людина.
Людиноцентризм продиктований не лише методологією освіти взагалі а специфікою педагогіки
туризму.
Важливим моментом гуманізації туристської освіти має стати не тільки розвиток людини, яка здобуває знання, а й розвиток того соціального середовища, в якому вона вже почала їх
застосовувати або у якому вона ще тільки почне
працювати після здобуття освіти.
Узагальнення підходів до категорії гуманізації дає можливість виокремити такі її сутнісні характеристики: зміна освітньої парадигми
– інформаційної на смислову, тобто зміщення
пріоритетів освітнього процесу в бік розвитку
психологічних, фізичних, інтелектуальних, моральних та інших сфер особистості фахівця замість простого оволодіння певною інформацією;
формування визначеного кола вмінь і навичок,
що стає не стільки метою, скільки засобом досягнення мети оновленого освітнього процесу; зосередження зусиль педагогів на вихованні людини як цілісної творчої індивідуальності - вільної,
самостійної, творчо мислячої особистості, громадянина-гуманіста, здатного здійснювати обґрунтований вибір у різноманітних навчальних,
професійних та життєвих ситуаціях; забезпеченХарків-Донецьк 2005
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ня необхідних організаційно-педагогічних, соціально-педагогічних, морально-психологічних та
інших умов для успішного досягнення зазначеної
переорієнтації освітнього процесу.
Гуманітаризація педагогічного процесу
розуміється В.К. Федорченком та нами як основа
навчання. Саморозвиток і самореалізація особистості можлива не тільки в умовах рівноправного
діалогу (полілогу) суб’єктів освітнього процесу.
Сучасний процес навчання має бути насичений
дидактичними моделями синергетичної поліваріативної співтворчості суб’єктів навчання з метою
досягнення певних соціальних результатів, взаємоузгодженого вироблення нових цінностей,
адже на сучасному етапі розвитку суспільства
з’явився проблемно-діяльнісний тип освіти, який
прийшов на зміну інформаційному.
Аналіз стану педагогічної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з
підготовки фахівців із туризму засвідчив, що
питання особистісно-орієнтованого підходу ще
залишається проблемним щодо реалізації рівноправного діалогу, толерантного співробітництва,
співтворчості, співдружності тощо. Ще не всі
викладачі (70%) використовують особистісноорієнтоване спілкування зі студентами під час
лекцій і практичних занять. Це призводить до
незадоволення потреб студентів в особистісному
контакті з викладачем, до не повного розкриття
їхніх знань, умінь і навичок, також недостатньої
мотивації майбутніх фахівців до спортивнооздоровчої туристичної діяльності. Для виправлення такого становища, на нашу думку, необхідно, щоб у центрі освітнього процесу стала
особистість із усіма її інтересами, етнонаціональними особливостями і культурою, прагненням
до утвердження цивілізованих форм у цивілізованому культурному полі. Відповідно, це потребує реалізації на практиці різноманітних дидактичних особистісно-орієнтованих моделей навчання, характерною відмінністю яких від традиційних є зменшення питомої ваги стандартності, жорстокості, нормативності; надання викладачеві та студентові можливості творчо імпровізувати. Означені дидактичні моделі спрямовуються не на навчання студентів чужих думок, а
на розвиток у них здібностей самостійно усвідомлювати й осмислювати навколишню дійсність.
Отже, професійне зростання викладачів
у сфері підготовки фахівців зі спортивнооздоровчого туризму, на нашу думку, має бути
зумовлено як зміною методології освіти, так і
світовою тенденцією неперервної професійної
освіти, важливість врахування якої підкреслювалась на Другому Міжнародному конгресі з технічної і професійної освіти в 1999 році в Сеулі. У
цьому напрямі вже зроблено певні кроки[5]. Обґрунтовано і розроблено навчально-методичне
забезпечення підготовки викладачів туризмознавства.
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Важливим напрямом педагогіки спортивно-оздоровчого туризму є розробка змісту освіти. В чинних освітніх парадигмах зміст освіти, як
правило, ототожнюється із достатньо вузьким
поняттям “навчальний матеріал”. Документальними носіями навчального матеріалу виступають
навчальний план, програми, підручники, навчальні посібники, різноманітні засоби наочності,
змістові компоненти програм комп’ютерного,
дистанційного (телекомунікаційного) видів навчання. Однак, як зазначає
Б.С. Гершунський, та свідчить аналіз
процесу навчання в Запорізькому, національному
університеті, суто навчаюча концепція освіти,
що апелює головним чином до розуму учнів і
намагається наповнити інтелект все новими і
новими науковими фактами, поняттями, категоріями, правилами, принципами, теоріями і законами, повністю і незворотньо виживає себе [6].
На її зміну має прийти концепція компетентного
студента, основою якої є підведення особистості
до глибокого, всебічного, внутрішнього усвідомлення і розуміння сенсу життя, що розкривається
через самореалізацію особистості. Така професійна освіта створює умови для такої самореалізації через пізнання науковоємких компонентів
наукового знання. Ці компоненти, підкреслює
В.К. Федорченко, мають бути достатньо стабільними за змістом, відображати фундаментальні й
відносно стабільні за часом основи і, водночас,
відповідати галузям науки, техніки, виробництва,
найстійкішим теоріям, законам, закономірностям, поняттям, ідеям, методам і принципам прогностичності. Ураховувати тенденції розвитку
туристської галузі, динаміку фактів і наукового
знання, перспективні наукові і технологічні відкриття, можливості їх використання в майбутньому [7]. Відтак, модернізація змісту туристської освіти, в розрізі означеного, передусім потребує побудови прогностичних моделей спеціалістів для цієї індустрії, використання надійного
випереджального інформаційного забезпечення,
що дозволить об’єднати науково-технічні прогнози з дидактичними.
На думку Л.М. Шатенка, праця спеціаліста з туризму виходить за межі суто менеджерських дисциплін, містить у собі не лише організаційно-управлінські й економічні питання, але й
соціально-технологічні, господарські, гуманітарні, культурологічні, історичні, краєзнавчі, правові, етичні, рекреаційні, економічні й інші аспекти
знань. Професіонал із туризму має володіти кількома іноземними мовами, знаннями і вміннями
самостійного туроперейтингу та надання різних
видів туристських послуг, що передбачає суттєво
більший обсяг знань щодо функціонування індустрії туризму [2].
На думку А.Х.Абукова, І.І.Булигіної,
І.В.Зорина та нашу, різноманітність знань, умінь
і навичок, якими повинен володіти фахівець із

спортивно-оздоровчого туризму, має визначити
зміст дисциплін і специфіку підготовки студентів
для цієї галузі [2,8,9].
Основними показниками цієї специфіки
є різноманітність дисциплін, що мають вивчати
майбутні фахівці. Це передбачає наявність таких
розділів програм та їх змісту як от: підготовка,
організація і проведення переходів; організація
масових спортивних змагань з туристського багатоборства; краєзнавча й екологічна (природоохоронна) діяльність; розробка і виготовлення
інвентарю, спорядження; медичне забезпечення,
страховка, самостраховка, самоконтроль; організація харчування і побуту в туристичному переході; відпрацювання тактики і техніки подолання
складних перешкод; орієнтування в різних місцевостях; питання поведінки людей в екстремальних умовах; психологічні аспекти праці організатора туризму в туристичних групах у різних
природних і географічних умовах; моральновольове виховання особистості; виховання якостей лідера; основи менеджменту і маркетингу
тощо.
Для визначення обсягу професіональних
знань, умінь і навичок майбутнього спеціаліста з
спортивно-оздоровчого туризму, що мають бути
закладені в концепцію та програму професійної
освіти в сучасний період ринкових взаємин, ми
вважаємо за необхідне звернутися до досвіду
зарубіжної системи підготовки кадрів. У зв’язку
з цим Казахський дослідник В.Н.Вукулов зауважує, що майбутній спеціаліст повинен
обов’язково проходити всі рівні професійної підготовки:
учень
(стажер)-студент-бакалаврмагістр-спеціаліст; практика є складовою навчального процесу. При цьому співвідношення кількості теоретичних і практичних занять має бути
рівним; навчання майбутнього спеціаліста починається з того моменту, коли встановлена потреба в ньому конкретного підприємства, тобто існує гарантія його працевлаштування після закінчення навчання, коли є навчальний план підготовки спеціаліста з урахуванням потреб заказника і
навчального закладу, який здатний забезпечити
виконання навчального плану; на початковому
етапі навчання доцільно здійснювати жорсткий
відбір абітурієнтів за фізичними, психологічними й інтелектуальними показниками.
Аналіз моделей діяльності менеджерів
сучасної вітчизняної та зарубіжної справи дозволяє нам стверджувати те, що цей спеціаліст виконує майже 211 видів робіт, а зміст його діяльності складається з трьох основних груп його
службових спеціальних функцій (оціночної,
конструктивної, інформаційно-технологічної).
Головними діями групи конструктивних
функцій є розробка і культивування таких туристсько-екскурсійних програм, які мають соціальну
цінність,
задовольняють
туристськорекреаційні потреби клієнтів і приносять реаль-

3

ний прибуток тій структурі, в якій працює менеджер; ефективне здійснення взаємодії з необхідними державними, приватними організаціями та
закладами (турфірмами, агентствами, митними
структурами,
органами
санітарноепідеміологічного контролю тощо); володіння
новітніми засобами та технологіями туристської
діяльності; знання основних вимог до рівня
культури і якості обслуговування вітчизняних та
іноземних туристів; вміння проводити інформаційно-інструктивні бесіди з учасниками туристських мандрівок тощо.
В групу оцінних функцій входять такі
дії: 1) конкретна, усвідомлена уява головного
змісту функцій туризму як світового соціального
явища; 2) об’єктивна оцінка стану туристської
справи в державі на сучасному етапі та в наступні 5-10 років; 3) об’єктивна оцінка сучасної забезпеченості кадрами туристичної індустрії.
Змістом
головних
інформаційнотехнологічних функцій є 1) володіння основними
поняттями світової туристської індустрії; 2)
знання економічних основ комерційного, рекреаційного, спортивно-оздоровчого видів туризму;
3) володіння максимальною інформацією про туристсько-рекреаційні ресурси держав,
що мають популярні морські та гірські курорти;
4) знання економічних, політичних, національнокультурних особливостей держав, в яких організуються тури й облік їх у своїй роботі; 5) володіння повною інформацією про туристськорекреаційні ресурси своєї держави; 6) знання
правил прийому та відправки туристів із-за кордону та за кордон; 7) володіння знаннями про
правові основи туристської діяльності в своїй
державі та провідних державах міжнародного
ринку туристичних послуг; 8) знання матеріальних, фінансових і кадрових туристськорекреаційних ресурсів для організації будь-якої
туристської мандрівки; основних правил взаємовигідної співпраці туристських фірм із необхідними для роботи вітчизняними та зарубіжними
закладами; правил організації діяльності туристських закладів, організації авіаційних, залізничних, автомобільних і комбінованих мандрівок; 9)
вміння забезпечувати охорону життя туристів за
будь-яким маршрутом; одержувати та використовувати інформацію про туристську діяльність;
10) володіння рідною мовою та 2-3 мовами ближнього й дальнього зарубіжжя; 11) водіння легкового (вантажного) автомобіля високого проходження.
Проведене нами дослідження (аналіз анкетування студентів, вчителів-тренерів, викладачів щодо функцій майбутніх спеціалістів із туризму) в Запорізькому національному університеті
свідчить, що як студенти (70%), так і викладачі
(50%), а також вчителі-тренери (60%) не мають
реального уявлення про обсяг функцій майбутніх
фахівців із туризму. У зв’язку з цим 60% випускХарків-Донецьк 2005
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ників, що одержали спеціалізацію менеджера з
туризму, в тому числі і спортивно-оздоровчого,
не працюють за фахом, а якщо й працюють, то
рівень їх професійної компетентності бажає бути
кращим.
Так, опити 100 вчителів фізкультури зі
спеціалізацією ”туризм”- випускників Запорізького національного університету, які вже проводили туристські походи, засвідчили показали, що
лише 55 осіб мають повне уявлення про їхні функціональні обов’язки як організаторів туризму.
Серед них лише 10% працівників добре володіють рідною, англійською і німецькою мовами,
20% фахівців обізнані з питань економіки, права,
географії, природознавства, краєзнавства тощо і
45% випускників мають поверхові знання про
основні дії туристського організатора та зміст
усіх трьох груп функцій.
Це свідчить про недостатню ефективність підготовки випускників та недостатнє забезпечення галузі туризму фахівцями, підготовка
яких має відповідати міжнародним стандартам
як у сфері послуг, так і в оздоровленні підростаючого покоління.
Аналіз програм навчання студентів за
фахом ”туризм” у вищих навчальних закладах
України свідчить про: недостатність науковотеоретичного обґрунтування специфіки підготовки фахівців для індустрії спортивно-оздоровчого
туризму за професійним спрямуванням; орієнтування сучасного змісту професійної туристичної
освіти здійснюється переважно на традиційну
”знаннєву” концепцію замість спрямування її на
особистісно-професійну незабезпеченість системного зв’язку сучасної педагогічної науки з нагальними потребами теорії і практики спортивнооздоровчого туризму, відсутність чіткої концепції
підготовки кадрів для галузі; недостатня увага
приділяється також використанню певних ефективних принципів під час складання змісту програми вузівської підготовки туристів. У той же
час ми дійшли висновку: якщо спиратися на певні
принципи, то можна довгостроково вдосконалювати концепцію вузівської підготовки спеціалістів
туристської індустрії.
Програми вищих навчальних закладів
України також не завжди базуються на таких
важливих принципах як-от: система подвійної
підготовки (система професійної освіти, де навчання теоретичних знань об’єднуються з практичним теоретичним навчанням); широкий профіль, який передбачає підготовку менеджера,
здатного до роботи в туристсько-екскурсійних
структурах різних спрямувань; обґрунтована
циклічність різних частин навчально-виховного
процесу.
Загальновідомо, що однією з характерних рис підготовки фахівців фізичної культури із
спеціалізацією “спортивно-оздоровчий туризм” є
велика кількість часу, що виділяється на педаго166

гічну і теоретичну підготовку. В реальному навчанні студентів вузів Запорізького національного університету, досить мало часу (5% від 100%)
припадає на навчально-тренувальні переходи, на
практику з організації проведення спортивних
походів, а також на стажування в навчальноспортивних установах. Тому в процесі навчання,
як свідчить наше дослідження, необхідно поступово накопичувати туристський досвід студентів
у спортивних і туристичних походах, які за складністю поділяються на шість категорій. Перш
ніж йти в черговий за складністю спортивний
похід, треба одержати досвід проходження найменш складних походів. Досвід у туризмі поступово повинен переходити в похідну мудрість, яка
в туризмі розглядається як сформованість умінь і
навичок студента діяти в екстремальних ситуаціях природного середовища, коли необхідно швидко вибирати найбільш оптимальне рішення за
обставинами [2].
Аналіз процесу навчання студентів у
Запорізькому національному університеті дав
змогу встановити, що різноманітність використаних принципів, на яких будується зміст освіти
в системі підготовки кадрів повинен визначатися
за: 1) видами спортивного туризму (пішохідний,
лижний, гірський, водний, велосипедний, авто-,
мото-, спелео- і парусний);
2) специфікою знань студентів щодо
техніки і тактики переходів у цих видах туризму
за маршрутами; 3) видами підготовки фахівців;
4) змістом навчальних програм, механізмом випуску слухачів, безперервністю навчання, обсягом знань, умінь і навичок, виконанням розрядних вимог.
Висновки.
Отже, вирішення проблем професійної
підготовки майбутніх фахівців із спортивнооздоровчого туризму у вищих навчальних закладах України буде сприяти підвищенню професійної компетентності майбутніх учителів, що
забезпечують формування здоров’я підростаючого покоління в умовах природного середовища
на туристських маршрутах різної категорії складності з урахуванням вікових, фізичних та інших
особливостей учасників.
За необхідне подальших дослідженнях
розробку концепції професійної підготовки
майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого
туризму.
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2.

3.
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ЛИЦАРСЬКО–КОЗАЦЬКІ ВИХОВНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Масленко О.А.
Харківський військовий інститут внутрішніх
військ МВС України
Анотація. У статті визначені основні напрямки формування
лицарсько–патріотичної духовності у військовослужбовців та
майбутніх офіцерів підрозділів МВС України, зміст їх фізичного виховання і спеціальної бойової підготовки на основі
військово–лицарських традицій українського народу.
Ключові слова: військово–козацькі традиції, лицарська духовність, закони лицарської честі, лицарська звитяга, психофізична підготовка козаків, школа козацьких бойових мистецтв
„Бойовий гопак”.
Аннотация. Масленко А.А. Рыцарско–казацкие воспитательные традиции украинского народа как основа воспитания и
повышения уровня физической подготовки будущих офицеров Министерства Внутренних Дел Украины. В статье определены основные направления формирования рыцарско–
патриотической духовности у военнослужащих и будущих
офицеров подразделений МВД Украины, содержание их
физического воспитания и специальной боевой подготовки,
основанной на военно–рыцарских традициях украинского
народа.
Ключевые слова: военно–казацкие традиции, рыцарская
духовность, законы рыцарской чести, рыцарская доблесть,
психофизическая подготовка казаков, школа казацких боевых
искусств „Боевой гопак”.
Annotation. Maslenko A.A. The knight–cossack’s traditions of
Ukrainian people as basis of education and rising of officers’
physical training standards of the Ministry Internal Affairs. The
main direction of forming knight–patriotic spiritual of servicemen
and future of subdivision of Ministry of Internal Affairs of
Ukraine, maintenance of their physical training and special fighting training on the basis of the military– knight tradition of
Ukrainian people are defined in the article.
Key words: military–cossack traditions, knight spiritual the laws
of knight’s honor, knight’s oath, psychophysical training of Cossacks, school of cossack’s military arts „Military hopak”.

Вступ.
Вивчення процесу фізичного виховання
та організації спортивно–масової роботи у військових ВНЗ та підрозділах МВС України засвід-
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чило, що вони мають суттєві резерви для її подальшого покращення. Кількість курсантів–
розрядників та значкістів військово–спортивного
комплексу складає лише 60%, що не відповідає
вимогам керівних відомчих документів, у яких
останнім часом постійно йдеться про недостатній рівень фізичної підготовки військовослужбовців та потребу в її удосконаленні. Особлива увага звертається на те, що малий відсоток особового складу усвідомлено самостійно займається
зміцненням свого здоров’я та фізично–
розвиваючими вправами [1,9,13].
В той же час формування здорового генофонду української нації є найважливішим педагогічним завданням сучасної фізичної підготовки молоді. Проблема суттєвого зміцнення здоров’я національної молоді в останніх державних
постановах та нормативних документах набула
значної актуалізації і потребує ретельного вивчення та відповідного змістовного науково–
методичного забезпечення [6,12]. Досліджуючи
їх, ми визначили основні завдання, які потребують розв’язання в системі підготовки майбутніх
офіцерів МВС України і сформували їх у наступні групи: а) активна соціальна орієнтація військовослужбовців на здоровий спосіб життя; б)
виховання у курсантів відповідних мотиваційних
та поведінкових дій щодо зміцнення власного
здоров’я (духовного, морального, психічного,
фізичного) та своєї фізичної підготовки; в) створення належних та додаткових умов для занять
фізичною культурою у процесі повсякденної навчально–бойової діяльності; г) підвищення індивідуальної готовності майбутніх офіцерів до
професійної діяльності засобами спеціальної бойової підготовки, яка основана на найкращих
лицарсько–патріотичних козацьких традиціях
українського народу.
Захоплюючись вивченням історико–
педагогічної літератури, ми насамперед усвідомили, що пріоритетом всієї багатовікової діяльності наших пращурів протягом славетної своєї
історії було формування у молоді лицарсько–
патріотичних засад моралі та честі, духовної,
фізичної, військової, інтелектуальної та державницької загартованості, завзятої звитяги та самовдосконаленості [4,10,14]. Постійною була і турбота батьків про передачу таких виховних норм
від покоління до покоління. Але ж славетні витоки військово–лицарської козацької підготовки
в сучасній військовій педагогіці не вивчаються.
Визначене і спонукало формувати постановку
проблеми для подальших наших досліджень у
наступному виді: „Педагогічні умови лицарсько–
патріотичного виховання майбутніх офіцерів
підрозділів МВС України на військово–
козацьких традиціях українського народу”.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківського військового інституту внутрішніх військ МВС України.
Харків-Донецьк 2005
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Формулювання цілей роботи.
Завданнями даної статті є:
1. Розкрити особливості національного фізичного виховання молоді.
2. Визначити лицарсько–патріотичні орієнтири
організації фізичного виховання майбутніх
офіцерів МВС України.
Результати дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
з питань національного фізичного виховання
дозволив визначити особливості національної
системи фізичного виховання молоді. Так, дослідники Яворницький Д.І. [14], Сухомлинська О.В.
[12], Наливайко Д.С. [5], Каюков В.І. [2], Приступа Є.Н. [10], Пілат В.С. [7], Кузь В.Г. [4], Руденко Ю.Д.[11] підкреслюють, що сила, велич і
могутність козацтва були настільки впливовими
та суспільно значущими, що кожен українець
завжди прагнув стати справжнім лицарем–
козаком і весь вільний час присвячував своєму
фізичному гарту. Француз Н. Де Бартеон дає таку характеристику запорозьких козаків: "Ці люди
виросли в труді, як скіфи, загартовані всілякими
злигоднями, як гуни, здатні до війни, як готи,
засмаглі на сонці, як індійці, і жорстокі, як сармати. Леви в переслідуванні ворога, схожі на
турків у підступності, подібні до скіфів у люті,
вони християни за своєю вірою" [5;98]. Слава
запорозького війська була така велика, що багато
істориків порівнювали козаків з найсильнішими і
наймужнішими народами світу [3,14]. Українська молодь постійно мріяла практично опанувати
козацькі військово–спортивні види діяльності:
козацька боротьба та інші види бойових мистецтв, верхова їзда, стрільба з лука, володіння
списом, шаблею, зброєю, плавання, керування
човном, подолання природних перешкод тощо
[10]. Козаки створили спеціальні фізичні і психофізичні вправи, що становили ефективну систему, спрямовану на самопізнання і саморозвиток особистості, її духовне, тілесне, психофізичне і моральне вдосконалення. Визначимо, що в
системі фізичного вдосконалення нашого народу
переважали ігрові та змагальні форми використання фізичних вправ, часто у поєднанні з піснями або музикою. Маючи міцне здоров’я (зарубіжні очевидці неодноразово в своїх спогадах свідчили, що козаки майже ніколи не хворіли) і бувши, як правило, всебічно гармонійно фізично
розвиненими, козаки блискуче володіли в бою не
лише різними видами зброї (рушницею, мушкетом, шаблею, списом, тощо), а й своїм тілом.
Так, наприклад, козацький полковник Іван Богун
заслужено вважався кращім фехтувальником
Європи: він бився з ворогом, як витязь, орудуючи одночасно двома шаблями в руках, перемагаючи одразу кількох супротивників [4]. Лицарі
українського козацтва створили декілька вражаючих систем одноборств, завдяки яким вони успішно перемагали ворогів у будь–якій ситуації,
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незважаючи на складність бойових дій. Отже, ми
вважаємо, що лицарсько–козацьке бойове мистецтво, секрети козацьких бойових одноборств та
військово–козацька підготовка мають стати основою спеціальної фізично–патріотичної підготовки як майбутніх офіцерів, так і інших військовослужбовців підрозділів системи МВС України до виконання завдань своєї військово–
професійної діяльності.
В своїх дослідженнях лицарської духовності Ю.Д.Руденко змістово розкриває сутність
українського козацтва. Вона поєднала в собі і в
подальшому розвинула найвищі цінності української душі, характеру, світогляду, правосвідомості, моралі народу. Дослідник підкреслює, що
„козацька духовність розкриває людину як активного діяча історії рідного народу, господаря
своєї землі, охоронця і примножувача національних і духовних багатств, творця власної державності” [11]. Характеризуючи свідомість українця,
козацька духовність має свою самобутню систему цінностей. Їй притаманна цілісність і гармонійність, віра, надія і любов до всього батьківського і материнського, свого родоводу, повага до
загальнолюдських здобутків, єдність істини, добра і краси. Складовими і невід’ємними компонентами козацької духовності є зневага, ненависть до ворогів, презирство до усього, що гальмує розвиток рідного народу, обмежує його можливості і перспективи, прагнення і уміння подолати перешкоди, які стоять на шляху до утвердження свободи особистості і рівноправності
представників усіх національностей в незалежній
Україні. Отже, ми вважаємо, що ці постулати і
повинні стати пріоритетами під час створення
сучасної системи лицарсько–патріотичного виховання майбутніх офіцерів підрозділів МВС
України.
Основу стійкості козацької духовності
становило те, що козаки–лицарі завжди свято
берегли віру своїх батьків і дідів у щасливе майбутнє українського народу та самовіданно продовжували національно–патріотичні традиції
державотворення [11]. За своїм характером і змістом лицарсько–козацька духовність була багатокомпонентною, розмаїтою і глибокою. Структуру її визначали: 1) козацька філософія, 2) козацький світогляд, 3) козацький характер, 4) лицарська мораль, 5) козацька етика, 6) козацька
правосвідомість, 7) українська козацька ідеологія, 8) мудрість, 9) шляхетність, 10) мужність, 11)
наступальність та войовничість у відстоюванні
всенародної правди, 12) лицарський стоїцизм,13)
справедливість, 14) батьківська теплота і турбота
про розвиток дітей, 15) створення гідних умов
для вияву і розвитку природних задатків здібностей і таланту кожної людини. Ідеали лицарсько–
патріотичного виховання молоді на традиціях
українського козацтва сформульовані у кодексах
лицарської честі та лицарської звитяги [11;189–

190]. Цільовим орієнтиром їх є національний
героїзм, подвижництво у державотворчій діяльності, постійна готовність до захисту гідності і
честі своєї родини, свого рідного краю та незалежної України. Тому, відродження визначених
лицарсько–патріотичних якостей і військово–
козацьких традицій, за нашим переконанням, і
має стати метою сучасного військово–
патріотичного виховання військовослужбовців та
майбутніх офіцерів МВС України, фундаментом
всього навчально–виховного процесу їх підготовки до професійної діяльності за призначенням.
Суттєвий вплив на фізичний розвиток
козацької молоді у процесі її підготовки до військової діяльності здійснювало обов’язкове дотримання розпорядку дня, що було основою формування міцної військової дисципліни серед
козацтва [14].
Дотримування розпорядку дня було законом для учнів січових шкіл. Діти до сходу сонця купалися в річці, снідали, йшли на молитву
до січової церкви, потім займались навчанням та
бойовою підготовкою. Після обіду співали пісні,
думи, слухали розповіді старших, проводили
змагання та ігри, вивчали особливості підготовки
дорослих козаків до виконання обов'язків щодо
охорони на Січі. Перед вечерею учні йшли на
молитву до церкви. Після вечері хто грав на
скрипці, кобзі, хто танцював, хто співав козацьких пісень. Сигналом до проведення всіх січових
заходів був дзвін у церквах. Розпорядок дня та
сувора козацька дисципліна формували у хлопчиків і юнаків важливі вольові якості: дисциплінованість, відповідальність, ретельність, цілеспрямованість тощо. Формуванню їх сприяла також атмосфера злагоди між козаками, поваги
один до одного, патріотичні почуття, і одночасно, взаємна вимогливість. Існували і жорсткі вимоги командирів, старшини, демократична система покарань для тих, хто провинився або порушив дисципліну [5,14].
Вважаючи, що дотримання військовослужбовцями підрозділів МВС України та курсантами військових навчальних закладів затвердженого командуванням розпорядку дня є
обов’язковим статутним завданням, зазначимо,
що вектор їх лицарсько–патріотичного виховання та напрямки підвищення рівня особистої фізичної підготовки офіцерам та педагогам–
вихователям потрібно спрямувати на години самостійної, позааудиторної, спортивно–масової та
виховної роботи, а також передбачити їх суттєву
модернізацію у планах вихідних та святкових
днів.
Важливу увагу українське козацтво завжди приділяло вивченню молоддю основ військово–бойових мистецтв, яке отримало в подальшому ярко виражений національний колорит у
рухових діях танку „Гопак”. В.Пилату в своїх
дослідженнях вдалося розкрити секрети козаць-
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ких бойових прийомів і відродити національну
систему козацької підготовки „Бойовий гопак” у
створеній ним Центральній школі. Досвід її роботи щиро висвітлюється на авторському сайті
мережі Іnternet та динамічно набуває поширення
в численних осередках у регіонах України
[7,8,15]. В сучасному вигляді гопак втілює в собі
численні специфічні прийоми, реалізація яких
включає гнучкість всіх частин тіла та блискавичну реакцію. У запальному і пристрастному, завихреному і відчайдушному, із складними фізичними, навіть карколомними прийомами в гопаку
і сьогодні помітна історична першооснова – бойовитість духу, віра у власні сили, надія на себе,
свою спритність, винахідливість і силу, порив до
життя, наступальний і оборонний характер рухів,
дій, торжество перемоги [7,10]. Він визначає систему психофізичної підготовки козаків як найміцнішу в світі.
Вихованці В.С.Пилата із школи Бойового Гопака неодноразово доказали дієвість і величність підготовки, ставши переможцями на змаганнях з бойових одноборств самого високого
рівня, що проводились в світі останнім часом.
Його розробки, які зконцентровано подані в авторському навчально–методичному підручнику
ми і визначаємо як основу спеціальної фізичної
підготовки, основаної на військово–козацьких
традиціях українського народу для спецпідрозділів всієї системи МВС України.
Фізичне і психофізичне загартування козаків сприяло тому, що в них завжди панував
здоровий дух у здоровому тілі. В системі психофізичної підготовки козаків лицарською вершиною оволодіння бойовими мистецтвами єдиноборств вважалось характерництво. У народній
пам’яті героїзм характерників овіяний неминучою славою, ореолом легендарності й поваги.
Деякі козаки–характерники настільки розвивали
свої фізичні якості, внутрішні психічні сили й
можливості, що досягали надзвичайних успіхів у
розвитку індивідуальних здібностей та тіловиховання. Особливостями змісту фізичних вправ
характерників було: а) розвиток сили як основи
бойової підготовки, б) гнучкість, в) активність
рухових дій, в) вправи розвитку легень та системи дихання. За Д.І.Яворницьким визначимо, що
„поміж козаків були справжні велетні тіла і духу.
Вони товсті металеві смуги, як снопи в полі, навколо шиї ляхів скручували” [14;236]. Сучасний
зміст фізичного виховання та фізичної підготовки військовослужбовців актуалізують необхідність відродження системи козацького тіловиховання як основи зміцнення їх особистого здоров’я. В основі такої системи повинна стати усвідомлена мотивація особистості до дотримання
вимог здорового способу життя. Ми визначаємо
традиції козацького характерництва як пріоритет
організації фізичного самовдосконалення військовослужбовців підрозділів МВС України.
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Висновки:
1.
Формування мотивації до зміцнення
здоров’я (духовного, соціального, фізичного),
удосконалення власної фізичної підготовки та
постійного тіловиховання засобами відродження
військово–козацьких традицій українського народу слід вважати головним завданням сучасного національного фізичного виховання для педагогів, військовослужбовців та майбутніх офіцерів підрозділів МВС України.
2.
Лицарсько–патріотичними орієнтирами
організації фізичного виховання курсантів військових навчальних закладів та військовослужбовців підрозділів МВС України слід вважати: а)
визначення змісту та системи фізичного виховання військовослужбовців на основі традицій
українського козацтва; б) розробка концепції та
навчально–виховної програми здійснення фізичної підготовки військовослужбовців на традиціях
українського козацтва; в) вивчення напрямків
впровадження наробок та досвіду Центральної
школи козацьких бойових мистецтв „Бойовий
Гопак” у структуру спеціальної фізичної підготовки національних спецпідрозділів; г) створення „Центру лицарсько–патріотичного виховання
майбутніх офіцерів МВС України” та методичних рекомендацій щодо здійснення його роботи;
д) напрацювання положення та нормативів військово–спортивного комплексу „Козацький
Гарт” для курсантів та військовослужбовців підрозділів МВС України;
Подальші дослідження слід спрямувати
на розробку і впровадження в навчально–
виховний процес професійно–функціональної
фізичної підготовки офіцерів підрозділів МВС
України методичних наробок та рекомендацій за
визначеними орієнтирами та створення на цій
основі ефективної динамічної системи лицарсько–патріотичного виховання майбутніх офіцерів
та військовослужбовців підрозділів МВС України на військово–козацьких традиціях українського народу.
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У ВІЙСЬКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Мисів В.М.
Військовий інженерний інститут Подільського
державного аграрно-технічного університету
Анотація. На теоретичному рівні дослідження в історикопедагогічному контексті вивчалось питання становлення та
розвитку педагогічних технологій у системі фізичного виховання учнів військово-навчальних закладів довузівської підготовки. Отримані результати свідчать про існування значної
кількості позитивних даних щодо змістового та реалізаційного забезпечення таких технологій, які разом із сучасними
досягненнями галузевої науки, необхідно враховувати в ході
їх розробки та реалізації у системі фізичного виховання учнів
сучасних ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Ключові слова: Військово-навчальний заклад довузівської
підготовки, система фізичного виховання, змістові основи
педагогічної технології, історико-педагогічний аналіз.
Аннотация. Мысив В.М. Историко-педагогический анализ
технологий физического воспитания в военно-учебных заведениях для мальчиков школьного возраста. На теоретическом
уровне исследования в историко-педагогическом контексте
изучался вопрос становления и развития педагогических
технологий в системе физического воспитания учащихся
военно-учебных заведений довузовской подготовки. Полученные результаты свидетельствуют о существовании значительного количества положительных данных относительно
содержательного и реализационного обеспечения таких технологий, которые вместе с современными достижениями
отраслевой науки необходимо учитывать в ходе разработки и
реализации в системе физического воспитания учащихся
современных лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.
Ключевые слова: Военно-учебное заведение довузовской
подготовки, система физического воспитания, содержательные основы педагогической технологии, историкопедагогический анализ.
Annotation. Mysiv V.M. Historical and educational analysis of
physical education techniques at military institutions for schoolage boys. The issues of formation and development of educational
techniques within the system of physical education of students of
pre-college military educational establishments has been studied
at the theoretical level within the historical and educational context. The acquired results provide evidence for the existence of a
considerable amount of positive data concerning the content and
means of implementation of such techniques, which, along with
modern achievements of branch science, must be taken into con-

sideration in developing and implementing them as part of physical education system of students at modern colleges with specialized military and physical education programs.
Key words: Pre-college educational establishment, system of
physical education, conceptual bases of educational technique,
historical and educational analysis.

Вступ.
Під час «…розробки будь-якого питання
суспільного життя потрібно на забувати головного історичного зв’язку, дивитись на кожне питання з точки зору того, як відоме явище в історії
виникло, які головні етапи у своєму розвитку це
явище проходило та з точки зору цього розвитку
дивитись, чим дана річ стала тепер» [30, С.3].
Наприкінці минулого сторіччя в Україні
було розширено з одного до чотирнадцяти кількість загальноосвітніх навчальних закладів нового типу – ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою. Разом з тим, їх аналоги функціонували починаючи ще з 1732 року, причому одне
з провідних місць у формуванні особистості учнів відводилось фізичному вихованню. Враховуючи такий багатий історичний досвід, особливий інтерес становлять дані з еволюції розробки і
реалізації технологій впливу на фізичний стан
хлопців цих військово-навчальних закладів у
системі фізичного виховання. Вони, а також дані
щодо особливостей розвитку нашого суспільства
на сучасному етапі та досягнення в галузі «Здоров’я і фізична культура» дозволять: створити
більш повну картину змісту, шляхів і умов реалізації педагогічних технологій у системі фізичного виховання учнів військово-навчальних закладів довузівської підготовки; з історикопедагогічних позицій встановити позитивні моменти та недоліки таких технологій; визначити
науково-теоретичні передумови змісту, спрямованості, шляхів і умов реалізації педагогічних
технологій на сучасному етапі.
Зазначене є важливим у зв’язку з невирішеністю питання розробки та реалізації на
практиці організаційно-методичного і програмно-нормативного забезпечення системи фізичного виховання в ліцеях з посиленою військовофізичною підготовкою [14, 15]. Використання в
цьому процесі технологічного підходу обумовлюється гарантованістю у досягненні запланованих результатів, яку сьогодні може забезпечити
тільки педагогічна технологія [3, 8, 13, 27].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Військового інженерного інституту Подільського державного аграрно-технічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – на теоретичному рівні
дослідження провести аналіз змістових основ
педагогічних технологій, що використовувались
у системі фізичного виховання учнів військовонавчальних закладів довузівської підготовки на
всьому етапі їх функціонування.
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Методи й організація дослідження. В
процесі роботи використовувались методи збору
ретроспективної інформації: теоретичний аналіз,
синтез, узагальнення, індукція і дедукція даних
наукової літератури, документальних та архівних
джерел.
Результати дослідження.
У загальновживаному розумінні «технологія» розуміється як «…сукупність прийомів і
способів отримання, обробки або переробки сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи виробів,
що здійснюються в різних галузях промисловості;….наукову дисципліну, що розробляє та удосконалює зазначені прийоми і способи;
…прийнято називати описання виробничих процесів, інструкцій з їх виконання, відповідні правила, вимоги…» [4, С.537].
Сутність педагогічної технології полягає
в тому, що її практична реалізація дозволяє звести до мінімуму педагогічні експромти окремих
вчителів, перевести викладання на шлях попереднього проектування навчально-виховного процесу та його подальшого відтворення під час
заняття [3, С.12-13]. При цьому, на відміну від
методичних поурочних розробок, педагогічна
технологія передбачає встановлення в цьому
проектуванні також структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності самих учнів [8, 10, 21,
22, 27, 29]. Але головними її відмінностями від
методики є інструментальність, – «…ступінь
пропрацьованості та алгоритмізації конкретних
дій, починаючи з формулювання цілей, встановлення етапності, кроків, операцій, що ведуть до
мети» та цілеутворення [6, С.95-96]. Останній, в
методиці того чи іншого навчально-виховного
процесу, відводиться другорядне значення, –
зазвичай, мета (ціль) задається не дуже чітко, а
ступінь досягнення встановлюється приблизно.
При розробці педагогічної технології, навпаки, –
мета є провідною складовою, що відзначається
чітким і детальним змістом і знаходить відображення в діагностичному цілеутворенні та
об’єктивному контролі якості оволодіння учнями
навчальним матеріалом, розвитком їх особистості в цілому.
Іншою важливою складовою педагогічної
технології є структурна та змістова цілісність навчально-виховного процесу, під якою розуміється
[3, 13, 21, 28] гармонійна взаємодія всіх складових
педагогічної системи: учнів; цілей (загальних і
часткових), змісту та процесів навчання й виховання; педагогів; організаційних форм роботи (в
межах окремого та упродовж всього періоду навчання). Отже, всі вказані сутнісні особливості
складових педагогічної технології забезпечують її
відтворюваність та гарантії досягнення заздалегідь встановленого результату.
З урахуванням зазначеного, нами було
проведено історико-педагогічний аналіз становлення і розвитку змістових основ педагогічних
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технологій, що застосовувались у системі фізичного виховання учнів військово-навчальних закладів довузівської підготовки (ВНЗДП) на
всьому історичному етапі їх функціонування.
ВНЗДП для хлопців підліткового й
старшого шкільного віку було започатковано в
середині ХVIII сторіччя. Зокрема, у лютому
1732 року в імператорській Росії (до якої належала й сучасна Україна) розпочинає діяльність 1й Петербурзький сухопутний шляхетський кадетський корпус. На Україні такий навчальний
заклад, – Неранжований Володимирський Київський кадетський корпус, – почав функціонувати
з 1 січня 1852 року [5].
Як зазначалось [12, С.21], необхідність
їх створення обумовлювалась тим, що «…не
кожну особистість природа нагородила схильністю до військової справи,…і до того ж державі не
менше потрібне політичне та цивільне навчання,
а тому вихованці корпусу повинні вивчати ще
іноземні мови, історію, географію, юриспруденцію, танці, музику та інші корисні науки, в залежності від природних своїх схильностей». Іншими словами, зміст діагностичного цілеутворення
педагогічної технології передбачав досягнення
двоєдиної мети: надавати юнакам військову та
цивільну освіту і, таким чином, готувати офіцерів для армії та цивільних службовців для державних установ.
Відповідно до мети, зміст навчальновиховного процесу включав загальнопідготовчий
і професійно-прикладний напрямок навчання й
виховання учнів, а його структурно-змістова
цілісність та інструментальність технології мала
наступний вигляд. У «Статуті..» (навчальний
план того часу) фізичне виховання не було представлено окремим навчальним предметом. Натомість, з розпорядку дня витікає, що фізичне виховання входило до складу військової підготовки, – щоденно, після першої половини навчальних занять вихованці упродовж 4 годин займались стройовими вправами. Також, у вільний час
передбачались обов’язкові заняття танцями, фехтуванням, їздою верхи, в зимовий період під час
другої прогулянки – активний відпочинок: на
вулиці – гра в м’ячі та сніжки, біг, катання з гірок та на ковзанах, інші розваги; у залах і коридорах – стрибки на гімнастичного коня й через
мотузку; лазіння по канату, колоді, шесті, драбині; біг по дощатих гірках, балансування на
спеціальних приладах, перетягування гімнастичних палиць, гра у волани, ходьба з чавунними
шарами, інші знайомі кадетам фізичні вправи.
Усі зазначені види рухової діяльності були
обов’язковими і використовувались упродовж
усього періоду навчання кадет [2].
На наступному етапі діяльності ВНЗДП,
– заміні кадетських корпусів воєнними гімназіями (1863-1882рр.) – мета навчально-виховного
процесу змінюється. За свідченням підполковни172

ка В.В.Завадського, вихователя Володимирського Київського кадетського корпусу тих часів [5,
С.10], реформа «…капітально змінила дух і внутрішній устрій бувшого корпусу, перетворив
його у загальноосвітній заклад, найголовнішим
завданням якого було моральне виховання та
розумовий розвиток дітей…Стройовий склад
попереднього корпусу було скасовано. Спеціально-військову освіту юнацтво отримувало у воєнних училищах; воєнні гімназії надавали вихованцям лише елементарну підготовку до строю».
Тобто, мета із двоєдиної перетворилась на односпрямовану з акцентом на загальноосвітній напрям навчально-виховної діяльності гімназистів.
Наслідком такої реформи було скорочення до невиправдано низького обсягу навчальних годин на стройову підготовку, якою на той
час було представлено фізичне виховання з таким змістом: шикування, повороти на місці, ходьбу в солдатському строю, прийоми рукопашного бою з рушницею та окремі гімнастичні
вправи [26], що за сучасною класифікацією відносяться до загальнорозвивальних вправ з предметами і без предметів. Разом з тим, у цей період
започаткується теоретична підготовка з фізичного виховання, – гімназистами вивчаються основи
анатомії («Строение и отправления человеческого тела» – назва в навчальному плані) як розділу
предмету «Початкові відомості з природної історії», а саме відомості з «…будови м’язової системи та м’язових волокон у зв’язку з їх фізіологічною діяльністю; закономірності, пов’язані з
утримуванням рівноваги та під час різних видів
пересувань» [18, С.28].
Подальший період діяльності ВНЗДП
(1882-1917рр.) можна назвати революційним в
плані розробки та реалізації технології покращення фізичного стану учнів. Так, зворотна реорганізація військових гімназій у кадетські корпуси та комплекс соціальних проблем загальнодержавного рівня, що в той час набули характеру
першочергових і невідкладних, – обумовили
суттєві зміни в меті навчально-виховного процесу учнів цих навчальних закладів. Зокрема, такі
проблеми відіграли провідну роль у формуванні
змістових основ педагогічної технології, що реалізовувалась у системі фізичного виховання вихованців кадетських корпусів. Як зазначалось у
цьому зв’язку [5, С.14], одна з причин значного
зростання уваги до навчального строю (стройова
підготовка, – уточнення наше) полягала в тому,
що «…наслідки пристрасті до розумового розвитку дітей в середніх школах викликало у суспільстві на початку 80-х років виникнення питання
про фізичний розвиток як питання першочергової важливості». Звідси, – зміст цілеутворення
педагогічної технології, – «…спільними зусиллями вихователів і викладачів постійно розвивати та підтримувати у кожному вихованцеві: здо-

ров’я, силу та бадьорість тіла й духу, сувору дисципліну розуму та волі,…» [18, С.10].
Переосмислення значення фізичного виховання в управлінні фізичним станом учнівської
молоді знаходить відображення в змісті іншої
складової педагогічної технології, – структурнозмістовій цілісності навчального вихованого
процесу, а також у шляхах і умовах реалізації
технології в системі фізичного виховання учнів
ВНЗДП. Останні встановлюються як обов’язкові
та знаходять відображення в окремому розділі –
«Основні правила фізичного виховання» загального документу «Інструкції з виховної частини
для кадетських корпусів».
Необхідно підкреслити, що вперше в історії функціонування ВНЗДП окремо від загальних формулюється мета і завдання фізичного
виховання, – «…загальна мета фізичного виховання полягає в правильному розвитку та удосконаленні тілесного організму вихованців, у
збереженні їх здоров’я, у необхідності пристосування тіла до зовнішніх впливів у витонченні
органів зовнішнього відчуття та зміцненні кісток, м’язів і нервів. Фізичне виховання дітей і
юнаків повинно йти поруч із духовним їх розвитком, взаємно доповнюючи та взаємоіснуючи
одне з іншим; при цьому вся система гігієнічних
заходів, які здійснює заклад, ґрунтується на даних, перевірених науковим досвідом та узгоджується з вимогами того службового та побутового
поприща, до якого готуються вихованці військово-навчальних закладів» [7, С.5].
Інструментальність педагогічної технології, що використовувалась на цьому етапі,
представлена чіткими інструкціями та алгоритмом дій вихователів і вчителів у ході всієї побутової та навчально-виховної діяльності кадетських корпусів. Так, гігієнічні заходи як форма
організації діяльності педагогічного колективу
передбачали врахування відповідності величин
фізичних навантажень віковим та індивідуальним особливостям розвитку кадет і виходили з
необхідності помірних навантажень у період дитячого та юнацького віку; дотримання правил
індивідуальної гігієни; належний, розроблений з
урахуванням досягнень медичної науки режим
харчування; суворий контроль з боку вихователів за усуненням факторів, що негативно впливають на фізичний стан кадет [7, С.7], а також:
ознайомлення кадет з головними вимогами здорової гігієни щодо статевого життя; гігієнічні
вимоги до облаштування, функціонування та
підтримування належних умов в усіх приміщеннях корпусу; загальний добовий режим навчального закладу.
Під час ранкової гімнастики використовувались рухливі ігри та гімнастичні вправи на
свіжому повітрі (за належних погодних умов)
або їх виконання у приміщенні (за особливо несприятливих погодних умов). Щоденні навчальні

3

заняття з гімнастики пропонували [19, С.22]:
«…бігові вправи, рухливі ігри, що дозволяють
одночасно залучати велику кількість учасників і
сприяють розвитку в них спритності, сили, уваги,
точності й влучності, обережності, сміливості,
винахідливості
та
витримки».
Одна
з
обов’язкових умов – активна участь вихователя в
рухливих іграх, але з використанням педагогічного такту й уміння, щоб не надати грі характеру
уроку або розваги на замовлення. До інших
вправ і видів рухової діяльності, що рекомендувалось обов’язково використовувати у фізичному
вихованні кадет, входили: танці, біг на ковзанах,
катання на човнах і плавання. Щодо плавання, то
«Інструкція…» [7] чітко регламентувала вимоги
до організації та проведення таких занять; перелік, зміст, умови вибору та проведення рухливих
ігор знаходимо у спеціальній методичній розробці для вихователів – «Проект організації рухливих ігор як галузі фізичної освіти в кадетських
корпусах» [25].
Активне використання фізичних вправ
спостерігаємо також на стройових і військовоприкладних заняттях, що були поновлені після
скасування на попередньому етапі. У зміст перших увійшли такі гімнастичні вправи (назва
будь-яких видів фізичних вправ за класифікацією
того періоду, – прим. наша): загальнорозвивальні; стройові; стройові з гвинтівкою та гімнастичною палицею; ходьба і біг; групові вправи; ігри;
метання списа та інших приладів [1]. У військово-прикладних заняттях використовували крім
власне професійно-орієнтованих, також спортивно-прикладні види рухової діяльності: фехтування, їзда верхи, стрільба з гвинтівки.
Наступний етап функціонування ВНЗДП
припадає на 1943-1996 роки, – період відновлення після 1917 року діяльності цього типу навчальних закладів для юнаків, але тепер у вигляді
суворовських училищ. Головна особливість,
пов’язана з системою фізичного виховання полягає в тому, що вперше за весь період існування
ВНЗДП в їх навчальному плані фізичне виховання набуває вигляду окремого навчального предмету. Щодо розвитку змісту та шляхів і умов
реалізації педагогічної технології в системі фізичного виховання учнів, то в цьому процесі відбуваються зміни в змісті переважної більшості її
складових. Так, діагностичне цілеутворення ґрунтується на загальній меті педагогічного процесу
середньої школи, – «…підготовка учнів до життя, суспільно корисної праці, подальше підвищення рівня загальної та політехнічної освіти,
підготовка освічених людей, які добре знають
основи наук, виховання молоді в дусі глибокої
поваги до принципів соціалістичного суспільства, в дусі ідей комунізму» [24], тобто чітко зорієнтовано на військово-прикладну спрямованість
фізичного виховання з пріоритетним розвитком
фізичних можливостей суворовців. У змісті уроХарків-Донецьк 2005
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ків використовуються види рухової діяльності,
передбачені навчальною програмою для старшокласників звичайної середньої школи: легкоатлетичні, гімнастичні, спортивно-ігрові, плавання,
лижна, ковзанярська і стройова підготовка, позаурочних форм – професійно-прикладні та спортивні види рухової діяльності: у режимі дня –
ранкова гімнастика; секційній роботі – бокс, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, військове багатоборство; масових заходах – воєнізовані
змагання з бігу, стрільби, плавання, подолання
смуги перешкод, військового багатоборства та
спортивно-ігрових видів спорту, передбачені
навчальною програмою [11].
Цілісність навчально-виховного процесу
з фізичного виховання як складової педагогічної
технології досягалась реалізацією загальнопідготовчого і професійно-прикладного напрямку систематично в усіх формах занять упродовж навчання, інструментальність – була недостатня
для досягнення належного результату в покращенні фізичного стану учнів суворовських училищ [11, 23]. Про останнє свідчать опосередковані дані, оскільки безпосередні практично відсутні в доступних літературних джерелах, згідно
яких: переважна більшість допризовної молоді
не відповідає вимогам військової служби за результатами підтягування, бігу на 100, 1000м і
метання гранати [9]; 44,0% старшокласників
України не виконували військового нормативу із
стрибка в довжину з розбігу, 56,7% – бігу на
1000м, 69,1% – підтягування, підйому силою,
підйому ніг до перекладини [17]; за індексом
Гарвардського степ-тесту – юнаки мали низький
рівень функціонування серцево-судинної системи [31]; узагальненні дані 1974-1980рр. [20] – у
1974 році 16-17-річні юнаки долали дистанцію
100м, в середньому, за 13,9с, у 1988 році їх однолітки – вже за 14,3с, метали гранату – відповідно
на 39,7 та 32,2м, підтягувались на перекладині та
долали дистанцію 1000м – практично з однаковими результатами – у межах відповідно 7-9 разів і 3хв.34с-3хв.50с.
Необхідно зазначати, що педагогічні
технології впливу на фізичний стан старшокласників, що використовувались у системі фізичного виховання та військової підготовки старшокласників середньої школи та однолітків суворовських училищ не відрізнялись, за винятком
окремих організаційних елементів і, в першу
чергу, особливостей життєдіяльності останніх.
Зазначене могло бути однією з причин
появи в 1981 році першої за час функціонування
суворовських училищ (аналогія ситуації 1882
року) програми фізичного виховання, що відрізнялась від програми для старшокласників середньої школи – «Настанова з фізичної підготовки
суворовців, нахімовців та вихованців військовомузичного училища» [16].
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Проведений в цьому зв’язку аналіз свідчить, що порівняно з попередніми, процес фізичного виховання учнів ВНЗДП зразка 1981 року
найбільшою мірою відповідав критеріям та ознакам технологічного процесу. Це проявилось, поперше, в чіткому формулюванні мети фізичного
виховання як окремої освітньої галузі (цілеутворення в педагогічній технології), а не в контексті
всього навчально-виховного процесу у суворовському училищі (було раніше), що полягала в
«…підготовці відданих справі комунізму, міцних і
загартованих юнаків, здатних переносити фізичні
навантаження» [16, С.3]. По-друге, у педагогічному процесі знайшла відображення інша складова
педагогічної технології – інструментальність, –
через конкретизацію групи завдань із: розвитку й
удосконалення фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості та спритності); оволодіння різноманітними прикладними руховими навичками;
забезпечення правильного фізичного розвитку,
формування стройової виправки, зміцнення здоров’я та загартовування організму; виховання
психічної стійкості та впевненості у власних силах, цілеспрямованості, сміливості, рішучості,
наполегливості, витримки, дисциплінованості,
колективізму; формування навички до систематичних занять фізичними вправами. По-третє, вдосконалились шляхи та умови реалізації такої інструментальності, що проявилось в конкретизації:
спрямованості, змісту, засобів і форм організації
фізичного виховання; форм і способів контролю
та нормативних вимог до учнів; чіткою регламентації послідовності у проходженні навчального
матеріалу упродовж навчального року; вимог до
підготовленості вчителів; матеріально-технічного
забезпечення фізичного виховання.
Також, змістова складова педагогічної
технології зразка 1981 року відзначалась оздоровчою, військово-прикладною та освітньометодичною спрямованістю, реалізація яких досягалась проведенням занять по типу спортивного тренування, а зміст включав: гімнастику, подолання перешкод, рукопашний бій, плавання,
лижну підготовку, легку атлетику, спортивні ігри
та конкретизацією кожного з них набором рухових дій, обов’язкових для оволодіння. Суттєво
відрізнялись і нормативні основи цієї педагогічної технології.
Висновки.
1. Історико-педагогічний аналіз літературних джерел виявив, що упродовж 264 років
існування ВНЗДП відбувалось становлення і
розвиток педагогічних технологій впливу на фізичний стан їх учнів у системі фізичного виховання.
2. Найбільш значущими з точки зору
розробленості змісту, шляхів і умов реалізації
педагогічних технологій у системі фізичного
виховання учнів ВНЗДП можна вважати періоди
1882-1917 та 1981-1991років.

3. Враховуючи попередні досягнення та
недоліки в розробці й реалізації педагогічних
технологій у системі фізичного виховання учнів
ВНЗДП і, особливо у вищезазначені періоди, а
також сучасні досягнення галузевої науки, необхідно привести їх в узгодженість та реалізувати в
ході розробки педагогічної технології покращення фізичного стану учнів цих освітніх закладів у
системі фізичного виховання.
Подальші дослідження доцільно спрямувати на історико-педагогічний аналіз інших (організаційних, контрольно-нормативних ) основ
педагогічних технологій, що використовувались
у системах фізичного виховання учнів ВНЗДП на
попередніх етапах їх існування та в сучасних
умовах діяльності загальноосвітньої школи і,
враховуючи отримані дані, розробити ефективну
педагогічну технологію фізичного виховання
учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою.
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Львівський інститут Міжрегіональної Академії
управління персоналом
Львівський державний інститут
фізичної культури
Анотація. Духовне виховання молоді є наукою про формування духовного і тілесного життя на основі абсолютних
вартостей, якими наповнена християнська культура. Воно
ґрунтується на універсальному моральному законі людства –
десяти Заповідях Божих і двох головних заповідях Любові, а
також на ділах милосердя щодо душі та тіла ближніх, євангельських радах і блаженствах.
Ключові слова: духовність, Бог, Святий Дух, виховання, тіло,
душа, дух.
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Аннотация. Огирко О.В. Духовные аспекты воспитания молодежи. Духовное воспитание молодежи – это наука о формировании духовной и телесной жизни на основе абсолютных ценностей, какими наполненная христианская культура.
Оно базируется на универсальном моральном законе человечества – десяти Заповедях Божьих и двух главных заповедях
Любви, а также на делах милосердия относительно души и
тела ближних, евангельских советах и блаженствах.
Ключевые слова: духовность, Бог, Святой Дух, воспитание,
тело, душа, дух.
Annotation. Ohirko O.V. Spiritual aspects youth Education. Spiritual Education of the youth is a science of spiritual and corporal
life formation on the absolute values background that Christian
Culture are filled with. It is based on universal moral law of Humankind that is Ten Commandments of God and Two Fundamental Commandments of Christian Love and on Seven Corporal and
Spiritual Works of Mercy, Evangelical Counsels and Beatitudes.
Keywords: spirituality, God, Holy Ghost, Education, body, soul,
spirit.

Вступ.
Проблема духовного виховання є ієрархічною, що містить абсолютний, національний,
громадянський, родинний та особистий рівні, і
визначається відношенням людини до Свого
Творця, до інших людей і до самої себе. Для
України, що перебуває в умовах духовного і морального відродження, найважливішими завданнями є гармонійний розвиток душевних і фізичних сил молоді. Обґрунтовано термін духовність
на основі філософсько-богословського вчення.
Сформульовані аспекти духовного виховання у
навчальних закладах, проаналізовані основні
принципи християнсько-етичного формування
молоді на основі універсального морального закону “чини добро – уникай зла”. Проблеми формування духовності розглядались в роботах
М.Рупніка [1], Т.Шпідліка [2].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського державного інституту фізичної культури.
Формулювання мети роботи.
Враховуючи потреби України у відродженні духовності молоді, усвідомленні своєї
національної належності, навчальні заклади повинні забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом християнської
моралі та національної духовності, який би допомагав формувати свідомих українців, для яких
первинними є Бог і Україна, виховувати їх душі,
чесні і сильні характери, сумління, громадянські,
моральні і надприродні чесноти, спонукав би
молодих людей у співпраці з Богом вирости корисними своєму народові.
Досвід багатьох країн світу переконливо
показує, що запорукою процвітання будь-якої
нації є її здорова духовна сфера, бо висока духовність формує людину. Позбавлення народу його
духовності призводить до поширення зневіри,
бездуховності, аморальності, зростання злочинності, підлості та підступності, ненависті. Для
України, що перебуває в умовах духовного і морального відродження, найважливішими завданнями є гармонійний розвиток душевних і фізич176

них сил молоді. Як справедливо заакцентувала
Прем’єр - міністр України Юлія Тимошенко,
усвідомлюючи всю свою відповідальність перед
Богом і українським народом: “Україна ніколи не
встане з колін, якщо не стане навколішки перед
Господом”.
Результати досліджень.
Проблеми духовності людини й суспільства завжди були і є в центрі філософських систем. Це цілком закономірно. У практиці поняття
«духовний» та «духовність» мають зараз декілька тлумачень і використовуються в різних контекстах, але завжди забувається їх первинне –
святе походження – від Духа Святого. Святий
Дух є Третьою Особою Божою, і, отже, самим
Богом. Він вічний, всюдисущий, всезнаючий і
всемогутній. Святий Дух, який провадить нас як
християн, творить у нас нове життя, щоб зробити
вибір відповідний до Господньої думки.
Дух провадить нас до постійної відповіді
живому Божому Слову у нашому нутрі. Він розкриває нам Божу волю через спільноту Церкви.
Христова Церква справді створена як з’єднана
спільнота, де Дух веде духовне життя кожного
члена.
Святий Дух розкриває як нам діяти, щоб
виконувати волю Божу, провадить «щоб жити
вам життям, достойним Господа, і подобатися
Йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога» (Кол.1,
10). Це може бути можливим тільки тоді, коли
ми стараємося жити у постійному протистоянні
між умертвленням наших земних бажань і одягання у думку Христа. Отже, щоб хтось зміг бути
причетний до Христа, треба, щоб спочатку він
був діткнений Святим Духом. Це Він нас випереджає і збуджує у нас віру і духовність.
Святий Дух приходить нам допомогти у
наших слабостях. Він молиться з нами, коли ми
не знаємо як молитися. Дух допомагає нам любити нас самих, наших ближніх і Бога. Через Божу любов, яка вселена у нас, ми можемо умертвити нас старий спосіб мислення і жити згідно з
євангельським вченням Ісуса Христа, тобто наслідувати Його.
Через Божу любов, влиту в наше серце,
ми завжди будемо терпеливі і лагідні, ніколи не
заздрісні, чванливі, або зарозумілі, жорстокі, або
самолюбні. Нам вже не треба бути ображеними,
або ображатися. Ми завжди радо будемо прощати, довіряти, надіятися і зносити те, що нам приносить любов. Бо любов – це найбільший дар
Божий, це справді сам Божий Дух, який вільно в
нас діє.
Без допомоги Святого Духа не можемо
здійснити жодної, навіть найменшої справи, яка
заслуговувала б на вічне життя. За допомогою же
Святого Духа можемо виконати найважчі справи.
Він впливає на наші духовні сили, змінюючи і
облагороджуючи їх, тим самим даруючи нам

Божі і моральні чесноти. «Дух є нашим життям»;
чим більше відрікаємося самі себе (Мт.16, 2426), тим більше «пристосовуємося до Духа»
(Гал.5, 25). Важливою причиною піклування про
своє духовне здоров'я і фізичний розвиток у християнстві є ідея тіла як храму Духа Святого. Святий апостол Павло повчав: „Хіба ж не знаєте, що
ваше тіло – храм Святого Духа, Який живе у
вас?" (1 Кор. 6, 19). „Хіба не знаєте, що ви – храм
Божий, і що Дух Божий у Вас перебуває ?"(1
Кор. 3,16). Якщо тіло покликане виконувати функції храму Святого Духа, то повинне утримуватись в належному стані душевної чистоти, фізичної сили і здоров'я; в противному ж випадку не
тільки не зможе бути храмом людського духу,
але також – і храмом Святого Духа.
Слід зауважити також, що духовність
може бути тільки в таких людей, що визнають
наявність, нетілесність та безсмертність душі і її
залежність від вищої істоти – Господа Бога.
Бог сотворив Духа в людині. Він обдаровує кожне утворене вже тіло душею. Душа людини оживляє тіло і ним керує. Тіло є місцем
перебуванням душі. У Святому Письмі сказано,
що лише тоді людина стала живою істотою, коли
Бог вдихнув у неї душу (Бут.2, 7). Отже, людина
– це єдність духу, душі та тіла (1 Сол. 5, 23). Дух
є найглибшою частиною душі, бо він відображає
нашу самосвідомість. Дух – це наше власне “Я”,
через яке ми безпосередньо лучимося з Богом.
Замість терміну «душа» говоримо також
і «дух». Душею називаємо те, що перебуває у
тісній єдності з тілом, а духом – духовні якості
людини: розум і волю. У людському тілі є лише
одна душа, без якої воно є мертвим. Душа, керуючи тілом, спонукає його до стриманості в бажаннях і діях. Нажаль, душею часто оволодівають низькі пристрасті тіла, і людина стає подібною до тварини, що приводить до нещастя.
Людська душа є образом Бога, бо є невидимим духом, подібним до Бога, так само як
Бог має розум та волю, і тому є здатною пізнавати і любити добро і красу, а також панувати над
видимим світом. Ще довершенішим образом Бога людина стає тоді, коли дотримується Заповідей Божих, є покірною, лагідною і милосердною.
Таким чином, духовна людина та, яка вірить, любить і шукає Бога – джерело добра. Людина – істота духовна, бо народилася від Бога
Духа. Як така, вона дозволяє вести себе Духом.
Тому кожний християнин є покликаний до духовного життя. Він помазаний Духом Святим і покликаний жити у цьому світі життям духовним,
яке означає не лише побожність, але й сукупність діяння людини в цілому обсязі її життя.
Християнин живе в орбіті Духа і св. апостол Павло дуже слушно закликав: «Оскільки ви прийняли Духа, то жийте по Духу».
Отже, духовність – це стиль релігійного
життя, гармонійна дія богословських і мораль-
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них чеснот в особі, яка спричиняє гідну відповідь
людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа та вільною волею йде Божій волі на
зустріч, прагнучи щоденно наслідувати Ісуса
Христа і Його Матір та й святих Божих угодників. Духовність – це релігійна або моральна
культура душі, тобто коли людина відповідає за
свої вчинки перед собою, ближнім і Богом. В
залежності від раси, народу, племені і культурного нашарування духовність може бути різною.
Духовність – це не тільки богословське
тлумачення, а також культура, освіта, література,
мистецтво. За висловом о. Олександра Меня,
духовність – це все те, що відрізняє людину від
тварини. Духовна людина завжди готова послужити потребуючому, терплячому, погордженому, скривдженому, убогому. Бог любить бідного
не тому, що він бідний, а тому, що несправедливо покривджений.
Щоб збагнути духовність людини слід
звернути увагу на дари Святого Духа (мудрість,
розум, рада, кріпость – сила духа, знання, побожність, страх Божий – боятися гріха, яким зневажаємо Господа), які людина отримує в Тайні
хрещення та плоди Святого Духа (любов, радість, мир, терпеливість, добротливість, милосердя, віра, лагідність, поміркованість), які людина
отримує продовж свого життя.
Бог є Любов (1 Ів.4, 7-8). Кожна людина,
маючи в собі Бога є джерелом любові для інших.
Християнське моральне виховання формує духовність людини. Християнська духовність – це
причетність людини до Божественного через
віру, надію й любов. Духовність – це приналежність людини до святості й досконалості. Духовність – це збереження моральних і духовних традицій предків. Духовність – це життя людини у
Святому Дусі. Чим частіший, міцніший зв’язок
людини з Богом, тим багатшою є її душа, тим
міцнішим є осердя духовності в людині. Яка душа людини, яке в неї серце, таким є її життєвий
шлях, її поведінка. Ось чому ідея Бога повинна
бути панівною у людській свідомості, в її душі.
Духовне життя людини – це життя її з Богом
(“Бог є Дух”), зі Святим Письмом, з християнською вірою у безсмертя душі та день Страшного
Суду Божого. Воно починається у душі і відноситься до душі та й прямує до Найвищого Духа –
Бога у Трійці Святій Єдиній.
Не можна зараховувати до поняття духовності те, що не має у собі посилання на Бога –
Особу. Не слід ототожнювати духовне з нематеріальним, бо людина є єдністю душі і тіла, яка
приймаючи Божого Духа стає духовною людиною. Небезпеками у розумінні духовності є пантеїзм (Бог не перебуває поза природою, а є в ній),
монізм (світ є самодостатній, зрозумілий з самого себе і містить у собі причину власного буття)
та дуалізм (світ створений двома творцями). Коли духовне ототожнюють з ідеєю, то це веде до
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пантеїзму або одного з видів монізму (людина
нібито стане спасителем самої себе), які за своєю
структурою є матеріалістичними баченнями світу. Справжня духовність – це відкритість до
трансцендентного. Людина може розвинути
свою духовність лише в стосунку до Бога. Духовне життя людини є життя в Святому Духові, яке
осяяне в інтелектуальному, сентиментальному і
почуттєвому вимірах. Духовність людини знаходиться в Ісусі Христі, бо Він є останнє слово про
людину і Бога [1].
Нажаль, у розумінні духовності подекуди допускаються наступних помилкових напрямів: матеріалізм (дії психіки і духа є нібито наслідком матеріальних дій); психологізм, який поділяється на раціоналізм або інтелектуалізм (надуживання власним розумом, заперечуючи віру),
волюнтаризм (воля надмірно діє на розум і людина попадає в стан сваволі), сентименталізм
(почуття надмірно діють на волю, а вона на розум); надмірний спіритуалізм (погорда тілом,
брак милосердя до ближніх, очікування надзвичайного Божого втручання); односторонній християнський соціологізм (надмірне прив’язування
себе до світової спільноти, забуваючи Христові
слова: “Царство Моє не від світу цього”
(Ів.18,36) [2].
Духовність має два напрями: один – усвідомлення себе як істоти розумної, вільної, соціальної та релігійної і другий – підпорядкування
своєї волі волі Божій і приналежності до Божого
Царства.
Гуманістична
психологія розглядає
шість типів духовності: теоретичний, релігійний,
естетичний, соціальний, економічний і політичний. За висловом відомого французького інтелектуала Анрі Манро, двадцять перше століття буде століттям духовності або його взагалі не буде.
Духовність допомагає людині усвідомити свою гідність і вартість як особи створеної на
образ і подобу Божу та необхідність переходу від
homo sapiens до homo animus.
В умовах становлення і розбудови незалежної Української держави особливо гостро
постає проблема духовного відродження народу
на основі засад християнської моралі. Християнство є традиційною релігією українського народу
і вже більше 1000 літ формує духовну культуру
українців. Без духовних потреб, моральної відповідальності перед ближнім і усім народом, без
патріотичних почувань не може набрати одухотвореності і освітньо-виховна діяльність.
В преамбулі Конституції України, прийнятої 28.06.1996 р., наголошується на усвідомленні відповідальності перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, а тому слід знати який є Бог і
Його закон, щоб реалізувати цю відповідальність
на практиці.
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Духовні цінності пов'язані з релігією як
зв'язком, так і зустріччю та життям людини з
Богом, Який є один для всіх, і тому людина повинна правильно будувати свої відносини з Творцем, вбачати у Ньому найвищий сенс свого існування. Кожна людина має природне право на
пізнання Бога і Його законів, тому це право не
можна обмежувати в навчальних закладах.
Духовність людини плекається на основі
морального виховання, яке є безперервною працею над формуванням душі й тіла людини для
досягнення нею повної злуки з Богом. Метою
християнського етичного виховання є виявлення,
формування та розвиток природних та надприродних задатків душі й тіла, до осягнення єдності життя людини з Божими законами. Християнська етика є наукою про моральне добро людини
на основі абсолютних цінностей, якими наповнена християнська культура.
Наше завдання – допомогти молоді бачити сьогодення через призму тривалих, відвічних, нетлінних християнських вартостей, показувати не повчаючи чи проповідуючи, звертати
увагу не осуджуючи, спонукати до думання без
агресивності. Цього дуже потребує наше обездуховлене суспільство, знеохочене, позбавлене
довір’я. На наше глибоке переконання реальне
утвердження християнських і загальнолюдських
ідеалів та цінностей – необхідна передумова подолання нинішніх соціально-економічних труднощів, запорука зміцнення духовного і морального здоров’я нації. Все це має безкомпромісно
виполювати зі свідомості студентів бур’ян аморальності, безкультур’я, бездуховності, зміцнювати в них почуття патріотизму, підносити їх
громадянську активність, яка повинна втілюватися у конкретних справах і вчинках на благо
України, народу, своїх ближніх, допомогти до
кінця зрозуміти своє покликання і призначення.
Дух нації стане незнищенним, якщо в основі її
життя буде Божа правда. Основоположні вартості – християнська віра, справедливість, милосердя, гідність людини як особистості, мають стати
аксіоматичними, витіснивши надмірний прагматизм, що зводить життєвий сенс до примітивізму,
звужує параметри духу. Повітрям і хлібом людини має стати духовність та національне самоусвідомлення.
Прикро, але серед інтелігенції ще й нині
немає розуміння Церкви, як духовної інституції,
а християнської віри як найголовнішого і найвизначальнішого чинника національного буття, яке
включає і державотворення. Ось чому професорсько-викладацький персонал ВНЗ, має за священний обов’язок бути прикладом релігійної і
національної зрілості для студентів, нерозривного сімейного життя, освяченого вінчанням у Церкві, участі у недільних і святкових Богослужіннях та Святих Тайнах, досконалого зберігання
найвищої Божої Конституції – Декалогу (десяти

Божих заповідей). Нерелігійний і недуховний та
ненародолюбний педагог – це руйнівник моралі,
народу та держави.
У християнській педагогіці, як зазначав
галицький педагог і священик Юліян Дзерович
(1871-1943) (“Педагогіка”, Львів, 1937), є три
чинники виховання: сім’я, Церква й держава.
Сім’я здійснює індивідуальне виховання, Церква
– моральне і релігійне виховання, а держава, зокрема, навчальний заклад – національне й громадське виховання. Сім’я реалізує таке виховання за
природним правом, Церква – за Божим правом, а
держава – за історичним правом. Славетний
український педагог Григорій Ващенко (18781967) закликав молодь бути вірною Богові, Україні й народові.
В українській мові термін “виховання”
означає - спочатку дитину слід ховати, берегти,
застерігати від зла, лиха і йому запобігати, а потім випровадити на самостійну дорогу життя. Не
випадково, в Галичині до 1939 р. дитячі садочки
називали захоронками. В англійській мові термін
“education” означає – освіта і виховання; в латинській мові термін “educare” означає – вести і
провадити далі, даючи добрий приклад; у французькій мові термін “éduquer” означає – виховувати, формувати через виховання, виховувати
волю, обробляти, формувати, привчати, а в німецькій мові термін “die Bildung” означає – творення, формування, освічування, рисування, а
термін “erziehen” означає – виховати, що походить від слова “ziehen”, тобто “тягнути” і “витягнути” (батьки немовби залізною рукою витягають своїх дітей з небезпеки або незнання). В російській мові термін “воспитание” означає – вигодувати, тобто дати своєчасно відповідну духовну поживу, вигодувати дитину [3].
ХРИСТИЯНСЬКА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ, ЯКА ПОВЕРТАЄТЬСЯ В НАШІ
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ЗАСНОВАНА ЦЕРКВОЮ НА ЦІННОСТЯХ ПРИРОДНОГО ТА НАДПРИРОДНОГО ПІЗНАННЯ,
ЯКІ ГАРМОНІЗУЮТЬ ІЗ НАУКОЮ СВЯТОГО ПИСЬМА ЯК СВОЄРІДНОЮ БОЖОЮ ПЕДАГОГІКОЮ. ОБОВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – ДОПОМОГТИ
МОЛОДІ
ОСЯГНУТИ
ШЛЯХ
ДО
ПІЗНАННЯ ВІЧНИХ ЛЮБОВІ, ДОБРА,
ПРАВДИ, СПРАВЕДЛИВОСТІ, МИЛОСЕРДЯ,
ДО
ВИВЧЕННЯ
ОСНОВ
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ.
Християнське етичне виховання розділяє
духовне життя людини на три складові частини:
мислення, чуттєвість і воля. Людина, як і весь
світ походить від Бога. Вона залежна від Бога і
має суттєво важливі відносини з Ним. Людина
складається з душі і тіла, із матерії і духу, із дочасного і вічного. Вона пізнає правду про себе,
про світ і про Бога. Лише тоді, коли вона намага-
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ється зрозуміти, ким є, що становить її велич, а
також велич інших людей і велич Творця, Який
усе створив на добро людини, то усвідомить себе
як особу. Християнський принцип духовного
виховання звучить: шукайте найперше Царства
Божого, а все решту вам додасться (Мт. 6, 33).
Людина - це єство, в якому збігаються всі світи:
світ природи, світ інших людей, світ власної свідомості та особистості, у якому вона може знайти Бога. Людина є єством матеріально-світовим і
повинна шанувати навколишній світ та землю.
Вона є єством суттєво суспільним, то ж повинна
себе віддавати іншим. Вона є єством самосвідомості, тому повинна себе знайти й утвердити, та,
нарешті, є відкритим єством, тому здатна вийти
зі свого центру і з’єднатися з “іншим”, тобто бути готовою до самотрансценденції. За словами
Льва Толстого, “Людина подібна до дробу, де
знаменник – це те, що людина про себе думає, а
чисельник – це те, чим вона дійсно є; чим більший знаменник, тим менший дріб”. Людина покликана, за словами Івана Франка, “Проти вітру
йти – проти хвиль плисти, сміло аж до смерті
хрест важкий нести”.
Людина – це унікальна істота, яка є не
просто творінням вищого розуму, призначеним
для якихось практичних цілей, не просто свідченням Божої мудрості, могутності, творчого
потенціалу. Людина, із точки зору християнства,
є особою, яка має власний розум, волю, почуття.
Головний дар ми маємо від Бога – це наше життя, це головне наше покликання. Христос, знаючи ціну життя, каже: “Яка користь людині, як
цілий світ здобуде, а занапастить власну душу “
(Мт. 16, 26). Людина отримала від Бога життя, як
дар, на який не заслужила, а тому повинна своє
життя оберігати і підтримувати.
У духовному вихованні молоді найважливішими завданнями є: формування розуму;
творення на основі розуму та віри власних ідеалів та чеснот; осягнення стану, в якому: у розумі
людини пануватиме віра і вона керуватиметься
чеснотою мудрості, що наставляє розум розважно шукати правду; у волі – любов, що керуватиметься чеснотою справедливості, що наставляє
волю бажати знайдену розумом правду; у почуттях – надію, які керуватимуться чеснотами мужності і здержливості, які керують почуттями у
небажаній ситуації і стримують нахили злих почуттів; утвердженням стану, за якого розум, віра
і совість управлятимуть всіма порухами волі.
Духовне виховання базується на житті людини: у
вірі, яка все прощає і зносить; у надії, яка ніколи
не розчаровує та у любові, яка взамін нічого не
вимагає. Святий Августин справедливо повчав:
"В другорядному - свобода, в головному - єдність, а у всьому - любов" [3].
Духовне виховання використовує засоби превентивної (запобіжної) системи, розробленої відомим педагогом і святим ХІХ ст. Іваном
Харків-Донецьк 2005
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(Доном) Боско (1815-1888). Основу превентивної
системи виховання складають релігія, розум і
наука, а будується вона на доброті, довір'ї і любові до вихованців. Засобами християнської виховної системи І.Боско є: християнська релігія,
що включає в себе практикування Заповідей Божих, які регулюють відносини людини з Богом і
ближніми та наголошують про пошану власного
і чужого життя, чистоти, майна, честі, слави і
почуттів; виховна атмосфера доброзичливості та
родинної безпосередності; індивідуальний підхід
через пізнання людини і спеціалізацію виховання; організація дозвілля і праці та безперервна
зайнятість; моральні покарання і нагороди, що
виключають строгі кари. Християнське духовне
виховання є безперервною працею над формуванням душі й тіла людини для досягнення нею
повної злуки з Богом. Метою християнського
виховання є виявлення, формування та розвиток
природних та надприродних задатків душі й тіла,
до осягнення єдності життя людини з Божими
законами. Християнське виховання - це процес
формування й розвитку духовного та фізичного
потенціалу людини.
Принципами духовного виховання є наступні принципи: ненасилля; своєчасність; єдність педагогічних впливів; принцип особистості; антропологічний принцип (повага людської
гідності); невпинне піклування; відповідальність;
любов; покора; інтеріоризація (увнутрішнення);
містагогія (променевий процес виховання) [3].
Духовне виховання є альтернативою до
соціуму, який оточує нашу молодь. Інформація,
яку отримує молодь від мас-медіа, телебачення,
сучасної літератури, штовхає її до насильницьких, агресивних методів вирішення своїх проблем. Наркотики, алкоголь, розпуста є втечею
від дійсності. Тому духовно-моральне виховання
може стати для них шляхом до реальної дійсності, дотримуючись Божих законів.
Відомий вислів повчає: “Помилки лікарів не виправляють – їх закопують у землю, а
помилки педагогів носять продовж цілого життя
у собі». Філософська засада щодо виховання звучить так: “Ніхто не може дати того, що сам не
має”.
Тому духовність покладена в основу реформування освіти за державною національною
програмою “Освіта” (Україна – ХХІ ст.). Духовність повинна відродити шляхетність, допомогти
кожній людині стати людиною, а нації – нацією.
Осторонь такої важливої справи не може
бути вища школа, яка повинна забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного процесу змістом християнської моралі та національної духовності, який би допомагав формувати
свідомих українців, для яких первинними є Бог і
Україна, спонукав би студентів у співпраці з Богом вирости корисними своєму народові.

180

Фізичне виховання безпосередньо поєднується з духовним вихованням і сприяє гармонійному розвитку душі і тіла молоді за принципом: «здоровий дух у здоровому тілі». Воно є
універсальним засобом тілесного і душевного
вдосконалення, морального зростання у природних і надприродних чеснотах.
На високому рівні духовне виховання,
що сприяє здоровому способу життя, здійснюється у Львівському інституті Міжрегіональної
Академії управління персоналом та Львівському
державному інституті фізичної культури.
Висновки.
У результаті проведених досліджень
сформульовані мета, концепція духовного виховання, сформульовані основні принципи духовного формування молоді, враховуючи крилатий
латинський афоризм: «mens sana in corpore sano».
Запропоновані духовні цінності християнськоетичного виховання допоможуть викладачам
враховувати їх в навчально-виховних закладах і
усвідомлювати вимоги духовного, морального
виховання та власної відповідальності у переданні їх молоді.
Перспективи.
Сподіваємося, що духовне виховання
допоможе нашій молоді дотримуватися морально доброї поведінки в щоденному житті та бути
вірною Богові, Україні, народові.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
духовні аспекти виховання молоді.
1.
2.
3.
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ЗНАЧЕНИЕ МОРАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ В ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Павлов А.С., Гаврилин В.А., Грищенко Н.Н.,
Ушаков А.В., Макарец В.В.. Чумак А.Г.
Донецкий юридический институт МВД Украины
Аннотация. В статье указывается на достоинства и недостатки профессиональной подготовленности работников правоохранительных органов, дан дифференцированный анализ
факторов, способствующих эффективности силового задержания правонарушителей, предложены рекомендации по
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Введение
Известно, что в настоящее время преступники нередко оказывают открытое сопротивление сотрудникам милиции. Можно полагать, что исход любой операции по пресечению
преступных действий во многом зависит от
уровня психолого - физической и моральной
подготовленности сотрудников органов внутренних дел - ОВД. Непрофессиональные действия приводят к травмам и гибели самих сотрудников, невинных людей, а также негативно сказываются на авторитете правоохранительных
органов, их способности вообще противостоять
преступному миру и поддерживать правопорядок.
Многие авторы указывали на необходимость в совершенствовании моральной и психолого-физической подготовленности сотрудников
органов внутренних дел, повышении требований
к выполнению служебных обязанностей (1,2,3,4).
Однако решение указанных задач не всегда обеспечивается используемыми средствами и
методами, которые нередко неадекватны и вообще неконкретизированы. В частности, отсутствует моделирование ситуаций, наиболее часто
встречающихся в практике, отсутствуют комплексные тесты, характеризующие уровень психолого-физической и технической подготовленности.
Отсюда очевидна важность проблемы
дальнейшего совершенствования учебного процесса по профессиональной подготовке, которая
должна обеспечивать высокую надежность двигательных действий в экстремальных ситуациях.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого юридического института МВД Украины.
Формулирование целей работы.
На основании вышеизложенного целью
нашей работы явилось повышение эффективности «силовых» действий работников ОВД в процессе обезвреживания правонарушителей за счет
выявления недостатков в системе профессиональной подготовки.
Опрошено 177 работников оперативных
служб и специальных подразделений, изучены
статотчеты, проведен анализ практических действий.
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Результаты исследований.
Выявлено: многие молодые сотрудники
правоохранительных органов испытывают растерянность и скованность при столкновении с
правонарушителями. Наиболее уверенно в подобной ситуации ведут себя сотрудники ОМОНа
и СОБРа. Серьезные затруднения испытывают
сотрудники следственных подразделений. Большинство респондентов оперативных служб
(68,3%) отмечают, что им не хватало в экстремальной ситуации навыков практического применения приемов самбо и владения табельным
оружием, указывают на недостаток показателей
быстродействия, отмечают низкий уровень психической подготовки.
Обследованным работникам органов
внутренних дел доводилось задерживать правонарушителей за хулиганство (оперативные работники - 38,4%, специальные подразделения 30,6%), пьянство (оперативные работники 40,3%, специальные подразделения - 28,4%), незаконный оборот наркотиков (оперативные работники - 12,4%, специальные подразделения 27,2%), используя боевые приемы борьбы.
Установлено, что различные факторы
(время суток, погодные условия, место задержания) оказывают существенное влияние на характер ситуации, в которой происходило задержание. Сотрудники ОВД производили задержание
в вечернее (специальные подразделения - 41,3%,
оперативные работники - 37,5%) и ночное время
(оперативные работники - 37,9%, специальные
подразделения - 37,2%). Погодные условия
(дождь, снег, туман, гололед) затрудняли выполнение служебно-боевых задач. Однако выявлено, что неблагоприятные погодные условия
пагубно влияют не только на сотрудников, но и
на действия правонарушителей. Обычно задержание производилось на улице в присутствии
людей (специальные подразделения - 70,2%,
оперативные работники - 64,8%) и значительно
реже - в помещении (оперативные работники 25,4%, специальные подразделения - 22,1%) и
транспорте (оперативные работники- 7,3%, специальные подразделения - 5,3%).
Отчетливо прослеживается влияние
опыта задержания и уровня подготовленности
сотрудника милиции в момент столкновения с
правонарушителями. Многие сотрудники в первом
конфликте
проявляют
негативноэмоциональные качества: страх, растерянность
и тревогу. Нож в руках преступника нередко
парализовывал сотрудника ОВД. Решительность
и смелость, выдержка и самообладание, уверенность и собранность проявлялись тогда, когда
сотрудник милиции был уверен в своих силах.
Оперативные работники указывали, что в
экстремальной ситуации им часто не хватало
ловкости, быстроты и навыков преследования
преступников. При задержании правонарушитеХарків-Донецьк 2005
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лей сотрудники ОВД использовали удары руками (специальные подразделения - 41,3%, оперативные работники - 39,5%), ногами (соответственно 30,7% и 32,3%), применяли болевые
приемы (22,5% и 20,7%), броски (5,5% и 7,5%).
Правонарушители, в свою очередь, оказывая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, наиболее часто наносили удары ногой в промежность (31,0%), удары предметами в голову и лицо (26,2%), в живот
(16.7%). Из наиболее опасных и коварных ударов
можно выделить удар опасной бритвой или разбитой бутылкой по голове, удар головой в лицо с
близкого расстояния, колющий удар ножом в
живот, удар ножом в спину, удар велосипедной
цепью или железным предметом. Опрашиваемые особо подчеркивали опасность внезапных
ударов из-за угла, ударов в спину (после отвлечения внимания сотрудника милиции на посторонние объекты, простотой поведения, спокойным тоном разговора, бросанием в глаза табака
или песка).
Большинство сотрудников склонялось к
мнению, что защита от неожиданного удара заключается в увеличении дистанции, что позволяет правильно оценить обстановку и принять
нужное решение.
Важный момент психологической подготовки - изучение условий, в которых осуществляется та или иная деятельность, и выработка
требований, которые предъявляются при этом к
человеку. С этих позиций проводился анализ
ситуации единоборства при задержаниях правонарушителей. Особенности таких ситуаций изучались в ходе индивидуальных бесед по специально разработанной схеме. Всего было опрошено 37 человек, прошедших подготовку в подразделениях специального назначения и имевших
большой опыт задержания преступников и правонарушителей.
В результате сбора информации были выявлены следующие наиболее важные психологические качества, которые необходимо специально вырабатывать у личного состава: рассудительность, быстрая реакция, решительность, уверенность в своей правоте, осторожность, умение
влиять на эмоционально-волевую сферу людей
на основе знаний психологии поведения в конфликтных ситуациях, мужество, находчивость,
ясность мысли, уверенность в своих силах.
По мнению сотрудников ОВД, в острой
схватке с преступниками необходима рассудительность, хладнокровие и ясность мысли. Сотрудники милиции в экстремальных условиях
отдавали предпочтение самообладанию.
Первое место в силовом обезвреживании
преступника имеет быстрота реагирования на те
или иные действия противника как фактор личной безопасности сотрудника милиции. Вывод: в
процессе обучения и тренировки курсантов не182

обходимо постоянно совершенствовать это качество.
“Уверенность в своей правоте” - второе
место в опросе. Данное качество обусловлено
знанием законодательных основ и документов,
регламентирующих правомерность тех или иных
действий милиционера, и обеспечивает необходимое психологическое состояние и эффективное поведение в ситуации пресечения правонарушения.
Особая внутренняя активность человека
проявляется в ситуациях, связанных с риском,
поэтому не случайно “решительность” и “самостоятельность” названы значительными. Большое значение сотрудники силовых структур
придавали осторожности (опыт участия в рукопашных единоборствах доказывает значимость
бдительности и осторожности в поведении сотрудника милиции).
Важная роль отводится знаниям психологии поведения в конфликтных ситуациях,
практическим умениям влиять на эмоциональноволевую сферу человека.
Перечень наиболее опасных служебных
ситуаций, в которые может попасть сотрудник
милиции следующий: боевые действия с бандами
формирования, схватка с группой вооруженных
преступников, действия в окружении агрессивно настроенной толпы, опасность для жизни
человека от вооруженного нападения, неизвестность, паника, неуверенность в товарище, единоборство с преступником в сложных условиях.
Все эти ситуации можно достаточно четко разделить на две группы, обусловленные объективными и субъективными трудностями. К
объективным трудностям следует отнести численное превосходство или хорошую физическую и техническую подготовку противников, а
также неблагоприятные условия окружающей
среды. Субъективные трудности во многом обусловлены психологическими особенностями человека, его устойчивостью к воздействиям факторов внезапности, неопределенности, многолюдности.
Из приведенного анализа видно, что в настоящее время в процессе профессиональной
«силовой» подготовки основное внимание попрежнему уделяется лишь физической и технической подготовке, и в меньшей степени рассматриваются вопросы, связанные с психическими и личностными качествами. На наш
взгляд, должны использоваться комплексные
критерии и оценки готовности сотрудников милиции к решению служебно-боевых задач.
Важно констатировать, что в последнее
время резко возросло число пресечения правонарушений сотрудниками милиции с использованием табельного оружия. Оружие чаще всего
(81,3%) применялось в вечернее и ночное время
суток (с 22 до 3 часов), время на стрельбу огра-
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ
ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
Павлова Н.А.
Восточноукраинский национальный
университет имени В. Даля
Аннотация. В данной статье обосновано влияние учителя на
формирование культурного пространства младшего школьника; Раскрыта роль и содержание особенностей повышения
эффективности становление мастерства учителя и взаимоотношения учителя и учеников в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: учитель начальной школы, младший
школьник, всестороннее развитие личности, жизненные ценности.
Анотація. Павлова Н.А. Роль вчителя у формуванні життєвих
цінностей молодшого школяра. В даній статті обґрунтовано
вплив вчителя на формування культурного простору молодшого школяра; Розкрита роль та зміст особливостей підвищення ефективності становлення майстерності вчителя та
взаємовідношення вчителя і учнів в учбово-виховному процесі.
Ключові слова: вчитель початкової школи, молодший школяр, всебічний розвиток особи, життєві цінності.
Annotation. Pavlova N.А. Role of teacher in forming of vital
values of junior schoolboy. In this article influence of teacher is
grounded on forming of cultural space of junior schoolboy; becoming of interrelation of teacher and students is grounded in a
teaching and educational process. A role and maintenance of
features of increase of efficiency is exposed becoming of interrelation of teacher and students in a учебно-воспитательном process.
Keywords: teacher of primary school, junior schoolboy, and comprehensive development of personality, vital values.

Введение.
Одной из актуальных проблем современной педагогики является поиск моделей
формирования жизненных ценностей, которые
обеспечивают интенсивное овладение комплексом знаний, умений и навыков и составляют основу гармонического развития личности.
Интенсификация
учебновоспитательного процесса, ухудшение экологических и экономических условий жизни требуют
от организма школьника, особенно в период
обучения в начальных классах, адаптации к умственным и физическим нагрузкам.
Нередко процесс формирования ценностей тормозится устойчивым отношением к учащемуся начальной школы только как к объекту
воспитательного воздействия, между тем лишь
взаимодействие в процессе деятельности и общения, моделирующее социальные процессы,
может стать школой нравственного отношения к
себе, сверстникам, взрослым, окружающей действительности. При таком взаимодействии происходит обмен, сравнение, противопоставление,
принятие различных мыслей, чувств, ценностных ориентаций, которые во многом определяют
содержание личностных норм.
Современная начальная школа ожидает
высокопрофессионального учителя. Весь мир
согласен с тем, что допускать к начальному образованию и воспитанию следует только самых
Харків-Донецьк 2005
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ничивалось. Из-за плохой видимости прицеливание было затруднено в 60,7% случаев. Расстояние до цели разнилось: до 10м (64,1% случаев);
до 25м (28,8%), свыше 25м (7,1%). Стрельба велась, как правило, на коротких дистанциях и в
основном исполнялась с одной руки (80,7%).
Ведением стрельбы с двух рук сотрудники ОВД
владеют плохо. Важно учитывать особенности
ведения огня сотрудниками милиции: стрельба
на опережение без тщательного прицеливания,
стрельба на вскидку, стрельба в условиях ограниченной видимости, стрельба в движении или
на фоне сбивающих факторов, стрельба на коротких дистанциях. Все эти упражнения необходимо широко применять в подготовке курсантов
учебных заведений МВД.
Выводы.
В основу существующей системы профессиональной подготовки сотрудников ОВД
положены только физические упражнения, выполняемые, главным образом, в модельных условиях (бег на стадионе, подтягивание на перекладине в условиях зала, приемы самбо на несопротивляющемся партнере на «татами»,
стрельба в тире) и сдача по ним нормативов.
Показано, что служебно-боевая деятельность требует разносторонней и комплексной
готовности (и не только физической, а ещё морально-волевой и психологической) к реальным
действиям, совершаемых по схеме: поиск - преследование - силовое задержание - огневое поражение преступников. Только при этом условии
можно эффективно решать задачи, возложенные
на сотрудников милиции.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем моральной и психолого-физической
подготовленности работников правоохранительных органов в обезвреживании правонарушителей.
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знающих, самых талантливых, самых ответственных учителей – настолько значителен период
детской жизни в судьбе человека.
Чтобы стать мастером своего дела, нужно знать педагогику, научиться профессионально
мыслить, а затем и действовать. Педагогика раскрывает общие зависимости между условиями и
результатами учебно-воспитательной деятельности. Она объясняет, как достигается нужный результат обучения и воспитания. Проблема общения учителя и учеников всегда волновала прогрессивную педагогическую мысль. Она возникла почти одновременно с развитием классноурочной системы.
Великий дидакт Я.А. Коменский в начале XVII века писал о том, что отношения учащихся и учащих должны быть пронизаны почти
родительской любовью.
Любовь к детям, самоотверженность, энтузиазм, сердечная отзывчивость, умения улавливать душевные движения ребенка и отвечать
своими чувствами на его переживания, как того
требовали И. Песталоцци, Л.Н. Толстой, Я. Корчак, никогда не отрицались, но и не всеми осуществлялись на практике.
Закономерно усиление интереса ученых
и практических работников к проблеме взаимоотношений учителей и учащихся сегодня. Так,
исследовательский метод в преподавании, опора
на самодеятельность и познавательную активность учащихся объективно требует новых способов взаимодействия учителя с учащимися.
Интеллектуальное творчество предполагает высокий уровень сотрудничества и взаимодействия. При творческой работе меняется и характер оценок, ибо предполагает возможность
ошибок.
Именно поэтому общение учителя и
учащихся в процессе учебно-воспитательной
деятельности начинает рассматриваться в качестве важнейшего пути педагогического влияния.
Работа выполнена по плану НИР Восточноукраинского национального университета
имени В. Даля.
Формулирование цели работы.
Анализ теоретических работ и сложившейся практики позволил выделить цель исследования, которая заключается в разработке научного обоснования роли учителя в формировании
жизненных ценностей младшего школьника в
процессе развития его культурного пространства.
Задачи исследования:
1. Раскрыть содержание взаимоотношения
учителя и учеников.
2. Обосновать влияние учителя на развитие
культурного пространства младшего
школьника.
Результаты исследования.
Учитель начальной школы – особенный
учитель. Он посредник между детьми и миром
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взрослых. Он в совершенстве знает таинства созревающей психики, умеет дать малышу знания,
учит его быть человеком. Труд учителя начальной
школы несравним по своей значимости, ни с каким другим трудом: результатом его есть человек.
В каждом из направлений учитель выполняет
множество конкретных действий, так что функции его часто спрятаны и не всегда выявлены.
Все же, посмотрев в корень педагогического дела, можно установить, что лежит в основе профессиональной педагогической деятельности и выяснить, что главная функция учителя –
управление процессом обучения, воспитания,
развития и формирования.
Ученикам 4-х классов было предложно
написать сочинение на тему «Учитель». В написании приняли участие 100 учеников. Небезынтересно отметить, что качества «хороший» и
«добрый» отождествляются: хороший учитель
обязательно добрый, добрый – всегда хороший.
Кроме того, учитель должен быть умным – «чтобы все знал и сразу отвечал на все вопросы». Он
любит детей, а дети любят его. Учитель самый
справедливый человек: ставит правильные, заслуженные оценки и лучшим ученикам в конце
года «не подставляет оценок, которых у них
нет». Весьма ценится сдержанность, умение выслушать ответы до конца. Учитель должен быть
аккуратным, должен уметь интересно рассказывать, быть вежливым, скромным, строгим, знать
материал. Должен быть ласковым, как мама, бабушка, веселым как сестра, брат; требовательным, как отец.
В данной таблице указаны необходимые
профессиональные качества, которые должны
быть в обиходе у каждого учителя, таблица 1.
Таблица 1
Профессиональные качества учителя
ПЕДАГОГ – ГУМАНИСТ
Профессиональные качества
Человеческие
качества
человечность
любовь к детям
доброта
трудолюбие
терпеливость
работоспособность
порядочность
дисциплинированность
честность
умение ставить цель
ответственность
организованность
обязательность
настойчивость
щедрость
справедливость
уважение к людям
мастерство
нравственность
педагогический такт
оптимизм
знание педагогической теории
уравновешенность
знание детской психологии
интерес к воспитаннику
владение методикой
доброжелательность
владение передовыми технологиями
сдержанность
требовательность
достоинство
справедливость
патриотизм
чувство юмора
душевная чуткость
понимание

Идея формирования жизненных ценностей личности является продолжением прогрессивных педагогических научных подходов, не
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товки и личностно-ориентированного образования учителей начальных классов
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения проблемы
формирования жизненных ценностей младшего
школьника в процессе физического воспитания.
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ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ШКОЛЯРІВ У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ
АНТРОПОЛОГІЇ
Ротерс Т.Т.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Анотація. У статті розглядаються питання впливу фізичного
виховання на фізичний і духовний розвиток школярів. Висвітлюються проблеми фізичного виховання з позицій християнської антропології.
Ключові слова: антропологія, дух, душа, тіло, фізичне виховання.
Аннотация. Ротерс Т.Т. Проблема физического воспитания
школьников в свете христианской антропологии. В статье
поднимаются вопросы воздействия физического воспитания
на духовное и физическое развитие школьников. Особое
внимание уделяется проблемам физического воспитания с
позиций христианской антропологи.
Ключевые слова: антропология, дух, душа, тело, физическое
воспитание.
Annotation. Roters T.T. Problem of physical education of schoolboys in the light of Christian anthropology. In the article the questions of influence of physical education rise on spiritual and
physical development of schoolboys. The special attention is
spared to the problems of physical education from positions of
Christian.
Keywords: anthropology, spirit, soul, body, physical education.

Вступ.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та
практичними завданнями
У сучасних умовах реформування системи освіти і виховання школярів загальна середня освіта повинна забезпечити умови для фізичного виховання школярів в процесі якого реалізується оздоровча функція школи, втілюються
ідеї культури фізичного і психічного здоров'я на
рівні практичного утвердження в свідомості учнів необхідності бережливого ставлення до свого
здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності
[1, 16].
Ця проблема тісно пов'язана з важливими науково-практичними завданнями, які постають перед нашою країною у плані розвитку дуХарків-Донецьк 2005
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получивших, к сожалению, достаточной реализации в практике школы.
Система жизненных ценностей основывается на философском принятии себя, человеческой природы, социальной жизни в целом, а также природы и физической реальности. Благодаря
этому принятию, формируются ценностные ориентации личности младшего школьника в повседневной жизни. Учитывая связь жизненных ценностей с характерологической особенностью
принятия, можно судить о том, что нравится и не
нравится нашим подопечным, вызывает их протест и одобрение, радует и огорчает.
Вовлекая школьника в разнообразие
деятельного взаимодействия с миром, школа оснащает его широкой палитрой жизненно необходимых, социально ценностных и личностно значимых умений, навыков, знаний и отношений.
Чем богаче спектр проживаемых ребенком отношений, тем богаче его духовный мир, ибо в
ходе этого проживания он присваивает объекты
мира, которые входят в структуру его личности,
наполняя ее каждый раз новым содержанием.
Общественная активность, активная
жизненная позиция – важнейший, наиболее
обобщенный критерий воспитанности личности
младшего школьника и уровня ее развития, ибо в
ней находят отражение уровень интеллектуального, эмоционально-волевого, физического,
нравственного развития, мировоззренческие
принципы.
Выводы.
1. Младший школьный возраст – период
впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. В этом возрасте дети с
готовностью и интересом овладевают новыми
знаниями, умениями и навыками. Пока они только вбирают, впитывают знания. И этому очень
способствует повышенная восприимчивость и
впечатлительность младшего школьника.
2. Благодаря этому, формирование жизненных ценностей в младшем школьном возрасте, осуществляется за счет коммуникабельности,
профессионального становления, мастерства и
духовного развития учителя.
3. Главное то, что именно в этом возрасте
учителя становятся источником подражания
(идеалом) для детей, в чем и заключается их
влияние на развитие, воспитание, формирование
и становление личности младшего школьника.
Перспективы.
В данной статье указаны методы и формы становления личности учителя и воздействия
его на формирование и воспитание личности
младшего школьника
Влияние комплексного подхода на формирование жизненных ценностей младшего
школьника предполагает дополнение педагогического становления, профессиональной подго-
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ховності, захисту моралі та формування здорового способу життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
наводить нас на думку, що людина являє собою
гармонійну єдність фізичного і духовного. Вона
народжується істотою суто біологічною і тільки
під впливом виховання, соціального середовища
стає особистістю із складним комплексом біологічних і соціальних співвідношень. Біологічне в
особистості пов'язане з фізичним розвитком, а
соціальне - з духовним.
Фізичне виховання виступає як процес
цілеспрямованого впливу на фізичний розвиток
особистості яке з одного боку являє собою сукупність внутрішніх ознак, а з іншого - зовнішній
процес спрямований на фізичне і духовне вдосконалення людини, оволодінню нею систематизованими знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного використання протягом
життя [2, 17].
Ідеї єдності душі та тіла з давніх часів
присутні в науці. Перший крок у цьому напрямі
був зроблений медиками Китаю, Індії, Єгипту.
Органом, який єднає діяльність тіла людини з
його відчуттями визначалося серце. При цьому
діяльність серця та судин тісно була пов'язана з
руховою діяльністю.
В психології визначено, що психіка людини є продукт діяльності мозку. ВойноЯсеневський (святитель Лука) визначає, що нервові волокна мозку несуть тільки відчуття зорові
слухові смакові тактильні та інші, які є тільки
імпульсом до виникнення почуттів, думок, бажань, вольових рухів. Але самі думки ще потребують значної переробки в серці - горнилі почуттів і волі [3, 34 -35].
Дослідження проблеми переконує в тому, що людина являє собою сукупність духовнотілесної сутності. При цьому, на думку Б. Лихачова ніякої духовності не існує поза людським
тілом та зовнішніми формами його рухів [4]. Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття.
Незважаючи на значну увагу педагогів і
психологів до даної проблематики, все ж ряд її
кардинальних питань залишається поки що не
розв'язаними. У науці не досліджувалися питання фізичного виховання у світлі християнської
антропології.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Формулювання цілей статті.
Мета дослідженні полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності фізичного виховання
школярів з позицій християнської антропології.
Результати дослідження.
У минулому XX столітті вчені, філософи, богослови присвятили багато часу дослідженню сутності людини. Сутність людини роз186

глядалася з позицій біологічних, психологічних,
соціальних.
Основний напрямок християнської антропології - не душевно-тілесна єдність людини.
Догмат про творіння людини каже, що вона належить як фізичному так і духовному світу. Важливо відмітити, що біблейське богослов'я робить акцент на цілісності людини в єдності психічного та біологічного життя. Що цілком співпадає з поглядами вчених на фізичне виховання.
Метрополіт Мінський і Слуцький Філарет [5, 17]
відмічає, що душа проникає все тіло людини.
Душевне та тілесне не стільки дві частини людини, скільки два аспекти єдиної істоти.
Християнську антропологію він називає
"низхідною". Вона відштовхується від образу
людини, яким він повинен бути згідно задуму
Творця. Але потім християнська антропологія
повертається до реального стану людини та досліджує всі наслідки гріха, які відштовхували
людину від Бога. Аналіз внутрішніх сил людини
та діючих в ньому гріховних пристрастей мають
на меті дати вірний діагноз духовної хвороби,
щоб можливо було досягти зцілення. Кінцевим
завданням християнської антропології постає направити людину на. шлях спасіння, духовного
відродження та єднання із своїм Творцем.
З цього приводу відмічаємо, що школяр,
який складається з тіла, душі та Духа повинен
гармонійно розвивати як тіло, так і дух. Тому
фізичне виховання з одного боку повинно сприяти фізичному розвитку школяра, а з іншого, підвищувати рівень його фізичного та психічного
здоров'я.
Здоров'я - це великий дар Божий, який
необхідно не тільки охороняти, але й укріплювати. Тому проблема збереження здоров'я дітей це
глобальна проблема нашого суспільства та фізичного виховання.
Заняття фізичними вправами, придбання
рухових умінь та навичок, розвиток фізичних
якостей надають можливість школяреві мати
сильне та здорове тіло. А як ми знаємо, за виразом апостола Павла, тіло є "Храм Святого Духа"
(1.Кор. 6,19). Тобто тіло це житло богоподібної
душі. Й кожен школяр за допомогою сім'ї і школи повинен з малих років дбати про своє здоров'я.
Виникає два питання:
1. Чому у школярів виникають різні
хвороби?
2.
Якими видами фізичного виховання, у світлі православної антропології, краще
займатися школяреві?
Почнемо з другого запитання. У процесі
фізичного виховання школярі повинні займатися
фізичними вправами, які їм подобаються. Так,
протоієрей В.Зеньковський [6, 108 - 110] вказує
на педагогічну силу ритму, ритміки, танцю.
Школяр, який осмислює ритмічні рухи; зображає

казковий сюжет в рухах буде засвоювати часові,
силові просторові параметри рухів, які сприяють
виникненню почуттів та впливають на внутрішній світ дитини. Це життя тіла дає творчу напругу, перевтілює тіло школярів в інструмент
його душі.
Продовжуючи цю тему священик А. Овчіников [7, 20-21] наголошує, що займатися християнину краще такими видами спорту, які не
впливають на світогляд дитини, внутрішнє життя
та не спричиняють шкоди духовному здоров'ю.
Це спортивні ігри (волейбол, баскетбол), які розвивають мислення. Щодо футболу та хокею, то
він відмічає, що ці ігри розвивають агресію та
спричиняють багато травм. Треба, використовувати ті види, які гармонійно розвивають людину.
Це легка атлетика, лижі, плавання. Для дівчаток
необхідно застосовувати такі види спорту, які
розвивають граціозність, пластичність, легкість.
А саме, художня гімнастика, заняття хореографією, народними танцями, плаванням. Священик
А.Овчініков наголошує, що дівчаткам важливо
розвивати відчуття ритму. До цього, церква з
осторогою відноситься до східних видів боротьби, які мають не християнську ідеологію. Комплекси фізичних вправ (у-шу, йога та ін.) побудовані, на егоїстичній духовній основі. У цьому
аспекті старець Пасій Святогорець [8, 260 - 265]
каже, що православна духовна аскеза завжди
мала на меті освітлювання души. Ті, хто правильно живе православним життям має упокорювання, любов та цілком віддає себе близькому. А
аскетичні вправи йоги спрямовані на те, щоб тіло
стало прудким та щоб цим захоплювались деякі
нерозумні люди. Ті, хто займається східною аскезою, з дитячого віку починають розтягувати
собі ноги, та одну ногу підіймають за одне плече,
другу за інше і в такому положенні моляться з
метою досягнення духовного стану, екстазу. При
цьому вони намагаються досягти насолоди, стати
вище інших людей, не маючи до них а ні співчуття, а ні інтересу. Старець Пасій Святогорець
відмічає, що доброта в православ'ї - це любов
людини до Бога та свого близького. Всі інші види доброти бо близького, які мають інославні, не
мають духовних основ життя у Христі, разом з
тим можуть мати якісь позитивні людські основи.
У сучасних соціально-економічних умовах життєдіяльності людини фізичне виховання,
в основному, спрямовано на турботу про тіло та
його розвиток.
Багатовіковий попит християнського
життя показує, що тілесні потреби необхідно
утримувати. Тобто, людина повинна пам'ятати
про строгу ієрархію де на першому місці - запроси людського духу. Тіло знаходиться в слухняності у душі, а душа підвладна духу як вищій
богоподібній силі. Духовне життя первинне за
відношенням до тілесного життя Все це робиться
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з метою відновлення гармонії людини з Богом до
гріхопадіння.
Заняття з фізичного виховання повинні у
школярів створювати систему духовних цінностей в основі яких - турбота про здоров'я фізичне
й духовне, що задекларовано у концепції 12річної середньої загальноосвітньої школи. Займатися фізичною культурою школярам необхідно з оздоровчими цілями.
Щодо першого питання, чому у школярів виникають різні захворювання, то А. Овчіников відзначає, що є люди, які несуть хвороби як
хрест який на них поклав Господь [7, 31].
У цьому аспекті святі отці вважали, що
усвідомлення духовного значення хвороби це не
тільки важливе завдання хворого, а ще й умова
його видужування. К. Зорін [9, 37 - 49] виділяє
декілька моментів хвороби. А саме:
І. Хвороба - доленосна ситуація.
II.Хвороба - переоцінка цінностей.
III. Хвороба-ґрунт покаяння.
IV. Хвороба - стимул духовного зростання.
Висновки.
Таким чином, хвороба дає можливість
батькам осмислити своє життя, побачити свої
гріхи. Всяка хвороба зберігає дух людини від
духовного тління й не допускає народжуватися
душевним пристрастям.
А оскільки, ми знаємо, що за наші гріхи
страждають наші діти, то батьки, звільняючись
від гріхів покаянням, допомагають і своїм дітям
позбавитися хвороб. І в цьому велику допомогу
нададуть заняття фізичним вихованням, лікувальною фізичною культурою. Відповідний набір
фізичних вправ допоможе школярам реабілітуватися після травм, операцій, допоможе виправити
неправильну форму хребта, відновити нормальну
життєдіяльність, забезпечити добрий фізичний
стан і в цілому досягти здоров'я духовного та
здоров'я тілесного.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
фізичного виховання школярів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Аннотация. Анализируются методологические основы методики исследования социально-психологической подготовленности старшеклассника с целью коррекции учебновоспитательной деятельности учащихся и педагогов.
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Введение.
Жизнедеятельность человека обусловлена единством взаимодействия биологического,
психологического, социального и духовного
факторов. Интегрированным результатом этого
взаимодействия с позиций социальной педагогики
является
социальность
(социальнопсихологическая подготовленность) как способность человека успешно взаимодействовать с
социумом, с другими людьми, быть источником
собственной активности и творческого отношения к жизни [1-4].
Методики исследования личностной динамики старшеклассника как человека определенного возраста - возраста ранней юности, –
имеют ряд особенностей. Это, в частности, связано с тем, что индивидуальные темпы биологического созревания в этом возрасте колеблются в
широких пределах - до четырех лет [3]. Физиологические различия в значительной степени обусловливают уровень и направленность социально-психологического развития: обращенность в
будущее
становится
основой
социальнопсихологической направленности личности; доминирует проблема выбора дальнейшего жизненного пути и самоопределения; интенсивно
формируются ценностные, мировоззренческие
ориентации человека и самооценка [1, 4].
Кроме того, образовательная социально188

педагогическая система призвана предвосхищать
те задачи и требования, которые диктует молодому человеку современное технологическое
общество.
Частной
задачей
социальнопедагогических исследований является также
проект (или модель) современного успешного
человека и специалиста с определенными структурно-функциональными параметры личности
[1, 5-9]. Поэтому, разрабатывая методику исследования необходимо основываться на концепциях, которые проверены опытом и имеют как философские и общенаучные, так и конкретнонаучные, технологические основания. В этом
случае методика позволяет получить новые данные для построения более общей или специальной теории изучаемого явления и разработать на
этой основе эффективные практические рекомендации [2, 6, 9].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького.
Формулирование целей работы.
Разработать основы методики многоуровневой оценки социально-психологической
подготовленности (социальности) лицеиста для
коррекции учебно-воспитательной деятельности
учащихся и педагогов.
Результаты исследований.
Анализ литературы и государственных
документов по образованию показывает, что философия, несмотря на свою неоднородность, была и остается одной из основ педагогики. Позиции педагогов не менее разнообразны, но могут
быть определены в рамках таких наиболее развитых подходов как диалектический материализм,
философия холизма, неопрагматизм, неопозитивизм, неотомизм, экзистенциализм, бихевиоризм.
Педагогические приложения этих концепций
представлены в работах [2, 5-8].
Лицеист, планируя жизненную стратегию,
пытаясь выстраивать свой дальнейший жизненный путь, формирует и свое мировоззрение. При
оценке социальной подготовленности старшеклассника социальный педагог или психолог на
философском уровне оценивает сформированность у лицеиста представлений о картине мира
и человеке в нем, о концепции научного знания и
религии, определяет мировоззренческие, социальные и личностные ориентации. Первичную
информацию об этом дают индивидуальные собеседования с абитуриентами и первокурсниками лицея. Собеседования могут включать такие
методы как анкетирование, опрос, беседа, наблюдение и тестирование их личностномотивационных особенностей.
Выявить мировоззренческие позиции лицеиста-медика помогают беседы о культуре здоровья, достижении и сохранения «идеального
здоровья» человека и окружающей среды. Если
под идеальным здоровьем понимать не только

оптимальное психосоматическое состояние и
социальное благополучие человека, но и высокий уровень его духовно-нравственного развития
и соответствующий уровень окружающей его
среды, то обсуждаемые вопросы для лицеистамедика выступают как мировоззренческие, как
теоретическая основа социальных, профессиональных и личностных технологий общения,
образования и деятельности.
Анализируя вопросы здорового образа
жизни, ресурсы и препятствия, можно выделить
группу моделей поведения человека, позволяющих раскрыть отношение к общечеловеческим
ценностям. Используя различные философские
основания при субъект-субъектном собеседовании, педагог может четче и глубже определить
мировоззренческие позиции, а, следовательно, и
конкретизировать методы дальнейших исследований и практической работы.
Сопоставление характеристик учащихся,
данных разными преподавателями, показывает,
что такое общение часто дает не объективную
информацию. Педагогу не всегда удается установить доверительность в беседе с учеником.
При отображении различных сторон личности
ученика педагог не может не проявлять свою
индивидуальную избирательность и направленность; не всегда может переключиться на оценку
целостности личности ученика, его идеалов,
убеждений, мотивов; часто оценивает его лишь
как субъекта учебной деятельности, выявляя отношение только к учебе, дисциплине и взрослым. Как правило, люди, характеризуя другого
человека, пытаются увидеть и действительно
видят у него отрицательные черты, которые характеризуют их самих. Эти обстоятельства указывают на необходимость привлечения и других
методов исследований.
Общенаучная методология может быть
представлена рядом подходов, однако системный
подход, отражающий всеобщую связь явлений
действительности, в социально-педагогических
исследованиях имеет особое значение. Рассматривая относительно самостоятельные компоненты системы во взаимосвязи, он позволяет выявить интегративные, системные свойства, которые отсутствуют у составляющих систему компонентов (эмерджентность), выделить инвариантные связи и отношения, устойчивые и переменные качества, оценить значимость параметров системы.
Для учебно-воспитательной деятельности
особенно характерна конкуренция факторов оптимизации: значительное повышение уровня одних качеств (параметров) может приводить к
существенному снижению темпов развития других, достаточно ценных и выигрышных. Системный подход в решении таких задач оказывается
наиболее продуктивным, поскольку в теории
систем разработаны достаточно корректные ана-
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литические методы оптимизации и управления
[1,2,9].
Такие общенаучные методы как квалиметрия, комплексный и синергетический подходы, машинное моделирование позволяют дать (в
дополнении к системному) количественное аналитическое представление системной модели.
Квалиметрическими методиками проводятся количественные оценки свойств какого-либо качества, измерить которое объективно инструментальными методами невозможно. В социальнопедагогических исследованиях часто используется экспертный (наиболее распространенный и
надежный) метод определения значимости выявленных факторов, качеств, условий и пр. При
этом научно обоснованная организация экспертизы и оценка степени согласованности мнений
имеет первостепенное значение. Комплексный
подход, в отличие от системного, направленного
на объект исследования (систему), направлен на
субъект. Носителем целостности в системном
подходе является объект, а в комплексном субъект и его деятельность. Синергетический
подход предполагает анализ системы на основе
принципов самоорганизации.
Машинное моделирование предполагает
полную математическую обработку данных по
определенной программе. Совокупность всех
факторов системы (модели) в данный момент
представляет собой изображающую точку в фазовом пространстве ее состояний, а движение
изображающей точки фазового пространства
определяет динамику параметров оптимизации и
критерия эффективности управления системой.
Установление правильных взаимосвязей указанных величин и их динамики позволяет построить
адекватную математическую модель системы и
является одной из конечных целей исследований.
Примером системного подхода является
изучение учебно-воспитательной деятельности
лицея как системы [4, 8], а ее подсистему – лицеист – определяет важнейший критерий эффективности - личность лицеиста. Основные параметры – это компетентность, культура здоровья,
характерологические особенности, творческий
потенциал и др. Выявлены, в частности, факторы
здоровья лицеиста-медика: степень утомления и
психо-эмоциональной напряженности, обусловленные особенностями учебных занятий и трудностью
изучаемых
предметов;
психоэмоциональный климат в учебной группе; психоэмоциональный климат дома; санитарногигиенические условия в учебных аудиториях на
занятиях; санитарно-гигиенические условия дома; режим дня; рациональное, сбалансированное
питание; параметры окружающей среды; биоритмы; наследственность; духовность и духовные силы организма; способность (знания, умения, навыки) использования научных приемов
сохранения здоровья.
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Исследования социально-педагогической подготовленности лицеиста предполагают
использование и других общенаучных подходов:
личностный, деятельностный, диалоговый, культурологический, этнопедагогический, антропологический, аксиологический, акмеологический,
интуитивистский, исторический и др.
Социальная педагогика как конкретная
научная дисциплина исследует сложный процесс
взаимодействия человека с различными факторами, начиная от природы и кончая самим собой.
Как практическая учебная дисциплина она формирует индивидов, различные поколения и слои
населения в системе социальных ценностей и
социальных ролей конкретного общества. Объектом социальной педагогики является также и
общество, различные политические и общественные организации, заинтересованные в социализации членов общества в определенном направлении. Поэтому конкретно-научный подход
может планироваться с учетом соответствующих
факторов: биологического, психологического,
социального и духовного.
Комплекс конкретно-научных исследований выявляет принципиальную многоплановость различий между людьми, возникающие
проблемы понимания другого человека, проблемы межличностных отношений, противоречий и
конфликтов,
проблем
социальнопсихологического роста. Чтобы понять поведение другого человека (лицеиста) как личности
педагогу необходимы конкретные психологические знания и специальные способности – это с
одной стороны, и владение методиками социально-психологических исследований и диагностики качеств и типов личности на уровне технологической методологии – с другой.
Социально-педагогические технологии
направлены на решение практических задач социализации и включают [1,2,9]: разделение процесса на взаимосвязанные этапы; координирование и поэтапное выполнение действий, направленных на достижение цели; однозначность выполнения включенных в технологию процедур и
операций, что является непременным и решающим условием результатов, адекватных поставленной цели.
Программа исследования предполагает
решение таких задач: диагностика исходного
состояния, проектирование конкретных видов
деятельности, организация и управления этой
деятельностью, оценка результата деятельности.
Если этапы (последовательность операций) и
выбор решаемых задач установлены в строгой
структурно-логической взаимосвязи, а не произвольно, то анализ процесса и результатов деятельности дает важную диагностическую информацию. Тем не менее, педагогическая технология – это проект творческой педагогической
деятельности, последовательно реализуемый на
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практике и обеспечивающий получение прогнозируемого результата - формирование социально
адаптированной личности ученика.
Более полную и точную информацию об
уровне социальности старшеклассника позволяют получить интерактивные методы исследований и деятельностные тесты, включающие, например, тренинги, деловые игры, мозговые
штурмы, работу в микрогруппах, подготовку
докладов и дискуссии. Такие занятия, проводимые на технологическом уровне, позволяют не
только надежно выявить и повысит уровень
адаптации, но и активизировать факторы мотивации успеха старшеклассников. Руководитель
группы должен руководствоваться следующими
принципами: минимальное количество ограничений для учеников; безграничная симпатия к
ученику и полное его принятие; активность самого ученика; создание ситуации эмоционального отреагирования для ученика; постоянный контакт ведущего с учеником. В этом случае активные деятельностные методы представляют собой
модель жизненных ситуаций, вырабатывают навыки социального поведения, расширяют социальную практику ученика. Они создают атмосферу “сопереживания”, содействует формированию навыков поведения и усиливает мотивацию социализации. Интенсивная социализацию
ученика, забота о его нынешней и будущей жизни должны рассматриваться как проявление высокого гуманизма школы.
Выводы.
Показана эффективность многоуровневой оценки социально-психологической подготовленности лицеиста.
Приведены примеры и отдельные рекомендации разработки исследовательской методики социально-психологической подготовленности лицеиста.
Перспективы.
Методика многоуровневой оценки подготовленности лицеиста будет использована при
исследовании уровня и особенностей культуры
здоровья лицеиста-медика с целью коррекции
учебно-воспитательной деятельности учащихся и
педагогов.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем многоуровневой оценка социальнопсихологической подготовленности лицеиста.
1.
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ – ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
Турутина А. П., Гришанова Г. И.,
Гаврилова Г. В., Филатова Л. Н.,
Попов М. И., Попов В.И.
Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры
Аннотация. В статье приведены результаты изучения факторов здоровья студентов, их отношение к физической культуре и спорту. Изучены результаты медицинских осмотров за
последние пять лет.
Ключевые слова: двигательная активность, заболеваемость,
факторы здоровья, гиподинамия.
Анотація. Турутіна А. П., Гришанова Г. І., Гаврилова Г. В.,
Філатова Л. М., Попов М. І., Попов В.І. Здоров'є молоді здоров'є нації. У статті приведені результати вивчення факторів здоров'я студентів, їх відношення до фізичної культури
та спорту. Вивчені результати медичних доглядів за останні 5
років.
Ключеві слова: рухлива активність, захворюваність, фактори
здоров'я, гіподинамія.
Annotation. Turutina A. P., Grishanova G. I., Gavrilova G. V.,
Philatova L. N., Popov M. I., Popov V. I. Health of youth is
health of nation. In the article are given the results of the study of
students health factors, their and sports. There were studied the
results of medical examinations during last 5 years.
Key words: motive activity, sick rate, factors of health, hypodynamics.

Введение.
Здоровье – это состояние человека, основа его жизнедеятельности, творческих успехов, долголетия, которое непосредственно влияет на успеваемость. Поэтому государственная
политика в области высшего образования основана на обеспечении здоровья молодежи. Приоритетным направлением является: научить студентов ответственно относиться к своему здоровью как наивысшей ценности в жизни. Уровень
здоровья зависит от многих факторов риска: экономических, экологических, питания, культуры,
образования, инфекционных, психических, эмоциональных, гиподинамии и др. В значительной
степени в этих условиях в укреплении здоровья
студентов, в подготовке их к профессиональной
деятельности возрастает роль физической куль-
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туры и спорта, внедрения их в повседневную
жизнь [1].
За последние годы в Украине растет заболеваемость и смертность и к сожалению, среди
лиц трудоспособных и сравнительно молодого
активного возраста. Наблюдается увеличение
заболеваемости туберкулезом, наркоманией, курением, алкогольной зависимости, СПИДом среди молодежи, особенно студенческой. Пока человек молод и здоров, организм его работает без
сбоев, жизнь ощущается как нескончаемый
праздник души и тела. Все кажется легко преодолимым и безобидным: и бессонные ночи, и
вредящие организму ядовитые дымы табака, и
обильные возлияния, и переедании, и многое из
того, чему название – излишества.
Великий украинский ученый с мировым
именем врач Н. М. Амосов сказал, что для здоровья одинаково необходимы: физические нагрузки, ограничения в питании, закаливание,
умение отдыхать. И еще – счастливая жизнь! [2].
Сохранение нынешней стратегии в отношении к физическому воспитанию приводит к
нарушениям в состоянии здоровья молодежи, в
частности, студенческой. Существует парадоксальная ситуация: все ценят физическую культуру и спорт, но в основном на словах. У самих
студентов отсутствует зачастую понимание необходимости в физических упражнениях. К тому
же надо признать, что направленность нашей
пропаганды оздоровительной физкультуры неверна, основываясь только на полезность ее
влияния на здоровье, на функциональное состояние органов и систем. Мы считаем (А. П. Турутина и др.), что физические упражнения не только полезны, они жизненно необходимы [2].
Следует понимать, что массовое ухудшение здоровья студенческой молодежи, населения не только дело врачей, здравоохранения. За
последние годы сложилась критическая ситуация
относительно физического развития и функционального состояния студентов. Исследования,
проведенные кафедрой физвоспитания ДонНАСА показали, что большинство поступивших,
особенно девушки, не имеют достаточной подготовки, работоспособности, спортивных навыков,
обладают низким уровнем спортивных интересов. Отмечается рост студентов с отклонениями
в состоянии здоровья, с наличием тех или иных
болезней. Так, в середине 90-х годов прошлого
столетия в специальных медицинских отделениях занималось 12-16% от общего количества студентов, то уже в 1998-2004 гг. произошло значительное увеличение занимающихся физической
культурой с теми или иными заболеваниями, с
низким уровнем физической подготовленности.
В специальные медицинские отделения вошло
22-25% от общего количества занимающихся
студентов (3). Поэтому важнейшей социальной
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задачей является оздоровление студенческой
молодежи.
Работа была выполнена по плану НИР
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
Формулирование целей работы.
Цель исследований – изучить отношение
студентов к необходимости занятиями физической культурой и спортом; разработать и внедрить физиологически обоснованные рекомендации по реабилитации студентов с различными
отклонениями в состоянии здоровья.
В ходе исследований выполнялись следующие задачи:
1. Изучена заболеваемость студентов по
результатам предварительных медосмотров при
поступлении в академию и дана характеристика
ее структуры.
2. Для оценки двигательной активности
студентов, их отношения к физическому воспитанию разработаны анкеты опроса.
3. Разработаны методические указания
по применению физических упражнений при
близорукости
и
нарушениях
опорнодвигательного аппарата.
4. Улучшение учебно-тренировочного
процесса с целью получения наилучшего эффекта и позволяет оценить физическую подготовленность, специальную тренированность, оценить правильность используемых методик и режима тренировок.
Результаты исследования.
В системе человеческих ценностей одно
из важных мест занимает здоровье, которое отражает уровень жизни и санитарного благополучия страны, непосредственно влияет на успеваемость, нравственный климат в обществе, настроение молодежи, уровень культуры. Культура
здоровья студента – это умение самостоятельно
совершенствовать свою физическую, психическую, эмоциональную, умственную, духовную
форму, умение самому оценить состояние своего
здоровья, овладение знаниями медиковалеологической направленности.
За период исследований (1998-2005) нами установлено, что на первый курс приходят
студенты с низким уровнем физического развития, с низкими функциональными возможностями, со слабым развитием компенсаторных механизмов. Физическая работоспособность в среднем составляет по индексу Гарвардского стептеста 79 единиц, что оценивается как средняя.
Выполнить 12-минутный тест Купера (бег на 2
км для женщины и 3 км для мужчин) на удовлетворительно и хорошо могут только до 50% студентов. Отличные оценки получают единицы.
При поступлении до 80% студентов имеют оценки не выше 5-6 баллов (из 12 бальной системы
оценок) по всем двигательным качествам, что
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характерно для людей с низкой двигательной
активностью.
Изучение структуры заболеваемости за
указанный период свидетельствует об изменении
ее. Если в предыдущие годы в специальных медицинских отделениях занимались студенты,
имеющие в основном такие заболевания, как
близорукость (миопия – нарушения органов зрения),
сколиозы
(нарушения
опорнодвигательного аппарата), то за последние 5 лет
картина изменилась. Анализ структуры заболеваемости показал, что на первое место выходят
заболевания
сердечно-сосудистой
системы.
Удельный вес этих отклонений (повышение или
понижение артериального давления, вегетососудистые дистонии, пороки и др.) составляет
30%. Примерно столько же приходится на нарушения опорно-двигательного аппарата, где, наряду со сколиозом, у многих студентов отмечается остеохондроз, плоскостопие и др. Далее
идут заболевания со стороны желудочнокишечного тракта (гастриты, холециститы, панкреотиты, колиты и т.д.) до 20%; дыхательной
системы (до 10%); органов зрения (до 9%) и прочие (до 2 %). С каждым годом растет число студентов, страдающих частыми заболеваниями
верхних дыхательных путей с аллергическим
компонентом.
Изучая состояние здоровья населения в
ряде индустриально развитых стран мира, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила так называемые «факторы риска», то есть
причины, способствующие развитию различных
заболеваний. Одной из главных причин является
выраженное снижение двигательной активности,
т.е. гиподинамия. К сожалению 30-50% населения Украины ведет малоподвижный образ жизни, еще 20-30% имеют недостаточные для разностороннего физического развития и поддержания
здоровья физические нагрузки.
Понятие о здоровье, здоровом образе
жизни, методах оздоровления, закаливании,
профилактике вредных привычек являются
учебными вопросами курса физического воспитания и валеологии у нас в академии. У студентов формируется устойчивая потребность в двигательной активности, к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, в выборе
второй дополнительной специальности – преподавателя тренера по избранному виду спорта.
Ранее нами было установлено, что дефицит двигательной активности студентов составляет от 60
до 75% необходимого для поддержания нормального здоровья и физического состояния.
Для оценки двигательной активности
студентов, значение физической культуры и
спорта в их жизни был проведен опрос обучающихся на I и II курсах. Разработано два варианта
анкет опроса..

Розділ

1.

Благоприятно или нет влияют физические
упражнения на самочувствие и двигательные
качества.
2. В какой степени занятия помогают избавиться от лишнего веса.
3. Помогают ли избавиться от отрицательной
энергии.
4. Помогают ли расслабиться после умственной работы и улучшается ли настроение.
Студентам предлагалось также указать
причины отрицательного отношения к занятиям,
а именно:
1. Неинтересное их содержание и проведение.
2. Недостаточная физическая подготовка студентов.
3. Потеря уверенности в себе, в своих силах.
Опрошены две академические группы
(более 60 человек). Выявлено, что 10 % давших
интервью отрицательно относятся к занятиям
физическими упражнениями и считают, что положительных сдвигов у них не наступает. До 60
% студентов отмечают влияние недостаточного
развития двигательных у них качеств при поступлении в академию на положительное влияние
учебных нагрузок. До 17% занимающихся указали на неинтересное содержание и проведение
занятий по физвоспитанию. Заслуживает внимания также тот факт, что 26% студентов потеряли
уверенность в себе и в свои силы. Анализ результатов этого анкетирования заставляет нас
задуматься над такими вопросами: как изменить
отношение к необходимости занятий физической
культурой и спортом, как научить беречь свое
здоровье.
Занимаясь физическими упражнениями
можно выработать правильную осанку, дыхание,
увеличить силу, выносливость, быстроту, гибкость и ловкость. При этом воспитание двигательных качеств мы рассматриваем как единый
процесс, поскольку, развивая одно из них, обязательно воздействуем и на остальные. Эффективность оздоровительной тренировки зависит не
только от уровня подготовленности занимающихся, величины и характера тренировочной
нагрузки, но и от выбора средств физической
культуры. Основными являются: бег, ходьба,
разновидности прыжков, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие упражнения для
мышц рук, ног, туловища; массаж и самомассаж,
закаливание, дыхательные упражнения и дыхательная гимнастика, активный отдых во время
учебных занятий, самостоятельные занятия по
интересам.
В результате систематических занятий и
тренировок в организме студентов наступают
изменения, приводящие к увеличению физической работоспособности, сопротивления к неблагоприятным факторам, улучшаются механизмы
взаимосвязи двигательной активности и функциональных возможностей организма. УстановХарків-Донецьк 2005
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В одной анкете студентам предлагалось
анонимно ответить на такие вопросы:
1. Антропометрические данные
2. Отношение к физическим нагрузкам родителей.
3. Сколько раз занимается физическими упражнениями
4. Проводится ли утренняя гигиеническая гимнастика
5. Как добирается до учебы
6. Отношение к занятиям спортом.
7. Читает ли спортивную литературу
8. Мнение об эффективности учебного процесса.
9. Отношение к индивидуальным занятиям вне
учебного времени.
10. Каким бы видом спорта хотел заниматься.
11. Отношение
к
участию
в
научноисследовательской работе.
Физическое развитие – это положительный интегральный показатель здоровья. Существует много различных методов оценки физического развития. Один из них это измерение роста
и веса. Анализ результатов анкетирования показал, что в 31,4% случаев у женщин на I курсе, вес
превышал нормальные величины. У мужчин в
среднем масса тела была в пределах допустимого. Практически до 90% родителей положительно относятся к тому, чтобы их дети занимались
физической культурой и спортом. 44 % мужчин
занимаются физическими упражнениями только
2 раза в неделю на обязательных по программе
часах, т.е. большинство студентов (мужчин)
кроме того, посещают дополнительно спортивные секции. Среди женщин 76 % только 2 раза в
неделю уделяют внимание своему здоровью, что
заставляет обратить особое внимание на этот
факт. К сожалению, студенты также несерьезно
относятся к утренней гигиенической гимнастике:
56% мужчин делают ее, студентки всего в 39 %
случаев. Чтобы добраться до учебы в академию,
до 75 % студентов пользуются транспортом. Различными видами спорта среди мужчин и женщин занимаются соответственно 20 и 10% опрошенных. Основная масса студентов (90%) не
интересуется спортивной литературой, не знает
как влияет физическая культура и спорт на развитие двигательных качеств, на состояние здоровья. В научной работе участвуют 5% студентов.
Из приведенных данных анкетирования следует
сделать вывод, что двигательная активность студентов находится на низком уровне, они меньше
работают физически, перестают заниматься самостоятельно физической культурой и спортом.
Чтобы выявить отношение у студентов к
занятиям физическими упражнениями проведено
еще одно анкетирование. Им предлагалось указать
причины отрицательного отношения к обязательным занятиям и ответить на такие вопросы:
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лена тесная зависимость между деятельностью:
сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной
и других систем организма и мышечной нагрузкой. Эффект физической тренированности помогает студентам осваивать профессиональные навыки и умения, который определяет высокую
работоспособность будущего строителя, экономиста, архитектора и в других различных видах
труда. Кроме того физическое воспитание наших
студентов охватывает личную и общественную
гигиену, использование климатических сил природы, правильный режим труда и отдыха, включает вопросы питания, витаминизации, профилактики простудных и других заболеваний.
Выводы.
1. На основании анализа проведенного
анкетирования следует сделать вывод об усилении просветительной и разъяснительной работы
среди студентов по внедрению научных знаний о
необходимости занятий физической культурой и
спортом, не ограничиваясь только обязательным
курсом (2 раза в неделю по 2 часа), а также привлечением учащейся молодежи к дополнительным занятиям физическими упражнениями.
2. Физические упражнения не только повышают двигательные качества и физическую
работоспособность студентов, но и развивают у
них волевые качества, функциональные возможности организма, улучшают осанку, пластичность, грациозность, дают заряд хорошего настроения.
3. Наибольшую эффективность обеспечивает разнообразие упражнений, правильная
последовательность и ритм, постепенное увеличение нагрузки.
4.Систематическая,
индивидуально
обоснованная мышечная деятельность повышает
устойчивость организма студента к различным
неблагоприятным условиям внешней среды.
Дальнейшие исследования направлены на
изучения проблем совершенствования физической реабилитации и заболеваемости студентов.
1.
2.
3.

4.
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ПРОФЕСІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ НАПРЯМ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОЇ
АКАДЕМІЇ
Філінков В.І.
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотація. У статті розкривається ряд методів, вимог до психофізіологічної і психофізичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей до майбутньої професійної діяльності. Засоби, методи, форми реалізації цих вимог.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка.
Аннотация.
Филинков
В.И.
Профессиональнопроизводственное направление физического воспитания
студентов машиностроительной академии. В статье раскрывается ряд методов, требований к психофизиологической и
психофизической подготовки студентов машиностроительных специальностей к будущей профессиональной деятельности. Способы, методы, формы реализации этих требований.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка.
Annotation. Filinkov V.I. Professional-production direction of
physical education students of machine-building academy. The
article deals with a number of methods and reguirements to psych
physiological and psychophysical preparation of students of machine-building specialties for the future professional work. There
are also means, methods and forms of realization of these requirements.
Key words: professional – applied physical training.

Вступ.
Усебічне формування професіонала, у
тому числі його фізичне удосконалювання, - тривалий безперервний процес, вимагаючи усвідомлених індивідуальних багаторічних зусиль.
Багаторічні спеціальні спостереження,
показують, що в зв'язку зі специфікою роботи
результативність виконання виробничих завдань
майбутніми інженерами, дослідниками, конструкторами, технологами, механіками, майстрами й
іншими у значній мірі, в середньому на 56 %,
залежить від особистого фактора і, зокрема, від
спеціальної психофізіологічної і психофізичної
підготовленості [1-4].
За окремими професіями ця залежність
складає: у фахівців ливарного виробництва відповідно 70,0 і 35,4 %; зварювального виробництва 60,0 і 30,0 %; підйомно-транспортних машин 2,8 і 26,0 %; машин і технології обробки металів
тиском - 67,4 і 22,0 %; технології машинобудування - 60,0 і 61,4 %; автоматизації і комплексної
механізації - 26,0 і 10,0 % і т.д.
Робота виконана згідно з планом НДР
Донбаської державної машинобудівної академії.
Формулювання мети роботи.
Психофізіологічна й психофізична підготовка студентів до професійного діяльності, є
важливою складовою процесу формування фахівців. Вона вимагає глибоких спеціальних теоретичних знань, методичних навичок і багаторічних практичних зусиль.
Разом з тим проблеми такої підготовки,
незважаючи на її велике значення, не знайшли
належного висвітлення в літературі та практич-

ного застосування у процесі професійної освіти у
вузах, які готують фахівців. Це в значній мірі
негативно відбивається на фізичній готовності до
продуктивної праці, надійності та конкурентноздатності майбутніх інженерів [5-9] .
Результати досліджень.
Основна мета навчальних занять - заповнити цю ваду, допомогти студентам, що освоюють машинобудівні спеціальності, одержати
систематизовані знання в сфері психофізіологічної та психофізичної підготовки, сформувати
якості, практичні уміння і навички, необхідні для
високопродуктивної праці в обраній ними галузі
народного господарства.
Установлено, що в силу різних причин
(стан здоров'я, фізичний розвиток, відсутність
можливості щодня виконувати фізичні вправи)
окремі важливі фізичні якості студентів не відповідають вимогам майбутньої виробничої діяльності. Результати перевірки показали, що рівень розвитку фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, спритності) значної кількості
студентів недостатній.
Стандартна фізична підготовка студентів
на навчальних заняттях є малоефективною. Необхідно застосовувати нові форми, методи і фізичні вправи, що дозволяють поступово підвищувати фізичні навантаження, як на окремих
заняттях, так і тижневих, місячних циклах і системно керувати розвитком відстаючих фізичних
якостей.
На підставі вивчення динаміки кінцевих
результатів тестування була виявлена необхідність введення до структури навчальних занять:
спеціальної кругової підготовки швидкісносилової спрямованості, тренажерів для розвитку
загальної і силової витривалості, стрибковобігових вправ, що дозволять активно розвивати
відсутні рухові якості. Оскільки засоби фізичної
підготовки впливають на розвиток окремих фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості й
спритності), то необхідно застосовувати їх з урахуванням індивідуальних недоліків фізичної підготовленості студентів, яких варто поєднувати в
групи з недостатнім розвитком відповідних рухових якостей.
Сполучення технічних засобів (ТЗН) і
кругового тренування (КТ) у навчальному процесі сприяє варіативному впливу тренувальних
навантажень на розвиток органів і систем організму, формування рухових, вольових і сенсорних
навичок і базових якостей.
Характерною рисою КТ, є можливість:
- регулювати періоди роботи і відпочинку на станціях;
- встановлювати індивідуальні обсяги
тренувальних навантажень;
- постійно і повільно (без різких переходів) збільшувати тренувальні вимоги;
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- визначати проміжки часу для зміни
вправ на станціях, застосовувати технічно добре
засвоєні вправи;
поступово включати в роботу різні м'язові трупи.
Навчальні заняття зі студентами проводилися за методом кругового тренування у двох
методичних варіантах:
- інтервальному - усі вправи виконувалися зі точно регламентованими паузами відпочинку (головним чином спрямовані на розвиток
силового, швидкісно-силового та ряду інших
видів витривалості);
- тривалому - безперервні вправи (орієнтовані на розвиток серцево-судинної, дихальної
систем, загальної психофізіологічної і психофізичної підготовки і працездатності).
Використання ТЗН, КТ та інших нових
засобів, методів і форм здійснювалося за умови
неодмінного сполучення таких занять з відомими
засобами фізвиховання (атлетичною гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми –
баскетболом, футболом). В одному навчальному
занятті варіювалися сполучення вправ на тренажерах і з використанням традиційних засобів:
1.
Заняття легкою атлетикою, потім на тренажерах.
2.
Спортивні ігри і заняття на тренажерах.
3.
Заняття на тренажерах, потім спортивними
іграми.
4.
Заняття атлетичною гімнастикою, потім
спортивними іграми.
У результаті чотирирічних досліджень
були обґрунтовані методика, форми і метода
проведення: навчальних занять, розроблені тренувальні програми і робочі плани, графіка, технологічні карти.
Висновки.
Дослідження показали, що використання
тренажерів і двох методичних варіантів КТ за
апробованою методикою дозволяє успішно вирішувати задачі професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів:
- усебічно впливати на організм студентів, у тому числі підтримувати високий рівень
функціонування головного мозку, гарний стан
центральної нервової, серцево-судинної, дихальної систем, опорно-м'язового апарата, механізмів
адаптації;
- розвивати базові фізичні якості (силу,
витривалість, швидкість, спритність), поліпшити
результати показників силових, швидкісносилових видів витривалості;
- формувати у студентів необхідні уміння, навички і здібності, які
потрібні
майбутньому
інженеровімашинобудівникові.
Перспективи.
Подальші дослідження необхідно направити на вивчення інших проблем професійноХарків-Донецьк 2005
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РАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ АЛКОГОЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Шеремет І.
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
Анотація. В статті розглядаються результати пошуковоекспериментальної роботи щодо раціональної організації
дозвілля, як ефективного засобу протидії алкоголізації старшокласників. Встановлено, що завдяки роботі із старшокласниками в спортивних секціях вдалося припинити розповсюдження алкоголю в експериментальній групі.
Ключові слова: старшокласники, алкоголізм, спортивні секції.
Аннотация. Шеремет И. Рациональная организация досуга
как эффективное средство противодействия алкоголизации
старшеклассников
В
статье
рассматриваются
результаты
поисковоэкспериментальной работы относительно рациональной организации досуга, как эффективного средства противодействия алкоголизации старшеклассников. Установлено, что
благодаря работе со старшеклассниками в спортивных секциях удалось приостановить распространение алкоголя в
экспериментальной группе.
Ключевые слова: старшеклассники, алкоголизм, спортивные
секции.
Annotation. Sheremet I. Rational organization of leisure how the
effective mean of counteraction of alcoholization of senior pupil.
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In the article searching-experimental job performances in relation
to rational organization of leisure are examined, as an effective
mean of counteraction of alcoholization of senior pupil. It is set,
that thanks to work with senior pupil in sporting sections it was
succeeded to halt distribution of alcohol in an experimental group.
Keywords: senior pupil, alcoholism, sporting sections.

Вступ.
Проблема місця раціональної організації
дозвілля, зокрема фізкультурно-спортивної роботи в антиалкогольному вихованні старшокласників ще недостатньо досліджена. А за нашими
даними, з опитаних на етапі констатуючого експерименту 290 старшокласників (137 юнаків та
153 дівчини) вживають алкоголь 65,8% юнаків і
44,2% – дівчат. Про місце фізичної культури і
спорту в дозвіллі свідчать відповіді старшокласників. На запитання: “Яке Ваше улюблене заняття у вільний час?” відповіді старшокласників
розподілились таким чином: 30,6% з них просто
гуляють (7,1% юнаків і 23,5% дівчат), 29,6% –
дивляться телевізор (7,0 % юнаків і 23,5% дівчат), 27,2% – проводять час у дискотеках (5,1%
юнаків і 22,1% дівчат), 22,4% – займаються спортом (12,2% юнаків і 10,2% дівчат), 11,9% – проводять час у компаніях (7% юнаків і 4,8% дівчат). Як засвідчують статистичні дані, фізкультуру і спорт не можна віднести до улюблених
занять переважної більшості старшокласників.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Формування мети роботи.
Одним із напрямків формуючого експерименту було виявлення потенційних можливостей позакласної фізкультурно-спортивної роботи
в антиалкогольному вихованні старшокласників.
Тут передбачалося визначити загальні вимоги до
організації дозвілля старшокласників, максимально заповнити його фізкультурно-спортивними
заходами, надавши їм антиалкогольного спрямування.
Результати досліджень.
Дозвілля – це час вільного вибору занять, розваг, друзів. Вільний час у нашому дослідженні розглядається як позаурочний час,
який може бути використаний старшокласниками для поглиблення своїх знань з усіх навчальних предметів, для задоволення і розвитку інтересів, запитів та нахилів, духовного зростання,
вдосконалення фізичних якостей та відпочинку.
Характер проведення вільного часу і ціннісних
орієнтацій в сфері дозвілля визначають спрямованість поведінки молодої людини [1, 73].
Під раціональним використанням вільного часу маємо на увазі сукупність занять, спрямованих на формування суспільно корисних
установок особистості, її всебічний розвиток. Це
затрати часу на самоосвіту, суспільну роботу,
заняття фізкультурою і спортом, художньою і
технічною творчістю, відпочинок і розваги.

А нераціональним – можна назвати такі
дії у вільний час, які не сприяють, a протидіють
вихованню людини в дусі моральних цінностей,
призводять до деградації особистості або безпосередньо є порушенням суспільних правил.
У процесі дослідження враховувалося
те, що вільний час школярів має свою специфіку.
Передусім їх правове становище суттєво впливає
на структуру, величину та зміст вільного часу
(заборона відвідувати деякі кінофільми, продаж
тютюну та алкогольних напоїв, особливе регламентування перебування у громадських місцях і
т.п.). Особливістю вільного часу учнів є й те, що,
будучи вільним, цей час є під контролем сім’ї,
школи, спрямовується ними [3, 64].
Наші дослідження переконують, що
вживання старшокласниками спиртного значною
мірою залежить від культури вільного часу.
Вживають алкоголь у вільний час залежно від
того, як проводять цей вільний час, які потреби,
інтереси, рівень розвитку особистості.
Щоб знати, як протидіяти поширенню
спиртного серед школярів, треба виявити, що і як
вони роблять у той час, який залишається за межами регламентованої навчальної діяльності, сну
і т. п. Треба знати, скільки у них вільного часу,
як він розподіляється і чим заповнюється.
Дослідження показало, що особливо
мало вільного часу старшокласники витрачають
на заняття фізкультурою і спортом. У то й же
час саме фізкультура і спорт серед усіх видів
проведення вільного часу прямо протистоять
вживанню алкоголю. Адже спорт не тільки не
сумісний із вживанням спиртного, так би мовити
фізіологічно. Несумісним є таке проведення вільного часу і психологічно. Фізкультура й спорт
пов’язані із сильними емоційними переживаннями, які “витісняють” потребу в збудженні себе
іншими засобами, в тому числі і спиртним [4,
163].
Робота школи і сім’ї у сфері проведення
старшокласниками дозвілля досить часто є безсистемною, спостерігається переважання масових заходів без урахування індивідуальних інтересів і здібностей учнів. Із метою подолання безсистемності в організації позаурочної фізкультурно-спортивної роботи у процесі дослідження
цей напрямок виховної роботи здійснювався за
єдиним календарним планом, який складався
кожного року на основі спеціально розробленого
нами перспективного плану фізкультурноспортивних заходів.
У процесі дослідно-експериментальної
роботи ми переконалися, що регулювання вільного часу старшокласників не повинно перетворюватися в суворе його програмування за змістом, способами і формами його проведення.
Адже привабливість вільного часу саме в тому,
що з’являється відносна свобода, самостійність у
виборі варіантів поведінки. Організація дозвілля
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передбачає індивідуальний підхід, попередню
роботу з формування потреб, звичок, уміння розумно проводити дозвілля. Вдосконалювати цю
роботу – означає урізноманітнювати самодіяльність школярів, їх занять за інтересами, розширення форм позакласної роботи, заповнення проведення часу реальною роботою, корисною справою.
Для розумного проведення вільного часу
дуже важливо формувати у школярів самостійність. До самостійної діяльності учнів треба привчати. З цією метою їм постійно надавалась можливість проявляти у самостійність, давались
різноманітні доручення з вивчення напам’ять
вправ чи складання своїх; ми уважно спостерігали за їх виконанням, ускладнювали їх з набуттям
учнями досвіду, систематично і терпляче навчали їх самостійно вирішувати різні життєві завдання.
Важливою умовою ефективного формування уміння раціонально організовувати свій
вільний час є вміле поєднання керівництва з боку
дорослих з ініціативою і самостійністю учнів.
В організації оптимальної виховної роботи у позаурочний час ми виходили з того, що
людина виховується передусім у діяльності. Важливим у діяльності учнів є її творчий характер.
Передусім треба, щоб всяка діяльність здійснювалась ними усвідомлено, з глибоким розумінням її мети. Дуже важливо, щоб учні у будь-яву
свою діяльність вносили дух творчості і шукали
кращі рішення, раціональні шляхи, щоб мислили,
творили.
Форми проведення старшокласниками
свого дозвілля – це свого роду похідна від багатьох факторів. Серед найістотніших факторів,
по-перше, об’єктивні умови, від яких залежить
можливість урізноманітнити способи проведення
вільного часу як за формою, так і за суттю, подруге, суб’єктивні якості: рівень розвитку особистості, її потреби і інтереси, ціннісні орієнтації
і т. ін. [2, 277].
Як показало дослідження, значна частина старшокласників витрачає багато вільного
часу на заняття, які не потребують високого
культурного рівня розвитку і не сприяють його
формуванню (гра в доміно, карти, відвідування
танцювального майданчика, різноманітних видовищ, а то й проведення часу без будь-якої мети,
нерідко з вживанням спиртних напоїв і курінням).
Між способом використання вільного
часу і всебічним розвитком особистості учня
існує тісний зв’язок. Старшокласники, інтелектуально розвинені, використовують вільний час
для подальшого підвищення рівня свого розвитку і, навпаки, низький рівень розумового розвитку зумовлює спрощені, примітивні потреби.
Виходячи з цих міркувань, у процесі дослідно-експериментальної роботи ретельно виХарків-Донецьк 2005
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вчався рівень вихованості кожного старшокласника експериментальної групи, його інтереси,
здібності та нахили, що у подальшому враховувалось під час організації і проведенні масових,
групових та індивідуальних форм фізкультурноспортивної роботи.
Вільний час, який старшокласник часто
проводить за місцем проживання, задовольняє
його основні потреби у спілкуванні, в самоутвердженні в умовах певної незалежності від дорослих. Тому у процесі дослідження ми визначали
зміст проведення вільного часу за місцем проживання, способи і форми його реалізації. При цьому не слід бачити в організації вільного часу
єдине завдання – “відвернути” школяра від вулиці. Вулиця небезпечна у виховному відношенні тільки тоді, коли її виховний вплив на учня
єдиний. Цілеспрямоване заняття старшокласника
в спортивних секціях чи гуртках, самостійне заняття спортом чи іншим видом діяльності може
стати на перепоні негативного впливу вулиці.
Значна частина вчителів розглядає будьяку діяльність учнів на дозвіллі у сфері неформального спілкування, особливо за межами школи та сім’ї як таку, яка негативно впливає на їх
виховання. У той же час переважна більшість
учнів (83,6%) вважає таку діяльність необхідною
для себе і як таку, яка сприяє їх вихованню. Третя частина учнів зазначає, що саме таке спілкування допомагає їм переносити ті чи інші негативні моменти, які виникають у їх взаємовідносинах в сім’ї, у школі з педагогами і колективами
учнів.
Варто мати на увазі, що старшокласники
люблять проводити вільний час у компанії своїх
ровесників, друзів. Батьки і школа повинні знати,
з ким спілкуються старшокласники в позанавчальний час, який виховний вплив мають на них ці
стосунки.
Не можна забувати, що переконання в
користі тверезого способу проведення вільного
часу у молоді формується за достатньо суперечливих умов. З одного боку, неповнолітні чують
про те, що пити шкідливо, з іншого – вони бачать, що оточуючі їх люди часто дозволяють собі
вживання спиртних напоїв. Звідси в окремих
випадках спостерігається скептичне ставлення до
твердження про шкідливість алкоголю. Тому
пропагування цього положення ми намагалися
зробити переконливим, включали пояснення
причинного зв’язку між вживанням алкоголю і
його шкідливими наслідками.
Психолого-педагогічні дослідження переконують, що школярі значну частину свого
вільного часу проводять біля телевізорів, переглядаючи фільми з насиллям, курінням, алкоголем, наркотиками. Це негативно впливає на формування морально-етичних цінностей учнів, викликає асоціальну поведінку й злочинні вчинки.
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турно-спортивної роботи послаблює цей негативний вплив.
Позакласна виховна робота є одним з
важливих видів професійної діяльності вчителя
фізкультури. З’ясовано, що вчителі займаються
переважно двома видами позакласної роботи:
організацією секцій і проведенням змагань. Охоплення учнів цими видами порівняно невелике.
На думку керівників шкіл, добре позакласну виховну роботу організовують 44,1%
учителів фізкультури, “незадовільно” – 18,1%.
Постановка позакласної роботи з фізичного виховання у великій мірі залежить від підготовки
до неї вчителя. На думку самих вчителів, добре
підготовлені до позакласної діяльності в школі
24,2% випускників денної і 25,1% випускників
заочної форм навчання, незадовільно – 15,6% і
20,5% відповідно. Наведені дані показують, що
підготовка до позакласної роботи вимагає суттєвого поліпшення.
Проведена
нами
пошуковоекспериментальна робота в напрямку розумної
організації дозвілля старшокласників з максимальним
заповненням
його
фізкультурноспортивною роботою дала позитивні наслідки.
Вони виразились у таких показниках: по-перше,
в експериментальній групі значно зросла кількість старшокласників, які привнесли у своє дозвілля заняття фізкультурою і спортом (із 22,4%
до 82,7). Серед старшокласників контрольної
групи таке зростання виявилось незначним – на
9,6%. По-друге, завдяки залученню старшокласників, які в певній мірі вживали алкогольні напої, до роботи в спортивних секціях вдалося призупинити поширення алкоголю серед них, зменшилась кількість тих юнаків і дівчат, які його
вживали з 63,8% до 19,6% серед юнаків і з 44,2%
до 6,2% серед дівчат. У контрольній групі з переходом із класу в клас алкоголізація помітно
зростала: якщо у дев’ятому класі вживали алкоголь 64,9% учнів, то в 11 – вже 76,2% юнаків і
74,2% дівчат.
Висновок.
Таким чином, раціональна організація
дозвілля старшокласників з максимальним включенням до нього фізкультурно-спортивних заходів може стати перепоною на шляху до поширення алкоголю серед учнівської молоді і суспільним засобом подолання негативної звички
вживання алкоголю.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
раціональної організації дозвілля старшокласників.
1.
2.
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАТИЧЕСКИХ ИГР
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Щелкова А.И.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
«… без духовности прекращается
прогресс, становятся бесполезными
самые глубокие научные знания, самые новейшие технологии».
Порфирий, старец Глинской пустыни
Аннотация. В данной статье мы сосредоточили внимание на
проблемах формирования духовности студента посредством
индивидуального образовательного процесса.
Ключевые слова: духовность, образовательный процесс,
дидактическая игра, общение, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие.
Анотація. Щекова А. І. Розвиток духовності за допомогою
використовування дидактичних ігор на уроках іноземної
мови. В даній статті ми сконцентрували увагу на проблемах
формування духовності студента шляхом індивідуального
освітнього процесу.
Ключові слова: духовність, освітній процес, дидактична гра,
спілкування, інтелектуальний, емоціональний і моральний
розвиток.
Annotation. Shecova A. I. Rozvitoc spirituality by means the use
of didactic games on the lessons of foreign language. In the present article we concentrale on the problems of formation student’s
spirituality through individual education process.
Key words: spirituality, education process, didactic game, communication, intellectual, emotional and spiritual development.

Введение.
Духовность - это стремление человека к
вечным ценностям; это способ человеческого
существования, это основа преемственности поколений, поддержания человеческого способа
жизни. В педагогическом аспекте духовность это конкретный смысл жизни человека; эмоционально-когнитивная сфера, которая целенаправленно влияет на результат формирования духовности студента.
Духовность является ценностным основанием воспитания личности, в особенности в
переломные моменты ее становления, когда проблема формирования духовности студентов приобретает доминирующее звучание как проблема
демонстрации осмысленности взрослой жизни
для юношества данного времени в конкретной
стране. В настоящее время вопрос формирования
духовного развития студентов актуализирует
проблемы воспитания человечности, которые
плодотворно могут быть разрешены с позиции
идеалистической концепции человека.

3

Проблема формирования духовности
студентов обусловлена образовательной ситуацией. Современное состояние образования в Украине никак не может избавиться от педагогических стереотипов, существующих в социалистическом режиме функционирования вузов. Традиционная система обучения, отличающаяся устойчивостью и консерватизмом, не способствует
динамическому разнообразию учебной деятельности, отрицательно действуя на стратификацию
возраста и его последующую привлекательность.
Исследователи указывают, что вуз действует как
замкнутый распределитель знаний, который обращает норму развития в режим выживания
(М.А. Балабан, О.М. Леонтьева). Духовное же
развитие студента происходит под внутренним
контролем личного спроса, его стремлением к
социальной.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Изучить возможности развития духовных качеств студентов, в процесс их обучения
иностранным языкам.
Результаты исследований.
Главной сферой социальной активности
студенчества является учеба. На отношении к
ней опробываются различные виды духовной
культуры, она служит своеобразным индикатором гражданской зрелости, понимания своих
прав и обязанностей. Достигнутый студентами
уровень духовности присутствует в организации
занятий, культуре чтения специальной литературы, оценке значимости приобретаемых знаний,
мотивации учебной деятельности.
Уровень духовной культуры студентов,
ее отдельных видов непосредственно отражается
на интенсивности и направленности социальной
активности. Нравственная, политическая, эстетическая культура определяет ценностные ориентации студентов на те или иные сферы приложения способностей, уровень притязаний. Она
помогает сосредоточить силы на наиболее приемлемом для будущего специалиста поле деятельности, найти свое место в жизни.
Изменение целевой ориентации меняет
акцент и в методах обучения. Личностноориентированное обучение тяготеет к поисковоисследовательскому методу, применение которого дает эффективные результаты при обучении
иностранным языкам. Основной формой организации поисковой деятельности учащихся является диалог и полилог, в ходе которого определяется содержание очередной учебной задачи, анализируются пути ее решения. “Если исходить из
аналогии, что английский, французский и немецкий языки представляют три различных мира, то
их можно образно назвать тремя пейзажами души. Проникнуть в такой мир - значит овладеть
Харків-Донецьк 2005
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новыми представлениями, новыми оттенками
чувств, новым мышлением” [1].
На уровне восприятия и памяти без личных переживаний нельзя овладеть предметом, и
иностранным языком в частности, как частью
мировой культуры человека. Саморазвитие личности зависит от степени индивидуализации и
творческой направленности преподавания иностранного языка. Саморазвитие личности будет
протекать более эффективно при организации
процесса обучения иностранным языкам как
творческого взаимодействия преподавателя и
студента, учитывающего индивидуальные особенности обучающегося, ориентированного на
успех. Только при условии одухотворенной
влюбленности в свой предмет, желании взрастить ученика, которым можно гордиться, уважении к индивидуальности человек будет “восходить к своему развитию по лестнице достижений”[2].
Итак, для успешного саморазвития личности студента важно сформировать у педагогов
желание и умение ориентироваться на личность
в профессиональной деятельности. Сам по себе
предмет, даже очень нужный и важный, не решит сложной задачи становления личности студента. “Образовательный процесс вуза, организованный так, что главным его продуктом признается личностный рост студента и педагога,
способен активизировать все слагаемые процесса
их личностного саморазвития и обусловить становление не узкого функционера-специалиста, а
подлинно творческой личности” [3].
Учитывая специфику спортивного вуза,
особое внимание при отборе содержания обучения уделяется материалам культурологического
характера в курсе таких дисциплин, как педагогика, психология, философия. Это дает возможность организовывать дискуссии по педагогическим проблемам на иностранном языке, использовать ролевые игры, обсуждать прочитанные
художественные произведения или литературу
по специальности, то есть через учебный материал уделять максимум внимания развитию личности, её адекватному восприятию других людей, делать её более человечной. Суть такого
подхода к подготовке специалистов состоит в
следующем: соединить учебный предмет (иностранный язык) с чувствами, переживаниями,
опытом и жизнью обучаемых, т.е. гуманистическое обучение преследует цель целостного воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном планах. Достичь этой цели можно
при условии, что в центре процесса обучения
иностранным языкам находится не преподаватель, а студент, а также такие виды учебной деятельности, которые помогают учиться самостоятельно, давая возможность “открыть” себя другим, и других для себя. К сожалению, как показывают исследования, в нашей стране и в ВУЗах,
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и школах обучение строится на центрированном
на учителе (teacher-centered) подходе, и изменить
такой подход можно только привлекая стратегии
гуманистической методологии, подходящие для
конкретных заданий и целей в конкретных учебных контекстах, варьируя эти стратегии в зависимости от конкретного учащегося. В качестве
примера стратегии гуманистической методологии можно привести контекстную стратегию
обучения иностранным языкам, суть которой
заключается в использовании аутентичных материалов. Такие стратегии, как стратегии рассказа,
драматизации, ролевых игр способствуют развитию таких черт, как взаимозависимость и независимость, умение кооперировать свои действия с
другими. Таким образом, гуманистическая методология предлагает достаточно широкий выбор
творческих заданий с вовлечением всех участников процессов обучения в речевую активность.
И, как один из вариантов таких заданий,
рассмотрим игру. Игра как продуктивный метод
в образовании; истинно человекообразующие
возможности которой в современном контексте
также еще не рассмотрены, проявляет свою высокую потенциальность прежде всего как средство
внутренней,
интеллектуальноэмоциональной активизации личности обучающегося.
Игру в самом общем смысле толкуют
как модель реальной действительности /В.Н.
Всеволодский-Гернгросс; В.М. Ефимов, Г.Л.
Пельман; Ж.С. Хайдаров; Д.Б. Эльконин и др./.
В.Н. Всеволодский-Гернгросс под игрой подразумевает “разновидность общественной практики, состоящую в действенном воспроизведении
любого жизненного явления в целом или в части
вне его реально практической установки”. Иначе
говоря, игра является “…видом человеческой
деятельности, способной воссоздавать другие
виды человеческой деятельности” /В.М. Ефимов,
Г.Л. Пельман, В.А. Чахоян/, и в частности, гуманистической (духовной).
Особое место в арсенале приемов гуманизации иноязычной деятельности студентов
можно отвести дидактической игре. На этот факт
указывает множество методических публикаций,
в том числе, исследования Е.А. Боровиковой,
М.Г. Евдокимовой, Е.В. Семеновой, Й.И. Симеоновой, В.М. Филатова и других.
Одну из первых попыток педагогического осмысления опыта игрового обучения осуществили авторы теории проблемно-модельного
обучения М.Ж. Арстанов, П.И. Пидкасистый,
Ж.С. Хайдаров. На основе сочетания исторического и логического подходов они рассматривают отдельные виды игр и предлагают классификацию и “дерево” игр [4].
Согласно концепции вышеупомянутых
авторов, дидактическая игра относится к типу

искусственной, к классу результативной и к роду
имитационной игры.
Преимущества учебных занятий в форме
дидактической игры убедительно показаны в
работе Н.Ю. Посталюк. По мнению автора, игра
является уникальной организационной формой
обучения и воспитания, в которой одновременно
реализуются три фактора развития творческого
стиля деятельности: проблематизация, рефлексия
и диалог (5). Н.Ю. Посталюк приходит к выводу,
что совместное действие трех факторов и составляет механизм развития личности: “через самоопределение в проблемных ситуациях игры к
самостоятельной постановке целей и их осуществлению в условиях свободного выбора
средств”.
В игре как особом исторически возникшем виде общественной практики, таким образом, воспроизводятся нормы человеческой жизни
и деятельности, подчинение которым бесспорно
обеспечивает познание и усвоение предметной и
социальной действительности, во-первых, и интеллектуальное, эмоциональное и нравственное
развитие личности, во-вторых.
Целесообразность использования игры в
таком понимании на занятиях иностранным языком вполне оправдана, так как поможет установить соответствие условий обучения параметрам
естественного общения. Игра как модель реальной действительности позволит задать в обучении иностранному языку предметный и социальный контексты коммуникативной деятельности и
тем самым смоделировать аутентичные условия
общения.
Возможность познания не только языкового, но и предметного содержания делает использование игры на занятиях иностранным языком особенно актуальным. Это обусловлено необходимостью более глубокого ознакомления
обучаемых с предметной и социальной (частью –
духовной) действительностью страны изучаемого языка.
Проблема применения страноведческого
материала в значительной степени предопределена реализацией в практике обучения иностранным языкам коммуникативного подхода,
предусматривающего в качестве конечного результата формирование у обучаемых коммуникативной компетенции. Суть этого понятия определяется Р.К. Миньяром-Белоручевым как способность осуществлять лингвистическую компетенцию в различных условиях речевого общения
с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания.
Если исходить из этого положения, то становится очевидным, что для обеспечения полноценного общения одних лингвистических знаний без
приобщения обучаемых к культуре страны изучаемого языка явно недостаточно. Поэтому
вполне естественно, что при формировании
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культурной (духовной) компетенции на занятиях
иностранным языком должны максимально использоваться страноведческие материалы, создающие условия для накопления фоновых знаний, обеспечивающих, в свою очередь, адекватность речевого поведения в различных ситуациях общения.
Опытно-экспериментальным путем доказано, что применение страноведческих материалов в практике обучения иностранным языкам направлено, в первую очередь, на создание и
поддержание у обучаемых мотивации изучения
иностранного языка /Т.И. Пальцева, О.Г. Оберемко, О.М. Осиянова, Н.А. Саланович, В.П.
Фурманова, Н.В. Чайковская, D. Buttjes; J. Firges,
H. Melenk и др./.
Предметное содержание учебной деятельности предоставлено обучаемым в виде той
информации, которую они получают от преподавателя и из учебной литературы.
Знакомство обучаемых с культурным
наследием страны изучаемого языка предполагает также воспитание у них способности сопереживать другой нации, природе и обществу и, как
следствие, преодолевать национальный культуроцентризм /M. Borelli/. Это наделяет процесс
обучения иностранным языкам особым гуманистическим смыслом и вносит существенный
вклад в повышение гуманитарного содержания
образования.
В связи с этим представляется целесообразным включение в программу по английскому
языку тем по “Человеческим ценностям”, которые рассматривают такие нравственные понятия,
как религия, дружба, семья, честность, взаимоотношения полов и поколений и др.
Продуктивным методом организации
учебно-познавательной деятельности является
обращение к личному опыту студентов: обсуждение их собственного отношения к вопросам
религии, морали, нравственного и безнравственного в окружающей действительности. Так, при
изучении подтемы “Честность” могут рассматриваться примеры честного и нечестного поведения, различия стандартов честности в Украине,
России и англоязычных странах, причины возникновения этих различий. Могут анализироваться отношение студентов к различным проявлениям нечестности, выстраивается шкала нечестных поступков и др. Студентам может быть
предложено высказать отношение, мнение, оценочное суждение по поводу неблаговидных поступков: чтение чужих писем, обман близких,
присвоение чужого труда и др. При этом могут
затрагиваться и философские вопросы смысла,
цели и ценности человеческой жизни, доброты,
справедливости, личностного достоинства.
Выводы.
Обращение к данным проблемам, анализу собственных поступков вместе с проявленныХарків-Донецьк 2005

201

Педагогічні та біологічні науки, фізичне виховання і спорт

Розділ

№22 - 2005

ХДАДМ-ДДІЗФВС

ми студентами умениями самооценки и самоанализа, рефлексии, самопознания фиксирует их
внимание на совершенствовании системы нравственных ценностей, своих личностных качеств,
способствует переосмыслению или изменению
отношения к проблемам развития нравственного
потенциала общества.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем развития духовности посредством использования дидатических игр.
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РАЗДЕЛ ІV
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕАБИЛИТОЛОГА
Борщевская К.Ю., Ткаченко Е.Л.
Донецкий медицинский лицей
Аннотация. В данной работе представлены проблемы, возникающие в деятельности реабилитолога, а также виды, методы
и воздействия медицинской реабилитации для лучшего понимания данной проблемы.
Ключевые слова: реабилитационные мероприятия, трудоспособность.
Анотація. Борщевська К.Ю., Ткаченко Є.Л. Гуманістичні ідеї
в професійній діяльності реабілітолога. У даній роботі подані
проблеми, які виникають у діяльності реабілітолога, а також
види, методи і впливи медичної реабілітації для найкращого
розуміння даної проблеми.
Ключові слова: реабілітаційні заходи, працездатність.
Annotation. K.Borshevskaya, E.Tkachenko. Humane ideas in
professional activity of rehabilitationer. In this work are present
problems that appear in activity of rehabilitationer and also forms,
methods and influences of medicine rehabilitation for good understanding of this problem.
Keywords: rehabilitation measures, ability to work.

Введение.
В данной работе рассматривается вопрос
поведения реабилитолога, его основных задач и
сути его работы. Для того, чтобы лучше понять
задачи реабилитолога, представляются методы
реабилитации, ее виды, условия, компоненты,
этапы, а также сроки и происходящие процессы.
Для понимания сложности профессии рассматривается поведение реабилитолога на различных
этапах реабилитации.
Каждый метод реабилитации, описанный в данной работе, сопровождается описанием
последствий, а также воздействий на организм
человека.
Перечислены также реабилитационные
центры некоторых государств и Украины. Некоторые из них описываются более подробно.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого медицинского лицея.
Формулирование целей работы.
В данной работе должны быть рассмотрены профессиональные качества реабилитолога,
а также методы их усовершенствования.
Результаты исследований.
По определению ВОЗ, реабилитация есть
комбинированное и координированное применение медицинских, психологических, социальных,
педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум его
трудоспособности.
Следовательно, реабилитация помогает
приобщиться пациентам к нормальной личной,
семейной и общественной жизни, т.е. восстановить трудовую деятельность больного до макси-

мально возможного уровня, помочь достигнуть
социальной и экономической независимости,
интеграции в обществе.
Одним из основных условий реабилитации является системность, а также нужно соблюдать следующие принципы: комплектность,
дифференцирован ость, этипность, индивидуализация, достаточная продолжительность, строгая
и повседневная согласованность действий лечащего врача, инструктора АФК, трудотелевта и
психолога. Семейная реабилитация является
важным аспектом социальной реабилитации. Она
проводится с целью достижения оптимального
выполнения больным семейных функций и высокого уровня его адаптации с членами семьи.
Реабилитация состоит из трех компонентов – когнитивного, аффективного, кон активного – и адресуется к трем пред системам личности
– интраиндивиндной, интеринденвиндной и метаиндевиндной.
Когнитивный компонент заключается в
повышении уровня знаний больного о своем заболевании, о культуре межличностных отношений, о семейных функциях и правильном их выполнении и значении информированности в этой
области для гармоничной семейной жизни. Аффективный компонент состоит в безактулизации
переживаний, связанных с имеющимся у больного или перенесенным заболеванием, в поиске
конструктивного разрешения способствующей
дезаптации в семье и обществе, в снятии негативных эмоциональных реакций на свою болезнь
и обусловленные ею нарушения адаптации. Наконец, конативный компонент реабилитации –
это оптимизация межличностных отношений и
поведенческих реакций в семье и социуме. И
задача реабилитолога наладить конституционально-личночтные реакции пациента на имеющуяся патологию, которая чаще всего гиперактуализируется.
Вообще реабилитация состоит из четырех этапов:
1.
Адекватное лечение основного заболевания.
2.
Формирование у пациента здоровых психологических установок.
3.
Преодоление невротических реакций больных на свое состояние.
4.
Восстановление и активизация функционирования пациента в семье и обществе.
А теперь рассмотрим поведение реабилитолога на всех четырех этапах.
На первом этапе происходит лечение основного заболевания, которое должно сопровождаться потенцирующей психотерапией.
На втором этапе проводятся психотерапевтические мероприятия, которые помогают
Харків-Донецьк 2005
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пациенту узнать истинную картину болезни, которая может быть неправильной. Очень часто у
больного возникают пессимистические перспективы лечения и реабилитолог должен также устранить их.
Преодоление невротических реакций
больных на свое состояние происходит на третьем этапе. Подобные реакции по механизму истинных неврозов в результате расстройства
функциональных соотношений между корой головного мозга и подкорковой областью, а также
вследствие нарушения системы отношений личности могут привести к вторичному срыву нервной системы. И в последствии развивается нарушение здоровья.
На третьем этапе нужно также учитывать наличие и характер внутри личностных и
межличностных конфликтов, уровень семейной
и социальной адаптации пациента, как протекает
заболевание и невротические реакции на него.
И заключительный четвертый этап. На
этом этапе происходит приспособление и адаптация пациента к семье и к обществу, он обучается правильному поведению в любых жизненных ситуациях.
Но реабилитация проводится не одинаково для всех, потому что существуют некоторые особенности патологий, а также самого пациента, его эмоциональной реакции на
имеющиеся заболевание, уровня общей культуры, характера общения с окружающим.
Все мероприятия, которые проводятся в
реабилитационном процессе, должны поддерживаться элементами психотерапии. При таком лечении обязательно нужно учитывать природу
имеющего у больного расстройства в тех случаях, когда в назначенном реабилитационном лечении сочетаются разные средства и методы,
психотерапевтическое потенциирование направляется на усиление действия не только каждого
из них, но и всего лечебного комплекса в целом.
Реабилитация – длительный процесс,
ведь нужно создать и закрепить новые положительные условно-рефлекторные связи, перестроить психологические установки пациента. Продолжительность
курса
реабилитации
определяется индивидуальными особенностями
организма, т.е. симптомами и характером течения основного заболевания, а также всеми факторами, которые влияют на здоровье и характер
реагирования личности на его нарушение.
Наибольшая продолжительность курса
реабилитации 2-3 месяца. Она требуется людям
пожилого возраста, потому что они менее подвижны и им свойственна инертность процессов.
Кроме пожилых людей продолжительная реабилитация требуется людям с чертами мнительного
характера, склонным к невротическим реакциям.
Есть различные методы медицинской
реабилитации. Например, лечебный массаж. Он
204

применяется во всех лечебно-профилактических
учреждениях. Массаж воздействует на организм
механическими раздражениями. Механическая
энергия массажных манипуляций превращается в
энергию нервного возбуждения, а это является
начальным звеном в цепи нервно-рефлекторных
реакций механизма действия массажа на организм. Массаж также является источником мышечно-суставного чувства. Гуморальный фактор
играет важную роль. Под влиянием механического воздействия на ткани в коже образуются
химические продукты распада веществ: гистомин и ацетилхолин. Гистомин под влияние массажа переходит в активную форму. Он вместе с
аминокислотами и поли пептидами является раздражителем хеморецепторов. Гистамин, воздействуя на надпочечники, повышает уровень адреналина в крови. Ацетилхолин в активном
состоянии стимулирует мышечную деятельность. Механическое воздействие при возбуждении мышц способствует распаду энергетических
веществ. При этом происходит расширение капилляров. Разностороннее влияние массажа на
организм представлено в таблице 1.
Таблица 1
Разностороннее влияние массажа на организм
Система органов
Нервная система

Мышечная система

Сухожильносвязочный аппарат
Сердечнососудистая система

Происходящие
процессы
Повышается (понижается) возбудимость нервной
системы
Возникают центростремительные
импульсы в неработающих мышцах,
которые
повышают возбудимость нервной
ткани.
Активизируется
секреция основной жидкости.

Результат
Положительные
эмоции приятного
состояния покоя,
легкости, свежести.
Повышается тонус и эластичность
мышц,
возрастает
их
сила, повышается
работоспособность
Рассасывание
отеков и патологических отложений в суставах.

Прилив крови к
поверхности кожи
и
к
мышцам,
улучшается кровоснабжение
и
обогащение кислородом, удаляются застойные
отложения в сосудах.

Кроме лечебного массажа есть еще и лечебная физкультура. Врач по ЛФК при первом
знакомстве должен назначить неотложные мероприятия. Инструктор-методист обеспечивает
благоприятные условия для их выполнения. Он в
течение длительного времени выполняет ведущую роль в реабилитации пациента.
В основном ЛФК назначается пациентам
с неврологическими и кардиологическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Вос-

становительное лечение значительно усовершенствовалось за счет сочетания современных методик ЛФК и физиотерапевтических факторов.
Как известно, спорт благотворно влияет
на человеческий организм. Спорт можно использовать как реабилитацию при онкологических
заболеваниях. Были проведены опыты на крысах.
Под влиянием физических нагрузок было замечено замедление роста саркомы. У мышей четырехнедельная беговая тренировка воспрепятствовала росту фибросаркомы. Мыши, которые
получали плавательные тренировки, прожили на
20% больше обычного. Бег и плавание у крыс
снизило смертность на 20%. Кроме того, снижалось метастазирование опухолей (H.Lotzerich,
G.Uhlenbruck 1995).
После экспериментов на животных были
проведены исследования на женщинах, страдающих раком молочной железы (Ch, Peters et al,
1994, G.Uhlenbruk). Группа женщин участвовала
в тренировках на выносливость 2-3 раза в неделю на протяжении 7 месяцев. У этих женщин
уменьшилось количество жалоб, у них практически отсутствовали признаки хронического стресса, которые характерны для такого рода больных
(H.Lotzerich, C.Peters, 1997; G.Berglund et all,
1994).
В результате специальных тренировок
при повреждении позвоночника, сопровождающимся поражением определенных отделов длинного мозга нарушенную функцию могут выполнять другие нервы. Те пациенты, которые упорно
занимаются подобной реабилитацией при поражениях позвоночника, обычно воздействуют и на
костные, нервные, мышечные ткани в пораженном сегменте.
Л.И.Красов разработал целую систему
методик и средств, включающих устройства и
приспособления для реабилитационного лечения
в домашних условиях («Аппарат для активной
механотерапии», «Параллельные над кроватные
брусья с меняющимся уровнем», «Манеж с колено упором», оригинальные ортопедические носки и ряд других), применяющихся для реабилитации больных с повреждениями спинного
мозга.
Известны случаи реабилитации с помощью музыки. Женщина, попавшая в автокатастрофу, получила тяжелейшую черепно-мозговую
травму. В течение одиннадцати дней после операции пациентка находилась в коме. Было замечено одно исключение, по словам нейрохирурга:
однажды, когда около кровати зашла ее младшая
дочь, пациентка глубоко вздохнула, а веки на ее
глазах чуть вздрогнули. Было решено лечить
пациентку с помощью музыкальной терапии. На
четвертый день лечения во время звучания фортепианной музыки женщина проявила слабую
реакцию. Записывались также «звуки дома» пациентки (шум труб в ванной, пощелкивание
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обогревателя). И через два дня после этих звуков
пациентка вышла из комы.
Во многих странах созданы специальные
центры восстановительной терапии. Так еще в
1978 году уже существовали различные отделения реабилитации: неврологические, ревматологические, психиатрические, кардиологические,
торанохирургические, фтизиатрические, ортопедические. В Дании в то время функционировало
12 государственных центров реабилитации, каждый из которых обслуживал определенную территорию. В Англии практиковалось помещение в
реабилитационном центре на 6 недель, после
чего членам семьи давали практические указания
по продолжению лечения. В России создана научная специальность «Восстановительная медицина», проводится интенсивная работа по созданию клинической специальности, разработке
образовательного стандарта, подготовке кадров,
созданию соподчиненной вертикали управления.
В Украине больше всего реабилитационных центров в Киеве и Днепропетровске. Вот некоторые
реабилитационные центры в Украине: центр медико-социальной экспертизы (АР Крым), отделение реабилитации детей с органическим повреждением центральной нервной системы (Киев),
лечебноизготовительные мастерские больницы
психоневрологической областной (Тернополь),
реабилитационно-оздоровительный центр «Астра» (Черкасы).
Выводы.
В заключении хотелось бы сказать, что
профессия реабилитолога, является очень тонкой
и ответственной, потому что нужно определить
способности человека, найти к нему определенный подход. Кроме того, личная ответственность
реабилитолога за конечный результат стимулирует профессиональный рост, стремлению к получению новых знаний, освоению новых методик. А еще такой специалист должен владеть
основами компьютерной грамотности и иностранным языком. Это позволит ему пользоваться оригинальной методической литературой, вести беседу, как общего, так и профессионального
характера. Ведь именно такие специалисты пользуются доверием, оправдывая его своей профессиональной деятельностью и авторитетом.
Сочетание высокого научного потенциала и практических реабилитационных методов
позволит значительно оптимизировать реабилитационный процесс на стационарном и поли
клиническом этапах, а серьезный подход к делу
специалистов всех уровней – создать основу для
дальнейшего развития реабилитационного направления.
Перспективы.
При сердечно-сосудистой и неврологической
патологии,
заболеваниях
опорнодвигательного аппарата должны применяться
средства физической реабилитации на стационарХарків-Донецьк 2005
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ХДАДМ-ДДІЗФВС

ном и пост стационарном этапах восстановительного лечения. В целях повышения физического
развития и оздоровления населения должны разрабатываться применения средств и методов физической культуры и массового спорта.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем профессиональной деятельности реабилитолога.
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ГУМАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ
МЕНЕДЖЕРА
Гелюх Л.І.
Донецький інститут управління
Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку творчої особистості менеджера в умовах гуманізації вищої освіти. Досліджуються суперечності навчально-виховного процесу.
Аналізуються проблеми розвитку гуманістичної свідомості
особистості; вимоги до фахівців-менеджерів та їх відповідність сучасним принципам, формам, методам виховання та
навчання. Запропонована модель навчально-виховної системи, що спрямована на розвиток творчої особистості менеджера в умовах гуманізації вищої освіти.
Ключові слова: особистість, менеджер, фахівець, студент,
гуманізація вищої освіти, творчість, якість, професійна підготовка, модель.
Аннотация. Гелюх Л.И. Гуманизация высшего образования
как фактор развития творческой личности менеджера. Статья
посвящена проблеме развития творческой личности менеджера в условиях гуманизации высшего образования. Исследуются противоречия учебно-воспитательного процесса.
Анализируются проблемы развития гуманистического сознания; требования к специалистам-менеджерам и их соответствие современным принципам, формам, методам воспитания и
обучения. Предложена модель учебно-воспитательной системы, направленная на развитие творческой личности менеджера в условиях гуманизации высшего образования.
Ключевые слова: личность, менеджер, специалист, студент,
гуманизация высшего образования, творчество, качество,
профессиональная подготовка, модель.
Annotation. The article is dedicated to the problem of development of manager’s creative personality in conditions of high
education humanization. Contradictions of educational process
are researched. The problems of development of humanistic consciousness; demands up to the managers and accordance with
modern principles, forms, methods of education and bringing up.
There is suggested the model of educational system, that is aimed
at manager’s creative personality development in conditions of
high education humanization.
Keywords: personality, manager, specialist, student, humanization high education, creativity, quality, professional training,
model.
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Вступ.
Проблема розвитку творчої особистості
менеджера у вищих навчальних закладах є однією з суперечливих. Це пов’язано з її значним
впливом на процес становлення особистості,
оскільки
через
суперечності
навчальновиховного процесу відбувається взаємозв’язок
членів групи, при якому дії однієї зі сторін викликають відповідну реакцію з боку інших. Тому
у цьому контексті важливою є проблема спілкування і взаємодії, що зумовлена специфікою педагогічної діяльності.
Дослідження процесу розвитку творчої
особистості менеджера у вищих навчальних закладах виявили такі основні суперечності навчально-виховного процесу між:
- об’єктивною потребою нової, зорієнтованої на майбутнє, управлінської системи вищої освіти та зорієнтованою на минуле парадигмою підготовки керівника [1] ;
- можливостями особистості менеджера
опанувати інформацію і зростанням її потоку [2];
- соціальним замовленням на управлінські кадри і фактичним випуском фахівців вищих
навчальних закладів управлінської системи [3];
- змістом професійної підготовки та педагогічної вищої освіти менеджера [4].
У процесі професійної підготовки менеджера мають бути сформовані такі особистісні
якості, які сприяли б ефективній його адаптації
до сучасних умов. Тому і саме процес фахової
підготовки має відбуватись з урахуванням особливого ставлення до особистості людини, яке
базується на гуманістичних засадах.
Згідно до цього проблема розглядується
через наступні аспекти педагогічної системи розвитку творчої особистості .До них слід віднести :
- складання структури і орієнтування
змісту навчально-виховної діяльності особистості фахівця на післявузівську творчу професійну
діяльність ;
- вирішення основних протиріч організації педагогічного процесу розвитку творчої особистості менеджера у навчальному закладі;
- розвиток уявлень про майбутню творчу
діяльність фахівця – менеджера;
- виявлення умов підвищення ефективності післявузівської творчої діяльності випускників-менеджерів .
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького інституту управління.
Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є дослідження розвитку творчої особистості менеджера як фактора
гуманізації вищої освіти.
Реалізація вказаної мети обумовила вирішення наступних наукових завдань:
1. Визначити мотиви і розробити вимоги
до розвитку творчої особистості менеджера та

створити модель його змістової підготовки у навчальному закладі.
2. Дослідити питання створення системи
загальних і специфічних методів та форм активізації процесу розвитку творчої особистості менеджера в умовах вищої освіти.
3. Створити умови щодо ефективного
розвитку творчої особистості студента-фахівця
менеджера у вищому навчальному закладі.
4. Обґрунтувати алгоритм діагностики
ефективності навчально-виховної роботи щодо
якісного формування випускника-фахівця у вищому навчальному закладі.
5. Розробити заходи щодо підвищення
ефективності розвитку творчої особистості менеджера у вищій школі.
Об’єктом дослідження є процес гуманізації освітньої діяльності менеджерів в умовах
вищої школи.
Предмет дослідження - оцінка особистісних характеристик спеціаліста-менеджера гуманістично-орієнтованої вищої освіти.
Гіпотеза дослідження : підвищення рівня гуманізації освітнього процесу сприяє розвитку творчої особистості менеджера, що забезпечує
ефективну підготовку до майбутньої професійної
діяльності.
Методи дослідження : удосконалення та
систематизація теоретичних підходів та емпіричних даних; структурно-функціональний аналіз;
аксіологічний підхід.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні моделі навчально-виховної гуманістичної системи, спрямованої на формування і розвиток
творчої особистості в умовах вищої школи.
Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні алгоритму діагностики ефективності навчально-виховної роботи у вищому
навчальному закладі та розробці заходів щодо
підвищення ефективності розвитку творчої особистості менеджера.
Практичне значення. Одержані в дослідженні результати можуть бути використані в
практиці активних методів навчання гуманітарних вузів; для поліпшення навчально-практичної
підготовки менеджерів, усунення різноманітних
бар’єрів щодо творчої їх діяльності та розвитку
індивідуальних здібностей.
Результати дослідження.
Процес гуманізації вищої освіти трактується не просто як забезпечення передавання
знань, умінь, навичок від педагога до студента, а
як процес спільного особистісного зростання і
особистісного розвитку педагога і студента. Так,
А.Орлов виокремлює такі принципи побудови
стратегії і тактики педагогічної суб’єктсуб’єктної взаємодії : діалогізації, персоналізації,
проблематизації та індивідуалізації. При цьому
автор підкреслює, що справжня реалізація будьякого із цих принципів неможлива без реалізації
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інших. Провідним серед них є принцип діалогізації навчально-виховної роботи [5]. Діалогічна
педагогічна взаємодія розгортається в умовах
адекватного, когнітивного та складного відображення учасниками педагогічного процесу позитивного особистісного ставлення один до одного.
Необхідною умовою діалогізації міжособистісних взаємодій у навчальному процесі є
розвиток гуманістичної сутності, згідно з якою
домінуючим мотивом педагогічної діяльності є
саморозвиток особистості. Діалогічне спілкування передбачає спільне бачення, обговорення ситуації. Тут важливим є сам факт спільної спрямованості до розв’язання існуючих проблем [6].
Аналізуючи проблему формування гуманістичної
свідомості
особистості,
Т.Лук’янченко вказує на необхідність високого
рівня оволодіння знаннями про гуманізм і гуманність; гуманістичні погляди, уявлення, переконання, які відображають, особистісне ставлення до цінностей гуманізму, гуманних почуттів,
співпереживань, любові, гуманістичних ідеалів
як результатів переконань [7].
Гуманістична свідомість особистості є
гарантією гуманної поведінки завдяки збагаченню гуманістичної мотивації, розширенню уявлень, на основі яких формується особистісний
смисл гуманістичного ставлення до людей.
Морально-практична діяльність, що
здійснюється у процесі педагогічних взаємодій,
має спрямовуватись на формування уявлень про
гуманне ставлення до людей як засобу потреби в
дружбі, самоствердженні у колективі; гуманне
ставлення до інших як умови переходу на вищий
рівень особистісного розвитку; значущість гуманного ставлення кожного на благо особистості, колективу й суспільства [8].
Формування професійної спрямованості
майбутніх фахівців-менеджерів безпосередньо
пов’язане з їх професійним покликанням. Покликання до професії може бути смислоутворюючим
мотивом як педагогічної, так і навчальної діяльності.
Отже, коли мова йдеться про формування у студентів-менеджерів позитивної мотивації
до управлінської праці, зовсім недостатньо виділяти або інтерес до вивчення профілюючих дисциплін, або наявність організаторських чи дидактичних здібностей. Навіть коли дія того, чи
іншого з цих факторів не викликає сумніву, закріплення особистості у професії досить часто не
відбувається. Пояснити це можна тим, що мотиваційну основу психологічної готовності майбутніх менеджерів до праці обумовлюють не окремі фактори чи довільні їх поєднання, а
інтегрований результат одноразової дії трьох
наступних груп факторів:
1. Інтерес до змісту управлінської праці.
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2.

Ідентифікація зі змістом діяльності менеджера-професіонала, уявлення про себе як висококваліфікованого менеджера.
3. Соціально-економічне та психологопедагогічне забезпечення діяльності менеджера.
З’ясувати відносну роль цих груп факторів
допомагає модель
інтегрованої дії трьох груп факторів психологічної готовності до праці майбутніх менеджерів
(рис 1. ).

технікуму ім. М. Островського(71 юнак та 41
дівчина) [10]. Дослідження проводилося за методикою КОС-1 ( комунікативні та організаторські
нахили й уміння).У результаті опитування були
отримані дані, наведені у табл.1 і 2.
Таблиця 1
Рівень розвитку комунікативних умінь й нахилів
серед юнаків та дівчат
Рівень розвитку

1 – низький
2 – нижчий за
середній
3 – середній
4 – високий
5 – дуже високий

Комунікативні уміння і нахили
Юнаки
Дівчата
Кількість
%
Кількість
22
30,99
5
25
35,21
9

12,20
21,95

9
12
3

12,20
31,71
21,95

12,68
16,90
4,23

5
13
9

%

Таблиця 2
Рівень розвитку організаторських умінь й нахилів серед юнаків та дівчат
Рис. Модель інтегрованої дії трьох груп факторів психологічної готовності до праці майбутніх
менеджерів.
Значення ідентифікації у професійному
самовизначенні зумовлюється тим, що у свідомості особистості та її почуттях існують утворення, які здатні стимулювати активність
суб’єкта в напрямку актуалізації себе як професіонала.
У майбутній професійній діяльності керівників особливого значення набувають організаторські та комунікативні нахили та уміння, які
можуть стати передумовою успішного подолання різноманітних конфліктних ситуацій,
оскільки вони відіграють важливу роль в
організації продуктивного спілкування у виробничому колективі.
Оскільки комунікативна компетентність
безпосередньо пов’язана з особливостями соціальних ролей, які виконує людина, то розглядати
її необхідно за специфікою діяльності менеджера.
Зарубіжні вчені визначили, що 63% англійських, 73% американських та 85% японських
менеджерів вважають комунікацію основною
умовою на шляху досягнення ефективності роботи їх організацій. Самі управлінці витрачають на
спілкування з підлеглими та колегами від 30% до
50% свого робочого часу. Тобто спілкування в
сучасних умовах є основою життєзабезпечення
кожної організації, підприємства та складає живу
тканину діяльності менеджера. Для ефективного
управління організацією менеджер, окрім володіння спеціальними знаннями, має бути комунікативно компетентним [9].
Л.Матяш-Заяц проводив опитування
112 студентів Київського електромеханічного
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Рівень розвитку

1 – низький
2 – нижчий за
середній
3 – середній
4 – високий
5 – дуже високий

Організаторські уміння і нахили
Юнаки
Дівчата
Кількість
%
Кількість
31
43,66
9
19
26,76
5

21,95
12,20

12
3
6

21,95
26,83
17,07

16,90
4,23
8,45

9
11
7

%

З наведених у таблицях даних ми бачимо, що свої комунікативні уміння і нахили юнаки
та дівчата оцінюють дещо по-різному. Більшість
юнаків оцінюють їх як низькі, або нижчі за середні, водночас дівчата оцінюють їх більш високо
– переважна частина дівчат свої комунікативні
уміння і нахили оцінює як високі та дуже високі.
Аналогічна ситуація склалася із оцінюванням
організаторських умінь і нахилів.
Пояснюється це, на наш погляд, різним
досвідом міжособистісного спілкування у юнаків
та дівчат, а також деякими їхніми особистісними
особливостями, зокрема рівнем критичності по
відношенню до себе та іншими факторами. У
зв’язку з цим потрібні подальші спеціальні дослідження та створення відповідної системи підготовки управлінських кадрів з метою підвищення їх комунікативної та організаторської
підготовки.
Об’єктивна
потреба
у
фахівціменеджері, зорієнтованому на творчу діяльність,
пред’являє до особистості наступні вимоги:
§
проявляти високу компетентність в професійній діяльності;
§
володіти організаторськими здібностями;
§
проявляти активність, самостійність, вимогливість, волю у вирішенні професійних задач;
§
виявляти комунікабельність, увічливість;

§

мати знання з соціальної направленості діяльності;
§
мати високі моральні якості, емоціональновольові риси характеру та інтелектуальні
властивості;
§
вміння підтримувати свій авторитет тощо.
Відповідність особистості менеджера
запропонованим вимогам буде
проявлятись у тому випадку, коли навчально-виховний процес акцентуватимете пріоритети використання у системі вищої освіти гуманістично-педагогічних принципів, форм та
методів навчально-виховної роботи .Серед них
необхідно виділити:
§
нерозривний зв’язок навчально-виховного
процесу з життям, відтворенням сенсу праці
особистості, практичною доцільністю;
§
послідовність, систематичність та єдність
виховання і навчання особистості в колективі і через колектив;
§
органічне поєднання вимог і довіри до особистості;
§
нерозривність системи навчально-виховної
діяльності;
§
відповідність виховного впливу індивідуальним і віковим особливостям особистості
студента;
§
лінгвістичне розв’язання ситуаційних завдань за допомогою: бесіди, диспутів, дискусій тощо;
§
різноманітні впливи, дії на почуття особистості ( позитивний і негативний приклад,
тренінги, вправи тощо );
§
стимулювання бажання, знання та вміння
творчого
мислення
особистісних
самовиявів”Я” індивіда-студента;
§
оцінювання самовизначення особистості (
вчинків, поведінки тощо );
§
методи індивідуального впливу на особистість ( невербальне, емоційне, раціональне,
вольове тощо );
§
вербальні методи ( переконання, педагогічна
консультація і допомога, активізація процесів мислення);
§
методи емоційно-вольового самонавчання і
самовиховання (самопереконання,
§
самонаказ, самотренування, вольова саморегуляція тощо ) , як важливі стимулятори
життєвого тонусу працездатності людини ;
§
методи практичного навчання і виховання
(педагогічне тренування, аварійні ситуації
тощо);
§
методи педагогічної корекції і реабілітації в
нестандартних та екстремальних умовах;
§
методи педагогічної діагностики ефективності формування творчої особистості студента-фахівця менеджера ( тестування, анкетування тощо ).
Важливою умовою формування і розвитку творчої особистості менеджера є визначення

4

цільових соціальних установок, які повинні функціонувати і реалізуватись у навчальному закладі.
Головним
завданням
навчальновиховного процесу є формування і розвиток потенціалу творчої особистості менеджера, до якого належать:інтелект, інтенція творення, свідомість, самосвідомість, та ін. Власні дослідження
автора статті свідчать, що випускники і менеджери з певним досвідом роботи так визначили
якості, які необхідно розвивати у навчальному
закладі :
§
рівень знань, компетентність, професіоналізм, здатність до інтелектуальної саморегуляції тощо;
§
внутрішня організованість, вимогливість до
себе і підлеглих тощо;
§
працездатність, відповідальність за доручену справу, почуття обов’язку тощо;
§
впевненість у собі, цілеспрямованість, вміння відстоювати свої погляди, вміння брати
відповідальність на себе тощо;
§
витривалість, здатність переносити незгоди
професійної діяльності, толерантність, самовладання тощо;
§
знання людей, вміння працювати з персоналом, комунікабельність, тактовність, уміння
дотримуватись слова, взаємодопомога, взаємоповага;
§
справедливість, престиж, дисциплінованість, принциповість у професійній діяльності.
Суспільні утворення, у тому числі освіта, сьогодні не мають стабільної форми, вони
змінюються у процесі перетворень. З метою інтегрування України у європейський простір, завершення розробки стандартів вищої освіти відповідно до вимог Болонської декларації, повного
врахування результатів навчально-виховної діяльності, вдосконалення системи оцінювання
знань студентів доцільно використовувати відповідну кредитно-модульну систему. При цьому
оцінка знань та навичок студента формується з
врахуванням одержаних в процесі виховання і
навчання значущих якостей і оцінок. Значущість
якостей, навчальних дисциплін може встановлюватись за даними експертного опитування професорсько-викладацького складу навчального
закладу та висококваліфікованих менеджерівспеціалістів
Реалізація у практиці завдань розвитку
творчої особистості менеджера – основне призначення гуманістично-орієнтованої навчальновиховної системи. Для цього вузи повинні мати
професорсько-викладацькі кадри, які можуть
творчо діяти в такій системі з врахуванням наступних факторів:
§
самоутворювальних чинників, якими є
принципи, цільове призначення і система
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задач у навчанні та вихованні творчої особистості менеджера;
§
розробленої гуманістично-орієнтованої педагогічної технології;
§
педагогічного інструментарію, потрібного
для функціонування методичної системи в
межах навчально-виховної системи у вищій
школі;
§
засобів і кадрів управління навчальновиховною системою.
Враховуючи наведені дослідження, доцільно запропонувати заходи щодо підвищення
ефективності розвитку творчої особистості менеджера в умовах гуманізації вищої освіти:
§
розумне використання різноманітних психологічних і педагогічних засобів викладачами;
§
викладачі потрібні пом’якшувати взаємини
зі студентами, допомагати їм виразити і реалізувати себе як особистість;
§
високий рівень професійності науковопедагогічного працівника, глибоке розуміння ним психології студентів, любов і повага
до них;
§
великі духовні та душевні зусилля від педагога для забезпечення найсприятливих умов
щодо розвитку творчої особистості студента;
§
впровадження кредитно-модульної системи
для оцінки значущих якостей студентівменеджерів як творчих особистостей.
Отже, характер суспільства повністю
залежить від того, що творчі люди думають і що
роблять. Тому активним і творчим людям потрібно дати максимум можливостей для вільного
виявлення їхніх планів, намірів, задумів, прагнень.
Висновки.
1. Результати дослідження свідчать про необхідність формування та розвитку творчої особистості менеджера в руслі таких методичних положень:
§
розвиток студента-менеджера здійснюється
від простих знань та навичок до складних,
від усвідомлення творчості до її здійснення;
§
все, що робить фахівець, повинно мати між
собою функціональні та структурні взаємозв’язки і відношення у його розвитку. Не
можна приступати до наступного, не освоївши попереднього, незавершене вписується
в загальний контекст особистісного сенсу та
професійної діяльності і згодом губиться.
2. З метою повного врахування результатів навчально-виховної діяльності, здібностей студента, щодо освоєння конкретних фахових і загально- освітніх дисциплін може вводитися
кредитно-модульна система. При цьому оцінка
знань та навичок студента формується з врахуванням одержаних в процесі виховання і навчання значущих якостей і оцінок. Значущість якос210

тей
навчальних
дисциплін
може
встановлюватись за даними експертного опитування професорсько-викладацького складу навчального закладу та висококваліфікованих менежерів-спеціалістів
3. Модель навчально-виховної гуманістичної
системи, спрямованої на формування та розвиток
творчої особистості менеджера, можна запропонувати у такому вигляді:
§
орієнтація всього навчально-виховного процесу на оперативне досягнення конкретних
професійних цілей формування творчої особистості менеджера;
§
цілеспрямоване виконання вимог освітньокваліфікаційної характеристики фахівцяменеджера;
§
синтез зусиль професорсько-викладацького
складу з усіх навчальних дисциплін на
розв’язування і складання нових завдань в
навчально-виховному процесі;
§
вміла реалізація різноманітних методів і
форм творчого впливу на студентів;
§
оперативне дослідження динаміки і поступальної послідовності зміни особистісних
характеристик майбутніх менеджерів під час
виховання і навчання у вищому навчальному закладі .
Перспективи.
Планується у найближчому майбутньому обґрунтувати фактори розвитку творчої особистості менеджера в умовах гуманізації вищої
освіти, дослідити повний цикл підготовки менеджерів з врахуванням розвитку їх творчої особистості. На підставі цього буде поліпшена система
підготовки спеціалістів-менеджерів, які будуть
затребувані на діючих ринках праці за професійно-особистісними якостями фахівців в галузі
управління.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ГУМАНИЗМА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РЕАБИЛИТОЛОГА
Еремка Е.В., Балакирева Е.А., Шокотко Т.В.,
Зайцев С.Н., Баланова С.Г.
Донецкий национальный университет
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Донецкий государственный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского
Аннотация. В статье рассмотрены способы реализации принципов гуманизма в профессиональной подготовке реабилитолога.
Ключевые слова: гуманизм в высшем образовании, человечность, формирование культуры отношений.
Анотація. Єрьомка О.В., Балакірєва Є.А., Шокотко Т.В.,
Зайцев С.М., Баланова С.Г. Реалізація принципів гуманізму в
професійної підготовці реабілітолога. У статті розглядаються
засоби реалізації принципів гуманізму в професійної підготовці реабілітологів.
Ключові слова: гуманізм у вищій освіті, людяність, формування культури відношень.
Annotation. Eromca O.V., Balacireva E.A., Shocotco T.V., Zaytsev S.M., Balanova S.G. Realization of principles of humanism at
professional one to preparation of reabilitologa. In the article the
methods of realization of principles of humanism in professional
preparation of reabilitologa are considered.
Keywords: humanism in higher education, humaneness, forming
of culture of relations.

Введение.
Одним из важнейших принципов в педагогике является принцип гуманизма. В современном понимании гуманизм (от лат. humanus –
человечный, или humanitas – человечность) трактуется как исторически изменяющаяся система
воззрений, признающая ценность человека как
личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки социальных институтов, а принципы равенства,
справедливости, человечности желаемой нормой
отношений между людьми [1].
Мотивы человечности, человеколюбия,
мечты о счастье и справедливости можно обнаружить в произведениях устного народного
творчества,
в
литературе,
нравственнофилософских и религиозных кондициях различных народов, начиная с глубокой древности. Говоря об истории развития этого явления, следует
отметить гуманизм медицины Гиппократа, который заключается, что она служила всем, независимо от социального положения. В эпоху Возро-
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ждения гуманизм впервые выступил как
целостная система взглядов и широкое течение
общественной мысли, вызвав подлинный переворот в культуре и мировоззрении людей того
времени. Наиболее ярко гуманистические идеи
были сформированы Ф. Петраркой, Данте, Манетти Пико-Делла Мирандолой, Леонардо да
Винчи, Дж. Бруно и др. Можно говорить и о христианском гуманизме, направленном на поддержку слабого, о современных гуманистических
подходах ситуационной этики и гуманистической психологии, которые стремятся учесть все
конкретные обстоятельства жизни каждого конкретного человека.
В связи с вступлением Украины в Болонский процесс реализации принципа гуманизма в высшей школе, обеспечивающего гармоническое развитие личности (так называемой
традиционной европейский идеал), приобретает
еще большую актуальность. При этом гармоничность следует понимать не как развитие всех
качеств человека до одинакового уровня, а как
определенную целостность, при которой каждая
способность в человеке занимает то или иное
место в связи с ее ролью в нашей жизнедеятельности [2]. Гармонично развитым человек может
быть только при таком условии, когда какое-то
его качество центральное положение в его психической жизни и играет роль стержня, вокруг
которого органично объединяются индивидуальные особенности личности.
Именно эти принципы и были положены
в основу Закона о высшем образовании и Национальной доктрины развития образования, которая определяет и обеспечивает основные направления развития и реформирования системы
образования в целом и высшего в частности [3].
Значение и важность этого документа
объясняется теми предполагаемыми результатами, которые отражены в XVI разделе Доктрины,
а именно: «...перехід до нового типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному
зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості та суспільства. В результаті цього відбудуться потужні
позитивні зміни у системі матеріального виробництва та духовного відродження, структурі політичних відносин, побуті і культурі. Зростуть
самостійність і садостатність особистості, її творча активність, зміцнить демократичні основи
громадського суспільства і прискорить розвиток... Випереджальний розвиток освіти забезпечить рівень життя гідний людини XXI століття».
Таким образом, согласно этим двум
важнейшим документам, образование выступает
как основа развития личности, общества, позиции и государства, залог будущего Украины,
определяющий фактор политической, социальноэкономической, культурной и научной жизни
общества, создающий, наращивающий и повыХарків-Донецьк 2005
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шающий интеллектуальный, духовный, экономический потенциал державы.
Речь идет не только об образовании вообще, но и непосредственно о высшем образовании, потому что именно везде готовят специалистов для всех сфер жизнедеятельности общества,
которые в дальнейшем и будут определять направление развития социума, формировать систему его приоритетов. Поэтому становятся понятной чрезвычайная важность внедрения
принципа гуманизма в систему высшего образования.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Основная цель состоит в создании условий для развития личности и ее творческой саморегуляции, воспитании людей, способных эффективно работать и учиться на протяжении всей
жизни, беречь и приумножить ценности национальной культуры и гражданского общества,
«розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну,
демократичну, соціальну та правову державу як
невід`ємну складову європейської та світової
спільності» [3]. Цель определяет основные задачи, обеспечивающие введение принципа гуманизма в систему высшего образования, а именно:
1)
личностная ориентация образования;
2)
формирование национальных и
общечеловеческих ценностей у студентов (воспитание человека с демократическим мировоззрением, который с уважением относится к традициям, культуре, вероисповеданию и языку
общения народов мира);
3)
нравственное воспитание;
4)
этическое и эстетическое воспитания;
5)
формирование культуры межэтнических и межличностных отношений;
6)
экологическое, правовое, экономическое воспитание;
7)
создание равных возможностей
в получении образования;
8)
постоянное повышение качества
образования, обновление его содержания и форм
организации учебно-воспитательного процесса в
высших учебных заведения;
9)
пропаганда здорового образа
жизни;
10)
удовлетворение потребностей в
образовании национальных меньшинств (обучение на родном языке, изучение родного языка и
т.д.);
11)
формирование у студентов современного мировоззрения развития творческих
способностей и навыков самостоятельного научного познания, самообразования и самореализации личности;
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12)
национальное воспитание;
13)
патриотическое воспитание.
Результаты исследований.
Из этого далеко не полного перечня заданий, которые стоят сегодня перед высшим образованием, понятным становятся значение педагогического обеспечение процесса подготовки
специалистов в вузах. Только педагогически
правильно построенный учебно-воспитательный
процесс может стать одним из определяющих
факторов
гуманизации
общественноэкономических отношений, формированию новой гуманистически ценностной системы общества – «відкритої, варіативної, духовно та культурно
наповненої,
толерантної,
здатної
забезпечити становлення громадянина і патріота,
консолідувати суспільство за засадах пріоритету
прав особистості, зменшення соціальної нерівності».
Подготовка любого специалиста имеет
свои характерные особенности. Так и при подготовке специалиста по физической реабилитации
необходимо учитывать, что содержание этой
специальности наряду с педагогической направленностью включает и медицинские аспекты.
Реабилитация спортсменов после тренировок,
соревнований. Травм требует знаний по анатомии, общей и спортивной физиологии, спортивной медицине, возрастной физиологии.
Учитывая, что в своей профессиональной деятельности реабилитолог может сталкиваться не только со здоровыми спортсменами, но
и с перенесшими травмы (а иногда и очень тяжелые травмы) хотелось бы обратить внимание на
подготовку нравственных качеств специалиста.
По определению с И. Ожегова [4] нравственность – это правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение
этих правил, поведение можно сказать, что это
определенные чувства, свойства, понятие, одним
из которых является милосердие. С.И. Ожегов
охарактеризовал милосердие, как готовность
помочь кому-нибудь или простить, кого-нибудь
из сострадания, человеколюбия. Человек, лишенный милосердия, лишен одного из важнейший проявлений нравственности.
Для реабилитолога милосердие является
отличительной профессиональной особенностью. Умение сострадать, сопереживать, отождествлять себя с больным, понимать и чувствовать
то, что мучает человека – истинность призвания
реабилитолога. Важнейшее нравственное требование к реабилитологу – причинять больному
наименьшее зло (как и в медицине – «не вреди»).
Профессия реабилитолога творческая. В
каждом конкретном случае возникают задачи,
решение которых требует практического применения полученных знаний и умение предусмотреть последствия своих действий. Высокий про-

фессионализм реабилитолога предполагает и
знания в области психологии. Нужно научить
будущего специалиста наблюдательности, и не
только внешней, но за внутренним миром человека. Умение увидеть, почувствовать негативные
сдвиги в психике больного, обусловленные
травмой или ее последствиями и своевременно
принять меры по их устранению помогут предотвратить отрицательные реакции, неврозы,
психозы.
Залогом успешной работы реабилитолога является индивидуальный подход к больному
с учетом его характерологических особенностей,
целостный, всесторонний подход к личности
пациента. Реабилитолог со своим подопечным
находится в сложных психоэмоциональных
взаимоотношениях. Чтобы понять его необходимо иметь предоставление о нем как о личности, о
его месте в обществе, коллективе, группе, о том,
складываются межличностные отношения, как
формируется личность, как определяется ее психологический статус.
Чувства педагогического и врачебного
такта – величайшее оружие реабилитолога. В них
сфокусированы вся гамма его профессиональных, нравственных и психологических качеств,
позволяющих понять природу человека и присущую ему индивидуальность.
Профессия реабилитолога требует высокого уровня общей, педагогической, медицинской культуры. При этом важно учитывать
внешний вид, манеры, умение разговаривать, со
вкусом одеваться. Настойчивость и решительность должны сочетаться с человеческим участием и деликатностью. Важны сдержанность и
воспитанность, коллегиальность, умение строить
добрые отношения в коллективе.
Воспитанность – это не только хорошие
манеры, а нечто глубокое. Это прежде всего
внутренняя интеллигентность человека, которая
предполагает уважение к людям (к больному),
умение устанавливать контакты.
Высокий профессиональный уровень
подготовки специалиста предполагает постоянное совершенствование профессионального мастерства.
Учет этого неполного перечня особенностей в одном из аспектов – нравственном подготовки реабилитолога позволяет увидеть и как бы
внутреннее содержание профессии и повысить
качество подготовки специалиста.
Выводы.
Гуманизм – это система мировоззренческих ориентаций, центром которых является человек, его индивидуальность, высокое предназначение и право на свободную самореализацию.
Гуманизм признает проявление индивидуальных
возможностей человека, а человека, а человечность – норма отношений между индивидуума-
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ми, этническими и социальными группами, странами.
В настоящее время гуманизм стал реальностью гетерогенного простора культуры,
обуславливается формирование как концепций
общечеловеческих ценностей и цивилизованных
стандартов качества жизни, так и необходимость
взаимодействия культур, их постоянного диалога
с целью сбережения их самобытности и укрепления тенденций к взаимопониманию и взаимообогащению. Именно поэтому современный учебновоспитательный процесс (в частности в высшей
школе) должен строиться на основе реализации
принципа гуманизма, как этого требует современная жизнь нашего общества и человечества в
целом.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем профессиональной подготовки реабилитолога.
1.
2.
3.
4.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ГУМАНИЗАЦИИ И
ДУХОВНОСТИ СПОРТСМЕНА
Жданов Ю.Н.
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков
Аннотация. В статье изложена новая методология развития
мышления боксера.
Ключевые слова: теория и методика, новые упражнения,
исследования, спортсмены.
Анотація. Жданов Ю.М. Розвиток мислення, як засіб підвищення гуманізації і духовності спортсмена. У статті викладена нова методологія розвитку мислення боксера.
Ключові слова: теорія і методика, нові вправи, дослідження,
спортсмени.
Annotation. Gdanov Y.N. Development of thought, how the mean
of rise of humanization and spirituality of sportsman is. In clause
the new methodology of development of thinking of the boxer is
stated.
Key words: the theory and technique new exercises, research,
sportsmen.

Введение.
Достижения высоких результатов боксеров возможны только при наличии у них способности быстро воспринимать и перерабатывать
информацию, своевременно принимать правильные решения, умело и быстро действовать в критических ситуациях. В процессе различных
видов спортивной деятельности спортсмену
приходится адаптироваться к меняющимся
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условиям
посредством
включения
специфического мышления [2-3].
Удары, передвижения, атаки, защиты,
контратаки, их своевременность, выразительные
финты, чистота движений, приемов, исполнительское мастерство - все это продукт мозга.
Мыслью и движением руководит мозг.
По сути бокс-это скорость и качество мысли,
воплощенные в движения рук и ног, это соревнование интеллектов, выраженных в каждом технико-тактическом действии единоборцев [автор].
Если целенаправленно не развивать мышление
боксера, то будет продолжаться грубый, силовой,
грязный, травматичный бокс, вызывающий возмущение зрителей и родителей спортсменов тренирующихся в секциях бокса. Ученые должны
помочь в гуманизации бокса посредством внедрения новых методических решений [1-2-3,9].
Анализ современных исследований и
публикаций показал, что в специальной
литературе по боксу нет современных,
эффективных методик по развитию мышления
боксера с помощью электронно-технических
средств, повышающих травмобезопасность тренировочного процесса, гуманизм, уровни духовности, нравственности, способствующих совершенствованию теоретико-методических основ
системы тренировочного процесса боксеров.
Работа выполнена по плану НИР Горловского государственного педагогического института иностранных языков.
Формулирование целей работы.
Цель и задачи: разработать эффективную
методологию развития мышления боксера посредством электронно-технических устройств,
снижающих травматизм и повышающих уровень
гуманизма и духовности в спорте.
Результаты исследования.
Для достижения высоких результатов
неоходимы индивидуально подобранные реальные, аргументированные, эффективные стимулы
в развитии мышления: мотивации, аргументации,
побуждающие к действию. Одним из методов
формирования гибкого мышления является «бой
с тенью» (бой с воображаемым соперником) в
котором совершенствуется искусный, академичный и универсальный стиль боксирования, развивается скорость и качество мышления без получения травм.
Посредством демонстрации видеозаписей различных тактических стилей боксирования
и подробного рассказа и показа самых важных
тонкостей техники и тактики мы развивали
мышление и воображение спортсмена посредством технических средств.
С помощью изготовленного нами технического устройства [9] (состоявшего из миниатюрного передатчика и миниатюрного приемника-наушника) тренер сообщал спортсмену
различные технико - тактические подсказки о
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том, как боксировать с воображаемым соперником, как дышать и расслабляться в момент серий
ударов, какими видами защит, атак и контратак
пользоваться в момент боя с левшой и др. соперниками.
Спортсмен слышал в наушниках голос
тренера и через миниатюрный микрофон (посредством обратной связи) корректировал свои
действия. Моделируя различные стили боксирования соперников (темповиков, левшей, нокаутеров, боксеров универсального стиля), подробно
объясняли и показывали, в каких ситуациях боя
и как необходимо боксировать и почему именно
так. С помощью видеоизображения (на большом
экране)
показывали
различные
техникотактические ситуативные варианты боя, постоянно корректируя и подбирая индивидуальные
для понимания каждого спортсмена меткие слова
(с учетом семантики), с помощью которых ускоренно формировали гибкое и творческое мышление спортсмена. В момент формирования универсального
технико-тактического
стиля
боксирования, своевременные подсказки в сопровождении качественного показа и разъяснения были первым этапом упражнений по развитию мышления боксера. В «бою с тенью» наши
подсказки спортсмену примерно были такими:
"Атакуй прямыми ударами", "Теперь соперник
контратакует тебя", "Уходи в сторону с линии
атаки", "Бей через руку " (сайд-стэп) и т. д.
На втором этапе развития мышления и
технико-тактической подготовки спортсмен боксировал с различными боксерами, отображаемыми на увеличенном экране с помощью видеомагнитофона. Через передающее устройство тренер
иногда подсказывал и корректировал бой. Дополнительные видеокамеры производили запись
этих боев, которая подробно анализировалась в
отдельности с каждым спортсменом и всей группой, после тренировки.
На третьем этапе методика та же, как и
на втором, только бои велись без подсказки тренера.
На четвертом этапе, бои при помощи
приемо-передающего устройства, осуществляющего обратную связь, поочередно корректировали сами спортсмены.
На групповых занятиях, экран с видеозаписью боев мог видеть каждый спортсмен с
помощью зеркал и выполнять необходимые упражнения с осуществлением индивидуальной
обратной связи с тренером при помощи специального миниатюрного пульта с которым тренер
мог перемещаться по залу бокса.
На пятом этапе занятия проводились в
ринге с реальным соперником. Мининаушникприемник был вмонтирован в шлем при помощи
безопасного крепления и мягкой обкладки, микрофон не использовался. Учебные бои в ринге
корректировали тренер и спортсмены, поочеред-

но. Все подсказки и действия в ринге записывались на видеокамеру и подробно анализировались.
Бой с воображаемым соперником ("бой с
тенью"), ускоренно и качественно, без травматизма, развивает мышление, воображение боксера, который, при помощи передвижений и ударов, моделируя различные боевые ситуации,
развивает и совершенствует интеллектуальные
способности, под контролем тренера. Преподаватель оценивая, корректируя, анализируя действия спортсмена, совместно с ним, осмысленно
формирует индивидуальные боевые навыки и
при помощи совместного анализа видеозаписи
каждого занятия они развивают и совершенствуют технико – тактическое мышление.
Спортсмен, управляемый тренером, во
время «боя с тенью» боксирует с различными
боксёрами: по стилю (манере), ростовым показателям, технико-тактическим особенностям и
уровнем мастерства и, в ходе «боя с тенью», постоянно расширяет и совершенствует индивидуальный арсенал технико - тактической подготовки.
Постепенно повышается скорость и
качество мышления, к спортсмену приходит осмысленность каждого боевого действия и ускоренное становление правильных двигательных
навыков, которые являются гарантом травмобезопасных тренировок и уверенных побед. Таким
образом, интеллектуальная подготовка – это основа формирования мышления спортсмена приобретаемая им без травм [4-9].
Таблица1
Результаты сравнительной оценки развития
творческого мышления боксеров 2-го спортивного разряда контрольной и испытуемой групп в
начале эксперимента и спустя шесть месяцев
тренировок (Х. ± m).
Вид действия

Показатель

Вероятность
ошибки

Способность к нанесению серии
ударов

Безопасность

Рисп /
Рконтр

Точность

Рисп /
Рконтр

Скорость

Рисп /
Рконтр

Объем
работы

Рисп /
Рконтр

Безопасность

Рисп /
Рконтр

Точность

Рисп /
Рконтр

Скорость

Рисп /
Рконтр

Объем
работы

Рисп /
Рконтр

Безопасность

Рисп /
Рконтр

Точность

Рисп /
Рконтр

Качество
защит

Качество
выполне-ния
приемов атак и
контратак

Начало
тренировок
Без
БОС
0,953
±
0,14
0,925
±
0,12
1,122
±
0,15
0,957
±
0,11
1,071
±
0,14
0,978
±
0,13
0,978
±
0,15
1,000
±
0,13
1,021
±
0,14
0,938
±
0,11

БОС
0,951
±
0,12
0,928
±
0,13
1,119
±
0,11
0,953
±
0,08
1,075
±
0,12
0,974
±
0,09
0,971
±
0,12
1,012
±
0,09
1,026
±
0,12
0,932
±
0,14

После 6-ти
месяцев
Без
БОС
1,359
±
0,09
1,308
±
0,11
1,250
±
0,16
1,275
±
0,18
1,371
±
0,13
1,297
±
0,14
1,284
±
0,12
1,254
±
0,14
1,258
± ,15
1,266
±
0,17

БОС
1,375
±
0,17
1,328
±
0,15
1,273
±
0,18
1,289
±
0,21
1,386
±
0,17
1,309
±
0,19
1,296
±
0,22
1,296
±
0,23
1,286
±
0,19
1,291
±
0,21

Способность к
самостоятельному
творческому комбинационному бою

Скорость

Рисп /
Рконтр

Объем
работы

Рисп /
Рконтр

Безопасность

Рисп /
Рконтр

Точность

Рисп /
Рконтр

Скорость

Рисп /
Рконтр

Объем
работы

Рисп / Ркотр

0,978
±
0,15
1,043
±
0,14
1,021
±
0,14
0,938
±
0,11
0,978
±
0,15
1,043
±
0,14

0,972
±
0,11
1,055
±
0,13
1,026
±
0,12
0,932
±
0,14
0,972
±
0,11
1,055
±
0,13

1,250
±0,18
1,258
± ,16
1,258
±
0,15
1,266
±
0,17
1,250
±
0,18
1,258
±
0,16

4
1,273
±
0,24
1,277
±
0,23
1,286
±
0,19
1,291
±
0,21
1,273
±
0,24
1,277
±
0,23

В таблице 1 представлены результаты
оценки отношения показателей надежности
выполнения: способность к нанесению серий
атакующих ударов, качество защитных действий,
качество выполнения приемов атак, контратак и
способность к самостоятельному творческому
комбинационному
бою
испытуемых
к
аналогичным показателям контрольной группы
спортсменов
2-го
разряда
перед
экспериментальными исследованиями и спустя
6-ть месяцев экспериментальной работы.
Надежность
(Pнад)
различных
видов
тренировочного процесса оценивали через
вероятность того, что спортсмен выполнит
каждое действие в соответствии с требованиями.
При этом, Pнад = m / N , где m – число действий,
выполненных в соответствии с требованиями, а
N - их общее количество. Для стандартизации
процедуры исследований программным путем
формировалась тренировочная деятельность, в
виде
стандартно
задаваемых
нагрузок
вероятностного характера. По результатам
деятельности
определялись
надежность
выполнения всех ее видов каждым из
обследуемых на различных этапах работы.
Результаты обследований были подвергнуты математической обработке с помощью методов и средств анализа данных в пакете Stadia
6.1. [10]. Для статистической обработки использовались базовые разделы математической статистики: описательная статистика; критерии
парных отличий; анализ факторных эффектов.
Оценка характера распределения проводилась по
критериям Колмогорова, Омега-квадрат и Хиквадрат.
При проведении измерений в процессе
тренировочных занятий вероятности надежного
выполнения требуемых действий, было выявлено
наличие связи полученных показателей с категориями и методами подготовки обследованных.
Для установления достоверности такой связи
был проведен статистический анализ. Проверка
полученных результатов по всем категориям обследованных выявила, что по критериям Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат распределения
значений
надежности
всех
актов
деятельности не отличаются от нормального.
Поэтому при анализе полученных результатов
Харків-Донецьк 2005
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были применены параметрические критерии различия.
При сопоставлении показателей контрольной группы и испытуемых в начале тренировочного цикла при помощи дисперсионного
анализа было выявлено, в частности, что безошибочность, точность приемов защит и объем
выполненной работы при отсутствии и наличии
БОС достоверно выше у контрольной, чем у
группы испытуемых (р>0,05) (табл.1). В то же
время качество и скорость выполнения защит, а
также качество выполнения приемов атак и
контратак у группы испытуемых была достоверно выше, чем у контрольной при наличии и отсутствии БОС (р>0,05), а при сравнении техники
защит достоверных отличий не установлено
(р<0,01). По результатам способности к
самостоятельному
творческому
комбинационному
бою
испытуемых
к
аналогичным показателям контрольной группы
спортсменов было обнаружено, что при наличии
и отсутствии БОС их безошибочность была достоверно лучше у группы испытуемых (р>0,05).
По показателям точности, скорости и объема
выполненной при этом работе между сравниваемыми группами существенных отличий не выявлено (р<0,01). В свою очередь, при сопоставлении показателей качества и скорости защит, при
наличии и отсутствии БОС, найдены достоверно
более высокие показатели их точности у контрольной группы, а объема выполненной работы
у группы испытуемых (р>0,05). В то же время
при сравнении безошибочности, скорости защит
достоверных отличий по сравниваемым группам
не установлено (р<0,01). Такой же результат был
получен и по данным парных сравнений Шеффе.
Полученные данные свидетельствуют о том, что,
в начале тренировочного цикла, в целом, группы
по своим показателям достаточно однородны.
Выводы.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что предложенная
травмобезопасная
методология
позволяет
существенно повысить надежность обучения
технико-тактической подготовке спортсменов
посредством
развития
мышления
с
одновременным
совершенствованием
их
физической,
технической
и
психической
подготовки.
При
этом
возможность
моделирования
в
процессе
тренировок
нестандартных ситуаций создает условия для
развития в психофизиологической системе
спортсмена
новых
адаптивных
качеств.
Беспорно, такие тренировки, наряду с развитием
и совершенствованием мышления спортсмена,
способствуют
развитию
духовности
и
гуманизации тренировочного процесса.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
возможностей совершенствования теоретико216
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ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
Коробейников Г.В., Коробейникова Л.Г.
Государственный научно-исследовательский
институт физической культуры и спорта
Киевский международный университет
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы здоровья
и продолжительности жизни человека с Христианской точки
зрения.
Ключевые слова: Христианство, геронтология, продолжительность жизни.
Анотація. Коробейников Г.В., Коробейникова Л.Г. Християнський погляд на проблему тривалості життя людини. В
даній статті були розглянуті питання здоров'я і тривалості
життя людини з Християнської точки зору.
Ключові слова: Християнство, геронтологія, тривалість життя.
Annotation. Corobeynicov G.V., Corobeynicova L.G. Christian
look on the problem of life-span man. In the given article the
questions of health and life-span timber-toe the Christian point of
view were considered.
Keywords: Christianity, gerontology, life-span.

Введение.
В изданной в 1999 году книге священника-врача Сергея Филимонова «церковь, больница, больной» в разделе «современные медицинские специальности, включающие в себя методы,
не соответствующие православному вероуче-

нию» имеется подраздел «геронтология». При
этом автором указывается, что “не совпадающими с православным учением следует считать методы искусственного продления жизни: эликсиры
жизни,
медикаментозные
средства,
сохраняющие или неадекватно повышающие
мужскую потенцию в старческом возрасте, пересадка органов с целью омоложения и т. д.”.
С учетом сегодняшнего «продвинутого»
современного человека, который весьма осведомлен о возможностях медицинских технологий, претендующих, зачастую на роль творца и
корректора того, что создано самим Творцом,
подобный взгляд православного священникаврача может показаться, мягко говоря, несовременным.
В то же время, так ли несовременны современные христиане, и является ли христианский взгляд на проблему продолжительности
жизни таким уж ненаучным, как может показаться на первый взгляд.
Работа выполнена по плану НИР Киевского международного университета.
Формулирование целей работы.
Основной целью данной работы является изучение вопроса продолжительности жизни
Человека с точки зрения Христианства.
Результаты исследования.
В начале несколько слов об эликсирах
жизни, или как это сейчас принято в геронтологии, геронтопротекторах, средствах увеличивающих продолжительность жизни.
Христианство в принципе никогда не
выступало против возможности продления жизни человека, к чему направлена, по сути, медицина. Вопрос заключается в том, какой ценой и
какими средствами это будет достигнуто. Как
повествует Евангелие, накануне своих крестных
мук Иисус Христос совершает чудо воскресения
Лазаря (Иоанна 11:1-46).
Для современного человека повествование о воскресении Лазаря есть не абстрактное
воспоминание об одном из чудес, сотворенных
Христом. Возникает вопрос об актуальности
факта воскресения Лазаря. На это отвечает сам
Христос. Когда Лазарь был воскрешен, Иисус
говорит, обращаясь ко всем присутствующим:
«развяжите его, пусть идет». Христос не просто
говорит о том, что бы Лазаря освободили от погребальных одежд, Христос обращается ко всем
о необходимости освободиться от погребальных
одежд первородного греха, сковывающих все
человечество. По выражению В.Н. Лосского,
«человек находится во власти лукавого. Оторвавшись от Бога, его природа становится неестественной, противоестественной» [1]. Именно о
возможности вернуть человеку его естественную
связь с Богом, Богообщение, и говорит Христос,
обращаясь, как бы к Лазарю: «развяжите его,
пусть идет».
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А что наблюдается в современно медицине? К примеру, широкое использование всевозможных стимуляторов мужской потенции
(гормональные препараты, виагра и др.) направленных не на увеличение плодотворной творческой активности человека, а на активацию его
блудного поведения. С христианской точки зрения это является губительным для души человека, а с биологической точки зрения – губительным для тела. Любой врач понимает, что в
преклонном возрасте стимуляция половой потенции может привести к необратимым последствиям для здоровья человека, и даже к его гибели. Любая стимуляция, а тем более
сопровождающаяся сильным эмоциональным
возбуждением, мобилизует функциональные
резервы организма человека, которые в старости
значительно снижаются. Таким образом, назначая подобные препараты пожилому пациенту,
врач не только нарушает Христову заповедь:
«возлюби ближнего твоего, как самого себя», но
и врачебную «не навреди».
То же можно сказать и об использование
препаратов «омоложения», так называемой «фетальной терапии». В этой связи, необходимо отметить, что подобного рода «врачебная деятельность» осуществляется в Украине вполне
легально, в связи с существующим законом Украины “Про трансплантацию органов и других
анатомических материалов человека” (от 16 июля 1999 года) и, соответствующим распоряжением МЗ Украины (№101 от 6.10.2000 года). На
основании такой «законодательной» базы Институт проблем криобиологии и криомедицины
НАН Украины (г. Харьков) вполне легально создает Украинский Банк биологических объектов
основой которого являются человеческие эмбрионы. По словам известного российского специалиста в области биоэтики, доктора философских наук профессора Ирины Силуяновой,
человек
дошел
до
апогея
«моральномировозренческого плюрализма, т. е осуществления различных взглядов, ценностей, вплоть до
отрицания ценностей вообще» [2]. Таким образом, врач, практикующий «фетальную терапию»
грешит против Библейской заповеди «не убий», а
больной уподобляется каннибалу, пожирая себе
подобных, за призрачную мечту быть «омоложенным».
Однако проблема продолжительности
жизни не ограничивается лишь использованием
геронтопротекторных препаратов. Говоря о возможности продлить жизнь, неизбежно, сталкиваешься со смертью.
Христианское понимание смерти в корне
отличается от языческого, как впрочем, и от материалистического (как одной из распространенной формы язычества). Физическая смерть, с
христианской точки зрения, лишь приближает
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человека к вечной жизни, к долгожданной надежде о встрече с Творцом.
В этой связи вновь вспоминается Евангельское описание воскресения Лазаря, а точнее,
каким средством можно освободиться человеку
от погребальных одежд первородного греха (Иоанна 11:1-46). В данном эпизоде Евангелия Христос указывает на это средство: Вера. Говоря
Марфе: «Я могу, если захочу, воскресить твоего
брата и теперь, прежде всеобщего воскресения.
Веришь ли сему?». И получает утвердительный
ответ о том, что она Верует в Него, как в пришедшего в мир Мессию-Христа. Именно Вера в
Мессию, а для человека, который родился после
Воскресения Христова, Вера во всеобщее воскресение, является действенным средством, с
помощью которого человек может вернуть утраченное Богообщение.
Конечно, разновидности неоязыческой
философии (оккультизм, рериховизм, бихевиоризм, большевизм и т.п.) чрезвычайно удобны
для современного человека весь смысл жизни,
которого заключается в производстве, распределении и потреблении материальных благ. В то
время как христианство с его учением о бессмертии души, грехопадении и покаянии не укладывается в концепцию о наслаждении земной жизнью в полной мере, тем более что она (земная
жизнь) скоротечна и временна.
В связи с потребностью продлить активный период земного наслаждения и возникает
учение о продолжительности жизни человека. С
точки зрения современного материалистического
подхода, старение человека детерминировано
генетическими, социальными и средовыми факторами. Возникает иллюзия, что, оптимизировав
определенным образом вышеупомянутые факторы, можно добиться значительного увеличения
продолжительности жизни. Особенно много надежд связывается с поиском гена старения, который даст возможность открыть тайну «вечной
жизни».
Очевидно, что подобный подход игнорирует христианское понимание промысла
Божьего. Тварь пытается познать Творца. Как
учит человеческая история, это обречено на неудачу. Попытка познания истины, добра и зла,
(жизни и смерти) привело человека к первородному греху, вследствие чего началась человеческая история.
Очень лаконичное определение дал Святитель Феофил Антиохийский: “У человека нет
источника Вечной Жизни внутри него самого.
Человек сотворен по природе ни смертным, ни
бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его богом, если
же, наоборот, сотворил бы его смертным, то Сам
явил бы причину его смерти. Итак, Он сотворил
его способным и к тому, и к другому” (цит. по [3,
с. 271]).
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И лишь грехопадение (вследствие сознательного выбора) сделало человека смертным
(речь идет о физической смерти). Поэтому, с
христианской точки зрения, попытки увеличить
любой ценой продолжительность жизни человека не только не состоятельны, но и не логичны.
По признанию многих геронтологов, пока что (в
основном за счет достижений в области социальной геронтологии) удалось продлить лишь неактивный, болезненный период жизни человека.
В связи с этим, возникает проблема, которая ставит вопрос: стоит ли искусственно продлевать период физических и душевных страданий, для декларирования «о возможностях
увеличения жизни человека». Тем более что вечная жизнь возможна только во Христе.
Православная антропология рассматривает человеческое естество как искаженное, пораженное первородным грехом. К человеческому
греху следует относиться как к болезни, а к грешащему человеку, как больному. В этой связи
традиционная (гиппократовская) концепция медицины сродни с православной.
Православный богослов-публицист диакон Андрей Кураев в своей полемике с оккультизмом приводит аргументированное сравнение
христианского и языческого подходов к болезни
и больному: «В христианской медицине болезнь
человечества мыслиться как происшедшее на
заре его истории искажение здорового состояния,
которое
восстанавливается
Богочеловеческой
синергией
и
завершается
обо’жением человеческой личности, тогда как в
буддийской - болезнь мыслиться безначальной, а
исцеление предполагается быть достижимым
через демонтирование самого личностного самосознания индивида, иными словами – через ликвидацию самого пациента. Нельзя, конечно, оспаривать то, что подобная терапия является
действительно радикальным средством устранения болезни (даже безначальной), но в обычной
жизни терапевт, предлагающий «ударную дозу»,
вряд ли вызвал бы встречный энтузиазм и самого
безнадежного больного» [3]. И далее Андрей
Кураев продолжает: «Нравственные действия
осмысляются в христианстве в контексте восстановления поврежденной человеческой личности,
а в буддизме рассматриваются как средство избавления адепта от неблагоприятных факторов
существования путем поэтапной деструкции его
индивидуально-личностного сознания. «Любовь
к ближнему» невозможна там, где нет самого
«ближнего»».
В это связи, старость, хотя и является
следствием человеческой греховной поврежденности, но рассматривается христианством, как
этап жизненной зрелости и мудрости, переходной период от земного бытия к Вечной Жизни.
Христианство принципиально не против
увеличения продолжительности земной жизни
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Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков
Аннотация. Исследования проблемы гуманизации взаимоотношений учителя и студентов свидетельствуют, что личностно – ориентированное воспитание гармоничной личности в
современных условиях является важнейшей задачей.
Ключевые слова: воспитание, личность, гуманизация, гармония, взаимоотношения, учитель.
Анотація. Крайня Н.В. Проблема гуманізації взаємовідносин
учителя та студентів. Дослідження проблеми гуманізації
взаємовідносин учителя та студентів свідчать, що особисто –
орієнтоване виховання гармонійної особистості у сучасних
умовах є найважливішою задачею.
Ключеві слова: виховання, особистість, гуманізація, гармонія, взаємовідношення, учитель.
Annotation. Krayniaja N. Problem of humanization of mutual
relations of teacher and students. The investigation of problem of
humanism of relations between the teacher and student evidences
that personally-competent education of harmonistic personality in
contemporary conditions are the main aim.
Key words: upbringing, personality, humanism, harmony, relations, teacher.

Введение.
Проблема демократизации общества
связана с необходимостью гуманизации отношений всех сфер социальной жизни. Преобразовать
коренным образом нынешнюю действительность
может только человек с высоким уровнем самосознания, творческой активности, ответственности, руководствующийся в своих действиях гуманистическими установками и ценностями.
Такого человека может воспитать только такая
система воспитания, в которой приоритет отдается воспитанию человека свободного, самоценного, самоопределяющегося, способного к взаимодействию с людьми на гуманистической
основе.
В связи с этим разработка гуманистических основ воспитания в учебно-педагогическом
процессе становится важнейшей задачей. Именно через гуманизацию отношений воспитание
может помочь студенту осознать реальность «как
мир человека», как взаимодействие людей, как
процесс их деятельности, как совокупность ее
результатов, ввести воспитанника в силовое поле
культуры, развить у него подлинно человеческое.
Актуальность проблемы обусловливается и стойкостью все еще не изжитых авторитарных традиций воспитания. Несмотря на провозглашение воспитуемого субъектом собственного
развития, в системе воспитания нередко продолжают относиться к нему как к объекту педагогического влияния, а категория воспитания в
большинстве случаев укладывается в привычные
действия: потребовать, указать, подсказать, проконтролировать. Почти не применяются демократический и интегративный стили педагогического общения, способствующие развитию
гуманных взаимоотношений. Недостаточно вниХарків-Донецьк 2005

219

Педагогічні та біологічні науки, фізичне виховання і спорт

человека, однако, по словам Ирины Силуяновой,
«продолжительность жизни человека зависит от
нравственных способностей человека, а не от
особенностей питания, физкультурных комплексов, закаливания и прочих фиксированных биофизиологических факторов» [2]. Сама Библейская история и История Христианской Церкви
тому свидетели.
Например, праведный Ной прожил девятьсот пятьдесят лет, праведный Авраам – сто
семьдесят пять. Строки Святого Писания (Втор
34, 7) говорят: «…Моисею было сто двадцать
лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась…». Так же
известно продолжительность жизни Апостола
Иоанна Богослова, который единственный среди
апостолов умер естественной смертью в 108 летнем возрасте. Да и в настоящее время праведные
христиане отличаются долголетием. Преподобный Иона Киевский Чудотворец, основатель
Свято-Троицкого Ионинского монастыря, родился в конце восемнадцатого, а умер в начале двадцатого столетия, прожив аскетическую, подвижническую жизнь, более две трети которой
был монахом.
Выводы.
Исходя из накопленного тысячелетиями
опыта христианской антропологии, следует, что
«качество жизни», предполагает не столько материальный уровень благополучия стареющего
человека, сколько духовный опыт Богообщения,
что возможно только, пребывая в Церкви Христовой.
Секулярная западная идеология потребительства, основанная на идолопоклонении золотому тельцу, рассматривает «качество жизни»,
как только лишь материальное благополучие
индивида, и, как один из механизмов реального
увеличения продолжительности жизни человека.
Основы подобных представлений базируются на
марксиском «бытие, которое определяет сознание».
Однако, с христианской точки зрения,
подобные направления геронтологии некорректны, вследствие своей неопределенности и несовершенности.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблемхристианских взглядов на проблему
продолжительности жизни человека.
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мания уделяется диалогу как встрече субъекта с
субъектом, в котором каждый самодостаточен и
самоценен, отсутствуют продуктивные технологии воспитания и инновационные формы и методы формирования гуманности. Все еще на низком уровне находится психологическая культура
воспитателя и воспитанника, отсутствует целостность и система воспитания гуманных отношений. Поэтому исключительную значимость
проблемы гуманизации воспитания подчеркивается в Концепции национального воспитания, в
которой гуманизация воспитания названа одним
из основных принципов формирования гуманной
личности ребенка, источником его жизненных
сил[3].
Важность проблемы гуманизации взаимоотношений учителя и учащихся вызывает постоянный интерес исследователей, что находит
отражение в научной литературе. Предметом
исследования философов, прежде всего, является
категория «отношения», которую они характеризуют сквозь призму связей личности с окружающей средой. (Л.М. Архангельский, Л.П. Буева,
М.С. Каган, Л.Б. Старавойтенко.)
Психологический аспект гуманистического воспитания раскрыт в трудах Г.А. Балла,
И.Д. Беха, А.А. Бодалева, М.И. Боришевского,
А.В. Киричука и др. исследователей, положивших в основу своих концепций субъект – субъектное взаимодействие личности, механизмы
рефлексии, ее саморазвитие[1].
Гуманизация воспитания как источник
гуманитаризации образования освещена в современных исследованиях, в частности, в концепции
гуманитаризации образования С.И. Гончаренко,
Ю.Ч. Малеванного. Особое значение имеют исследования ученых, разрабатывающих проблему
гуманизации взаимоотношений педагогов и воспитанников (Ш.А. Амонашвили, В.А. Белоусова,
А.Н.Бойко, М.А. Вейт, В.А. Киричок и др.). В
работах раскрываются педагогика отношений, в
основе которой лежит новая философия воспитания, рассматривающая мир как взаимодействие людей, а самого человека как высшую ценность, «меру всех вещей».
Работа выполнена по плану НИР Горловского государственного педагогического института иностранных языков.
Формулирование целей работы.
Деформация жизненных ценностей и
идеалов молодежи, ее духовная деградация,
снижение уровня общей культуры юношей и
девушек настоятельно требуют поиска продуктивных подходов и воспитательных технологий,
направленных на преодоление этих кризисных
явлений. Анализ психолого – педагогической
литературы показывают, что антикризисный потенциал содержится в гуманистическом воспитании и в частности в гуманизации взаимоотношений педагогов и воспитуемых. На основе
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гуманизации взаимоотношений можно конструировать формирование полноценной личности,
ее внутреннего мира, регулировать поведение
воспитанников, решать задачи их творческого
развития и саморазвития.
Изучение практики воспитания свидетельствует о том, что своими взаимоотношениями с учащимися педагоги воспитывают субъектов
собственной
жизни,
способных
самостоятельно выбирать жизненную позицию,
гуманно относиться к людям. Занимающимся по
мере своего развития необходимо выработать
собственный вариант жизни, достойный его как
Человека, приобрести опыт полноценных отношений с людьми, утверждать свое человеческое
«я», всесторонне развивать свой личностный
потенциал. Реализация этой задачи может быть
обеспечена личностно ориентированным воспитанием. Оно является решающим фактором очеловечения взаимоотношений педагогов и воспитанников,
формирования
творческой
и
гармоничной личности. Личностный подход в
воспитании предполагает признание воспитуемого высшей педагогической ценностью, отношение к нему как к уникальной и неповторимой
личности.
Ш.А. Амонашвили утверждает, что активная самостоятельная учебная деятельность
студента возможна только при организации процесса обучения, направленного на развитие их
личности. Личность, в целом, определяется системой ее потребностей, мотивов, установок, ориентаций, убеждений. Именно эти константы могут характеризовать целостную личность в
любой деятельности, пробуждать и направлять
внутренние силы на решение любой, даже очень
трудной задачи. Именно эти константы регулируют интенсивность различных психических сил
в зависимости от характера задачи и особенностей ее решения[1].
Результаты исследования.
В своих исследованиях К. Роджерс утверждает, что отношения учителя к воспитуемому должны быть помогающими. Учитель не
формирует человека, стремясь отлить его в форму, придуманную кем-то заранее, он лишь помогает ребенку найти в себе то положительное, что
в нем уже есть, но искажено, забыто, спрятано[4]. Из этого следует, что учитель – как организатор, который направляет свои усилия на
стимулирование, активизацию позитивного потенциала индивида. Эта позиция вытекает из
гуманистических взглядов на сущность человека,
которая заключается в том, индивид стремиться
реализоваться в направлении все большей сложности, самодостаточности, зрелости, компетентности, а в основе человеческой природы лежит
добро. Практика показала, что отношение студентов к учебе зависит от характера самого процесса обучения, от стиля общения между педаго-

гом и учащимся, от способов организации учебного материала и учебно-познавательной деятельности студентов, от системы оценивания
результатов учения. Личностно - ориентированное воспитание базируется на совокупности знаний о человеке, на природном процессе саморазвития личности. Гуманизация взаимоотношений
учителя и студентов на основе личностно ориентированного воспитания предполагает необходимость формирования у каждого отношения к
человеку как к ценности. Как показывают исследования, цель гуманизации педагогического общения может быть достигнута за счет создания
условий для раскрытия и реализации потенциальных возможностей воспитанников как равноправных субъектов общения, обеспечения каждому возможности направить свои усилия на
свободное проявление своего «Я», собственное
волеизъявление, обеспечения свободы выбора
воспитанника. Гуманное отношение учителя к
студенту как к личности означает, что первым
признается вся совокупность человеческих качеств и прав второго, в том числе и права, быть
непохожим на меня, право поступать в соответствии со своими интересами, право на собственную жизнь, отличную от нашей жизни. Главное в
гуманных отношениях учителя и студентов –
отношение к воспитаннику как к высшей ценности, субъекту воспитательного процесса, обладающему индивидуальностью, воображением,
доверием к учителю и к самому себе, открытостью опыту и знаниям. Технология личностно
ориентированного взаимодействия педагога и
воспитанника основывается не на назидании и
контроле, а на понимании и поддержке студента
в развитии его самостоятельности, проявляющейся в деятельности и общении.
Воспитательный процесс, основанный на
личностно ориентированной технологии, не может проходить без обращения воспитанника на
самого себя. Поэтому важно научить его осмысливать свои поступки, прогнозировать последствия собственных поступков для самого себя и
для других людей. Личностно ориентированное
воспитание дает представление студенту о самом
себе как личности, которое проявляется, прежде
всего, в других людях настолько, насколько он
изменяет их духовную жизнь. При таком подходе воспитанник осознает, что он может стать
развитой личностью только в том случае, если
будет совершать добрые дела для другого человека.
Личностная позиция учителя состоит в
человечности, в отношении к себе как к личности, открытости для воспитанника. Воспитательная деятельность педагога направлена на то, чтобы видеть в студенте полноценного партнера,
человека, достойного уважения, а также способствовать становлению и развитию человеческой
личности. Относиться к воспитуемому как к са-
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мобытной личности и не подтягивать студента к
каким-то заранее известным стандартам, а координировать свои ожидания и требования с задачей максимально полного раскрытия возможностей
личностного
роста
воспитанника,
замеченных в процессе общения; использовать в
общении понимание, признание, принятии мнения другого.
Выводы.
Теоретический анализ, анализ практики
воспитания учащихся позволяют прийти к выводу о том, что личностно ориентированное воспитание будет осуществляться наиболее эффективно в том случае, если:
§
будет присутствовать отношение к воспитаннику как к высшей педагогической ценности, утверждение его человеческого достоинства;
§
будет культивироваться диалогическая стратегия взаимодействия со студентами на основе открытости, доверия и полифонии
мышления;
§
будет обеспечен благоприятный климат для
раскрытия всех сущностных сил воспитанника;
§
педагог и воспитуемый активно включают
свои «Я» в сознание, чувства, волю друг
друга посредством активного участия в
творческой социально – полезной совместной деятельности;
§
будет обеспечено ценностное отношение
учителя и учащихся к самим себе.
Учение – значительная часть жизни ребенка. Поэтому, одна из важнейших своих педагогических задач в настоящее время состоит в
том, чтобы эта жизнь была полнокровной, яркой,
эмоционально богатой, а само обучение переживалось бы учащимся как процесс познания, приносящий радость.
Перспективы.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем гуманизации воспитания в системе подготовки и воспитания будущих учителей гуманитарных ВУЗов.
1.
2.
3.
4.
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ІДЕЇ ВИХОВАННЯ НА ГУМАНІСТИЧНИХ
ЗАСАДАХ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Лівенцова В.А.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання та спорту
Анотація. Розглядається гуманність як одна з важливих загальнолюдських позитивних рис особистості, без сформованості якої не може бути й мови про розвиток і формування більш
складних громадських якостей. Гуманістичне виховання
ставить за мету виховання в молоді переконання в тому, що
найважливішою цінністю людини є її право на повагу, на
щастя.
Ключові слова: гуманістичне виховання, гуманістичні педагогічні ідеї, гуманізм, думки, напрямки.
Аннотация. Ливенцова В.А. Идея воспитания на гуманистических основах: исторический аспект. Рассматривается гуманность как одна из важных общечеловеческих позитивных
черт личности, без сформирования которой не может быть и
речи о развитии и формировании более сложных общественных качеств. Гуманистическое воспитание ставит за цель
воспитать у молодежи убеждения в том, что самая главная
ценность человека – это ее право на уважение и счастье.
Ключевые слова: гуманистическое воспитание, гуманистические педагогические идеи, гуманизм, мнения, направления.
Annotation. Liventsova V.A. Ideas of education on humanism
bases: history aspect. Humanism is one of the important human
positive characteristics of personality. Humanistic education
becomes to educate students, that the value of main is a law on
respect and happiness.
Key words: humanism, human positive characteristic, personality,
pedagogical ideas, humanistic education.

Вступ.
Прогресивною тенденцією розвитку сучасної школи є пошуки шляхів гуманізації педагогічного процесу. Успішне розв'язання цієї проблеми значною мірою залежить від вивчення та
правильного використання надбань кращих зразків педагогічної теорії та практики. Слово "гуманізм" походить від латинського „humanus” що
означає "людяний", „людський". Цей термін введений в 1808 р. німецьким педагогом
Ф.Нітхаммером на основі слова "гуманіст", яке
виникло в кінці XV ст., і найчастіше використовується для визначення прогресивного напряму
культури суспільства, який визнає ставлення до
людини як найвищої цінності, захист права особистості на свободу, щастя, всебічний розвиток і
прояв своїх здібностей.
Поняття "гуманізм" найчастіше вживається як філософсько-ідеологічне, як назва філософської системи. "Гуманізм – історично змінна
система поглядів, яка визначає цінність людини
як особистості, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх здібностей" [11]. Гуманність
виступає психічним поняттям, у якому відображається одна з найважливіших рис спрямованості особистості.
Сьогодні гуманність є однією з важливих загальнолюдських позитивних рис особистості, без сформованості якої не може бути й мови
про розвиток і формування більш складних громадських якостей. Гуманістичне виховання ставить за мету виховати в молоді переконання в
тому, що найважливішою цінністю людини є її
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право на повагу, на щастя.
Перші гуманістичні педагогічні ідеї знаходять своє відображення в концепціях виховання стародавнього світу й античності. Особливу
цінність серед гуманістичних ідей мислителів
античності має ідея природоподібного виховання, згідно з якою педагог повинен зважати на
закладені природою в дитині життєві сили і намагання пізнати світ.
Гуманістичні ідеї античності знайшли
свій розвиток у філософії і педагогіці Відродження, представниками якої є В. Дефельтре, Е.
Роттердамський, Т. Мор, Ф. Рабле, М. Монтель,
Т. Кампанелла та ін. В центр уваги педагогічних
дій вони поставили культ життєрадісної, гармонійно розвиненої людини, яка вміє цінувати життя й насолоджуватися ним. Педагоги-гуманісти
заперечували все, що заважало духовній свободі
людини.
Одну з перших спроб організації виховання на гуманістичних засадах зробив італійський педагог Вітторіно Гамбольді де Фельтре
(1378-1446). Він прославився як humanifatus
(„батько всякої гуманності”), створивши школу,
яку назвав "Дім радості". У його школі вивчалися класичні мови і література, математика, астрономія, велике значення надавалося гармонійності в розвитку духовних і фізичних сил учнів,
стимулювалася їхня активність. Основними засобами виховання були ласка та збудження інтересу. Каральні міри вважалися злом і допускалися лише в окремих випадках.
Ці гуманістичні ідеї знайшли свій подальший розвиток у працях Т. Мора і Т. Компанелли. Так, Т.Мор (1478-1535) висунув ідеї рівного
суспільного виховання, навчання рідною мовою,
однакової вищої освіти для чоловіків і жінок,
широкої організації самоосвіти дорослих. Він
підкреслював особливу роль трудового навчання.
Проте гуманістам цього періоду характерна непослідовність і протиріччя, які знайшли
відображення в тому, що гуманістична проблематика носила в деякій мірі аристократичний
характер. Виступаючи проти духовної диктатури, церкви, мислителі Відродження одночасно
намагатись гуманізувати релігійні ідеї та обряди.
Їхні ідеї гуманності, свободи, творчості, загальної освіти були абстрактними з тієї причини, що
не співвідносилися з конкретними соціальними
умовами.
Новий етап розвитку гуманістичної педагогіки пов’язаний із діяльністю Френсіса Бекона (1561-1626) та Яна Амоса Коменського
(1592-1670). Гуманізм Я.Коменського знайшов
своє відображення в запереченні всякого насильства. Людина дія нього – це "найдосконаліше
творіння", це "дивовижний мікрокосмос".
Я.Коменський пов’язав гуманістичні прагнення з
розробкою педагогічної теорії, в якій значно випередив своїх сучасників. Виступаючи за всеза-

гальне та рівне для всіх навчання, за єдину для
всіх школу, великий педагог розробив цілісну
систему навчання, виховання і розвитку особистості дитини [6].
Особливе значення для розвитку гуманістичної педагогіки мали погляди французьких
філософів-матеріалістів – Ж.Руссо, Д.Дідро,
А.Гельвеція, Вольтера, Д.Аламера та ін.
Ж. Руссо найголовнішим із прав людини
вважав свободу; виступав проти схоластичної
школи з її суворою дисципліною, тілесними покараннями та приниженнями особистості учня.
Він вимагав поважати особистість учня, добре
знати його вікові особливості, рахуватися з його
інтересами і запитами. Ж.Руссо надавав великого
значення ролі вихователя, яку розумів по-своєму:
вихователь лише наштовхує свого вихованця на
вирішення запитання, керує його інтересами так,
щоб сама дитина не помітила цього, організовує
всю сферу діяльності, весь навколишній вплив на
вихованця так, щоби підказати йому певні напрямки дій. Таким чином, Руссо пропонував
створити для дитини розвиваючу атмосферу;
проголошені ним принципи виховання відрізнялися новизною та оригінальністю [6].
Велике значення для розвитку гуманістичної педагогіки на рубежі ХVIII-ХІХ ст. мали
ідеї німецької класичної філософії (Кант, Фіхте,
Шеллінг, Гегель), основоположником якої став
Еммануїл Кант. Людина, на думку Канта, має
двояку характеристику. З одного боку, вона –
частина світу, частина природи і підкоряється
природним закономірностям. З іншого – носій
духовного начала. Тільки людина, як творіння
спроможне мислити, сама ставить перед собою
цілі, може бути ідеалом краси, ідеалом досконалості. Е.Кант бачив у вихованні тайну удосконалення людського роду. Саме тому основний
обов’язок людини в тому, щоби вдосконалювати,
навчати себе, розвивати в собі моральні якості
[4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання мети роботи.
Мета дослідження – спроба впровадити
гуманістичний принцип доброчинності і людинолюбства в стосунках. Обґрунтувати необхідність утвердження добра, любові, щирості, справедливості як гуманістичних засад людського
співжиття.
Результати дослідження.
У вітчизняній гуманістичній педагогіці
середини XIX – початку XX ст. виділяють три
основних течії: абстрактну, практичну, універсальну. Абстрактні гуманісти (М.Добролюбов
М.Пирогову Д.Писарєв) поставили права дитини
нарівні з правами дорослого, проголосила повагу
до її особистості. І хоч у їх поглядах основні акценти були переміщені на висунення теоретич-
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них положень, значення абстрактного гуманізму
як самостійного явища в педагогіці не можна
недооцінювати. Саме абстрактні гуманісти першими в середині 50-х рр. XIX ст. привернули
увагу до проблеми гуманізації освіти [2].
Для практичних гуманістів характерна
орієнтація на вдосконалення традиційної системи навчання і виховання відповідно до висунутих теоретичних положень. У практичному гуманізмі можна виділити наступні напрямки:
1.
Національний. Цей напрямок був представлений К.Ушинським, В.Водовозовим, С. Рачинським, які особливу увагу приділили змісту
освіти з урахуванням народних національних
особливостей.
2.
Психологічний. Його представниками
були П.Каптерєв, П.Лесгафт, А.Нечаєв, котрі
займалися питанням психологічного обґрунтування навчального процесу, наукового підходу
до вивчення особистості дитини.
3.
Еволюційний (В.Вахтерев). Ним зроблено
спробу додати теорію еволюційного розвитку до
педагогіки, доводячи можливість побудови навчального процесу на основі бажання кожної
дитини до розвитку.
Всі ці три напрямки поєднує прагнення
педагогів принципово змінити відношення між
учителями та учнями.
Основоположником національної гуманістичної течії вважається К.Ушинський. Для
виховання гуманності людини, на думку
К.Ушинського, недостатньо одного розуму, пізнання. Великий моральний вплив має оточення.
К.Ушинський звертає увагу на формування мотиву поведінки дітей в сім’ї, підкреслює, що здебільшого в сім’ях спостерігаються егоїзм, самолюбство, жадібність у поведінці дітей; що під
поняттям „стати людиною” мається на увазі зовсім інше – вихід у люди, тобто набуття певного
становища у суспільстві. Педагог виступає проти
формалізму у вихованні гуманних стосунків між
людьми.
У статті „Про моральний елемент в російському вихованні” автор радить не говорити
дитині про відомі духовні істини, які не знаходять підкріплення у навколишньому житті. Педагог приділяє велику увагу праці в гуманістичному вихованні. При цьому він наголошує на тому,
що тільки та праця сприяє гуманістичному вихованню молоді, яка спрямована на користь, на
духовний розвиток людини і здійснюється на
засадах свободи. Тільки внутрішня, духовна, животворна сила служить джерелом людської гідності, а разом з тим моральності, і щастя. Виховання має дати дитині звичку до праці, повагу до
людини, яка добре працює. Для цього слід враховувати посильність праці, щоб вихованець зміг
подолати
певні
труднощі.
Ці
думки
К.Ушинського вказують шлях гуманістичного
виховання: виховання поваги до людини, до її
Харків-Донецьк 2005
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праці, до її моральної волі.
Заслуговують особливої уваги і гуманістичні ідеї П.Каптерєва, автора багатьох праць з
педагогіки і психології, історії педагогіки і дидактики. Згідно з ідеєю розвиваючого навчання він
висунув принцип свободи в освіті, який трактується, як можливість вільного вибору навчального курсу учнями. Школа повинна запропонувати
їм різні комбінації навчальних предметів згідно з
потребами їхньої „власної природи”. При цьому
права всіх учнів після закінчення навчального
процесу повинні бути однаковими з тієї причини,
що всі отримують однакову вищу освіту. Основу
гуманістичної педагогіки П.Каптерєва складають
знання та розуміння дитячої природи [5].
Яскравим представником психологічного напрямку в педагогіці був П.Лесгафт – лікар і
педагог. Він створив оригінальну для того часу,
науково обґрунтовану і гуманізовану за своєю
суттю систему гуманістичного виховання, у якій
особлива роль відводилась фізичному розвитку
дитини. Водночас П.Лесгафт наголошував на
тому, що фізичне виховання має бути органічно
пов’язане з розумовим, моральним та етичним.
Для успіху шкільної справи, на думку
П.Лесгафта, важливо точно виявити завдання
школи, тому що їх невизначеність створює зайві
труднощі [7].
До психологічного напрямку необхідно
віднести і так звану експериментальну педагогіку (А.Нечаєв, Н.Румянцев та ін.). На відміну від
традиційної педагогіки, основу якої складає спостереження за іншими людьми, експериментальна спирається на досліди. Традиційна педагогіка
була пов’язана з філософією, логікою, етикою,
експериментальна – з фізіологією, гігієною, антропологією.
Одним із відгалужень практичного гуманізму є „еволюційна” педагогіка В. Вахтерова.
Головна ідея його теорії – природне бажання
дитини до розвитку, яке необхідно враховувати
при вдосконаленні традиційної системи. Основним у педагогічній теорії В.Вахтерова є положення про свободу, яка є справжньою основою
та необхідною умовою розвитку, без свободи
немає розвитку. Таке тлумачення свободи зближує його з прихильниками універсального гуманізму (вільного виховання). В.Вахтеров визначив
основні риси „прогресивної”, „раціональної” педагогіки, які передбачають відношення між учителем та учнем на гуманній основі. Педагогіка,
на його думку, повинна базуватися на спостереженнях за дітьми, за тим, як проявляється їх природне бажання розвиватися, як воно змінюється
під впливом віку, роду, тих чи інших явищ зовнішнього середовища. В.Вахтеров підкреслював,
що кожна людина, будучи яскравою особистістю, вносить в життя свою долю нового, оригінального, особистого, того, чого ще не було ні в
кого з членів її родини. Саме тому він говорив,
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що „виховання – це найвище з мистецтв”, а педагогічна діяльність потребує стільки ж розуму,
скільки і серця [2].
Всі три напрямки практичного гуманізму в педагогіці – національний, психологічний та
еволюційний – мали на увазі вдосконалення системи навчання і виховання. На відміну від них
універсальний гуманізм (Л.Толстой, С.Шацький,
С.Дурилін, А.Зеленко) намагався виходити з
природних особливостей дитини. Його представники визнавали самостійну цінність особистості
кожної дитини, її індивідуальність, притаманну
кожній дитині творчість та заперечували існування цілей і методів навчання, які не враховували б її інтересів і бажань. Діти та дорослі мають
рівні права, і роль дорослої людини, педагога
полягає в сприянні розвитку унікальності дитини. Педагог займає не пасивну, а активну позицію, яка не може бути відкритою.
Як бачимо, у прогресивних представників педагогічної думки кінця XIX – початку XX
ст. має місце не тільки проголошення гуманістичних ідей, а й намагання представити їх у певній
системі, виділити головне, дати наукові обґрунтування, випробувати на практиці. У цьому полягає теоретична і практична значущість педагогічної спадщини для розвитку гуманістичної
педагогіки в наш час.
Перші кроки в розробці наукових основ
діяльності нової гуманістичної школи пов’язані з
іменем П.Блонського. Основна ідея, яку розвивав
П.Блонський у своїх наукових роботах, така:
школа повинна стати орієнтацією не тільки для
навчання, а й для всього життя дитини. Він притримувався тієї думки, що в народній школі дитина повинна перш за все не здобувати теоретичні знання, а вчитися жити. Майбутня школа має
бути яскраво гуманістичною школою, школою
людяності в повному розумінні цього слова. Її
основа – діяльність самої дитини. Вчитель лише
співробітник, помічник, керівник дитини в її власній праці.
Висновки.
Серед вітчизняних педагогів сучасної
доби найбільше займався розробкою теоретичного обґрунтування принципів гуманізму і втілення
їх у практику В.Сухомлинський. У своїй творчі
діяльності він особливу увагу приділяв гуманізації міжособистих взаємин. Гуманістичне ставлення до інших великий педагог підносить до
рівня громадянського обов’язку кожної людини.
Гуманістичне
виховання,
на
думку
В.Сухомлинського, починається з перших років
свідомого життя дитини, до того, як вона зможе
осмислити те, що доброта людини – це вершина
моральності та культури спілкування її з навколишнім світом. Уже в дошкільному та молодшому шкільному віці слід розкривати перед дітьми
загальнолюдські форми гуманних взаємин, їх
азбуку, оскільки в цьому віці діти піддаються

емоційним впливам.
Засвоєння норм гуманних взаємин є, на
думку В.Сухомлинського, важливим етапом формування гуманістичної поведінки. Остання стає
досягненням особистості лише за умови, що її
активна діяльність несе в собі загальнолюдські
цінності.
Гуманізм
і
щастя
людини
В.Сухомлинський пов’язує в єдине ціле. Він розглядає щастя як процес постійного збагачення
духовними цінностями, насамперед, гуманістичними: добротою, чуйністю, повагою до людей,
здатністю до співпереживання, щедрістю та іншими рисами В.Сухомлинський закликав вихователів і вихованців навчити один одного поважати людину, „бачити її і бачити правильно,
цінувати її світ” [10].
Розкриваючи шляхи гуманістичного виховання, В.Сухомлинський вказував на необхідність уже в дитинстві привчати до того, щоби
кожна людина вкладала свої сили в іншу людину, бачила в інших людях, як у дзеркалі, свої душевні пориви, прагнення. Формування потреби в
іншому вимагає, на думку В.Сухомлинського,
виховання здатності бути спрямованою не на
себе, а на інших людей. Така здатність є передумовою та результатом гуманістичної педагогіки
в цілому. Ці та інші положення педагогічної спадщини В.Сухомлинського покладено в основу
гуманістичної педагогіки сьогодення.
Серед принципів національного виховання нині виділено принцип гуманізації, який
узагальнює вимоги до цього напряму виховання:
створення умов для формування найкращих якостей, здібностей дитини; гуманізація взаємин
між вихователями і вихованцями, повага до особистості учня, вчителя, розуміння їхніх запитів,
інтересів, гідності. Сьогодні особливо потрібні
такі якості, як совість, милосердя, людяність.
Гуманістичне виховання має бути поставлене в
центр навчально-виховного процесу. Звернення
до теоретичної спадщини минулого покликане
допомогти успішному розв’язанню цієї важливої
проблеми.
Перспективи.
Привчати в дитинстві до того, щоб кожна людина вкладала свої сили в іншу людину,
бачила в інших людях, як у дзеркалі, свої душевні пориви, прагнення.
Формування потреби в іншому вимагає,
на думку В. Сухомлинського, виховання здатності бути спрямованою не на себе, а на інших людей. Така здатність є передумовою та результатом гуманістичної педагогіки в цілому. Ці та
інші положення педагогічної спадщини покладено в основу гуманістичної педагогіки сьогодення.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
виховання на гуманістичних засадах.
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ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Максимова Т.В.
Донецкий институт социального образования
Аннотация. Статья посвящена изложению основных принципов гуманизации системы образования. В статье обосновывается необходимость гуманизации процесса обучения и рассматриваются
условия
построения
гуманитарного
образования, основанного на современных педагогических
технологиях и на методологических принципах современного
общества. Анализируется роль педагога в реализации модели
гуманитарного образования. Указывается, что гуманизация
включает в себя систему мер, направленных на приоритетное
развитие общекультурных компонентов в содержании образования и на формирование личности обучаемых.
Ключевые слова: гуманизм, гуманизация системы образования, принципы и закономерности гуманизации процесса
обучения, содержание процесса гуманизации.
Анотація. Максімова Т. В. Проблеми гуманізації в системі
освіти. Стаття присвячена викладу основних принципів гуманізації системи освіти. У статті обґрунтовується необхідність гуманізації процесу навчання й розглядаються умови
побудови гуманітарної освіти, заснованої на сучасних педагогічних технологіях і на методологічних принципах сучасного суспільства. Аналізується роль педагога в реалізації
моделі гуманітарної освіти. Вказується, що гуманізація містить у собі систему засобів, спрямованих на пріоритетний
розвиток загальнокультурних компонентів у змісті освіти й
на формування особистості тих, яких навчають.
Ключові слова: гуманізм, гуманізація системи освіти, принципи і закономірності гуманізації процесу навчання, зміст
процесу гуманізації.
Annotation. Maksimova T.V. The problem of humanization in the
system of education. The article is dedicated to the account of
major principles of humanization in the system of education. In
the article the necessity of humanization in the process of education is proved and also the conditions of the construction of liberal education based on the contemporary pedagogical technologies and on the methodological principles of modern society are
rated. The role of a teacher in the achievement of the model of
liberal education is analyzed. It is mentioned that the humanization includes the system of measures which is directed to the
priority development of generally cultural components in the
educational content and to the formation of a trainee’s personality.
Key words: humanism, humanization of educational system,
principles and regularities of humanization in the process of education, the matter of the process of humanization.
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Введение.
Современное общество находится на переломном этапе своего развития. Он характеризуется переоценкой ценностей, критикой и преодолением того, что мешает дальнейшему
движению вперед. Высшим гуманистическим
смыслом социального развития становится утверждение отношения к человеку как высшей
ценности бытия.
Человек как самоцель развития, как критерий оценки социального процесса представляет собой гуманистический идеал происходящих в
стране преобразований. Поступательное движение к этому идеалу связано с гуманизацией жизни общества, в центре планов и забот которого
должен стоять человек с его нуждами, интересами, потребностями [3]. Поэтому гуманизация
образования рассматривается как важнейший
социально-педагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции построения функционирования системы образования [5].
Очевидно, что затронутая проблема действительно вызывает живой интерес. Проблема
гуманизации в системе образования нашла отражение в работах, которые касаются вопросов
гуманистической педагогики и гуманизации обучения [1], [3]. Авторы статей анализируют, систематизируют и оценивает различные попытки
решения проблемы гуманизации в системе образования, знакомят читателя с основными идеями
гуманизации и духовности современного образования[2], [4]. При этом необходимо учитывать,
что гуманизация учебно-воспитательного процесса возможна при реализации целого комплекса требований [4]. Ш.А. Амонашвили и другие
предлагают в процессе обучения придерживаться
определенных гуманистических позиций, которые предопределяют установление гуманных
отношений между педагогом и студентами и между самими студентами [2].
Гуманизация – ключевой элемент нового
педагогического мышления, утверждающего
полисубъектную сущность образовательного
процесса. Основным смыслом образования в
этом становится развитие личности [2]. А это
означает изменение задач, стоящих перед педагогом. Если раньше он должен был передавать
знания обучаемым, то при гуманизации образования появляются проблемы, связанные с определением новых задач, которые способствуют
всеми возможными способами развитию студента. Подобная переориентация влечет за собой
изменение методов и приемов педагога, которые,
в свою очередь, нужно изучить и апробировать.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института социального образования.
Формулирование целей.
Цель исследования: раскрыть смысл
идеи гуманизации системы образования. Задачи
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исследования: определение целей, основных
принципов гуманизации процесса обучения, содержания и технологии образования.
Результаты исследования.
Гуманизация образования может быть
рассмотрена
как
важнейший
социальнопедагогический принцип, отражающий современные общественные тенденции в построении и
функционировании системы образования. Сущность данного феномена выявляется на пересечении таких смысловых координат, как условие
(фактор), процесс, образ жизни, педагогическая
ментальность.
По своим целевым функциям гуманизация образования является условием (фактором)
гармоничного развития личности, обогащения ее
творческого потенциала, роста сущностных сил
и способностей. Она представляет собой процесс, направленный на развитие личности как
субъекта творческой деятельности. Гуманизация
образования составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и воспитанников,
предполагающую установление подлинно человеческих (гуманных) отношений между ними в
образовательном процессе. Гуманизация образования связана с развитием творческих возможностей человека, созданием реальных условий для
обогащения интеллектуального, эмоционального, волевого и нравственного потенциала личности, стимулированием у нее стремления реализовать себя через активно-неадаптивные действия,
расширяющие границы саморазвития и самоосуществления. Такая идеальная гуманистическая цель образования позволит вывести каждого
человека в его индивидуальном развитии на передний край человеческой культуры.
Смыслом педагогического процесса становится развитие студента, обращенность к его
внутреннему миру, его индивидуальности. Иначе
говоря, в педагогическом аспекте феномен становления гуманизации образования означает не
что
иное,
как
диалогизацию
учебновоспитательного процесса, содержательной основой которой становится в том числе и познавательная активность обучаемых.
Зарождение личностно-гуманистических
технологий в обучении происходит, когда совместная деятельность студента и преподавателя
переходит на уровень взаимного принятия и обмена ценностями, что обеспечивается соответствующим содержанием и методами обучения. Для
реализации гуманистической направленности
обучения отнюдь не достаточно лишь этических
установок педагога. Преподавателю необходимо
овладеть также и технологиями обучения, предполагающими активное включение деятельности
студента в структуру процессов саморазвития.
Гуманистически
ориентированный
учебный процесс предполагает новые цели образования, в которых приоритетными являются

общечеловеческие ценности и индивидуальность
студента и, одновременно, обеспечение самореализации педагога; новое содержание образования, в котором ведущую роль играет общечеловеческий ценностный аспект, а не обезличенная
информация о внешнем мире; иной по сравнению с традиционным характером общения в системе "педагог-педагог”, "педагог-студент"",
"студент-студент", атмосфера взаимного доверия, творческое взаимодействие, диалог, стимулирующие самореализацию преподавателя и
обучаемого; в процессуально-методическом аспекте - выбор педагогами и студентами форм и
методов обучения, предполагающих активное
включение в структуру деятельности учения
процессов саморазвития.
Ведущие педагоги и научные исследователи предлагают в процессе обучения придерживаться определенных гуманистических позиций,
которые предопределяют установление гуманных отношений между педагогом и студентами,
между самими студентами. Это, прежде всего,
управление обучением с позиции потребностей и
интересов студентов. Содержание обучения и
воспитания, то есть база для организации студенческой жизни, определяется в основном вне
зависимости от их личных интересов и потребностей. Психолого-дидактическая задача заключается в том, чтобы обучаемые приняли это содержание, заинтересовались им, увлеклись
учебно-познавательной деятельностью. При таком подходе целеполагание и подбор средств
будут строиться с максимальным учетом особенностей познавательной сферы студентов. Педагог должен действительно верить в возможности
каждого воспитанника и любые отклонения в его
развитии рассматривать, в первую очередь, как
результат недифференцированного методического подхода к нему. Воспринимать естественные
его неудачи как его неспособность и реагировать
на это осуждающее - негуманно по отношению к
личности студента.
Сотрудничество педагога со студентами
в процессе обучения предполагает объединение
их интересов и усилий в решении познавательных задач, при этом студент чувствует себя не
объектом педагогических воздействий, а самостоятельно и свободно действующей личностью.
Гуманистически
ориентированному
преподавателю необходимо обладать позитивным отношением к личности студента: он принимает ее такой, какая она есть, понимая необходимость коррекции отдельных ее качеств с
учетом общего положительного отношения; открытость педагога противопоставлена формальному ролевому поведению, не допускающему
проявления эмоций и чувств помимо этой ролевой установки и выполняемых им функций
предметника; эмпатическое понимание предполагает, что преподаватель оценивает студента не
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столько с позиций социально-нормативных требований, сколько исходя из собственных оценок
и ценностей обучаемого.
При таком подходе целью процесса обучения должно являться самовоспитание студентом в себе личности. Научные знания в таком
случае выступают как средство достижения этой
цели.
Гуманистическая ориентация предполагает не отказ от универсальных педагогических
технологий, а их вариативность в зависимости от
индивидуальных особенностей студента. В то же
время необходимо иметь в виду, что, если в рамках одной образовательной системы технологии
могут и должны варьироваться, сочетаться,
взаимодополняться, то модель обучения, определяющая общую концепцию работы учебновоспитательного учреждения, должна быть единой. Однако ее выбор представляет в настоящее
время
для
руководителей
учебновоспитательных учреждений большую сложность.
При этом необходимо учитывать, что
гуманизация учебно-воспитательного процесса
возможна при реализации целого комплекса требований. Выделяют следующие:
- безоговорочное принятие студента, устойчиво положительное отношение к нему;
- проявление уважения к личности и
поддержание чувства собственного достоинства
в каждом;
- осознание права личности быть не похожей на других;
- предоставление права на свободу выбора;
- оценка не личности студента, а его деятельности, поступков;
- способность чувствовать каждого студента, смотреть на проблему глазами конкретного студента с его позиций;
- учет индивидуально-психологических
и личностных особенностей (тип нервной системы, темперамент, особенности мышления, способности, интересы, потребности, мотивы, направленность,
сформированность
положительной Я-концепции, активность).
Итак, интеграция знаний о сущности гуманизации образования позволяет выделить основные ее закономерности и систему взаимосвязанных с ними принципов. Сущностная
специфика данных принципов состоит не только
в передаче некоторого содержания базовых знаний и формировании соответствующих им умений, но и в совместном личностном и профессиональном
развитии
участников
образовательного процесса. Они имеют всеобщее
значение, действуют в любых педагогических
ситуациях и при любых условиях организации
образования. Все принципы определенным образом соподчинены, представляя собой иерархичеХарків-Донецьк 2005
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скую систему, причем каждый из них предполагает другие и реализуется только при условии
осуществления всех остальных принципов.
Принципы гуманизации процесса обучения следующие:
- познания и усвоения студентом в педагогическом процессе истинно человеческого;
- познания студентом себя как человека;
- совпадения интересов студента с общечеловеческими интересами;
- недопустимости использования в педагогическом процессе средств, способных спровоцировать студента на антисоциальные проявления;
- предоставления студенту в педагогическом процессе необходимого общественного
простора для наилучшего проявления своей индивидуальности;
- очеловечивания обстоятельств в педагогическом процессе;
- определения качеств формирующейся
личности воспитанника, его образованности и
развития в зависимости от качества самого педагогического процесса.
Опираясь на выводы многочисленных
психолого-педагогических исследований можно
сформулировать закономерности гуманизации
образования.
1. Образование как процесс становления
психических свойств и функций обусловлен
взаимодействием растущего человека со взрослыми и социальной средой.
2. Среди гуманистических тенденций
функционирования и развития системы образования можно выделить главную - ориентацию на
развитие личности. Чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие личности, тем более
свободным и творческим будет становиться человек.
3. Сегодня есть реальная возможность
дать человеку овладеть не только базовыми профессиональными знаниями, но и общечеловеческой культурой, на основе которой возможно
развитие всех сторон личности, учет ее субъективных потребностей и объективных условий,
связанных с материальной базой и кадровым
потенциалом образования. Развитие личности в
гармонии с общечеловеческой культурой зависит
от уровня освоения базовой гуманитарной культуры. Этой закономерностью обусловлен культурологический подход к отбору содержания
образования. В этой связи самоопределение личности в мировой культуре - стержневая линия
гуманитаризации содержания образования.
Культура реализует свою функцию развития личности только в том случае, если она
активизирует, побуждает человека к деятельности. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая
для личности деятельность, тем эффективнее
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происходит овладение общечеловеческой и профессиональной культурой.
Процесс
общего,
социальнонравственного и профессионального развития
личности приобретает оптимальный характер,
когда обучаемый выступает субъектом обучения.
Данная закономерность обуславливает единство
реализации деятельного и личного подходов
Выводы.
Теоретическое осмысление закономерностей и принципов гуманизации образования,
выделение целей обучения позволяет не только
определить стратегическое направление образовательного процесса при его гуманизации, но и
наметить тактическую программу реализации
его гуманистических целей: постановку личностноразвивающих задач; отбор содержания образования, имеющего гуманистический потенциал;
конструирование технологий гуманистически
ориентированного образовательного процесса;
разработку способов проверки результатов сконструированной модели образования и ее коррекции.
Перспективы.
В заключение хотелось бы отметить, что
перечисленное обозначает лишь некоторые пути
реализации идеи гуманизации образования в
формировании нового педагогического мышления. Рассматриваемая проблема включает целый
комплекс задач формирования духовных ценностей человека, что может рассматриваться как
дальнейшая перспектива исследования гуманизации образования. Эта перспектива включает в
себя: разработку концептуальных основ, методологии, теории, технологии программного обеспечения гуманизации образования (разработку
учебных программ, учебных планов, учебников);
систематизацию имеющихся подходов к разработке проблемы.
1.
2.
3.
4.

5.
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НЕЙРОСУДИННІ ПОКАЗНИКИ ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВСПОРТСМЕНІВ ПРИ ГІПЕРБАРИЧНІЙ
ОКСИГЕНАЦІЇ
Ніколенко В.Ю., Таранова Н.А.,
Бондаренко Г.О., Ластков Д.О., Соболєва Н.П.,
Бодаченко Т.П., Мухін І.В., Яременко О.Л.
Донецький державний медичний
університет ім. М.Горького
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Анотація. Вивчено вплив сенсу гіпербаричної оксигенації на
психічну і фізичну працездатність 28 студентів-спортсменів.
Встановлено, що відмічається підвищення фізичної та психічної працездатності через дві доби після сеансу. Підвищується швидкість перероблення інформації і точність влучання у
мішень. Гіпероксія приводить до зниження частоти пульсу,
артеріального тиску, має також нормалізуючий вплив на
вегетативну нервову систему. Сеанс гіпербаричної оксигенації можна використовувати для підвищення працездатності
під час підготовки до змагань.
Ключові слова: студенти, працездатність, гіпербарична оксигенація.
Аннотация. Николенко В.Ю., Таранова Н.А., Бондаренко
Г.А., Ластков Д.О., Соболева Н.П., Бодаченко Т.П., Мухин
И.В., Яременко Е.Л. Нейрососудистые показатели и работоспособность студентов-спортсменов при гипербарической
оксигенации. Изучено влияние сеанса гипербарической оксигенации на психическую и физическую работоспособность 28
студентов-спортсменов. Установлено, что отмечается повышение физической и умственной работоспособности через
два дня после сеанса. Повышается скорость переработки
информации и точность попадания в мишень. Гипероксия
приводит к снижению пульса, артериального давления, оказывает также нормализующее влияние на вегетативную
нервную систему. Сеанс гипербарической оксигенации можно использовать для повышения работоспособности при
подготовке к соревнованиям.
Ключевые слова: студенты, работоспособность, гипербарическая оксигенация.
Annotation. Nikolenko V.Y., Taranova N.A., Bondarenko G.O.,
Lastkov D.O., Soboleva N.P., Bodachenko N.P., Muhin I.V.,
Yaremenko O.L. Neurovessels parameters and serviceability of
students-sportsmen at a hyperbaric oxygenation.
Influencing a session of a hyperbaric oxygenation on mental and
physical serviceability 28 students - sportsmen is learnt. Is placed,
that the rise of physical and mental serviceability in two days after
a session is scored. Is geared up waste-handlings the information
and strike accuracy in the target. The hyperoxia reduces in lowering pulse, arterial pressure, renders also normalizing influencing
at the vegetative nervous system. The session of a hyperbaric
oxygenation can be utillized for rise of serviceability at preparation for competings.
Key words: students, serviceability, hyperbaric oxygenation.

Вступ.
У процесі навчання у вищому навчальному закладі (вузі) студенти виконують велику
кількість учбових завдань і зазнають значних
психоемоційних навантажень, що може приводити до поступового зниження працездатності
[1,6]. Окрім того, багато студентів вузу займаються тренувальним процесом та беруть участь у
змаганнях, які потребують значного напруження
всіх психічних та фізичних резервів організму та
можуть викликати перевтомлення і зрив адаптаційних процесів [8, 15, 16].

4

Зараз в літературі можна знайти дуже
мало даних про можливість регуляції інформаційного стресу [5]. Однією з найважливіших проблем медицини та гігієни індустріально розвинутих країн є синдром хронічної втоми, пов’язаний
із зростанням професійних навантажень. Вважають, що цей синдром, перш за все, пов’язаний із
напруженням розумової праці. Він викликається
довготривалим робочим напруженням, яке веде
до хронічної втоми. Трудова напруга має властивість кумулювати під час інтенсивної діяльності.
Заходи, що розроблені сьогодні для попередження напруження або реабілітації його наслідків,
недостатні та малоефективні [10].
На студентів-спортсменів впливають і
учбове напруження та значні фізичні навантаження під час тренувань, що може приводити до
падіння успішності навчання та зниження результативних показників, особливо під час змагань [2, 15, 16].
Таким чином, досить актуальною є проблема розроблення нових методів для фізіологічного підвищення працездатності студентівспортсменів, особливо на період важливих змагань. Більш значні енерговитрати під час тренувальних навантажень у спортсменів високої кваліфікації у деякій мірі нівелюються підвищенням
ефективності енергетичного обміну [2, 14]. У
реабілітаційному процесі після травм або хвороб
спортсмени багатьох видів використовують гіпербаричну оксигенацію (ГБО) за рахунок чого
їм вдається скоротити час одужання та досягти
кращих результатів відновного лікування, ось
чому постійно зростає використання цього методу фахівцями спортивних клубів: хокеїстами,
волейболістами, футболістами, легкоатлетами
при травмах м’яких тканин, але кількість спостережень ще й досі залишається незначною [18,22].
Вплив ГБО на системи організму людини не обмежується покращанням обміну в тканинах, а
охоплює діяльність серцево-судинної системи,
церебрального кровообігу, легеневої вентиляції,
системи крові та кровотворення, навіть впливає
на імунну систему [9, 17, 19, 20, 21, 23, 26].
Тому одним із шляхів поліпшення працездатності спортсменів під час змагань можуть
бути засоби для поліпшення ефективності енергетичного обміну, і одним із них може бути ГБО
[3, 7, 11, 29].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання мети роботи.
Ціллю роботи було визначити ефективність ГБО як фізіологічного засобу підвищення
працездатності студентів за короткий час.
Дослідження проведено на 28 студентах
із середнім віком 19,9±0,4 років. Їхній середній
зріст становив 1,71±0,02 м, середня вага 66,1±2,8
кг. Серед піддослідних було 22 чоловіка та 6 жіХарків-Донецьк 2005
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нок. Усі вони займалися спортом і мали спортивні розряди. Дослідження проведено з одноразовою гіпербаричною оксигенацією протягом 1
години з тиском 1,5 ата у барокамері типу ОКАМТ [13]. Для оцінки розумової працездатності
проводили визначення швидкості перероблення
інформації та часу зорово-моторної реакції на
приладі “Діагноз-2МА” [12]. Точність виконання
цілеспрямованої діяльності оцінювали при влучанні у мішень діаметром 50 см із нанесеними
стандартними кільцями із зазначенням результату від 1 до 10 балів із трьох серій по 5 проб, а
враховували загальну сумарну кількість балів
[7]. Фізичну працездатність оцінювали за результатом велоергометрії (ВЕМ) із визначенням
пульсу, артеріального тиску (АТ) та розрахунком
PWC170 [15]. Дослідження проводили до сеансу
ГБО, одразу після закінчення сеансу, а також
через 2 доби (48 годин). Статистичну обробку
матеріалу проводили на ліцензійному пакеті
“Stadia 6.0”, а оцінку вірогідності різниці результатів давали за критерієм Ст’юдента.
Результати дослідження.
При визначенні динаміки розумової працездатності одразу після сеансу ГБО відмічали
тенденцію до зменшення часу зорово-моторної
реакції з (0,394±0,008) с до (0,384±0,007) с та
збільшення швидкості перероблення інформації з
(7,54±0,15) біт/с до (7,80±0,14) біт/с, отримано
також зменшення кількості помилок. Вірогідне
покращання часу зорово-моторної реакції до
(0,360±0,007) с та збільшення швидкості перероблення інформації до (8,30±0,16) біт/с відмічали
через 48 годин.
Таким чином, можна дійти висновку, що
гіпербарична гіпероксія покращує на значний час
функціональний стан зорово-моторної реакції за
рахунок поліпшення стану кори мозку, що підтверджують інші дослідження в останні роки
[11]. Окрім того, раніше встановлено поліпшення
функціонального стану інших аналізаторів людини [13, 14].
Результати дослідження влучності у мішень об’єктивно свідчили про підвищення точності виконання випробування зі (111,9±3,8) балів до (119,2±4,5) балів одразу після ГБО. Через
48 годин результати вірогідно поліпшились до
(128,1±4,3) балів у сумарній оцінці порівняно з
початковим результатом (р<0,01 відповідно).
Цей тест підтверджує покращання психофізіологічних показників, свідчить про вірогідне покращання координаторної функції й поліпшення
взаємодії різних функціональних систем у студентів-спортсменів [13]. Велике значення для координаторної функції має стан вестибулярного
аналізатора. В той же час установлено, що ГБО
викликає значне покращання вестибулярної функції [7, 27].
Оцінка фізичної працездатності студентів-спортсменів за результатами велоергометрії
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під впливом ГБО згідно з показником PWC170
виявила тенденцію до його підвищення з
(1202,0±35,9) кгм/хв. до (1259,2±40,4) кгм/хв. і
значне зростання показника через 2 доби до
(1354,1±37,7) кгм/хв. (при p<0,01) (рис.). Таким
чином, через 2 доби після сеансу ГБО значно
зросла фізична працездатність студентівспортсменів, що свідчить про можливість перенесення ними значно більших навантажень, що
надзвичайно важливо у період спортивних зборів
і, особливо, під час змагання [15], малюнок 1.
кгм\хв.
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Мал. 1. Динаміка фізичної працездатності
PWC170 у студентів-спортсменів під впливом
сеансу ГБО
Вивчення динаміки пульсу показало, що
мало місце зменшення частоти пульсу (р<0,05)
одразу після сеансу ГБО, а через 48 годин пульс
майже повернувся до попередніх параметрів.
Відновлення пульсу при виконанні фізичного
навантаження після сеансу ГБО проходило швидше, а його частота була вірогідно меншою, як і
при початковому вимірюванні, так і після велоергометрії (табл. 1). Механізми впливу ГБО на
частоту серцевих скорочень забезпечуються підвищенням активності парасимпатичного відділу
вегетативної нервової системи, а також зменшенням вмісту катехоламінів у плазмі крові [24,
25]. Зменшення частоти пульсу в піддослідних
свідчило про нетоксичний рівень гіпербаричного
кисню [9].
Відомо, що ГБО має значний вплив на
системний та регіональний кровообіг людини [9,
28, 29]. У нашому дослідженні АТ характеризувався зменшенням переважно величин систолічного АТ, а через 48 годин систолічний АТ був
вірогідно меншим від початкового показника
(р<0,05). У той же час діастолічний АТ теж мав
тенденцію до зменшення, але менше виражену.
Динаміка АТ у студентів-спортсменів після сеансу ГБО характеризувалась преважним зменшенням систолічного тиску, а також його вірогідно
меншим значенням при відпочинку вже з першої
його хвилини. Треба зауважити, що найбільша
позитивна динаміка АТ відмічена через 48 годин
після сеансу ГБО (табл. 2).

Таблиця 1
Динаміка пульсу під впливом фізичного навантаження при велоергометрії після сеансу ГБО
__

-

( Х ±S х )
Велоергометрія

Початковий
Перше навантаження
Друге навантаження
1 хвилина
після навантаження
2 хвилина
після навантаження
3 хвилина
після навантаження

перед ГБО
n=28

Вимірювання
після ГБО
n=28

1
71,00±2,05
99,81±1,82

2
65,18±1,66*1
96,96±1,56

153,11±1,85

148,96±1,66

100,59±1,13

95,93±1,06*1

87,89±1,28

83,14±1,34**1

80,07±1,01
***1

78,78±2,01

71,29±2,00**1

71,21±1,59
**1

через 48
годин
n=28
3
68,86±1,83
93,11±1,43
*1
143,64±1,4
6*1
93,18±1,06
*1

*,**,*** - вірогідність різниці між групами p<0,05, p<0,01, p<0,001.
Таблиця 2
Динаміка артеріального тиску під впливом фізичного навантаження при велоергометрії після
__

-

сеансу ГБО ( Х ±S х )

Вимірювання
після ГБО
n=28

Велоергометрія

показник

Початковий

АТс
АТд
АТс
АТд
АТс

1
114,26±2,65
70,56±1,64
138,63±1,53
64,89±1,60
157,33±2,07

2
110,79±1,82
69,18±1,08
134,71±1,71
62,32±1,06
148,86±1,58*1

через 48
годин
n=28
3
106,71±2,26*1
65,79±1,3*1
134,28±1,64*1
61,86±1,24
148,93±1,82*1

АТд
АТс
АТд
АТс
АТд
АТс
АТд

61,04±1,22
134,07±1,82
64,81±1,10
124,89±1,88
65,93±1,02
117,48±1,66
66,59±0,94

60,39±0,95
127,57±1,03*1
63,43±0,95
118,11±1,6**1
69,11±2,34
113,57±1,45
67,21±0,74

60,00±1,19
125,79±1,18***1
62,45±0,75*1
117,86±1,34**1
63,03±0,85
110,68±1,81**1
64,71±1,04

Перше
навантаження
Друге навантаження
1 хвилина після
навантаження
2 хвилина після
навантаження
3 хвилина після
навантаження

перед ГБО
n=28

*,**,*** - вірогідність різниці між групами
p<0,05, p<0,01, p<0,001
Вивчення показників вегетативної регуляції серцевого ритму свідчило, що мода кардіоінтервалів під впливом сеансу ГБО збільшилась з
(1,05±0,02) с до (1,13±0,01) с та (1,21±0,03) с відповідно (при p<0,01), амплітуда моди зменшилася з (30,86±1,46) % до (28,39±1,43) % та
(28,14±1,42) % відповідно (при p<0,05), різниця
між максимальним та мінімальним значенням
трохи зменшилась, показник Ам/х мав тенденцію
до зменшення, а індекс напруги відповідно зменшився з (56,50±4,89) ум.од. до (48,06±5,16)
ум.од. у кінці сеансу та до (47,73±4,35) ум.од.
через 48 годин (при p<0,05) відповідно. Таким
чином, навіть один сеанс ГБО позитивно впливає
на вегетативну регуляцію серцевого ритму, зменшує його частоту та варіабельність, гальмує
активність симпатичного відділу вегетативної

4

нервової системи, що підтверджується й іншими
дослідниками [4,28]. Інші дослідження неодноразових впливів ГБО на парасимпатичну активність виявили її підвищення, що може бути
пов’язане із безпосереднім впливом гіпербаричного кисню на вегетативну нервову систему, бо
рівень регуляторних гормонів у плазмі крові, в
тому числі стресових гормонів (катехоламінів),
кортизола, АКТГ, реніна, альдостерона, майже
не змінюється, і тільки зростає рівень ендотеліну-1 [24, 25].
Тривалий вплив гіпербаричного кисню
викликає значні зміни у клітинах крові: зменшується концентрація гемоглобіну в еритроцитах та
збільшується рівень заліза у плазмі крові, а основні біохімічні показники (білірубін та активність
ферментів печінки) не змінюються [19, 30]. В той
же час відбуваються зміни в антиоксидантних
системах організму людини під впливом гіпербаричного кисню [20]. Тому найбільш вірогідно,
що одноразовий сеанс не викликає змін у основних біохімічних показниках та загальному аналізі крові. Можливість негативних змін більш чутливих функціональних систем в організмі
здорової людини при одноразовій годинній експозиції з тиском кисню 1,5 ата майже відсутня
[9].
Висновки.
Після проведеного дослідження можна
прийти висновку, що одним з альтернативних
методів покращання функціонального стану
спортсменів повинна стати гіпербарична оксигенація, яка може проводитись у разі потреби мобілізації максимальної працездатності перед
спортивними змаганнями та після інтенсивної
тренувальної підготовки, що забезпечує накопичення потрібних енергетичних ресурсів. Такий
напрямок є новим і досить перспективним для
подальших досліджень.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
працездатності студентів-спортсменів.
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ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Носков В.И., Кальянов А.В., Ефросинина О.В.
Донецкий институт управления
Аннотация. В статье рассматриваются принципы и составляющие гуманизации учебной и научной деятельности, проводится оценка результативности взаимодействия участников
учебного процесса в рамках гуманизации субъектсубъектных отношений. На основе результатов научных
исследований установлены приоритеты и проблемы гуманизации высшего образования на современном этапе его развития.
Ключевые слова: Приоритеты, проблемы, принципы, гуманизация высшего образования, субъект-субъектные отношения.
Анотація. Носков В.І., Кальянов А.В., Єфросініна О.В. Пріоритети і проблеми гуманізації вищої освіти. У статті розглядаються принципи та складові гуманізації навчальної та наукової діяльності, здійснюється оцінка взаємодії учасників
навчального процесу в рамках гуманізації суб’єкт-суб’єктних
відносин. На основі результатів наукових досліджень встановлені пріоритети та проблеми гуманізації вищої освіти на
сучасному етапі її розвитку.
Ключові слова: Пріоритети, проблеми, принципи, гуманізація
вищої освіти, суб’єкт-суб’єктні відносини.
Annotation. Noscov V.I., Calyanov A.V., Efrosinina O.V. Priorities and problems of humanization of higher education. The article concerns the principles and components of humanization of
studying and scientific activity. There is also made the interaction
resultivness assessment of studying process participants on the
basis of subject-subject relations humanization. The priorities and
problems of the high education humanization on the modern stage
of its development have been established and formed here.
Key words: priorities, problems, principles, the high education
humanization; subject-subject relations.

Введение
Образование является стратегической
основой развития личности, общества, нации и
государства, будущего страны, наиболее масштабной и человекоемкой сферой социума, его
политической, социально-экономической, культурной и научной организации. Оно рассматривается как способ воспроизводства и наращивания интеллектуального и духовного потенциала
народа, воспитания патриота и гражданина, действенный фактор модернизации общества, укре-

пления авторитета государства в современном
мире [1, с.1].
За годы независимости в Украине определены новые приоритеты развития образования,
создана соответствующая нормативно-правовая
база, начато практическое реформирование отрасли на основе, принятой Кабинетом Министров Программы «Образование. Украина ХХІ
век» [2, с.5].
Вместе с тем, темпы и глубина преобразований не удовлетворяют в полной мере потребности общества, государства и личности.
Для дальнейшего возрождения социума,
формирования интеллектуальной элиты в Украине, становления и развития Государства особо важное значение имеет повышение уровня и
качества подготовки будущих специалистов. Поэтому коренное обновление общества необходимо рассматривать в неразрывной связи с развитием высшего образования и реализацией идей
гуманизации, являющихся проявлением его глубинных потребностей. Отставание в этом приоритетном направлении будет ощутимо влиять
на дальнейшее развитие социальной сферы, отраслей экономики и общества в целом.
В наиболее общем контексте под гуманизацией понимают признание человека как
личности, ее права на свободу, установление
своих способностей, утверждение блага человека
как критерия оценки общественных отношений
[3, с.74].
Анализ современных научных работ по
психологии и педагогике свидетельствует, что
развитие системы высшего образования многих
стран мира предполагает формирование объективных предпосылок для совершенствования
творческой, активной и гармоничной личности,
ее духовных и моральных основ с помощью образования, оказания необходимой помощи в учебе, стимулирования желания учиться в течение
всей жизни. Такое содержание стратегии совпадает с положением доклада Туринской группы
Европейского фонда образования «Переосмысление развития сферы управления в новой Европе» [4].
Реформировавшие более 100 лет назад
образование известные педагоги (Песталоцци,
Монтессори, Штейнер, Френе, Петерсен) открыли «фабрику учебы», в основу которой положили
три основных принципа:
1.
Самостоятельная деятельность в учебе на
личном опыте.
2.
Учеба с помощью всех чувств.
3.
Уважение к индивидуальному методу учебы
каждого учащегося.
В формирование и развитие гуманистически ориентированных направлений психологии ХХ века определенный вклад внесли следующие
ученые:
Ш. Бюллер,
Г. Гетцер,
Г. Олпорт, К.Р. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мэй,
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Й. Мергуатова, И. Шульц, А.Э. Лиепиньш и другие.
Гуманитарный подход к проектированию педагогических технологий в условиях
высших учебных заведений заключается в том,
чтобы видеть в них не только учебные процедуры, но и гораздо более значимое – живых людей
и складывающиеся между ними отношения [5].
В этой связи возникает необходимость
формирования новой педагогической парадигмы,
которая бы предусматривала изменение методологических ориентиров, определяла бы новую
стратегию
и
тактику
образовательнопедагогического процесса. Все это требует определенной переориентации методик обучения,
общения и духовно-творческой деятельности
студенческой молодежи в новых измерениях социального времени и образовательного пространства демократического государства.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института управления.
Формулирование целей работы.
Цель работы состояла в разработке гуманистически ориентированной модели профессионального образования специалистов в условиях высшей школы.
Для ее достижения решались следующие
научные задачи:
1. Сформулировать основные принципы организации учебного процесса в контексте
гуманизации высшего образования.
2. Разработать классификацию коммуникативных методов в рамках субъектсубъектной модели взаимодействия научнопедагогического работника и студента в процессе обучения.
3. Провести оценку результативности
взаимодействия в рамках субъект-субъектной
модели в условиях учебной и научной деятельности.
4. Разработать концептуальную модель
управления организацией подготовки студентов
к профессионально-творческой деятельности.
5. Провести анализ основных характеристик учебного цикла студентов на основе методики определения индивидуальных стилей
учебы по Д.Колбу.
6. Разработать гуманистически ориентированную модель профессионального образования специалистов в условиях высшей школы,
определить ее содержание и основополагающие
целевые принципы.
7. Определить перспективы дальнейших научных исследований по гуманизации
высшего образования специалистов социономических профессий.
Объектом исследований является образовательная и научная деятельность участников
учебного процесса в рамках субъект-субъектной
модели их взаимодействия.
Харків-Донецьк 2005

233

Педагогічні та біологічні науки, фізичне виховання і спорт

Розділ

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

ХДАДМ-ДДІЗФВС

Предмет исследований - ведущие функции образования (гностическая, аксиологическая,
коммуникативная, творческая), составляющие
структурно-функциональную основу учебной и
научной деятельности участников учебного процесса.
Основная гипотеза исследований состоит в допущении существования зависимости между гуманистически ориентированной моделью
профессионального образования специалистов и
достижением лучших результатов в учебной и
научной работе на основе создания необходимых
условий для самосовершенствования, саморазвития, самообучения, самоактуализации и саморегулирования
деятельности
профессорскопреподавательского состава и студентов.
Методологическую и теоретическую
базу исследования составляют структурные компоненты и ведущие функции гуманистически
ориентированной модели профессионального
образования (гностическая, аксиологическая,
творческая, коммуникативная), составляющие
основу учебной и научной деятельности участников учебного процесса в современном вузе [69], индивидуальные характеристики учебного
цикла студентов по Д.Колбу, различающиеся по
способу своего обучения.
Методы исследований. Для классификации коммуникативных методов в учебной деятельности использованы системообразующие
факторы и признаки предметной однородности,
положенные в их основу. Оценка результативности взаимодействия в рамках субъектсубъектных отношений в процессе постановки и
решения научных задач проводилась на основе
специально разработанной анкеты специалистами кафедры психологии и педагогики Донецкого
института управления. В исследовании принимали участие свыше 60 студентов и 20 научнопедагогических работников выпускающих кафедр гуманитарного вуза. С целью оптимизации
учебной деятельности студентов проводилась
комплексная оценка эффективности разных
форм обучения и их способности к усвоению
преподаваемого материала на основе методики
определения индивидуальных стилей учебы,
предложенной международным Консорциумом
по совершенствованию бизнес-менеджмент образования в Украине. Согласно данной методике
цикл опытного обучения по Д. Колбу делится на
4 основных составляющих (рис. 1). В общей
сложности по указанной методике было обследовано 150 студентов социономических специальностей (80 менеджеров и 70 психологов). В
рамках данной анкеты устанавливалось отношение студентов к лидерству по 4 основным градациям.
Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке методических целевых принципов гуманистически ориентирован234

ной модели профессионального образования,
интегрирующих всех участников научной и
учебной деятельности в условиях высшей школы, охватывающих, активизирующих все звенья
образовательного процесса и объединяющих
интересы научно-педагогических работников и
студентов в виде корпоративной культуры.

Рис. 1. Структура цикла опытного обучения по
Д. Колбу
Теоретическое значение работы состоит
в разработке гуманистически ориентированной
модели профессионального образования, предусматривающей формирование у студентов социономических специальностей необходимых
психологических качеств и потенциала личности, установлении основных типов студентов,
различающихся по индивидуальным стилям обучения с учетом конкретного опыта, рефлексивного наблюдения, абстрактной концептуализации и активного экспериментирования личности
будущих специалистов.
Практическое значение работы заключается в использовании методических принципов, форм и методов гуманизации высшего образования в виде гуманистически ориентированной
модели профессиональной подготовки будущих
специалистов, оптимизирующей процесс управления, структуру и содержание учебновоспитательного комплекса, функциональные
характеристики учебного процесса и приобщающей студентов и научно-педагогических
работников к формированию цивилизованной
корпоративной культуры.
Результаты исследования.
На современном этапе развития общества в Украине реализация идей гуманизации высшего образования является проявлением его глубинных потребностей [3, с.74].
Исходя из Национальной доктрины развития образования Украины в XXI веке [1], основных нормативно-правовых актов в сфере образовательной деятельности и современных
условий подготовка специалистов нового поколения должна быть основана на новых идеях и
подходах организации учебного процесса.
Они должны воплощать следующие основные принципы:
- гуманизация образования, единство
обучения и воспитания, приобщение студенческой молодежи к духовным ценностям, формирование ценностей общечеловеческой морали;
- свободы - выбора - ответственности за
результаты образовательной деятельности и в

профессиональном самоопределении личности,
что обеспечивает самодетерминацию учебы студентов, актуализирует внутреннюю мотивацию,
развивает потребность в свободе, творчестве,
автономности, самоуправлении и самокоррекции, проявляет толерантность по отношению к
личности студента;
- открытости и демократичности образовательной деятельности, доступности обучения
для любого гражданина с учетом его довузовской и индивидуальной подготовки;
- опережающего характера обучения на
основе психодиагностики и коррекции поведения;
- органической связи с национальной и
мировой историей, культурой, традициями;
- интеграции с наукой, отраслями экономики и социальной сферой;
- взаимодействия с вузами, готовящими
специалистов гуманитарного, экономического и
лингвистического профилей в зарубежных странах;
- самопознания с целью обнаружения у
себя новых качеств, характеристик, углубленного осмысления имеющихся свойств и состояний
личности;
- использования стимулов ответственного поведения студентов в процессе обучения в
вузе;
- духовно-нравственного поиска своей
жизненной позиции, приоритета честных отношений;
- индивидуально-коллективной ответственности за соблюдение условий и достижение
результатов в процессе образовательной деятельности.
Соблюдение
указанных
принципов
обеспечивает достижение полного корпоративного
согласия
в
управлении
учебновоспитательным комплексом современного вуза,
способствует формированию профессионально
зрелых и здоровых специалистов новой генерации.
Разрабатывая модель качеств выпускника высшего учебного заведения, следует уделить
особое внимание общегуманитарной подготовке,
которая базируется на высоких требованиях,
предъявляемых к будущим специалистам. Личностные характеристики должны способствовать
раскрытию интеллектуального и нравственного
потенциала человека, формированию его мотивов и интересов, воспитанию потребностей в
процессе целенаправленного коммуникативного
взаимодействия преподавателя высшей школы и
студента. Вовлечение студентов в решение актуальных проблем современной жизни, связывание
новой информации с ранее приобретенными знаниями требует эффективного сотрудничества
между преподавателем и студентами в процессе
обучения.
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Исходя из современных представлений,
можно выделить несколько коммуникативных
методов, используемых в учебном процессе:
1. Коммуникативные методы, основанные
на стимулировании когнитивных процессов (решение проблемных задач, использование ролевых и деловых игр и т.п.).
2. Коммуникативные методы, предусматривающие использование интерактивных форм и
приемов обучения, основанных на интересе, мотивации студентов к учебной и научной деятельности.
3. Коммуникативные методы, основанные
на моделировании и имитации реальных либо
реалистических ситуаций.
4. Коммуникативные методы, предусматривающие взаимодействие преподавателя в пределах малой творческой группы студентов, формируемой по принципу сочетания обучаемых
лиц с различным креативным и интеллектуальным потенциалом.
При использовании коммуникативных
методов роль преподавателя заключается в следующем:
1.
Он выступает носителем необходимой
информации, в которой нуждаются студенты при
изучении нового материала.
2.
Преподаватель выполняет функции наблюдателя, когда студенты работают в малых
творческих группах, и оказывает им индивидуальную помощь.
3.
Он является консультантом, когда студенты работают над определением проектом,
ситуационным упражнением и требуют советов
и рекомендаций о содержании заданий.
4.
Преподаватель при осуществлении научно-педагогической деятельности должен быть
психологом и психофизиологом, улавливать настроения, самочувствие и активность студентов,
уметь с помощью различных педагогических и
психологических приемов поддерживать высокий уровень их работоспособности. Эта роль
преподавателя высшей школы вписывается в
основной круг требований по гуманизации субъект-субъектных отношений в современном вузе.
Указанная
роль
требует
от
научнопедагогического работника современных знаний,
особенно в области психологии, педагогики,
психофизиологии, определенного опыта деятельности, использования эффективных методов
оптимизации учебного процесса. Другими словами, это одна из наиболее сложных и ответственных функций преподавателя высшей школы.
Неслучайно К. Гельвеций еще в 1773 году писал:
«Наука о человеке, взятая во всем ее объеме, необъятна; ее изучение - дело долгое и трудное.
Человек есть модель, выставленная для ее обозрения различными художниками: каждый рассматривает некоторые ее стороны, никто еще не
охватил ее целиком» [10]. Несомненно, охват
Харків-Донецьк 2005
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человека и его деятельности «полной окружностью» - дело будущего, к которому должны
стремиться как психологическая, психофизиологическая и педагогическая наука, так и научнопедагогические работники.
Важной составляющей гуманизации
учебной и научной деятельности в современном
вузе является управление организацией подготовки студентов к профессионально-творческой
деятельности, модель которой представлена на
рис. 2.
Исходя из этого, общая организация
подготовки студентов к познавательному творчеству и профессионально-творческой деятельности представляет собой систему, включающую
три основных компонента, реализация которых
способствует формированию творческой самостоятельности личности будущих выпускников
вуза.

Рис. 2. Модель управления организацией подготовки студентов к профессиональнотворческой деятельности.
Проведенная специалистами кафедры
психологии и педагогики Донецкого института
управления оценка результативности взаимодействия в рамках субъект-субъектных отношений
при решении определенных научных задач свидетельствует о различной ранговой значимости
отношений, складывающихся в тандеме:
«Профессорско-преподавательский состав ↔ студенты» и «СНО ↔ студенты» (рис. 3).
Наиболее продуктивным является взаимодействие студентов при решении научноисследовательских задач на уровне заведующих
кафедрами, которые имеют возможность привлечения к этому виду деятельности всего научного потенциала кафедры.
С точки зрения предоставления квалифицированной методической помощи и проведения научных консультаций важным становится
взаимодействие студентов и профессоров кафедр. На третьем ранговом месте находится тандем: «доцент ↔ студенты». Как правило, такое
взаимодействие наиболее продуктивно складывается при разработке научной тематики в рамках преподаваемой доцентом дисциплины (курса).
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Рис. 3. Структура субъект-субъектных отношений, формирующихся в процессе постановки и
решения основных научных задач, %
На четвертом месте в структуре субъектсубъектных отношений находится диалог проректора со студентами. Такое ранговое место,
видимо, связано с тем, что поле деятельности
проректора по научно-исследовательской работе
не
ограничивается
сугубо
научноисследовательской деятельностью и охватывает
значительный круг различных вопросов. Это
обстоятельство не позволяет в должной мере
уделять необходимое внимание при индивидуальной работе с каждым студентом. Последующие ранговые места среди выделенных вариантов взаимодействий принадлежат отношениям
старшего преподавателя со студентами.
Предпоследнюю и последнюю позиции
при решении научных вопросов занимают тандем «декан и студенты» и «СНО -студенты», что
может быть объяснено большим спектром решаемых деканом факультета задач и его занятостью, особенно в начале учебного года, накануне
и в период экзаменационной сессии, а также в
конце учебы. Тот факт, что на последнем месте
находится взаимодействие координирующего и
управляющего органа - СНО со студентами может быть объяснен неотработанностью всего
арсенала доступных для студентов форм и методов научно-исследовательской работы и, в первую очередь, не достаточным уровнем контактов
СНО в рамках всей структуры субъектсубъектных отношений, складывающихся в вузе.
Для реализации творческого потенциала
студентов весьма важной является индивидуализация учебного плана. На основе методики определения индивидуальных стилей учебы по Д.
Колбу установлены значения конкретного опыта
(КО), рефлексивного наблюдения (РН), абстрактной концептуализации (АК) и активного
экспериментирования (АЭ) личности студентов
двух специальностей (табл. 1).

Таблица 1
Характеристики учебного цикла студентов специальностей
«Менеджмент организаций» и «Психология»
Донецкого института управления (х+Sх), %
Специалисты
Менеджмент организаций
Психология

Характеристики учебного цикла
КО
РН
АК
АЭ
42,1±5,5 55,7±7,0 57,9±5,5 31,4±5,5
52,5±6,3

39,4±б,4

35,6±4,9 40,0±б,4

Если среди менеджеров-экономистов
доминируют такие характеристики, как РН и АК,
то среди психологов в большей мере выражены
КО и АЭ, что особенно важно при проведении
психологического эксперимента и мониторинга
исследуемых характеристик личности.
На основе оценки индивидуальных показателей учебного цикла по Д. Колбу установлены
основные типы студентов, различающихся по
способу своего обучения. Установлено, что примерно у 50% студентов-менеджеров в сравнении
со студентами-психологами доминирует ассимиляционный стиль учебы, для которого характерны сочетания учебных фаз АЭ и РН. Такие студенты лучше всего приспособлены к пониманию
широкого диапазона информации и переработки
ее в краткую логическую форму. Такой стиль
важен в информационной, производственной и
научной карьере. Среди студентов-психологов
примерно четвертая часть относится к категории
«генератор идей». Эти студенты показывают
себя с лучшей стороны при рассмотрении конкретных ситуаций с различных точек зрения.
Они больше наблюдают, чем действуют, им подходят ситуации, требующие выработки широкого диапазона идей, как в случае «мозговой атаки» (брейнсторминг).
В связи с тем, что для творческой научной деятельности будущих выпускников особенно важно иметь лидерские позиции, проведена
оценка отношения к лидерству студентов различных специальностей и определены коэффициенты весомости стратегий лидерства.
С точки зрения наиболее предпочитаемых позиций (отношений) к лидерству студентов-менеджеров и студентов-психологов можно
выделить два направления получивших высокую
значимость: «стратегия не выделяться и иметь
равные отношения со всеми» (весомость соответственно 0,38 и 0,34) и «нравится быть лидером» (соответственно 0,30 и 0,33).
О лидерских позициях студентовменеджеров свидетельствуют позитивные результаты их участия в конкурсах для решения
вопросов трудового устройства.
Таким образом, гуманизация образовательно-воспитательской деятельности корпоративного вуза - саморазвивающейся организации,
способствует координации совместных усилий и
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действий, мотивации достижения лучших результатов в учебной и научной работе. При таком подходе создаются необходимые условия
для самосовершенствования, саморазвития, самообучения, самоактуализации и саморегулирования научной деятельности профессорскопреподавательского состава и студентов.
Благодаря этому поддерживается непрерывный процесс самовыявления, самопознания,
что позволяет перейти от одного этапа (развитие,
становление, успех, кризис) к другому более обновленному с конкретным стилем поведения и
уровнем мотивации, обеспечивающим достижение планируемых научных результатов. Важным
и существенным рычагом в системе управления
научной и учебной работой является студенческое самоуправление, деятельность которого
интегрируется на основе реализации принципа
«свобода - выбор - ответственность».
На основе проведенных научных исследований разработана гуманистически ориентированная модель профессионального образования специалистов в условиях высшей школы,
охватывающая и активизирующая звенья образовательного процесса, объединяющая интересы
всех участников педагогического процесса. Эта
модель предполагает обеспечение непрерывного
единства ведущих функций образования (гностической, аксиологической, творческой, коммуникативной), взаимодополняющих друг друга и
составляющих структурно-функциональную основу педагогического процесса. По своему содержанию она представляет собой упорядоченную систему психосоциальных воздействий для
целенаправленного совершенствования личностного потенциала студента, сохранения и укрепления его психосоматического здоровья. Модель
учитывает интересы и цели государственной социальной политики обучающихся студентов и
преподавателей. Основополагающими целевыми
принципами, интегрирующими всех участников
образовательного процесса, являются [8, с.219; 9,
с.42-43]:
- принцип демократизма, предполагающий многообразие типов и форм обучения,
формирование отношений преподавательского
состава и студентов, а также в целом в коллективе на основе коллегиальности, партнерства, диалогичности;
- приоритет
духовно-нравственных
ценностей (жизни и здоровья человека, его прав,
свобод и достоинства, признания законов высшего разума, развития гражданского, патриотического и экологического сознания);
- профессиональной целесообразности и профессионального самоопределения,
включающих выбор содержания, форм, методов
и средств подготовки специалистов с учетом
требований профессии и предпочтений студентов;
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- личностный принцип, учитывающий
формирование профессионального потенциала
человека на основе общего развития личности;
- индивидуализации обучения;
- самопознания и саморазвития;
- сохранения и укрепления здоровья.
Гуманистически ориентированная модель профессионального образования предусматривает формирование у студентов психологических качеств личности, необходимых
специалисту определенного профиля. При этом
основными характеристиками потенциала личности являются три составляющие:
1. Психофизиологический компонент,
включающий психическое и физическое развитие, состояние здоровья, работоспособность и
выносливость.
2. Квалификационный компонент в
виде системы общих и специальных знаний и
умений, позволяющих выполнять профессиональную деятельность.
3. Социальный компонент, определяющий уровень сознания, культуры, отношений, ценностных ориентаций.
Свободный выбор студентами согласно
разработанной модели профессионального образования высшего учебного заведения и приобретаемой специальности обеспечивает самодетерминацию его образовательной деятельности,
актуализирует внутреннюю мотивацию, развивает потребность в свободе, творчестве, автономности, самоуправлении и самокоррекции личности.
Гуманистически ориентированная модель профессионального образования основывается на позициях нравственного образования, в
котором главным требованием является свобода
и доверие, на основе которых формируется личная ответственность за поведение и действия
человека. Так, свободное посещение лекций при
объективном контроле показателей учебной деятельности побуждает студента к самодисциплине, формированию безусловной личной ответственности.
В основу формирования мотивации деятельности студентов согласно разработанной
модели положен дидактический принцип «свобода – выбор - ответственность» (СВО), обеспечивающий самоактуализацию личности в процессе профессионального становления будущего
специалиста.
Основными функциями данного принципа являются:
1. Целеполагающая, определяющая ведущую
цель педагогического процесса.
2. Методическая, предусматривающая осуществление выбора содержания, форм, методов и
средств педагогического процесса для его построения.
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3. Развивающая, учитывающая закономерность развития самого педагогического процесса.
4. Контролирующая, позволяющая устанавливать эффективность процесса обучения.
Принцип СВО направлен на формирование свободной личности, развитие самостоятельности, способности формировать взаимоответственные
отношения
с
участниками
педагогического процесса на основе предоставления им определенных свобод для самоопределения, самоуправления, саморазвития.
Гуманистически ориентирования модель
профессионального образования, в основу которой положен принцип СВО, оптимизирует процесс управления, учебно-воспитательный комплекс, формы и методы функционирования
высшего учебного заведения, способствует совершенствованию структурных и функциональных характеристик учебного процесса, приобщает студентов к цивилизованной корпоративной
культуре.
Для формирования профессиональноличностного потенциала выпускников современного вуза, необходимо проведение адекватной
психодиагностической и психокоррекционной
работы, наличие системы моральных и материальных стимулирующих воздействий. К их числу
относятся:
- рационализация труда и отдыха участников образовательного процесса, предоставление оздоровительно – реабилитационных гарантий в процессе обучения;
- стимулирование поведения, направленного на профессиональное самоопределение в
соответствии с принципом «свобода – выбор –
ответственность» [6, с.76];
- поощрение самопознания, углубленного осмысления своих психологических качеств, мотивов, целей и способов деятельности
[7];
- стимулирование духовно – нравственного поиска своей жизненной позиции, творческой деятельности, самокоррекция поведения в
личностном
и
профессиональноориентированном аспектах самовоспитания [11];
- стимулирование в коллективе отношений, основанных на доверии, честности, ответственной взаимозависимости (по А.С. Макаренко).
- осуществление
целенаправленной
профориентации «на себя» (от школы) и «от себя» (на место будущей работы), что предполагает осуществление предметного знакомства с условиями,
требованиями
и
трудностями
профессиональной деятельности по выбранной
профессии, организацию диалога с потенциальными работодателями [9, 12, 13].
Гуманистически ориентированная модель профессионального образования будущих
специалистов ориентирована на поэтапное овла-

дение профессионально значимыми качествами с
учетом постепенного усложнения получаемой
информации, роста возможностей её творческого
осмысления и последующего использования в
практической деятельности. Такой поход позволяет решить главную задачу – способствовать
успешному формированию личности, специалиста, готового к непрерывному самообразованию,
самовоспитанию, саморазвитию.
Выводы.
1.
Современное развитие образования
должно кардинально переориетрировать его
стратегию в направлении формирования и развития духовных и моральных основ личности. Оно
рассматривается как способ воспроизводства и
наращивания интеллектуального и духовного
потенциала, один их наиболее ценных ресурсов
страны, который необходимо формировать, поддерживать и рационально использовать. В этой
связи возникает необходимость разработки новых педагогических ориентиров, определяющих
новую стратегию и тактику образовательнопедагогического процесса. Все это требует определенной переориентации методик обеспечения
духовно-творческой деятельности студентов в
новых измерениях социального времени и образовательного пространства.
2.
Гуманистически ориентированная модель профессионального образования студентов
социономических специальностей современного
вуза
учитывает
приоритете
духовнонравственных ценностей, демократизм, профессиональную целесообразность и самоопределение, индивидуализацию самопознания и саморазвития, мотивацию поддержания и укрепления
здоровья студентов. Эта модель предполагает
обеспечение непрерывного единства ведущих
функций образования (гностической, аксиологической, творческой, коммуникативной), взаимодополняющих друг друга и составляющих структурно-функциональную основу педагогического
процесса. Она основывается на позициях нравственного образования, в котором главным требованием является свобода и доверие, на основе
которых формируется личная ответственность за
поведение и действия человека.
3.
Формирование
профессиональноличностного потенциала выпускников современного вуза в контексте гуманизации высшего образования должно быть обеспечено адекватной
психодиагностической и психокоррекционной
работой и базироваться на системе моральных и
материальных стимулирующих воздействий с
учетом постепенного усложнения получаемой
информации, роста возможностей ее творческого
осмысления и последующего использования в
практической деятельности. Такой подход позволяет решить задачу успешного формирования
личности специалиста, готового к самовоспита-
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нию, непрерывному самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию.
Перспективы.
Перспективы дальнейших исследований
приоритетов и проблем гуманизации высшего
образования состоят в интегрированном изучении и целостном прикладном воплощении психолого-педагогических, психологических и духовно-мировоззренческих аспектов гуманизации
образования. Это требует проведения углубленного и многопланового междисциплинарного
научного поиска объединения интеллектуальных
усилий психологов, педагогов, философов, социологов, социальных менеджеров, что будет
способствовать более эффективному решению
всего комплекса сложных проблем развития
высшей школы Украины.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гуманизации
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Введение.
Развитие индивидуальности учащегося в
условиях современного образования - серьезная
психолого-педагогическая проблема в условиях
массового обучения, как в системе начального,
так и в системе высшего образования.
В настоящее время существует множество педагогических и психологических исследований, убедительно доказывающих, что при
обеспечении систематического индивидуального
подхода к ребенку при изучении любого предмета можно получить гораздо более высокие учебные результаты. В настоящей работе рассмотрены основные проблемы, принципы и стратегии
гуманизации образования.
После выхода широко известной книги
А. Печчеи «Человеческие качества» и создания
им Римского клуба (куда помимо западноевропейской интеллектуальной элиты вошли и советские ученые) ЮНЕСКО взяло курс на конструктивное преодоление с позиций гуманизма
«кризиса образования». Однако предлагавшиеся
для его преодоления проекты касались в основном отдельных аспектов перестройки образования — эпистемологического, дидактического,
управленческого. Проблему же составляют вопросы, связанные с разработкой научно обоснованной стратегии гуманизации образования в
целом на рубеже XX—XXI вв. с учетом развития
различных его аспектов при определенной социальной поддержке и соответствующем психолого-педагогическом обеспечении.
Обсуждению этого комплекса актуальных и сложных вопросов был посвящен Первый
международный конгресс по проблеме гуманизации образования, состоявшийся в конце июня
1995 г. на Алтае в Бийске.
В ходе развернувшейся на конгрессе
дискуссии была подчеркнута важная роль психологического обеспечения гуманизации образования, центром которого является развивающаяся личность учащегося на всех звеньях
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непрерывного и профессионального образования
(дошкольника, школьника, студента, повышающего свою квалификацию специалиста). Особое
значение было придано психологии развития,
изучающей механизмы и закономерности физиологического, психического, интеллектуального, личностного, творческого, профессионального и социального роста человека на различных
возрастных ступенях своего развития. Учет этих
закономерностей необходим при разработке путей и способов гуманизации образования в быстро меняющихся условиях современной социальной практики.
На конгрессе по инициативе ряда ученых Австралии, Германии, Испании, Канады,
России, США, Франции и других стран завершилось формирование Международной Академии
гуманизации образования (МАГО), Целью которой являются разработка, координация и внедрение в социальную практику фундаментальных и
прикладных проблем гуманизации образования,
в том числе их философско-теоретического анализа и психолого-педагогического обеспечения
[1;с. 142 - 143]. Столь широкое представительство делегатов на конгрессе убедительно показывает, что проблема гуманизации образования в
настоящее время актуальна не только в России,
но и на востоке и даже в наиболее развитых
странах запада. И это несмотря на то, что еще в
60-тые годы К. Роджерс предложил, довольно
популярную в США и в наши дни, теорию обучения, центрированного на учащемся.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Целью работы является изучение и анализ существующих методов образования с использованием передовых принципов гуманизма.
Результаты исследований.
Стратегии гуманизации образования Известно, что трактовка гуманизации образования
заключается в том, чтобы поставить в центр образования человека, удовлетворение его потребностей и развитие способностей. Однако объективно существуют разные пути, чтобы идти к
этой цели, и эти пути различаются по степени
обобщенности и стратегичности. Рассмотрим
самые основные и реальные, по мнению Б.Б.
Коссова [2], из этих стратегий гуманизации образования.
Гуманитаризация общего образования
Первая стратегия основана на традиционном
информационном подходе и сводится к гуманитаризации образования, т.е. к передаче учащимся
гуманитарных знаний.
Не оспаривая в целом безусловной необходимости этого, нужно различать разные способы такой передачи. Эти способы могут различаться, что важно подчеркнуть, именно по своей

стратегичности и обобщенности с точки зрения
собственно гуманизации. По-настоящему еще
только предстоит выработать необходимую
обобщенность и системность, а значит, и иерархию гуманитарных дисциплин в системе образования. Возможно, известный акцент должен быть
сделан на тех гуманитарных курсах, которые
способны внести наибольший вклад в гуманизацию образования как развитие и саморазвитие
личности учащихся, их нравственного и творческого потенциала.
К сожалению, нередко передача даже
современных знаний о человеке вполне уживается с недостаточным вниманием к нему как личности, включая даже профессионально важные
личностные качества. Поэтому нужны и другие
стратегии гуманизации.
Гуманитаризация естественных дисциплин Вторая стратегия гуманизации образования
связана прежде всего с попытками гуманитаризации естественных дисциплин: математика, физика, химия и др. Эта продуктивная идея основывается на гуманитарной функции историконаучного материала. Такой материал, специальный (физический, технический, математический
и пр.) по своему содержанию и гуманитарный по
назначению, действительно может в условиях
обучения способствовать установлению органической связи между миром науки, техники и миром человека благодаря персонификации открытий, изобретений, любых инноваций.
Поскольку учебный материал такого рода (историко-биографический) не выходит, по
существу, за рамки информационного подхода в
образовании, то данному варианту гуманизации
свойственны недостатки первого.
Акцент на интеллектуальном развитии
учащихся Третью стратегию гуманизации и личностно-ориентированного обучения можно охарактеризовать как акцент на интеллектуальном
развитии человека. По уровню обобщенности эта
стратегия стоит выше предыдущих, поскольку
она охватывает не только знания, но и сами способности их приобретать.
Очевидно, что в рамках этой важной
стратегии выполняются многие теоретикопрактические работы в области интеллектуального развития школьников - (будущих абитуриентов вузов) и студентов, диагностики и развития теоретического и творческого мышления,
развития таких форм мышления, как рационально-логическое и эмоционально-образное. Тем
самым фактически признается недостаточность
двух первых, "знаниевых" стратегий гуманизации и акцентируется внимание на обеспечении
психического развития человека, но также ограниченного его познавательной сферой. Узкопонимаемый и все более распространяющийся у
нас лозунг информатизации образования вполне
соответствует трем рассмотренным стратегиям
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гуманизации, а "информатизированному" образованию, со всеми его техническими новшествами и компьютеризацией, присущи ограниченность и недостатки информационного подхода в
образовании.
Важная попытка расширить сферу личностно-ориентированного обучения за счет рефлексивных личностных моментов процесса решения мыслительных задач предпринята И.Н.
Семеновым и его последователями. В отличие от
интеллектуальной рефлексии была выделена
личностная рефлексия, призванная обеспечивать
включенность субъекта в познавательную деятельность, ситуацию поиска решения и его самооценку относительно возникающих конфликтов,
препятствий
и
возможностей
их
преодоления. Культивирование в мыслительном
процессе различных типов рефлексии (как механизмов интеллектуального и личностного переосмысления содержания мышления) способствует активизации его предметно-операционального
плана и оптимизации решения творческих задач.
Не ставя и не решая в полной мере задач
развития личности, представители этого научнопрактического направления (И.Н. Семенов, СЮ.
Степанов, В.К. Зарецкий и другие) выдвигают в
качестве своей главной цели более полное использование интеллектуального потенциала
субъекта с опорой на уже имеющийся у него
личностный потенциал [2; 15 -17].
Фактически все рассмотренные выше
способы гуманизации образования относятся к
способам личностно-ориентированного обучения, совсем не затрагивая или затрагивая больше
декларативно задачу развития личности обучающихся, т.е. стратегическую задачу собственно гуманизации образования. Наиболее последовательную стратегию личностно-развивающего
образования в своих работах предлагает И.С.
Якиманская. По ее мнению, основным требованием к личностно-ориентированному обучению
является "признание ученика главной действующей фигурой всего учебно-воспитательного процесса" [4; 31].
Выводы.
Для успешной передачи знаний и развития творческой активности личности необходимо
изучать современные методы гуманизации образования и применять наиболее передовые из них
в собственных методиках обучения.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем гуманизации в системе образования.
1.
2.

3.
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Аннотация. Статья посвящена физическому воспитанию и
спорту в общем, раскрывает цели и средства физического
воспитания, освещает проблемы гуманизации в физическом
воспитании и спорте, а также дается рефлексивный анализ
физического воспитания и спорта в учебных заведениях.
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рефлексивный анализ, гуманизация.
Анотація. Погонець Ю. Ю., Попов В. І., Попов М. І., Сунагатов Р. Х. Проблеми гуманізації в системі фізичного виховання і спорту. Стаття присвячена фізичному вихованню і спорту як процесові взагалі, а також знайомить читача з метою і
засобами фізичного виховання, висвітлює проблеми гуманізації у фізичному вихованні і спорті, також дається рефлексивний аналіз фізичного виховання і спорту у навчальних
закладах.
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and sports in general, it acquaints readers with aims and means of
physical education, explains problems of humanization in physical education and sports, the reflexive analysis of physical education and sports in educational establishments is also given here.
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Введение.
Любая человеческая деятельность — целеполагающая, ибо смысл ее и заключен в осуществлении определенных целей. Применительно к ситуации, возникшей в области физического
воспитания, где активно дебатируются темы гуманизации и гуманитаризации, проблема в первом приближении выступает как традиционный
вопрос о целях и средствах.
Могут ли цели и смысл физического
воспитания быть определены в рамках самого
этого процесса? Есть ли соответствующие методологические и понятийные средства в теоретических моделях физического воспитания? Вопросы эти не столь просты, как кажется на
первый взгляд. Посмотрим на аналогичную проблематику в других сферах знания.
Есть ли, скажем, в недрах математического знания теорема или аксиома, объясняющая
предмет математики и соответствующей деятельности? Существует ли физический закон о
том, что такое физика? Строго говоря, ответ на
эти и подобные вопросы должен быть отрицательным. Сам поиск ответов выводит исследователя за пределы конкретной деятельности и знания, требует приемов рефлексивного анализа.
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Если рефлексия отсутствует, то размывается
граница между наукой, научным анализом и мифологемами массового сознания ("больше движения — больше здоровья", "сила есть — ума не
надо", "если хочешь быть здоров — закаляйся" и
т.п.), как правило, безрефлексивного. Иначе говоря, рефлексия позволяет рассматривать конкретную деятельность в широком общекультурном контексте и выявляет ее общекультурный смысл.
Работа выполнена по плану НИР Донбасской национальной академии строительства и
архитектуры.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является попытка
продемонстрировать необходимость рефлексивного анализа общекультурной нормативности в
сфере физического воспитания и спорта и выделение возникающих в связи с этим проблем
Результаты исследования.
На поставленные вначале вопросы нужно ответить отрицательно, хотя до сих пор предпринимаются попытки определить цели и смысл
физического воспитания, не выходя за границы
самого процесса. Поэтому сама теория физического воспитания выглядит как обобщенная модель тренировочного процесса. Если где-то всетаки признается необходимость рефлексивного
описания, оно все же не производится, в то время
как с него следует начинать. Когда и почему?
Прежде всего, в ситуациях смены социальных ценностей, норм и парадигм. Здесь вообще не работает принцип общественного определения целей физического воспитания, ибо не
определилось само общество, неопределенность
которого — родовая черта, от экономики до духовной жизни. Конечно, можно сослаться на
провозглашенный властью примат общечеловеческих ценностей. Но что это значит в области физического воспитания? Это значит, что
основания системы физического воспитания
должны быть подвергнуты рефлексивнокритическому анализу на предмет соответствия
новым ценностям.
Попытаемся это сделать на примере утверждения такой общечеловеческой ценности,
как свобода личности. В связи с тем, что физическое воспитание у нас фактически не мыслится
без занятия каким-либо видом спорта и соревновательности, мы будем попутно анализировать и
спортивную деятельность. Как же понимать свободу в области физической культуры и спорта?
Полагаем, что в традиционном гуманистическом
смысле, не как вседозволенность, конечно. Свободная деятельность не свободна в абсолютном
смысле, она интервальна, имеет границы — биологическую и социальную.
Биологическая граница определяется законами природы. Эта граница подвижна, она
зависит от уровня развития технологии спортив-

ной тренировки, спортивного инвентаря и соответствующей отрасли медицины. Поскольку
биологическая граница фиксирует возможные
социальные действия, то сама она, разумеется,
является биосоциальным феноменом и проблемой. Ни для кого не секрет, что запрет на определенные удары в боксе, например, вызван отнюдь не этическими соображениями, а анатомофизиологическими особенностями человеческого тела.
Социальная свобода, социальная граница
индивидуальной свободы определяется свободой
и суверенностью иного индивидуума и фиксируется в целой системе норм общения и поведения
(часто в форме запретов: "не убей", "не укради" и
т.п.). Поэтому нормативность деятельности, разворачиваемой в сфере физического воспитания,
должна быть специально исследована на предмет
соответствия ее существующим в культуре нормам, обеспечивающим права и свободу личности. Воспользуемся для этого следующим примером: будем рассматривать общекультурные
нормы свободы личности и адекватные им установки из области теории и методики физического воспитания.
Начнем со свободы выбора. Ситуация в
современном отечественном физкультурном "образовании" свидетельствует, на первый взгляд,
об утверждении этой нормы. Веяния плюрализма
не обошли стороной и сферу физического воспитания. Только вот свобода учителя физической
культуры в собственной профессиональной деятельности понимается несколько странно. По
существу, происходит нечто с границами профессиональной несвободы (некие количественные пертурбации), а качество "свободы" так и не
возникает. Это выглядит примерно так: "Прежде
всего, мы пришли к выводу, что освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого школьника
вне зависимости от того, чем бы он хотел заниматься в будущем. Базовая физическая культура
— это основа общегосударственного стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Ею должны овладеть все
школьники..." [5].
Или вместо одной государственной программы учителю на "выбор" будет предложено
пять. Сомнительно, чтобы у преступника существенно улучшилось настроение, если бы его
заключили в ту тюрьму, которую он выбрал сам.
О детях вообще говорить не приходится. Самое
большое для них это то, что те, кто разрабатывает программы, учтут (!) их возрастные и индивидуальные особенности. Но сначала, конечно же,
общегосударственный стандарт: "При определении базового содержания мы учли требования
общества и советской системы народного образования к всестороннему развитию личности..."
[4, с. 35]. Выше уже говорилось, что в нынешней
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ситуации ни общество, ни государство еще не
определились окончательно ни в одной из сфер
человеческой жизнедеятельности, и потому декларировать от имени народа, по меньшей мере,
нескромно. Все программы создавали и создают
вполне конкретные люди, со своими собственными представлениями, заблуждениями и т. п.
Ничем иным, как нарушением свободы
человека, является предлагаемая очередная "паспортизация". Кто-то будет составлять так называемый паспорт здоровья, опять единый для
всех, будет проверять, и контролировать нас,
делая соответствующие оргвыводы. Это нововведение вполне можно объяснить благими надеждами, но ими, как известно, вымощена дорога в ад.
Следующая общекультурная норма —
"диалог". "Жить — значит участвовать в диалоге", — афористично резюмировал свои исследования М.М.Бахтин [1]. Переживаемый нашей
страной момент характеризуется переходом от
преимущественно монологичных форм организации бытия и мышления к их диалогической
организации. Если в основаниях общества утвердились отношения по своей сути монологического типа, то тем самым задана генерация монологизма на всех уровнях жизни. Поэтому образцы
диалогического воспитания будут нежизненны
до тех пор, пока принципы диалогизма не станут
принципами бытия.
Спорт — особый тип агонистических
диалогических отношений [1]. Он, как правило,
никогда не воплощается в "чистом" виде, а выступает в контексте всего диалогизма социума.
Спортсмен, приняв в спортивном состязании
надличностный статус (политический, идеологический, национальный), деперсонифицируется,
обезличивается изначально. Вот здесь и скрывается одна из основных проблем гуманизации
спорта, спортивного диалога. Диалог — это коммуникация равных, но, по существу, ситуация в
современном спорте такова, что ему свойственна
тенденция к непременному разрушению равенства (например, применение допинга), тем самым компенсируется неравенство в других сферах общественной жизни.
Становление диалога как нормы бытия и
сознания невозможно без непрерывного производства образцов диалогического подхода к анализу и решению конкретных проблем. Если взять
гуманитарные науки, то там диалог имеет двоякий смысл: диалогичность содержания и диалогичность преподавания. С этих позиций следует,
наверное, признать, что ни программы, ни учебники и учебные пособия не ориентированы на
диалог, как не готовы к нему преподаватели вузов, учителя и тренеры.
У большинства педагогов это проявляется в неутолимой жажде новой, более совершенной программы. Не умолкают споры, какая меХарків-Донецьк 2005
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тодика является самой совершенной. Вообще для
мыслительного, рационального типа людей (по
К.Юнгу), который воспроизводится в наших
школах, характерно искать некую всеобъемлющую и универсальную схему, объясняющую все
и вся. Предполагаемый универсализм этой схемы
(какой-нибудь методики в педагогике или теории
тренировки) определяет ее изначальную монологичность. Поэтому кажется вполне уместным
вопрос, прозвучавший в названии статьи
А.Гладкого "Что нужно учителю — педагогика и
методика или наука и культура?" [2].
Малый эффект только методической работы очевиден. Внедрение и реализация опыта
учителей-новаторов показали, что эффект был
только в том случае, когда в этом опыте не только видели очередную методическую находку, а
отнеслись к нему, как к новому образцу педагогической культуры. Приверженность только какой-нибудь одной методике несет в себе опасность ясности (характерная черта монологизма).
Человек, создавший и принявший ту или иную
методику, не выработав в себе "внутреннего оппонента" (что как раз является культурным эталоном), невольно становится ее рабом. Монологизм программы, методик, учебников не
воспитывает у человека способности не только
потреблять культурные образцы и эталоны, но и
освобождаться от них, создавая новые.
Следующая общекультурная норма —
презумпция естественного и связанных с ней
гармонии и целостности. Технократизации образования, приоритет биологических, стандартных
норм (типа ГТО) неестественны для человека,
как неестественны многие упражнения или виды
спорта (женская тяжелая атлетика, и т.п.). Жесткая ориентация на показ максимальных результатов в спорте, существующие результативная
отчетность и соревновательность школ по так
называемой "постановке физкультурной работы"
не способствуют гармонизации как в биологическом аспекте (известный принцип минимизации
гласит: максимальное развитие одних качеств
идет за счет угнетения других), так и в духовном.
Для нас долгое время привычным было
представлять человека в виде окружности, разделенной на множество секторов, словно апельсин на дольки. Но если у апельсина количество
долек, всегда одно и то же (природосообразно),
то мы в своем научном рвении дробим человека
до бесконечности, изобретая новые виды воспитания. Современное образование человека сродни конвейерному производству, где каждый специалист работает со своим сектором, изредка
соотнося его с другими частями (так называемые
"межпредметные связи"), и тешит себя надеждами, что на выходе конвейера государство получит всесторонне и гармонически развитую личность.
Увы,
не
нужно
быть
особо
проницательным, чтобы убедиться, что желаемое
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не совпадает с действительным. "Все чувствуют,
и уже давно, в Европе странную безжизненность
возрастающих поколений. Они безжизненны не в
одном каком-нибудь отношении, они лишены не
каких-нибудь даров, будучи богато оделены другими. Именно ядра в них нет, из которого растет
всякий дар, всякий порыв, все энергичное в действии или твердое в сопротивлении. Та "искра
Божия", которая светится в человеческом образе
часто сквозь мрак, его одевающий, сквозь его
грубость, необузданный произвол, невежество, в
этих поколениях, наружно лоснящихся, ничего
выдающегося дурного не делающих, как будто
погасла, и ее ничто не способно пробудить" [6, с.
9-10]. То, что писал В.В.Розанов сто лет назад,
можно, наверное, без лишнего самобичевания
отнести и к нам, нынешним.
Значение естественности до конца еще
не осознано. Она (презумпция естественного)
может вступить в серьезные противоречия с общепринятой и широко сейчас пропагандируем ой
нормой "здорового образа жизни" в сфере воспитания. Для человека естественно быть не только
здоровым, но и больным. "Уважайте тайны и
отклонения тяжелой работы роста!" — говорил
Я.Корчак [3].
Общекультурной нормой является и
приоритет духовного над физическим. Как уже
говорилось ранее, в теории и практике физического
воспитания
возобладал
вульгарноматериалистический принцип, отраженный в
знаменитой формуле: "В здоровом теле — здоровый дух". История, опыт развития человеческого духа нередко свидетельствуют об обратном. Именно дух человека определяет
возможности и границы собственного тела как
инструмента для реализации поставленных целей. Возможны здесь традиционные возражения:
как же человек может пренебрегать своим телом
и физическим здоровьем, так необходимыми для
блага государства? Естественно, для государства
важно иметь здоровые тела, дабы обеспечивать
материально-технический прогресс. Но мы уже
обозначили свою позицию в этом вопросе: проблема состоит в том, что реализация гуманистической ценности "свободы личности" в рамках
государственных структур встречает существенные преграды. Только разгосударствленные сферы (типа "свободного образования") человеческой
жизнедеятельности
могут
реально
обеспечить приоритетное развитие духовного,
"Хочешь ли сберечь юношество для государства,
береги его дальше от государства — это правило,
конечно, не административной техники, но политической мудрости" [6, с. 46].
Важно сейчас отнестись к спорту и
спортизации физического воспитания в школе и
других учебных заведениях, которая вроде бы
критикуется, но тем не менее не исключается из
"новых" концепций. По-прежнему в эти концеп-

ции и программы привычно привносится спортивная деятельность, которая имеет целый букет
своих собственных проблем. Как же обойтись
без спорта, если "...тренировка — основное средство повышения физического потенциала человека..." и если она считается наиболее научно
обоснованной и разработанной (хотя есть такое
подозрение, что исследуется у нас то, что легко
измерить: объем и интенсивность, количество
упражнений, моторная плотность и т.п.). Если
подразумевается, что участие в соревнованиях
развивает у детей автоматически массу положительных качеств; упорство, решительность, чувство коллективизма и т.п., а агрессивность, например, исчезает куда-то сама собой [5].
Дело здесь не столько в никому не нужной отчетности школ по спортивным результатам или суррогатах отдельных видов спорта,
представленных в школьной программе, сколько
в усугублении посредством спортизации проблем нравственного порядка. Бесспорно, у занимающихся спортом развиваются какие-то положительные качества личности, представления об
этических нормах. Но бесспорно также и то, что
для сферы физической культуры и спорта, особенно для той ее части, где господствует "дух
соревнования и соперничества", характерно значительное расхождение существующих тем этических норм с общекультурными. Удары в лицо
в боксе или подножка на футбольном поле вполне оправданны с точки зрения достижения высокого спортивного результата или интересов команды, республики, страны и т.п. В то же время
они вступают в явное противоречие с общечеловеческой нравственностью. Может, это и не так
страшно (?), когда речь идет о взрослых спортсменах (хотя ни для кого не секрет, что их представительство среди уголовных элементов довольно высоко). Ранняя специализация —
причина того, что дети, усвоив некритически,
через механизмы подражания, узкопрофессиональные нормы спорта, начинают затем переносить их на всю сферу человеческой жизнедеятельности. Другими словами, бить по лицу и
делать подножки уже не на спортивных площадках, а дома или на улице.
Выводы.
Таким образом, усвоение детьми исключительно норм и образцов профессиональной
этики, во-первых, антигуманно. Когда наступит
момент осознания и осмысления разрыва ряда
этих норм с общечеловеческими, ребенок, став
уже взрослым, будет вынужден долго и упорно
от них освобождаться. Будет происходить то, что
мы в обыденной практике привыкли называть
перевоспитанием. Во-вторых, это, как минимум,
нерационально для того же самого государства с
нравственно-практической точки зрения. Выйдя
из профессиональной среды в общественную,
человек столкнется с множеством проблем. Опыт
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многих известных в прошлом спортсменов свидетельствует о том, как трудно происходил у них
процесс адаптации к "нормальной" жизни. И наоборот, человек, впитавший, как говорится, с
молоком матери образцы поведения, соответствующие нормам общечеловеческой нравственности, оказывается наиболее, пользуясь популярным у нас термином, дееспособным и
деятельным в любом обществе.
Вообще общекультурная недостаточность интуитивно понимается многими людьми.
Так, предварительные результаты проведенного
исследования свидетельствуют о том, что студенты академии отметили сходство или совпадение спортивных норм с общекультурными только в плане эстетизации различных ритуалов
(церемонии открытия и закрытия соревнований,
награждения победителей, встреча "гостей" в
игровых видах спорта и т.п.).
В заключение хочется еще раз сказать,
что авторы статьи не ставили своей целью дать
какие-то практические рекомендации. Мы лишь
пытались продемонстрировать необходимость
рефлексивного анализа представленности общекультурной нормативности в сфере физического
воспитания и спорта и выделения возникающих
в связи с этим проблем.
Перспективы.
В наших дальнейших исследованиях мы
продолжим изучение проблем гуманизации в
системе физического воспитания и спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Введение.
Человек так устроен, что он не просто
удовлетворяет свои желания, а стремится перешагнуть границы собственного существования,
выйти за пределы своих возможностей, преодолеть их, и в этом преодолении ощутить и осознать свои истинные способности. Спорт- это
универсальное средство физического совершенствования человека. Именно в спорте возможно
выявить еще не раскрытые двигательные возможности человеческого тела. В настоящее время на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям используются большие по объему и
интенсивности физические нагрузки. В сочетании с изменениями режима тренировок и отдыха,
с внешними и психологическими воздействиями
на спортсмена, при наслоении явлений утомления, когда организм спортсмена в течение определенного времени не восстанавливается от одного занятия к другому, может возникнуть
предпатологическое состояние – переутомление.
При котором сохраняется более длительное время чувство усталости, ухудшение самочувствия,
сна, неустойчивое настроение. Спортивная работоспособность может незначительно снизиться,
затруднено образование новых двигательных
навыков, решение сложных тактических задач,
появляются технические погрешности. Нередко
определяется снижение силовых показателей,
ухудшение координации, удлинение периода
восстановления после нагрузок.
Спорт высших достижений с его предельными физическими и психоэмоциональными
нагрузками, безусловно, требует от организма
человека новых приспособительных уровней,
достижение которых без фармакологического
вмешательства становится крайне сложным, а
иногда практически невозможным. Вот почему
еще в 1969г. А.В. Коробов – один из ведущих
специалистов в области спортивной медицины –
активно выступил за право спортсменов на фармакологическую поддержку и профилактику,
прировняв их в этом отношении к зимовщикам в
Антарктиде, горноспасателям, ученым в период
максимального напряжения и космонавтам. Однако вряд ли в то время кто – нибудь предполагал, что великое, быть может, самое ценное завоевание научно – технического процесса –
современные лекарственные средства – столь
бурно ворвется в мир спорта и вызовет (причем
не только среди спортсменов и тренеров, но и
среди спортивных врачей) почти неуправляемый
фармакологический бум, который продолжается
уже не один десяток лет. Подобная ситуация
особенно настораживает, так как именно в практике спортивной медицины необходимо соблю246

дение совершенно особой, ювелирной техники
применения разрешенных фармакологических
препаратов, которая должна учитывать и тончайшие механизмы их действия и особые условия функционирования ведущих систем организма в условиях напряженной мышечной
деятельности. (Г.А. Макарова,2003г.).
Многие спортсмены и тренеры прибегают в данной ситуации к применению допинговых средств. Но гораздо гуманнее назначить
спортсменам метаболические препараты, не
имеющие в своем составе допинговых веществ.
Реализация поставленных задач подразумевает
идею гуманизма в качестве основополагающего.
Здоровье человека – проблема, далеко
вышедшая за пределы медицинской науки. По
утверждению ряда ученых, сохранение здоровья
всецело зависит от отношения самого человека к
этому драгоценному дару природы, от образа
жизни, поведения. Никто и ничто не сможет помочь сохранить здоровье, приумножить его или,
наоборот, потерять, как это делают сами люди.
Решение данных проблем видится, прежде всего,
в осознании человеком своей власти над здоровьем.
Гуманизм- это система воззрений, прилагающая ценность человека, как личности, считающая благо человека критерием оценки социальных явлений, а принципы справедливости
человечности - желаемой нормой отношений в
обществе. Гуманистические технологии в наибольшей степени должны быть применимы в
практике спортивной подготовки – и к тем, кто
находится в начале пути к вершинам спортивного мастерства и к высоко - квалифицированным
спортсменам.
Проблема повышения физической работоспособности спортсменов и ускорение процессов восстановления после выполнения физических нагрузок всегда являлась актуальной для
специалистов в области спортивной медицины.
Основная цель спортивной медицины – сохранение и укрепление здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом, лечение и
профилактика патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию средств и методов физической культуры и
спорта, оптимизации процессов постнагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению активного творческого периода жизни. Совместная работа тренера и врача по
планированию
и
коррекции
учебнотренировочного процесса, умение тренера использовать данные и назначения врачебного контроля в своей повседневной работе – необходимые условия правильной организации и
эффективности занятий.
Для устранения симптомов перенапряжения и переутомления, нормализации клеточного метаболизма в предсоревновательном пе-

4

Розділ

Таблица 1
Распределение обследованных спортсменов по
видам спорта и спортивной квалификации
Виды
спорта

Игровые
виды
спорта
Бокс
Борьба
Легкая
атлетика

Спортивная квалификация

Количество
спортсменов

МСМК

МС

КМС

1
разряд

20

2 (10%)

6(30%)

7
(35%)

5
(25%)

20

5 (25%)

7 (35%)

20

3 (15%)

8 (40%)

20

4 (20%)

7 (35%)

5
(25%)
5
(25%)
6
(30%)

3
(15%)
4
(20%)
3
(15%)

Таблица 2
Динамика клинических симптомов в процессе
лечения СТИМОЛОМ
№

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Клинические симптомы

Повышение работоспособности
Улучшение переносимости максимальных физических нагрузок
Быстрота освоения
новых тактических
навыков
Улучшение силовых показателей
Стабилизация сна и
аппетита
Повышение
настроения
Улучшение
концентрации внимания
Улучшение координации
Быстрое
восстановление
после
нагрузок

1 неделя

2 неделя
%

Человек
22

%

27,5

Человек
74

92,5

18

22,5

72

90

20

25

75

93,7

19

23,7

71

88,7

27

33,7

77

96,2

25

31,2

79

98,7

24

30

70

87,5

26

32,5

76

95

23

28,7

78

97,5

Как следует из данных таблицы 2 положительные изменения в субъективной оценке
состояния исследуемых были отмечены уже к
концу первой недели терапии: повысилась работоспособность у 22 (27,5%), улучшилась переносимость физических нагрузок у 18 (22,5%),
улучшилась быстрота освоения новых тактических навыков у 20 (25%), координация движений
у 26 (32,5%), улучшились силовые показатели у
19 (23,7%); концентрация внимания у 24 (30%),
настроение у 25 (31,2%); стабилизировались сон
и аппетит у 27 (33,7%), более быстрое восстановление после физических нагрузок наблюдалось у 23 (28,7%).
К концу терапии существенно повысилась работоспособность уже у 74 спортсменов
Харків-Донецьк 2005
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риоде логичнее всего назначить спортсменам
СТИМОЛ.
СТИМОЛ(50% раствор цитруллина малата): состоит из двух веществ, в норме всегда
присутствующих в организме и являющихся катализаторами метаболических процессов – цитруллина и малата. При добавлении этих веществ
в организм в момент наступления адаптационного кризиса происходит усиление реакций метаболизма и выведения лактата и аммония. Малат
помогает обойти аммиачный блок окислительного пути и ограничить накопление молочной кислоты путем переориентации ее в сторону глюконеогенеза.
Цитруллин
является
промежуточным продуктом цикла мочевины,
который ускоряет его и тем самым усиливает
выведение аммиака.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого центра спортивной медицины.
Формулирование целей работы.
Цель исследования: определить влияние
гуманистических аспектов назначения метаболических препаратов в спорте.
Задачи исследования:
1.Определить место гуманистических аспектов в
работе врача спортивной медицины.
2.Оценить эффективность применения препарата
СТИМОЛ на функциональное состояние у
спортсменов при максимальных физических нагрузках.
Результаты исследования.
На базе Областного центра спортивной
медицины г. Донецка в 2005г. в течение двух
недель подготовительного периода нами проводилось изучение эффективности препарата
СТИМОЛ. В исследовании принимали участие
80 спортсменов добровольцев в возрасте 18-23
лет, различных видов спорта и спортивной квалификации.
Игровые виды спорта – 20 спортсменов;
из них МСМК - 2 чел.(10%); МС – 6 чел.(30%);
КМС – 7 чел. (35%); 1 разряд – 5 чел. (25%). Бокс
– 20 спортсменов; из них МСМК – 5 чел. (25%);
МС – 7 чел. (35%); КМС – 5 чел. (25%); 1 разряд
– 3 чел. (15%). Борьба – 20 спортсменов; из них
МСМК – 3 чел. (15 %); МС – 8 чел. (40 %); КМС
– 5 чел. ( 25 %); 1 разряд – 4 чел. (20 %). Легкая
атлетика – 20 спортсменов; из них МСМК – 4
чел. (20%); МС – 7 чел. (35 %); КМС – 6 чел.
(30%); 1 разряд – 3 чел. (15 %), (таблица 1).
Всем спортсменам проводился углубленный медицинский: анкетирование, осмотр
врачами специалистами, электрокардиография,
реоэнцефалография, ультразвуковая диагностика, лабораторные исследования.
Все спортсмены принимали СТИМОЛ в
течение 14 дней по 1 пакетику - 3 раза в день,
(таблица 2).
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(92,5%), улучшились переносимость физических
нагрузок у 72 (90%), быстрота освоения новых
тактических навыков у 75 (93,7%); координация
движения у 76 (95%), улучшились силовые показатели у 71 (88,7%); концентрация внимания у 70
(87,5%), настроение у 79 (98,7%), стабилизировались сон и аппетит у 77 (96,2%), более быстрое
восстановление после физических нагрузок наблюдалось у 78 (97,5%).
Также было отмечено, что вследствие
приема СТИМОЛА значительно уменьшались
мышечные боли после интенсивных физических
нагрузок. Существенно снизилась сонливость,
появилось ощущение отдыха после ночного сна.
Лечение СТИМОЛОМ привело к достоверному
уменьшению реактивной тревожности по шкале
Спилбергера - Ханина.
Было отмечено, что препарат СТИМОЛ
хорошо переносился спортсменами, побочных
эффектов не было выявлено. СТИМОЛ не повышает артериальное давление, не увеличивает
частоту сердечных сокращений, не оказывает
стимулирующего влияния на функцию сердца,
что позволяет рекомендовать данный препарат
спортсменам со склонностью к артериальной
гипертензии.
Наблюдалось улучшение дезинтоксикационной функции печени под влиянием цитруллина и малата. СТИМОЛ не влиял на показатели
мочевины и креатинина в плазме крови, оказывался нейтральным к углеводному обмену (концентрация глюкозы не изменялась в процессе
терапии СТИМОЛОМ).
Выводы.
1. Таким образом, СТИМОЛ является гуманным
средством выбора метаболической терапии у
спортсменов:
а) обеспечивает утилизацию молочной
кислоты, аммиака и способствует образованию
энергии на клеточном уровне;
б) является отличным корректором астено - метаболических нарушений;
в) улучшает психологическое состояние
у спортсменов, достоверно снижает реактивную
тревожность;
г) не является допингом для спортсменов.
2. При применении препарата СТИМОЛ побочных эффектов не отмечено, что позволяет судить
об его хорошей переносимости.
3. Метаболический препарат СТИМОЛ не вызывает физической и психической зависимости у
спортсменов.
Перспективы.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении продолжения изучения гуманистических аспектов СТИМОЛА в
соревновательном и переходных периодах тренировочного процесса у спортсменов.
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРЕВЕНТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Соколова Н.И., Крамаренко М.В.,
Голота А.В., Мельникова Е.А.
Донецкий центр спортивной медицины
Аннотация.
Рассмотрены
гуманистические,
психосоциогенные и философские аспекты в сфере физической
реабилитации спортсменов. Определено влияние этих факторов на результаты превентивной реабилитации в спорте.
Ключевые слова: гуманность, травматизм, превентивная
реабилитация, саморегуляция, коучинг, спорт.
Анотація. Соколова Н.І., Крамаренко М.В., Голота Г.В., Мельнікова О.А. Гуманістичні ідеї у впровадженні превентивної
реабілітації. Були розглянуті гуманістичні, псіхо-соціогенні і
філософські аспекти в сфері фізичної реабілітації спортсменів. Визначений вплив цих факторів на результати реабілітації в спорті.
Ключові слова: гуманність, травматизм, реабілітація, саморегуляція, коучінг, спорт.
Annotation. Sokolova N.I., Kramarenko M.V., Golota A. V.,
Melnikova E.A. Humanistic ideas in the prеventive rehabilitation.
The humanistic psycho – socio – genic and philosophical aspects
are considered in the physical rehabilitation realm of sportsmen.
The influence of these factors is determined on the prеventive
rehabilitation results in sport.
Key words: humanity, traumatism, rehabilitation, self-regulation,
coaching, sport.

Введение.
Проблема здоровья и превентивная реабилитация в спорте, в настоящее время является
ведущей. Однако немаловажным аспектом в
проведении превентивной реабилитации является гуманное отношение к спортсменам.
Слово «гуманизм» происходит от
«humanus» (лат.) – человечный, слово «гуманитарный» – от «humanitas» (лат.) – человеческая
природа, духовная культура. Термин «гуманизм»
очень многозначен, поскольку на протяжении
истории его содержание менялось. Гуманизм
прежде всего означает человечность человека:
любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости (толерантность), мягкость в
человеческих отношениях, уважение к личности
и ее достоинству. В конечном счете, понятие

«гуманизм» оформляется как система ценностей,
ценностных ориентаций, в центре которой лежит
признание человека в качестве высшей ценности.
На основе всего вышеизложенного можно дать
обобщенную характеристику гуманизма: гуманизм – это совокупность идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость человеческого бытия в целом и отдельной личности в
частности.
При такой трактовке гуманизм как определенная система ценностных ориентаций и установок получает значение общественного идеала. Человек рассматривается как высшая цель
общественного развития, в процессе которого
обеспечивается создание необходимых условий
для полной реализации всех его ценностей, достижение гармонии в социально-экономической и
духовных сферах жизни, наивысшего расцвета
конкретной человеческой личности. При этом в
современной трактовке гуманизма акцент делается на целостное, универсальное становление
человеческой личности. Эта универсальность
осмысливается как гармоническое развитие его
интеллектуальных, духовно-нравственных и эстетических ценностей. Таким образом, с позиций
гуманизма, конечная цель воспитания состоит в
том, чтобы каждый человек мог стать полноценным субъектом деятельности, познания и общения, то есть свободным, самостоятельным существом, ответственным за все происходящее в
этом мире. Следовательно, мера гуманизации
воспитательного процесса определяется тем, насколько этот процесс создает предпосылки для
самореализации личности, раскрытия всех заложенных в ней природных задатков, ее способности к свободе, ответственности и творчеству.
Взаимодействие медицины, превентивной реабилитации и философской теории человека изучали многие авторы (В.В. Приходько,1995;Г.В. Гребеньков, Н.И.Соколова,1996;
В.Н.Мясищев,1960;В.Ф.Сержантов,1994). Было
определено, что болезнь возникает, развивается
и проходит через ряд этапов развития личности.
Типология психогенных болезней может быть
адекватно понята лишь при условии наличия
некоторой философски обоснованной концепции
структуры личности, способной объяснить причины личностных противоречий, приводящих к
возникновению неврастении, истерии, психастении.
Спорт формирует личность посредством духовного стремления к физическому совершенству, к успеху в соревновательной деятельности в движении, в напряжении, в
преодолении себя и соперников в соревнованиях.
В итоге приходит осознание спортсменом своих
возможностей в овладении силами своего физического тела и духа. Понимание особенностей
личности спортсмена и гуманное отношение
имеет большое значение для повышения эффек-
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тивности деятельности, как тренера, так и реабилитолога. Личность в спорте была наиболее популярной темой исследований в 1960-х и 1970-х
годах, когда преимущественно использовался
подход, основанный на изучении характерных
особенностей. В настоящее время большинство
ученых отдают предпочтение взаимосвязанному
подходу, который учитывает как личностные,
так и ситуационные факторы.
В своей профессиональной деятельности
спортивный реабилитолог решает задачи по восстановлению здоровья и спортивной формы у
спортсменов, утративших таковые по тем или
иным причинам. Качественно и в минимальные
сроки справиться с такими задачами можно
только используя комплексный подход, включающий методы как направленные на восстановление непосредственно физических качеств
спортсмена так и психологических. Трудно переоценить важность гуманистических аспектов в
деятельности реабилитолога, и особенно велика
их роль в процессе реабилитации, когда по объективным причинам спортсмен не в состоянии
продолжать свою спортивную карьеру в большом спорте в качестве действующего спортсмена, а такие случаи нередки. К сожалению, на
протяжении длительного времени в спорте господствовал сугубо рациональный подход к деятельности как спортсменов, так и тренеров,
спортивных врачей, педагогов и т.д. В данном
контексте работа реабилитолога сводилась к восстановлению способности спортсмена давать
результаты на уровне не ниже его прошлых достижений. Зачастую это достигается злоупотреблением фармокологическими средствами, медицински неоправданной эскалацией физических
нагрузок, материальными стимулами, жестким
психологическим прессингом на спортсмена.
В условиях ориентации, прежде всего на
личность спортсмена, превентивная реабилитация призвана восстанавливать здоровье физическое, формировать психологическую устойчивость,
правильную
мотивацию,
твердую
социальную позицию. В системе комплексной
реабилитации спортсмена гуманистические аспекты, таким образом, иногда могут быть даже
важнее непосредственного физического воздействия на организм спортсмена. Из этого следует,
что реабилитолог должен, в своей профессиональной деятельности, уделять гуманистической
составляющей тщательное внимание, пользуясь
новейшими исследованиями в областях медицины, психологии, философии, социологии, педагогики. Для реабилитолога в первую очередь
важно в каждом конкретном случае работы со
спортсменом определиться с состоянием его здоровья, причинами, повлекшими снижение или
потерю трудоспособности, перспективой восстановления ее по медицинским показаниям. При
этом важно учесть, что психика спортсмена явХарків-Донецьк 2005
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ляется своеобразным двусторонним «психическим зеркалом», сенсорно отражающим внешние
условия его спортивной деятельности и экстрасенсорного отражающим не только его собственный внутренний мир, но и сходные мысли и
чувства всех других спортсменов.
Сложный генез нарушения здоровья и
многокомпонентность реабилитационного процесса диктует необходимость системного подхода к его проведению с учетом состояния медицинского,
социального,
психологического
компонента здоровья. Системность является одним из основных условий реабилитации наряду с
соблюдением следующих принципов: комплексности, дифференцированности, последовательности, этапности, индивидуализации, достаточной
продолжительности,
преемственности,
строгой и повседневной согласованности действий лечащего врача, инструктора ЛФК, психолога. Реабилитационные мероприятия должны определяться при этом в зависимости от этапа
лечения. В соответствии с трехкомпонентной
структурой межличностного взаимодействия
система превентивной реабилитации должна состоять из трех компонентов - когнитивного, аффективного и конативного – и адресоваться к
трем подсистемам личности – интраиндивидной,
интериндивидной и метаиндивидной. Когнитивный компонент заключается в повышении уровня знаний больного о своем заболевании. Аффективный
компонент
состоит
в
дезактуализации переживаний, связанных с
травмой, в поиске конструктивного разрешения
проблемы, в снятии негативных реакций на свою
болезнь и обусловленные ею нарушения адаптации. Конативный компонент реабилитации - это
оптимизация межличностных реакций в семье и
социуме. Система превентивной реабилитации
должна носить характер непрерывной цепи лечебных воздействий не только на здоровье, но и
на личность больного, осуществляемых на различных этапах лечения при помощи разнообразных форм способов и методик психотерапии. Ее
задача
–
коррекция
конституциональноличностных реакций пациента на имеющуюся
патологию.
Психологическая подготовка является
самостоятельной дисциплиной и должна осуществляться под руководством специалистов, аналогично тому, как осуществляется подготовка
физическая, техническая, тактическая, медицинская. Если спортсмен тренируется в условиях
высоких физических нагрузок, то высокими
должны быть и нагрузки психологические.
Умение спортсмена мобилизовать свои
психофизические резервы для повышения качества спортивной деятельности в тренировочных
и соревновательных условиях определяется степенью подготовленности психики.
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Чем значительнее выражена степень
психологической подготовки, тем легче мобилизовать внутренние резервы для достижения высокого качества выполняемого спортивного упражнения, и тем меньше выражены вегетативные
реакции, возникающие в процессе спортивной
деятельности, и быстрее (и полнее) процесс восстановления и физический (после травмы) и психологический. Влияние нагрузки на организм
спортсмена зависит не только от ее интенсивности. Большую роль играет и степень эмоционального напряжения, сопровождающего эти
нагрузки. Естественно, что чем выше нагрузка
физическая, тем выше и психическое напряжение. А нервно-психическое напряжение у спортсменов часто играет решающую роль в исходе
соревнований. Срывы высшей нервной деятельности у спортсменов могут проявляться в виде
нарушений сердечно-сосудистой системы, в частности, в виде коронароспазмов, боли в области
сердца, сердцебиений и других неприятных
ощущений. Чувство тревоги и беспокойство, а
иногда страх, сопровождающий перечисленные
явления, лишают спортсмена желания тренироваться, может привести к травме. Терапевтические мероприятия при этом не оказывают существенной помощи, не устраняют ни причину
болезни, ни следствие. Проведение тренировок
при высоких физических и психических нагрузках увеличивает вероятность возникновения явлений переутомления, перенапряжения, перетренированности, которые служат проявлением
срывов высшей нервной деятельности. Все это
требует включения в комплекс реабилитационных мероприятий методов психотерапии и психопрофилактики.
Степень психической напряженности
может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность спортивной
деятельности. И лишь крайняя точка психической напряженности - стресс, является, безусловно, отрицательным фактором. Стресс может
возникнуть в ответ как на положительный, так и
на отрицательный раздражитель. Реакция на тот,
или иной раздражитель также может быть положительной или отрицательной.
При ситуации, воспринимаемой как угрожающая, реакция защиты может протекать в
три этапа:
1. Этап тревоги (как ответ на неопределенную угрозу);
2. Этап сопротивления (мобилизация
сил на защиту и борьбу);
3. Этап истощения (отказ от борьбы).
Отдельные исследователи трактуют
нервное напряжение как степень мобилизации в
мозговых структурах, осуществляющих пуск и
торможение функциональных систем.
Уровень эмоционального возбуждения
оказывает существенное влияние на степень

психоустойчивости спортсмена и результаты его
выступления. В памяти спортсменов могут фиксироваться отрицательные эмоции, связанные с
получением травмы при неудачном выполнении
упражнения. Это значительно затрудняет дальнейшее проведение тренировочных занятий.
Чтобы избежать всего этого негатива, необходимо овладеть искусством саморегуляции волевого
настроя (способность человека произвольно
управлять своей деятельностью: планировать,
ставить перед собой цели и выбирать адекватные
методы их достижения; осуществлять выбор решения, контроль и оценку результатов своих
действий), коучинга (вид деятельности, направленной на вовлечение человека в управление
процессом достижения поставленной им цели
путем реализации своего потенциала).
Высокий спортивный результат показывается при оптимальном уровне психического
возбуждения. Как высокий уровень, так и низкий
приводит к снижению результата. Поэтому необходимо четко представлять механизм достижения максимального результата:
1.Готовность к максимальным волевым
усилиям мобилизует все функциональные резервы, обеспечивает точностные характеристики
деятельности.
2.Способность к саморегуляции позволяет удерживать состояние мобилизации в заданных параметрах как эмоциональных так и
двигательных характеристик.
Максимального спортивного результата
может достичь спортсмен, соответствующий
определенной психологической модели, включающий его мотивацию, свойство нервной системы, особенности темперамента, психические
состояния, способность к произвольной саморегуляции. Ведущее значение для максимальной
мобилизации волевых усилий личности имеют
мотивы и потребности. Они всецело зависят от
мировоззрения, убеждений спортсмена. От убеждений спортсмена зависят мотивы и потребности в спортивной деятельности, преобладающие
у него: потребность к достижению успеха или
потребность в общении, потребность в борьбе
или самосовершенствовании, потребность в материальной поощрении. Чем выше общественная
значимость потребностей спортсмена, тем выше
его готовность к волевой мобилизации.
Большое влияние на готовность к максимальной мобилизации оказывает волевой самоконтроль. Эта способность к сильному контролю своих эмоций и поведения. Значимость
этого свойства трудно переоценить, так как благодаря сильному самоконтролю в поведении
спортсмена преобладает сознательный компонент, подавляющий инстинктивное желание отдохнуть, расслабиться, уйти от боли, сопровождающий тренировку. Отмечено, что волевой
самоконтроль у спортсмена начинает играть ре-
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шающую роль в особо опасных, напряженных
или неопределенных ситуациях. Недостаточный
волевой самоконтроль-основа низкой работоспособности в напряженных тренировках. Неожиданные срывы и неудачи в тренировочном процессе после серии успешных тренировок
наблюдается у спортсменов с очень низким самоконтролем.
В способности к психической саморегуляции наряду с такими свойствами, как волевой
самоконтроль, решающую роль играет эмоциональная уравновешенность. Она отражает устойчивость настроения, собранность, спокойствие,
невосприимчивость к длительным стрессовым
ситуациям и постоянно действующим раздражителям.
Заметную роль в способности саморегуляции играет оптимальная тревожность. Здесь
возможны две крайности. Спортсмен с высокой
тревожностью склонен драматизировать любую
ситуацию, У него часто плохое настроение, любые неполадки приводят к пессимистическим
прогнозам. В трудных ситуациях спортсмен занимает пассивную позицию в саморегуляции, у
него отсутствуют активные преодолевающие
элементы. В тоже время очень низкая тревожность-это безмятежность, самоуверенность, излишняя расслабленность в опасных ситуациях,
когда спортсмена застают врасплох любые неожиданные мелочи. На этом фоне высок уровень
спортивного травматизма.
Система превентивной реабилитации
включает использование как индивидуальных,
так и групповых методов психотерапии, причем
индивидкализированны, личностно-ориентированный выбор тактики превентивной реабилитации отнюдь не исключает унификации приемов,
применяемых при нарушениях здоровья. В тоже
время система превентивной реабилитации
должна быть достаточно гибкой, допускающей
возможность замены одного приема другим при
сохранении системности воздействия. При такой
направленности реабилитационные воздействия
дают возможность через личность больного оказывать влияние на психосамотические корреляции и коррегировать состояния всех компонентов и составляющих здоровья с целью
повышения адаптации больного на биологическом, социальном, психологическом уровне.
Психологические основы превентивной реабилитации включают такие аспекты: установление
взаимоотношений с травмированным человеком,
информирование травмированного человека о
том, как проходит процесс превентивной реабилитации, обучение специальным психологическим навыкам и умениям, направленным на осуществление превентивной реабилитации, т.е.
определение целей (коучинг), положительная
внутренняя речь, релаксация (саморегуляция).
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Работа выполнена по плану НИР Донецкого центра спортивной медицины.
Формулирование целей работы.
Цель исследования - определение влияния
гуманистических,
духовных,
психосоциогенных аспектов на результат превентивной реабилитации спортсмена.
Задачи:
1.Определить целостную систему превентивной реабилитации как систему воздействия на результаты спортсменов (физическое, гуманное,
духовное,
нравственное,
психологическое);
2.Определить место гуманистических,
духовных аспектов в работе реабилитолога;
3.Определить воздействие психологического, гуманного и физического подхода в деятельности спортсмена.
Результаты исследования.
Объектом наших исследований стали 40
спортсменов высокой квалификации сложнокоординационных видов спорта (спортивная
гимнастика, акробатика, художественная гимнастика), получивших физические и психологические травмы. Исследования проводились с помощью психологических методов обследования,
таких как наблюдение, тестирование, измерение
психологических свойств спортсменов (табл. 1).
Использовались следующие методики:
1.Методика измерения свойств темперамента спортсмена Г.Айзенка (1977 г.);
2.Методика измерения ситуативной и
личностной тревожности Ч.Д.Спилберга и
Ю.Л.Ханина (1972 г.);
3.Методика отношения спортсмена к
предстоящему соревнованию (ОПС)
Ю.Л. Ханина (1977г.);
4.Методика определяющая силу мотивационной установки к достижению успеха и избеганию неудач Т. Элерса (1983 г.).
В качестве превентивной реабилитации
спортсменам были проведены индивидуальные
консультации, где они получали обучение технике психологических умений и навыков саморегуляции своего состояния.
Также в процессе индивидуальных работ
нами впервые был применен метод персонального коучинга (повышение личной эффективности
и обеспечение достижения конкретных целей в
различных областях деятельности спортсмена).
Как следует из таблицы, один до превентивной реабилитации повышенный уровень ситуативной тревожности был у 38 (95%) спортсменов, после превентивной реабилитации
наблюдалось улучшение у 30 (75%) спортсменов,
без изменений уровень ситуативной тревожности
остался у 8 (20%) спортсменов, что обусловлено
психическими особенностями спортсменов (слабой, неуравновешенной нервной системы). Повышенный уровень невротизации до реабилита252

ции был у 37 (92,5%) спортсменов, после
превентивной реабилитации улучшение отмечалось у 27 (67,5%) спортсменов; без изменений
уровень невротизации остался у 10(25%) спортсменов, это связано с повышенным уровнем
личностной тревожности. Повышенный уровень
неуравновешенности до реабилитации был у 36
(90%) спортсменов, после превентивной реабилитации этот показатель улучшился у 24 (60%)
спортсменов, без изменений повышенный уровень неуравновешенности остался у 12 (30%)
спортсменов, что обусловлено индивидуальными
свойствами нервной системы. Преобладание мотивации избегания неудач до реабилитации было
у 35 (87,5%) спортсменов, после превентивной
реабилитации преобладающей стала мотивация
достижения успеха у 23 (57,5%) спортсменов, без
изменений осталось у 12 (30%) спортсменов, что
обусловлено внутренними побуждениями спортсменов к деятельности. Субъективная не готовность к соревнованию до реабилитации была у
39 (97,5%) спортсменов, после превентивной
реабилитации показатели готовности улучшились у 33 (82,5%) спортсменов, без изменений
осталось у 6 (15%) спортсменов, что является
показателем нерегулярных посещений индивидуальных консультаций.
Таблица 1
Психологические состояния спортсменов сложно-координационных видов спорта, получивших
физические и психологические травмы
Психологические
состояния

Повышенный
уровень личностной и реактивной тревожности
Высокий уровень
невротизации
Повышенный
уровень неуравновешенности
Преобладание
мотивации избегания неудач
Субъективная не
готовность к
соревнованию

До превентивной
реабилитации

После превентивной реабилитации
улучшения

без изменений

38 (95%)

30 (75%)

8 (20%)

37(92,5%)

27 (67,5%)

10 (25%)

36 (90%)

24 (60%)

12 (30%)

35
(87,5%)

23 (57,5%)

12 (30%)

39
(97,5%)

33 (82,5%)

6 (15%)

Следовательно, можно предположить,
что такие показатели как повышенный уровень
невротизации, неуравновешенности, ситуационной тревожности у некоторых спортсменов оказывают отрицательное влияние на качество соревновательной деятельности, то есть снижают
результат. В свою очередь это ведет к преобладанию мотивации избегать неудачи и психологической не готовности к соревнованиям.
Результаты исследования показали, что
если спортсмены, имеющие незначительную социальную поддержку и невысокий уровень уме-
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ
МЕТОДАМИ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ
Харлампов Г.А., Черепахин Г.А.
Донецкий государственный
университет управления
Аннотация: Предлагается модель физического воспитания
студенческой молодежи с акцентом на самоуправление и
снятия внешнего принуждения.
Ключевые слова: модель личностно-ориентированная, рейтинг, мотивация, стимулы, блоки, самоуправление, интегральная оценка.
Анотація. Харлампов Г.О., Черепахін Г.А. Фізичне виховання
у вузі методами особисто-орієнтованої моделі. Пропонується
модель фізичного виховання студентської молоді з ухилом на
самоврядування та знімання зовнішнього тиску.
Ключові слова: модель особово-орієнтована, рейтинг, мотивація, стимули, блоки, самоврядування, інтегральна оцінка.
Annotation. Harlampov G.A., Cherepahin G.A. Physical education in institute of
higher by methods personality-oriented model. The present article
shows the model of student’s training. The author makes emphasis on the importance of self-control and reduction of the internal
pressure.
Keywords: a model is personality-oriented, rating, motivation,
stimuli, blocks, self-government, integral estimation.

Введение.
Экономика страны предъявляет особые
требования к управленческому персоналу. По
мнению канадского журнала «Изобретения и
бизнес» управлять предприятиями должны ученые-предприниматели, обладающие развитыми
аналитическими способностями, широким кругозором, твердой уверенностью в своих силах, настойчивостью, свойством лидера, способностью
на оправданный риск, высокоразвитым чувством
реальности, эмоциональной устойчивостью, товариществом, умением работать в условиях дефицита информации, ресурсов и времени. К этому следует добавить отличное физическое
состояние и крепкое здоровье руководителя. Все
эти качества должны приобретаться и совершенствоваться в вузе во время процесса обучения.
Однако современное студенчество [1] насчитывает в своей среде менее ¼ самостоятельных индивидуумов, все остальные консервативные, зависимые, а более 2/3 студентов с ослабленным
здоровьем [2]. Изменить эту ситуацию можно
только радикальными методами влияния на сознание людей через сферу образования народа и,
прежде всего – высшего образования, т.к. в студенческие годы молодой человек раскрывает в
полной мере свой талант, чтобы реализовать
себя для себя, для своей страны, для человечества в целом.
Три основных компонента структуры
личности: функциональные механизмы психики,
опыт и свойства личности – успешно развиваются в процессе освоения индивидуумом физической культуры [3].
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ний справляться со стрессами, сталкивается с
существенными изменениями в своей жизни,
вероятность получения травм значительно повышается. В этой связи специалисты в области
спорта должны знать изменение в жизни своих
подопечных, стрессовых ситуациях, в которых
оказывается подопечный и соответствующим
образом корректировать тренировочный процесс,
а также оказывать психологическую помощь
таким спортсменам.
Выводы:
1. Таким образом, применение гуманистических идей в проведении превентивной реабилитации представляет собой целостную систему
различных
направлений
воздействия
(гуманистического, духовного, психологического и т.д.).
2. Обеспечение психологической устойчивости, духовной зрелости личности спортсмена невозможно без гуманистической составляющей
профессиональной
деятельности
реабилитолога.
3. Гуманистические, духовные, психосоциогенные аспекты играют важную роль, как в
структуре личности спортсмена, так и в профессиональной деятельности реабилитолога.
Перспективы.
Для дальнейшего исследования определения влияния гуманистических, духовных, психо-социогенных аспектов на результат превентивной реабилитации спортсмена, необходима
разработка программ на основе методов коучинга.

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

ХДАДМ-ДДІЗФВС

Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного университета управления.
Формулирование целей работы.
Не сокрушая старые стереотипы работы,
а вводя новые - личностно-ориентированные модели воспитания физической культуры, с акцентом на самоуправление и снятие внешнего принуждения, можно ожидать уже сегодня
положительные сдвиги в повышении инициативности, активности и самостоятельности студентов, в формировании у них ответственного отношения к своему здоровью, здоровому образу
жизни.
Результаты исследований.
В
качестве
такой
личностноориентированной модели в Донецком государственном университете управления 6 лет используется рейтинговая система интегральной оценки
основных направлений воспитания физической
культуры студентов экономической и управленческой специальностей. Для вуза не спортивной
направленности она построена на совмещении,
с одной стороны, принципов организации спортивной деятельности, а с другой – рекомендаций
практического менеджмента.
Многолетний педагогический опыт работы со студентами позволяет представить весь
диапазон воспитания физической культуры в
виде 4-х основных направлений их активной
психофизической деятельности: а) активность в
учебных занятиях; б) активность в самостоятельных занятиях; в) спортивно-квалификационная
активность; г) активность в организации и проведении
спортивно-массовых
и
научнометодических мероприятий. Рассматривая эти
направления как блоки, несущие в себе определенные теоретические, методические и практические образовательные функции, то они должны быть оценены количественно, причем
рейтинг студентов будет состоять из интегральной суммы количественных оценок каждого блока.
Направления реализации учебной программы позволяют студенту по выбору избирать
тот вид деятельности, который ему ближе и интереснее. А для того, чтобы повысить его мотивацию к занятиям, предусмотрены управляющие
блочные весовые коэффициенты, влияющие на
ориентировку студента к определенному роду
деятельности.
Следует отметить, что первый блок является в некотором плане основным, обязательным и всеобъемлющим для большинства студентов вуза. Он обеспечивает систематичность и
повторяемость занятий с постоянным наращиванием образовательных знаний и практических
навыков, а их обязательность дисциплинирует
обучающихся, приучает к контролю за своим
физическим состоянием и соперничеству друг с
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другом или с собой по приемлемым для них упражнениям. Улучшение показателей в таких упражнениях отмечаются соответствующими прибавками к рейтинговой оценке.
Характерной чертой второго блока является самостоятельность в выборе направления
занятий вне стен вуза, их объема и интенсивности, хотя предполагается, что возможен контроль
со стороны квалифицированных специалистов. В
этом случае обязательным условием учета двигательной активности студента является ведение
дневника самоконтроля. Кроме того, в блоке
учитываются дополнительные занятия, отработанные студентом за пропуски без уважительной
причины, и пропущенные по болезни или другим
документально подтвержденным причинам. При
длительном заболевании обязательным условием
является написание реферата на тему, связанную
с реабилитационными вопросами по данному
заболеванию.
В настоящее время все более актуальным становится потребность в оздоровительной
направленности занятий физической культурой.
Одним из наиболее перспективных направлений
повышения
эффективности
физкультурнооздоровительной деятельности является личная
заинтересованность человека в укреплении своего здоровья, которая закладывается в сознание
через самостоятельные занятия как теоретической и методической, так и практической направленности. Ряд исследователей [4, 5] отмечают,
что
самостоятельное
внеаудиторное
обучение теории с помощью компьютерных технологий значительно превышает эффект изучения с применением традиционных печатных изданий. Это позволяет сохранить аудиторные
часы для осмысленных практических занятий
физическими упражнениями, значительно повысить мотивацию к их выполнению, вырабатывает
устойчивую потребность к двигательной активности и здоровому образу жизни.
Следует отметить, что блок по двигательной активности в самостоятельных занятиях
постоянно обновляется методическими разработками, тематическими материалами единых
комплексов оздоровительной направленности,
обучающих видеозаписей и компьютерных программ, особенно информационными технологиями.
Важным компонентом воспитания студенческой молодежи является участие ее в спортивно-массовых мероприятиях различного масштаба. Эта деятельность наиболее полно
вырабатывает необходимые качества управленца
и ей посвящен третий блок, характерной особенностью которого является учет всех соревнований, проведенных студентом, призовых мест и
спортивных разрядных норм, выполненных в
результате участия в состязаниях. Для вовлечения большего числа обучающихся к спортивной

деятельности проводятся занятия с включением
соревновательных элементов и чаще всего с командными взаимодействиями. Широко используются соревнования внутри групп, потоков. Работа
спортивно-массовой
направленности
строится таким образом, чтобы охватить максимальное количество студентов. Ежегодно проводятся две спартакиады по пяти и семи видам
спорта, более десятка открытых соревнований
различной направленности. Стали систематическими региональные турниры по рукопашному
бою, первенства среди специальностей в развлекательной программе «Веселые старты». Эти
мероприятия позволили создать свою собственную спортивную инфраструктуру, в основе которой лежит совмещение учебного процесса через
спортивные учебные группы с секционной работой. Причем направленность секционной работы
двоякая: спортивная и оздоровительная, а продолжительность двигательной активности в неделю составляет 6-10 часов в зависимости от
уровня подготовленности занимающихся.
Личностно-ориентированная
модель
предусматривает не только участия в спортивномассовых мероприятиях, но и организацию, и
проведение этих состязаний. В частности проведение соревнований обеспечивается судейством,
к которому привлекаются студенты. Кроме того,
им предоставляется возможность участвовать в
научных исследованиях, проводимых на кафедре
и производить апробацию своих изысканий на
региональной
студенческой
научнометодической конференции, с последующей
публикацией материалов в сборнике трудов. Эта
деятельность студента обеспечивается четвертым блоком психофизической активности.
Личностно-ориентированная модель в
системе преподавания физической культуры
способствовала повышению массовости в спортивной и оздоровительной работе в университете, а в сочетании с индивидуальными занятиями
профессиональной направленности студентов,
создала предпосылки к активному сотрудничеству ведущих спортивных клубов Донецкой области и федераций по видам спорта с университетом. Это позволило удачно совместить учебу в
вузе со спортивной деятельностью для ведущих
спортсменов Украины. Кроме того, университет
выдвинулся на лидирующие позиции в области и
стране среди вузов неспортивного профиля, завоевав в Универсиаде-2001 второе место среди
136 вузов Украины и победив в городском и областном смотрах-конкурсах по спортивномассовой работе. ДонГУУ – единственный вуз в
Донецкой области, создавший условия для подготовки двух чемпионов Всемирных Универсиад
1997 и 2003 годов по легкой атлетике. За последние 6 лет студентами завоевано медалей различного достоинства: 264 на Всеукраинских, 14 на

Европейских, и 7 на Мировых спортивных форумах.
Выводы:
Инновационный подход к обучению
студентов физической культуре представляет
собой
личностно-ориентированную
модель
оценки их двигательной активности с акцентом
на самоуправление и снятие внешнего принуждения. Эта модель представляет собой количественную интерпретацию (рейтинг) качественных
психофизических показателей, основанную на
совмещении принципов организации спортивной
деятельности с рекомендациями практического
менеджмента. Она по-новому обеспечила функционирование спортивной инфраструктуры университета, что положительно сказалось на повышении качества подготовки выпускников, а
так же на росте успехов ДонГУУ в спортивномассовой работе и спорте высших достижений.
Кроме того, личностно-ориентированная модель
позволяет студентам в рамках обязательной дисциплины «Физическое воспитание» осуществлять самостоятельный выбор направлений обучения, свести к минимуму субъективизм во
взаимоотношениях преподавателей со студентами, унифицировать расчеты для различных
учебных групп, активизировать соперничество
студентов с различным уровнем подготовленности.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других
проблем физического воспитания е методами
личностно-ориентированной модели.
1.

2.

3.
4.
5.
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ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В
СТУДЕНТІВ СМГ (СПЕЦІАЛЬНОЇ
МЕДИЧНОЇ ГРУПИ)
Черненко С. О.
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотація. Пропонована стаття розкриває значення оздоровчої
фізичної культури для студентів спеціального медичного
відділення, які мають порушення шийного відділу хребта
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Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

ХДАДМ-ДДІЗФВС
(остеохондроз), а також методи профілактики цього порушення.
Ключові слова: студенти, остеохондроз, оздоровча фізкультура.
Аннотация. Черненко С. А. Оздоровительная физкультура
как средство профилактики остеохондроза шейного отдела
позвоночника у студентов СМГ (специальной медицинской
группы). Предлагаемая статья раскрывает значение оздоровительной физической культуры для студентов специального
медицинского отделения имеющих нарушение шейного отдела позвоночника (остеохондроз), а также методы профилактики этого нарушения.
Ключевые слова: студенты, остеохондроз, оздоровительная
физкультура
Annotation. Chernenko S. Improving physical culture as a means
of preventive maintenance osteochondrosis of neck of a department of a backbone at the students SMG (special medical group).
Offered clause opens meaning(importance) of improving physical
culture for the students of special medical branch having infringement of neck of a department of a backbone (osteochondrosis), and also methods of preventive maintenance of this infringement.
Key words: the students, osteochondrosis, improving physical
culture.

Вступ.
Науково-технічний, соціальний і матеріальний прогрес суспільства висунув нові, несподівані проблеми. Серед них і небезпечна тенденція, що намітилася до зниження рівня здоров'я.
Схоже на те, що традиційна лікувальна медицина, що йде шляхом витягу хвороби за допомогою
ліків, не в змозі зупинити ріст захворюваності й
навіть смертності цілої ланки «хвороб цивілізації». Неухильно росте частота хвороб, що вражають серцево-судинну, дихальну, нервову, опорну й травну системи й речовин, що порушують
обмін. Успіх у лікуванні цих хвороб не поступається росту захворюваності. Серед найпоширеніших захворювань у студентів значне місце займає остеохондроз шийного відділу хребта.
Наявність патологічних або перед патологічних
змін, характерних для остеохондрозу шийного
відділу хребта, нерідко приводить до зниження
спортивної й трудової працездатності й результативності в навчальному процесі.
Питання про фізіологічний вплив на людину фізичних вправ, актуальні проблеми сучасної спортивної медицини й медичні аспекти у
своїх роботах розглядали Матвєєва Л. П., Новикова А. Д., Зимкін Н. В., Коробок А. В., Лехтман
Я. Б., Дембо А. Г., Фарфель В. С., Пирогова Е.
А., Іващенко Л. Я., Страпко Н. П.. Муравов И. В.,
Боєр У.А, Ракочин А. Г.. Соколова І. Г., Сорокін
А. П., Стельников Г. В., Вазилі А. І. розкривають
питання адаптації функції кровообігу до м'язової
діяльності на різних етапах онтогенезу, їхні шляхи й механізми, вплив фізичних вправ на працездатність і здоров'я людини, актуальні проблеми
вікової фізіології.
Методики, спрямовані на оздоровлення
студентів спеціальних медичних груп, що страждають остеохондрозом хребта, не досить вивчені
або мало ефективні на сьогодні.
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Робота виконана у відповідності до плану НДР Донбаської державної машинобудівної
академії.
Формулювання мети роботи.
Метою цього дослідження була розробка
методики оздоровчої фізичної культури для студентів з остеохондрозом шийного відділу хребта
в умовах навчальної діяльності.
Результати дослідження.
Особливість розробленої методики полягає в тому, що вона представлена у двох аспектах: перший - застосування засобів фізичної
культури спрямоване на відновлення втрачених у
зв'язку із хворобою функцій організму й профілактику загострень у студентів, що страждають
остеохондрозом шийного відділу хребта; другий
- оздоровлення організму й профілактика виникнення шийного остеохондрозу в студентів, схильних до даного захворювання.
Методика розроблена з урахуванням завдань і особливостей на заняттях з фізичної
культури СМГ і спрямована на створення передумов, необхідних для збереження й поліпшення
самопочуття й працездатності.
Весь курс застосовуваної методики
оздоровчої фізкультури складався із трьох послідовних етапів, кожний з яких мав свої завдання,
зміст, засоби й методи.
Перший етап - вступний - тривав три
тижні протягом вересня місяця. Цей навчальний
період характеризувався поступовим введенням
засобів оздоровчої фізкультури.
Велика увага приділялася масажу, проведеному у формі само- і взаємомасажу в різних
частинах заняття: у підготовчій, основній і заключній.
До спеціальних фізичних вправ відносилися вправи на розслаблення рефлекторно напружених груп м'язів і мускулатури тіла в цілому, на розтягування й витягування хребта. На
першому етапі здійснювався індивідуальний добір вправ з урахуванням особливостей прояву
захворювання.
Другий етап - основний - тривав два місяці (жовтень-листопад), основний зміст спрямований на розвиток загальної фізичної підготовки.
На цьому етапі здійснювалося активне
розширення й ускладнення фізичних навантажень. З метою рішення спеціальних завдань залежно від проявів характерних для остеохондрозу хребта синдромів: при шийному й шийноплечовому синдромі - ліквідація або зменшення
болючого синдрому, створення умов для максимального розвантаження хребта, зміцнення м'язів
шиї, тулуба, верхніх кінцівок, поліпшення їхніх
силових показників. При плечі - лопатковому
періартриті - усунення болючих відчуттів (парестезії) у м'язах верхніх кінцівок, збільшення амплітуди руху в ньому, зміцнення м'язів шиї, тулу-

ба, верхніх кінцівок, поліпшення їхніх силових
показників, витривалості, нормалізації тонусу.
Третій етап - заключний (грудень місяць). Основний зміст цього періоду - загальна
фізична підготовка, спрямована на корекцію режиму й відновлення відповідно до нових умов і
змісту занять. На цьому етапі здійснюється перехід до самостійних занять, що включають заняття ранковою гімнастикою, спеціальні фізичні
вправи, самомасаж.
Результати дослідження.
Ефективність застосовуваних засобів фізичної культури визначалася за показниками суб'єктивного стану тих, хто займається, їх спортивної працездатності.
Своєчасне коректування режиму заняття
й відновлення, використання засобів оздоровчої
фізичної культури сприяли тому, що в 84 % студентів під час тренувальних занять і після них
рідше виникав болючий синдром; відмови, що
були раніше, від продовження тренувальних занять у зв'язку з появою болю у хребті, погіршенням самопочуття скоротилися в 77% студентів;
повністю припинилися пропуски через хворобу,
працездатність покращилася в 88 % спостережуваних (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка деяких суб'єктивних показників стану
студентів СМО
Показники
суб'єктивного
стану
Частота появи
болючого синдрому
Число відмов
від
продовження
занять
Пропуски тренувальних
занять
Спортивна
працездатність

Число
Число студентів
спост
ерезалишилося
жень знизилося підвищилося
без змін
50

42 (84)

—

8(16)

26

20 (77)

2 (8)

4 (15)

48

48 ( 100)

_

—

50

4 (8)

44 (88)

2(4)

водити в три послідовних етапи, поступово
вводячи засоби фізичної культури на першому
етапі, активно розширюючи й ускладнюючи навантаження на другому й переходячи до самостійних занять на третьому етапі.
При дослідженні безпосереднього впливу спеціальних фізичних вправ і масажу спостерігалася позитивна динаміка порушених функцій
нервово-м'язової системи, кровообігу, що виражалося в поліпшенні показників тонусу м'язів,
кровонаповнення судин верхніх кінцівок, головного мозку. При цьому не спостерігалося погіршення самопочуття тих, хто займається в СМО.
Своєчасна корекція режиму тренування
й відновлення студентів дозволила поліпшити
їхнє самопочуття, працездатність: в 84 % студентів знизилася частота появи болючого синдрому;
в 77 % зменшилася кількість відмов від тренувань, пропусків занять i в 88 % покращилася
спортивна працездатність.
Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
оздоровчої фізкультури.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примітка: цифри в дужках - відсоток.
Висновки.
Методику оздоровчої фізичної культури
необхідно диференціювати з урахуванням проявів остеохондрозу шийного відділу хребта, особливостей тренувальних занять студентів і про-
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10.
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Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у рядку, до 30 рядків на сторінку)
на українській (російській, англійській, польській) мові переслати електронною поштою в редакторі
WORD. До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New
Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва 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, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. збірника. Тел. (057) 70615-66; 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 ; pedagogy@mail.ru ;
Web-сторінки:
www.pedagogy.narod.ru
загальна
інформація;
www.nbuv.gov.ua/articles/khhpі.html- архів статей за 1996-2005рр.; http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі російськомовна сторінка; електронні версії наукових конференцій: http://www.ksada.org;
http://www.sportsscience.org
СТРУКТУРА СТАТТІ.
НАЗВА
Прізвище, ініціали автора
Повна назва навчального закладу
Анотації:
Розділ повинен містити на 3-х мовах (укр., рос., англ.):
- прізвище та ініціали автора, назва статті (окрім мови статті).
- анотації;
- ключові слова.
Окрім цього, структура статті повинна відповідати Постанові ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (бюл. ВАК №1, 2003р.) і мати такі розділи:
Вступ.
Розділ повинен містити:
- постановка проблеми у загальному вигляді;
- зв'язок роботи із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і
на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
Формулювання цілей роботи.
Розділ повинен містити: формулювання цілей статті або постановка завдання. Автор також може
включати: матеріал і методи дослідження, організація дослідження; об’єкт і предмет дослідження.
Результати роботи.
Результати дослідження.
Розділ повинен містити: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів.
Висновки.
Розділ повинен містити висновки з даного дослідження.
Наприкінці зазначити перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Література.
Анотації статей друкуються у Всеукраїнському реферативному журналі «Джерело».
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Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”
(бюл. ВАК №1, 2003р.)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті,
подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.

Научные конференции академии
http://www.sportsscience.org
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ
ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
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