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ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ
КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
ЛЮДИНИ НА ДІЮ ГІПОКСІЇ В РІЗНІ

СЕЗОНИ РОКУ
Агаджанян М.О., Полатайко Ю.О.,

Радиш І.В., Павлік А.І.
Российский университет дружбы народов

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті розкривається сезонна мінливість
реактивності кардіореспіраторної системи під впливом
гіпоксії, що спостерігається в чіткому зниженні реак-
тивності дихальної системи і підвищенні гемодинамі-
ки в літній період.
Ключові слова: кардіореспіраторна система, гіпоксія,
гіперкапнія.
Аннотация. Агаджанян Н.А., Полатайко Ю.А., Радыш
И.В., Павлик А.И. Особенности реакции кардиореспи-
раторной системы человека на влияние гипоксии в раз-
ные сезоны года. В статье раскрываются сезонные из-
менения реактивности кардиореспираторной  системы
под влиянием гипоксии, что четко наблюдается в сни-
жении реактивности дыхательной системы и повыше-
нии гемодинамики в летний период.
Ключевые слова: кардиореспираторная система, гипок-
сия, гиперкапния.
Annotation. Agadjanian M.O., Polatayko Yu.O., Radysh
I.V., Pavlyk A.I. Peculiarities of reactivity of
cardiorespiratory system of a man on the influence of
hypoxia in different seasons of the year. Seasonal variations
in reactivity of cardiorespiratory system under the influence
of progressing hypoxia are revealed, which is shown by
distinct decrease of reaction of respiration and increased
reaction of the hemodynamics in the summer.
Key words: cardiovascular system, hypoxia, hypercapnia.

Вступ.
В даний час особлива увага приділяється

вивченню кількісної оцінки індивідуальної реактив-
ності на дію факторів зовнішнього середовища. Як
відомо, індивідуальні особливості кожної людини
виявляються в характері реагування на гіпоксичний
стимул, який є однією з найбільш жорстко генетич-
но детермінованих ознак і відображає найадек-
ватніші особливості індивідуальної фізіологічної
реактивності організму [1, 3, 4]. Крім того, стійкість
до гіпоксії свідчить про загальну або неспецифічну
стійкість організму до різних екологічних факторів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи. Вивчення сезонної динамі-

ки показників кардіореспіраторної системи (КРС) в
обстежуваних при дії ізокапнічної гіпоксії.

Методика дослідження. В обстеженні взя-
ло участь 46 практично здорових чоловіків у віці від
18 до 26 років (21,4±0,2 років), масою тіла в серед-
ньому – 74,8±0,6 кг, зростом – 178,1±0,5 см.

Дослідження проводилися восени (вере-
сень-жовтень), взимку (грудень-січень), весною (бе-
резень-квітень) і влітку (червень-липень).

Чутливість дихального центру до гіпоксії
визначалася за методом Вейла – використовували

ізокапнічну гіпоксичну стимуляцію, яка створюва-
лася за допомогою методу поворотного дихання в
діапазоні РAO2 від 135 до 45 мм рт. ст. [3]. Обстежу-
ваний здійснював зворотне дихання в системі
«мішок в ящику» з поступовим зниженням вмісту
О2 в мішку від його рівня в атмосферному повітрі.
Забезпечується стабілізація РАСО2 системою погли-
нання СО2, тобто створюються наростаюча ізокапн-
ічна гіпоксична стимуляція.

У спокої і під час проведення гіпоксичної
проби за допомогою швидкодіючого газоаналітич-
ного комплексу «Oxycon Alpha» (Німеччина), кожні
10 секунд реєструвалася легенева вентиляція (МОД,
л/хв), частота дихання (ЧД, дих/хв), дихальний об’єм
(ДО, мл), концентрація О2 і СО2 в повітрі, що види-
хається (FЕО2, FЕСО2, %) і в альвеолярному повітрі
(FАО2, FАСО2, %). Розраховувалися наступні показ-
ники газообміну: споживання О2 (VO2, л/хв), виді-
лення СО2 (VCO2, л/хв), дихальний коефіцієнт (ДК,
од.), коефіцієнт використання кисню (КВО2, мл/л),
кисневий пульс (О2-пульс = VO2/ЧCC, мл/уд).

Об’ємні показники зовнішнього дихання
наводилися до умов BTPS, а показники газообміну
- до стандартних умов STPD.

Функціональний стан серцево-судинної си-
стеми оцінювався за допомогою електрокардіографії
та імпедансної тетраполярної реографії з реєстра-
цією показників на мінгографі «М-34 Сіменс-Еле-
ма» (Швеція) і реоплетизмографі РПГ-2-02. Артер-
іальний тиск вимірювався методом  Короткова.
Досліджувалися показники: частота серцевих ско-
рочень (ЧСС, уд/хв), ударний об’єм серця (УО, мл),
хвилинний об’єм кровообігу (ХОК, л/хв), артеріаль-
ний тиск (мм рт. ст.) систолічний (САТ), діастоліч-
ний (ДАТ), середньодинамічний (СДТ), подвійний
добуток (ПД, АТс х ЧСС/100, од.).

Статистична обробка результатів проводи-
лася з використанням t-критерію Стьюдента в ста-
тистичних програмах «Statistica 6.0» і програмного
забезпечення Microsoft Excel 2000.

Результати дослідження і їх обговорення.
Результати дослідження кардіореспіратор-

ної  системи у спокої свідчать ,  що величини
більшості показників, що вивчаються, схильні до
сезонних коливань. При цьому сезонні ритми показ-
ників КРС характеризуються внутрішньою і зовні-
шньою синхронізацією.

Доречно відзначити, що при визначенні
ЖЕЛ і МВЛ нами отримані дані, що свідчать про
достовірне збільшення цих показників в літній пер-
іод року, в порівнянні з іншими сезонами (Р < 0,001).
Як відомо, ЖЕЛ визначає максимально можливу
глибину дихання і тому є важливим показником фун-
кціональних можливостей зовнішнього дихання [1].

Аналіз одержаних даних показав, що в умо-
вах спокою при диханні атмосферним повітрям у
всіх обстежуваних максимальні значення МОД і VO2
спостерігаються в зимовий період року. Сезонні
відмінності МОД у спокої обумовлені, передусім, за
рахунок підвищення дихального об’єму взимку (на
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16,1 %), в порівнянні з літом (Р < 0,001) (табл. 1). У
холодний період року підвищений енергообмін до-
сягається головним чином за допомогою збільшен-
ня рівня вентиляції легенів. При цьому споживання
кисню підвищується до січня і зберігається на ви-
сокому рівні до квітня.

Ефективність дихання (КВО2) і кисневий
пульс (VO2/ЧCC) в сезонній динаміці у обстежува-
них досягали максимуму в літній період року.

Сезонна динаміка частоти серцевих скоро-
чень у спокої характеризується вищими значеннями
у всіх обстежуваних взимку, що пов’язано із зміною
вегетативної регуляції серцевої діяльності, тобто пе-
реважанням симпатичних впливів на серцевий ритм.
Максимальні значення МОК взимку досягалися, пе-
редусім, за рахунок збільшення ЧСС. При оцінці се-
зонних змін артеріального тиску в обстежуваних за-
реєстровано підвищення САТ, ДАТ і ПД упродовж
зимового періоду року, а УО – літнього.

Таким чином, можна говорити, що в умовах
спокою при диханні атмосферним повітрям у всіх
обстежуваних параметри кардіореспіраторної систе-
ми схильні до впливу сезонних ритмів, більшість мак-
симумів припадають на зимову і літню пору року.

Результати дослідження динаміки показ-
ників реактивності кардіореспіраторної системи в
обстежуваних у різні сезони року в умовах нароста-
ючої ізокапнічної гіпоксії приведені в табл. 2.

Аналіз одержаних даних показав, що мак-
симальний ступінь зміни ∆PAO2/t

-1 за період проби
спостерігається в літній період року, в порівнянні з
іншими сезонами (Р < 0,05).

При дії ізокапнічної гіпоксії у всіх обсте-
жуваних спостерігається суттєва зміна часових зна-
чень показників системи дихання незалежно від се-
зонів  року. Закономірно,  що до кінця проби
величини МОД протягом року збільшувалися в се-
редньому в 1,2-1,6 разу. Найвищий приріст значень
МОД спостерігався в обстежуваних у весняний
період року.

Встановлено, що найвищий рівень чутли-
вості вентиляторної реакції на дію ізокапнічної
гіпоксії, який оцінюється за приростом МОД на
одиницю зміни насичення крові О2 (∆МОД/∆SаО2),
спостерігається у весняний період року, а найниж-
чий – в літній.

У літній час зміна легеневої вентиляції відбу-
валася переважно за рахунок збільшення дихального

С е з о н и  р о к у  П о к а з н и к и  
 

о с і н ь  з и м а  в е с н а  л і т о  
∆ P A O 2 / t - 1  м м  р т .  с т .  
М О Д 8 4 ,  л  
∆ М О Д / ∆ S а О 2 ,  л / х в / %  
∆ М О Д  / ∆ Д О ,  л  
М О К 8 4 , л / х в  
∆ Ч С С / ∆ S а О 2 ,  у д / х в / %  
∆ М О К / ∆ S а О 2 ,  м л / х в / %  
С А Т ,  м м  р т .  с т .  
Д А Т ,  м м  р т .  с т .  
С Д Т ,  м м  р т .  с т .  
П Д ,  у м .о д .  

6 , 5 ± 0 , 3  
1 5 , 6 ± 0 , 8  
0 , 4 2 ± 0 , 0 2  
3 1 , 6 ± 1 , 1  
4 , 8 6 ± 0 , 0 7  
1 , 4 4 ± 0 , 0 2  
5 6 , 1 ± 1 , 5  
1 3 4 , 5 ± 1 ,3  
8 9 , 8 ± 0 , 8  
1 0 4 , 7 ± 1 ,0  
1 2 1 , 9 ± 3 ,7  

6 , 8 ± 0 , 2  
1 7 , 5 ± 1 , 1  
0 , 3 8 ± 0 , 0 2  
3 6 , 6 ± 1 , 3  
5 , 0 4 ± 0 , 0 8  
1 , 6 3 ± 0 , 0 4  
3 9 , 6 ± 1 , 4  
1 3 8 , 6 ± 1 ,5  
9 4 , 5 ± 1 , 2  
1 0 9 , 2 ± 1 ,1  
1 3 1 , 6 ± 3 ,1  

7 , 3 ± 0 , 3  
1 8 , 3 ± 1 , 1 * *  
0 , 5 8 ± 0 , 0 3 * * *  
3 0 , 4 ± 0 , 9  
4 , 9 7 ± 0 , 1 1  
1 , 5 2 ± 0 , 0 6  
4 8 , 6 ± 1 , 6  
1 3 6 , 1 ± 1 ,5  
9 1 , 3 ± 1 , 1  
1 0 6 , 2 ± 1 ,1  
1 2 4 , 5 ± 2 ,8  

7 , 8 ± 0 , 3 * * *  
1 4 , 4 ± 0 , 8  
0 , 4 3 ± 0 , 0 3  
2 6 , 8 ± 0 , 8 * * *  
4 , 7 8 ± 0 , 0 9  
1 , 4 2 ± 0 , 0 3  
5 7 , 4 ± 1 , 7  
1 2 9 , 8 ± 1 ,3  
8 4 , 2 ± 0 , 9  
9 9 , 4 ± 0 , 9  
1 1 4 , 8 ± 2 ,6  

 

Таблиця 1
Динаміка показників кардіореспіраторної системи в умовах спокою при диханні атмосферним повітрям в

обстежуваних у різні сезони року (М ±m)
С е з о н и  р о к у  П о к а з н и к и  

 о с і н ь  з и м а  в е с н а  л і т о  
Ж Е Л ,   л  
М В Л ,  л  
М О Д ,  л  
V O 2 ,  м л /к г / х в  
Д К ,  у м .  о д .  
К В О 2 ,  м л /л  
V O 2 ,  Ч С С  м л /х в  
Ч С С ,  у д / х в  
М О К ,  л  
С А Т ,  м м  р т .  с т .  
Д А Т ,  м м  р т .  с т .  
П Д ,  у м .о д .  

4 ,6 2 ± 0 ,0 5  
9 9 ,3 ± 1 ,4  
1 0 ,5 5 ± 0 ,1 8  
4 ,1 2 ± 0 ,0 7  
0 ,8 9 5 ± 0 ,0 0 5 * * *  
3 0 ,4 ± 0 ,4  
4 ,2 5 ± 0 ,0 8  
7 3 ,5 ± 1 ,2  
4 ,1 9 ± 0 ,0 8  
1 2 2 , 1 ± 1 ,2  
7 7 ,1 ± 0 ,9  
8 9 ,7 ± 1 ,7  

4 ,4 3 ± 0 ,0 4  
9 3 ,3 ± 1 ,2  
1 2 ,8 5 ± 0 ,2 1 * *  
4 ,5 7 ± 0 ,0 8 * * *  
0 ,8 9 1 ± 0 ,0 0 4  
2 6 ,9 ± 0 ,3  
4 ,4 8 ± 0 ,0 9  
7 6 ,9 ± 1 ,4 * * *  
4 ,5 7 ± 0 ,0 9 * *  
1 2 6 ,2 ± 1 ,4 * * *  
7 9 ,3 ± 1 ,1 * * *  
9 7 ,0 ± 1 ,8 * * *  

4 , 6 6 ± 0 ,0 6  
1 0 2 ,6 ± 1 ,2  
1 1 , 0 8 ± 0 ,2 8  
4 , 3 6 ± 0 ,0 6  
0 , 8 7 4 ± 0 ,0 0 6  
2 9 , 7 ± 0 ,5  
4 , 4 1 ± 0 ,0 7  
7 1 , 8 ± 1 ,1  
4 , 2 9 ± 0 ,0 9  
1 2 0 ,5 ± 1 ,3  
7 4 , 3 ± 1 ,2  
8 5 , 8 ± 1 ,3  

4 ,7 9 ± 0 ,0 5 * * *  
1 0 8 , 6 ± 1 ,6 * * *  
9 ,1 9 ± 0 ,1 6  
4 ,0 6 ± 0 ,0 5  
0 ,8 8 1 ± 0 ,0 0 4  
3 2 ,2 ± 0 ,6 * * *  
4 ,6 3 ± 0 ,0 9 * *  
6 8 ,2 ± 0 ,9  
4 ,2 6 ± 0 ,0 8  
1 1 8 , 9 ± 1 ,2  
7 1 ,9 ± 0 ,9  
7 9 ,8 ± 1 ,4  

 *р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
Таблиця 2

Динаміка показників кардіореспіраторної системи в умовах наростаючої гіпоксичної стимуляції в обсте-
жуваних у різні сезони року (М±m)

*р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
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об’єму, що свідчить про підвищення функціонуван-
ня кисневотранспортної системи в обстежуваних у
цей період року, що також підтверджується найниж-
чими значеннями співвідношення ∆МОД /∆ДО.

Відомо, що підвищення ролі дихального
об’єму в реалізації хвилинного об’єму дихання вка-
зує на підвищення резервних можливостей системи
зовнішнього диханнями [1].

Аналіз результатів дослідження реакції сер-
цево-судинної системи на дію ізокапнічної гіпоксії
в обстежуваних у різні періоди року показав, що при
стандартній величині насичення крові О2 рівним 84
% (SaО2 84, %) максимальний приріст ЧСС спостер-
ігався взимку, а мінімальний – влітку.

Основною характеристикою змін АТ на дію
гіпоксії є підвищення в зимовий період року. Ще
більш чітко дана тенденція виявлялася по ДАТ і СДТ,
які також мали вищі значення взимку.

Сезонна динаміка подвійного добутку (ПД)
характеризується найвищими значеннями в зимовий
період року, за рахунок збільшення частоти серце-
вих скорочень. На думку деяких авторів, подвійний
добуток достовірно відображає потребу серця в
кисні і дає уявлення про економічність функціону-
вання системи кровообігу. При цьому ПД має силь-
ніший кореляційний зв’язок із масою лівого шлу-
ночку серця, ніж з артеріальним тиском [5].

Висновок.
Внаслідок хронофізіологічних досліджень

виявлені сезонні відмінності в реактивності карді-
ореспіраторної системи  при дії  наростаючої
гіпоксії, що виявляється виразним зниженням у
літній період реакції дихання (∆МОД/∆SаО2), пер-
фузійного для вентилятора співвідношення (∆МОД/
∆МОК) і підвищенням реакції кровообігу (∆МОК/
∆SаО2). У цей період встановлені вищі аеробні ре-
зерви організму в обстежуваних, в порівнянні з
іншими сезонами року.

Виявлено, що гіпоксична стимуляція карді-
ореспіраторної системи в обстежуваних викликає
більше напруження регуляторних механізмів, вели-
кий ступінь активації симпатичного відділу вегета-
тивної нервової системи взимку, в порівнянні з інши-
ми сезонами року. При цьому спостерігається
підвищення рівня чутливості і загальної реактив-
ності кардіореспіраторної системи на дію гіпоксич-
ного стимулу в зимово-весняний період року.

Перспективи наукових досліджень поляга-
ють у подальшому розкритті сезонної динаміки по-
казників кардіореспіраторної системи.
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ
У ПОКАЗНИКАХ ФІЗИЧНОГО СТАНУ

ДОШКІЛЬНИКІВ
Балацька Л.В.

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. Проведені дослідження щодо наявності або
відсутності типологічно обумовлених особливостей у
величинах прояву та динаміці морфофункціональних
показників, а також енергозабезпечення  м’язової діяль-
ності в дівчаток 3-6 років. Виявлені суттєві, типологіч-
но обумовлені особливості за усіма показниками, що
вивчались.
Ключові слова: морфофункціональні показники, сома-
тичний тип, енергозабезпечення  м’язів.
Аннотация. Балацкая Л.В. Типологические особенности
динамики в показателях физического состояния дошколь-
ников. Проведены исследования, направленные на оп-
ределение наличия или отсутствия типологически обус-
ловленных особенностей  в величинах проявления и
динамике морфофункциональных показателей, а также
энергообеспечения  мышечной деятельности у девочек 3-
6 лет. Выявлены существенные, типологически обуслов-
ленные особенности во всех изученных показателях.
Ключевые слова: морфофункциональные показатели,
соматический  тип, энергообеспечение мышц.
Annotation. Balatska L.V. Typological features of dynamics
in parameters of a physical condition of preschool children.
The investigation was carried out for the presence and
absence of the typologically conditioned peculiarities in the
quantity of appearance and dynamics of morpho-functional
indicators and also energy supply of muscle activity of girls
aged 3-6 . Fundamental typologically conditioned
peculiarities are found out in all investigated indicators.
Key words: morpho-functional indicators, somatic type,
muscle energy supply.

Вступ.
Аналіз наявних даних свідчить, що стан здо-

ров’я дітей, особливо раннього віку, далеко не відпо-
відає ні потребам, ні потенційним можливостям сус-
пільства. Так, за даними академіка Л.О.Бедаляна [7],
серед новонароджених 30% мають ураження нерво-
вої системи, 40% – мінімальні порушення і тільки
30% – це практично здорові діти. Захворюваність
дітей, що відвідують дошкільні заклади продовжує
залишатись високою і має тенденцію до збільшен-
ня: на кожну дитину 3-6 років припадає в середньо-
му 18 днів пропусків за хворобою. Саме тому ре-
зультатом дії дошкільного фізичного виховання
повинні стати високий рівень здоров’я дитини і фор-
мування фундаменту фізичної культури майбутньої
дорослої людини.

Досягнення таких результатів за допомогою
засобів фізичного виховання можливе лише у разі
врахування сучасних наукових даних і використан-
ня новітніх технологій галузі. Наукові дані свідчать
[1-2], що в період з 3 до 7 років виокремлюється
три етапи інтенсивної перебудови функцій дитячо-
го організму та його кількісне збільшення, що в свою
чергу потребує адекватних педагогічних дій засоба-
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ми фізичного виховання.
Робота виконана у відповідності до плану

НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Ціль даної статті у визначенні наявності або

відсутності особливостей у морфологічних показ-
никах і компонентах фізичного потенціалу дівчаток
різних типологічних груп у період 3-6 років.

Результати дослідження.
Досліджувалось 277 дівчаток віком 3-6

років, які відвідували дитячі садки № 21 та 25 м.
Чернівці. Вивчались антропометричні (довжина,
маса тіла, окружність грудної клітки), соматомет-
ричні (абсолютна поверхня тіла) показники, а також
компоненти фізичного потенціалу. Останні дослід-
жувались за допомогою батареї тестів, до складу якої
увійшли рухові завдання на прояв швидкісних,
швидкісно-силових, силових компонентів, а також
гнучкості і різновидів витривалості. Визначення
максимальної анаеробної потужності м’язів здійсню-
валось за методикою C. Bosco та співавторів [5].
Перед початком дослідження усі дівчатка були роз-
поділені на типологічні групи за належністю до пев-
ного соматичного типу конституції.

Отримані результати свідчать, що протя-
гом трьох вікових періодів загальна динаміка мор-
фологічних показників характеризується нарощу-
ванням довжини і маси тіла, окружності грудної
клітки в дівчаток усіх соматичних типів (табл. 1).
Разом з тим, загальна тенденція динаміки свідчить
про наявність певних типологічно обумовлених
особливостей. Встановлено, що в усі вікові періо-
ди дівчатка дигестивного типу випереджають своїх
одноліток, особливо торакального і астеноїдного
типів, за усіма морфологічними показниками. Так,

з 3 до 6 років довжина тіла в представниць асте-
ноїдного і торакального типів збільшується, в се-
редньому, на 16,9см, в дівчаток м’язового типу –
на 20,5см, дигестивного – 22,7см і є достовірно
більшою в останніх (р<0,05ё0,01). За абсолютни-
ми значеннями маси тіла найбільшими результата-
ми відзначаються дівчатка дигестивного, наймен-
шими – астеноїдного типу конституції. Достовірні
відмінності між дівчатками дигестивного і м’язо-
вого типів виявлені у віці 3, 5 та 6 років (р<0,05).
Аналіз габаритних розмірів показав, що парамет-
ри окружності грудної клітки збільшуються від ас-
теноїдного до дигестивного соматотипу і ,  в
більшості випадків, вірогідно відрізняються між
собою (див.табл.1). Виключенням є вік 6 років, коли
абсолютні значення окружності грудної клітки ха-
рактеризуються однаковими значеннями в астеної-
дних і торакальних представниць  і становлять
відповідно 55,1см та 55,9 см, а також в групах м’я-
зового і дигестивного типів з результатами 58,0 та
58,7см (р>0,05). Виявлені в попередніх випадках
типологічні особливості також притаманні значен-
ням абсолютної поверхні тіла. Причому, у вікові пе-
ріоди що вивчались, кількісні результати в межах
одного соматичного типу достовірно збільшують-
ся з кожним наступним роком. Загальною для всіх
типів тенденцією характеризуються вікові періоди
від 3 до 4 та від 5 до 6 років, коли спостерігаються
найбільші позитивні зміни абсолютної поверхні
тіла (див. табл. 1). Так, з 3 до 4 років значення аб-
солютної поверхні тіла збільшуються на 0,7 м2 в
дівчаток астеноїдного типу, 0,8 м2 в дівчаток тора-
кального типу, 1,1 м2 – м’язового і 1,3 м2 – дигес-
тивного типу конституції.

Всередині кожної типологічної групи пері-
оди найбільшого зростання абсолютної поверхні тіла

Тип соматичної конституції Показник 
 
 

Вік, років 
 

Астеноїдний Торакальний 
 

М’язовий 
 

Дигестивний 
  

 Довжина тіла, 
 см 
 

3 
4 
5 
6 

98,2 ± 2,3 
100,1 ± 4,4 
110,7 ± 4,2 
115,3 ± 4,9 

100,6 ± 3,7 
105,4 ± 3,8 
110,3 ± 4,1 
116,9 ± 4,8 

101,5 ± 2,4 
108,5 ± 1,7 
111,9 ± 1,8 
122,0 ± 2,9 

102,8 ± 2,9 
106,1 ± 1,8 
112,8 ± 3,8 
125,5 ± 4,4 

 
 
 Маса тіла, 
 кг 

3 
4 
5 
6 

13,4 ± 1,8 
14,8 ± 1,7 
17,6 ± 2,2 
18,4 ± 2,0 

14,7 ± 1,3 
16,7 ± 1,9 
18,4 ± 2,2 
20,1 ± 2,3 

15,7 ± 1,0 
18,4 ± 2,1 
19,1 ± 2,3 
22,9 ± 1,5 

18,2 ± 2,9 
20,5 ± 2,7 
23,1 ± 2,9 
28,1 ± 3,5 

 
 
 Обхват грудної  
 клітки,  
 см 

3 
4 
5 
6 

49,4 ± 1,9 
51,3 ± 2,1 
53,9 ± 2,4 
55,1 ± 2,3 

51,2 ± 1,7 
53,0 ± 2,1 
54,4 ± 2,0 
55,9 ± 2,4 

52,7 ± 1,0 
55,3 ± 1,4 
56,6 ± 2,2 
58,0 ± 3,1 

53,8 ± 2,0 
55,7 ± 3,1 
57,0 ± 2,7 
58,7 ± 3,8 

 
 Абсолютна  
поверхня тіла, 
 м2 

3 
4 
5 
6 

0,47 ± 0,05 
0,54 ± 0,06 
0,61 ± 0,06 
0,75 ± 0,06 

0,53 ± 0,05 
0,61 ± 0,05 
0,67 ± 0,05 
0,78 ± 0,06 

0,55 ± 0,03 
0,66 ± 0,03 
0,71 ± 0,04 
0,79 ± 0,04 

0,62 ± 0,06 
0,75 ± 0,05 
0,78 ± 0,05 
0,85 ± 0,07 

 

Таблиця 1
Морфологічні показники дівчаток 3-6 років різних типологічних груп
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відрізняються поміж собою: для астеноїдних і тора-
кальних дівчаток таким є період від 5 до 6 років, для
м’язових і дигестивних – від 3 до 4 років.

Аналіз наведених результатів дає підставу
стверджувати, що представниці усіх наявних сома-
тичних типів істотньо відрізняються між собою за
морфологічними показниками. Ці відмінності в
організації статури знаходять своє відображення у
кількісних показниках, які зростають у напрямку
від астеноїдного до дигестивного типу соматичної
конституції.

Під час оцінювання швидкісного компонен-

ту фізичного потенціалу за результатами пробіган-
ня 30-метрової дистанції виявилося, що найбільші
абсолютні значення в різних вікових групах мають
представниці різних соматотипів: з 4 до 5 – м’язо-
вого, з 5 до 6 – астеноїдного та м’язового типів кон-
ституції (р<0,05ё0,01), в дітей 3-4 років даний тест
не оцінювався. Щодо загальної динаміки всередині
кожного типу, то тут виявлені дещо інші особливості:
з 3 до 6 років серед представниць дигестивного і
особливо астеноїдного типів швидкісний компонент
збільшується щорічно, в той час як для представ-
ниць м’язового і дигестивного типів таким є період

Таблиця 2
Динаміка фізичного потенціалу дівчаток різних типологічних груп у період 3-6 років

Вік, років 
3 4 5 6 

Компонент і показник Соматични
й тип 

Χ ± m Χ ± m Χ ± m 
Швидкісний: 

А 10,9 ± 1,6 8,4 ± 0,9 
Т 9,1 ± 1,3 9,2 ± 0,8 
М 8,7 ± 1,7 8,5 ± 1,1 

1. Біг 30м, с 

Д 

Даний тест не 
оцінювався 

9,8 ± 1,5 9,0 ± 0,8 
Швидкісно-силовий: 

А 51,7 ± 9,8 79,5 ± 8,8 93,1 ± 11,1 
Т 68,8 ± 9,7 75,4 ± 8,1 103,1 ± 10,3 
М 62,4 ± 10,9 93,8 ± 9,2 99,7 ± 12,1 

1. Стрибок в довжину з місця, см 

Д 73,2 ± 11,1 84,2 ± 10,0 92,9 ± 8,9 
А 8,9 ± 1,2 11,2 ± 2,3 18,5 ± 2,1 
Т 11,8 ± 1,5 18,9 ± 2,5 20,1 ± 2,6 
М 10,1 ± 2,2 17,8 ± 2,8 17,7 ± 2,9 

2. Стрибок вгору з місця, см 

Д 12,1 ± 2,9 14,2 ± 2,9 16,7 ± 2,8 
А 335,2 ± 11,1 482,4 ± 13,2 591,3 ± 13,0 
Т 310,3 ± 10,0 434,3 ± 11,7 577,1 ± 12,7 
М 307,4 ± 10,3 394,3 ± 13,1 557,9 ± 10,1 

3. Метання тенісного м’яча на дальність 
правою рукою, см  

Д 354,6 ± 9,9 377,1 ± 10,1 533,1 ± 9,8 
А 275,6 ± 11,2 353,3 ± 12,3 480,3 ± 12,7 
Т 253,1 ± 9,7 337,1 ± 11,8 497,9 ± 10,9 
М 236,9 ± 12,0 259,3 ± 10,1 433,3 ± 12,7 

4. Метання тенісного м’яча на дальність 
лівою рукою, см  

Д 265,6 ± 11,5 312,2 ± 9,8 461,4 ± 13,1 
Гнучкість: 
А 3,2 ± 1,0 5,0 ± 1,9 5,0 ± 1,8 
Т 1,1 ± 0,9 3,1 ± 1,2 3,0 ± 1,5 
М 1,4 ± 0,9 3,4 ± 1,8 4,1 ± 1,5 

1. Нахил вперед сидячи, см 

Д 1,2 ± 1,1 1,7 ± 2,0 2,1 ± 1,2 
Силовий динамічний: 

А 8,1 ± 1,5 10,6 ± 1,7 10,7 ± 1,8 
Т 5,5 ± 1,7 6,2 ± 2,0 8,7 ± 1,7 
М 5,8 ± 1,8 8,4 ± 2,1 10,0 ± 1,7 

1. Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи, к-ть разів 

Д 9,1 ± 2,1 9,8 ± 2,0 10,7 ± 1,6 
Статична силова витривалість: 

А 27,5 ± 3,1 29,6 ± 3,3 39,5 ± 2,7 
Т 26,7 ± 3,5 31,1 ± 4,1 38,7 ± 3,1 
М 29,8 ± 2,9 47,8 ± 6,3 47,8 ± 4,1 

1. Утримання положення прогину у 
поперековому відділі хребта, с 

Д 30,9 ± 3,1 36,5 ± 4,1 37,1 ± 3,9 
Анаеробна потужність м’язів: 

А 6,75 ± 0,6 9,66 ± 0,9 16,68 ± 0,7 
Т 9,66 ± 0,8 17,0 ± 0,9 19,80 ± 0,8 
М 9,11 ± 0,9 16,67 ± 0,8 19,86 ± 0,6 

1. Потужність стрибка вгору, Вт/кг 

Д  12,15 ± 0,9 16,07 ± 0,7 22,99 ± 0,7 
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3-5 років, після чого має місце стабілізація резуль-
татів (табл.2).

В показниках швидкісно-силового компо-
ненту – стрибки вгору, виявлена закономірність.
Так, з 3 до 4 років найбільшою м’язовою потужні-
стю відзначаються представниці дигестивного і то-
ракального типів конституції, з 4 до 5 – торакаль-
ного і  м’язового,  з  5 до 6 – торакального і
астеноїдного типів (див. табл.2). Внутрішньотипо-
логічна динаміка результатів у стрибку мала загаль-
ну тенденцію, яка полягала у щорічному зростанні
показників в усіх типологічних групах, що дослід-
жувались.

Внутрішньотипологічні результати у ме-
танні тенісного м’яча як правою, так і лівою ру-
кою відзначались  достовірними позитивними
змінами упродовж усього вікового періоду. Що ж
стосується міжтипологічного порівняння резуль-
татів, то воно виявило певні вікові особливості. Так,
у метанні правою рукою найбільші значення з 3 до
4 років мали дівчатка дигестивного і атсеноїдного
соматотипів; результати представниць торакально-
го і м’язового типів достовірно не відрізнялись. В
наступному віковому періоді найбільшими резуль-
татами характеризувались дівчатка астеноїдного і
м’язового типів конституції, а найменшими – пред-
ставниці дигестивного типу. З 5 до 6 років перева-
га дівчаток астеноїдного типу над іншими типами
залишилась, а найменші результати мали дигес-
тивні представниці (табл. 2).

Аналогічні до попередніх внутрішньо- і
міжтипологічні особливості були виявлені в показ-
никах гнучкості: в усі вікові періоди дівчатка асте-
ноїдного соматотипу показують найвищі результа-
ти у нахилі вперед сидячи і досягають власних
максимальних значень 5 см у 5 років. Дівчатка то-
ракального типу також набувають максимальних
величин гнучкості у 5 років, проте їх результат ста-
новить лише 3,1 см і є значно меншим у порівнянні
з астеноїдним типом (р<0,05). В дівчаток м’язової і
дигестивної типологічних груп гнучкість покра-
щується з 3 до 6 років до величин відповідно 4,1см
та 2,1см, що свідчить про достовірно більші абсо-
лютні значення гнучкості представниць м’язового
типу і менші у дигестивних в порівнянні з торакаль-
ними дівчатками.

Висновки.
Таким  чином ,  проведені  дослідження

свідчать про необхідність подальшого, більш гли-
бокого і детального вивчення розглянутих нами пи-
тань, проте вже сьогодні дозволяють зробити певні
висновки:
1. Виявлені достовірно значимі типологічні особ-
ливості у динаміці та величинах прояву показ-
ників фізичного потенціалу: кожному з наявних
соматичних типів притаманна власна, типолог-
ічно обумовлена вікова динаміка усіх компо-
нентів потенціалу. Також, у кожному віковому
періоді представниці кожного соматичного типу
конституції характеризуються компонентами,

абсолютні величини яких є найбільшими і та-
кими, величини яких є найменшими у по-
рівнянні з аналогічними в інших соматичних
групах дівчаток-одноліток.

2. Виявлено, що композиційна структура скелет-
ної мускулатури дівчаток 3-6 років характери-
зується типологічними особливостями: перева-
гу “повільних” м’язових волокон над іншими
волокнами має астеноїдний тип, перевагу
“швидких” – дигестивний, а волокон “змішано-
го” типу – торакальний і м’язовий соматичні
типи конституції.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем типоло-
гічних особливостей динаміки у показниках фізич-
ного стану дошкільників.

Література
1. Антропова М.В., Дубровинская Н.В., Кольцова М.М. и др.

Морфофункциональные особенности детей дошкольного
возраста // Морфофункциональное созревание основных
физиологических систем  организма детей дошкольного
возраста. – М.: Педагогика, 1983. – С. 6-28.

2. Панасюк Т.В. Телосложение и процессы роста детей дош-
кольного возраста при различных двигательных режимах:
Автореф. дис…канд. биол. наук. – М., 1984. – 18 с.

3. Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ. культ. / Под
ред. Я.М.Коца. – М.: ФиС, 1986. – 240 с.

4. Штефко В.Г., Островский А.Д. Схемы клинической диаг-
ностики конституциональных типов. – М.-Л.: Медгиз,
1929. – 56 с.

5. Bosco C., Luhtanen D., Komi P. A simple method for
measurement of mechanical power in jumping // Europian
Journ. Appl. Physiol. – 1983. – Vol. 50. – P. 273-282.

6. Wilmor J.H., Costill D.L. Physiology of exercice and sport. –
Champaign, II: Human Kinetics, 1994. – 549 p.

Надійшла до редакції 18.03.2006р.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА

ВИРАЗКУ ШЛУНКУ ТА
ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ

СЕРЕДНІЙ ВАЖКОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Балота Н.В.

Ужгородський національний університет

Анотація. В статті відображений вплив лікувальної
фізкультури у комплексному лікуванні хворих з вираз-
ковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки.
Рекомендується застосовувати дихальні вправи та впра-
ви на розслаблення м’язів черевного пресу.
Ключові слова: виразкова хвороба шлунку та дванад-
цятипалої кишки, лікувальна фізкультура, загальнороз-
виваючі та спеціальні вправи.
Аннотация. Балота Н.В. Лечебная физическая культура
в комплексном лечении  больных с язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной  кишки при средней тя-
жести заболевания. В статье отображено влияние лечеб-
ной физкультуры в комплексном лечении больных с яз-
венной болезнью желудка и двенадцатиперстной  кишки.
Рекомендуется применять дыхательные упражнения и уп-
ражнения на расслабление мышц брюшного пресса.
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной  кишки, лечебная физкультура, общераз-
вивающие и специальные упражнения.
Annotation. Balota N.V. Medical physical training in
complex treatment of patients with a stomach ulcer of a
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stomach and a duodenal gut at average diseases.  The article
deals with a problem of remedial gymnastic influence in
complex curing of patients with stomach and duodenal ulcer.
Application of breathing exercises and relax exercises for
abdomen muscles is being recommended.
Key words: stomach and duodenal u lcer, remedial
gymnastics, general developing and special exercises.
Вступ.
За останні десять років в світовій гастроен-

терології терапевти щодня зустрічаються з пацієнта-
ми, що страждають на виразкову хворобу шлунку та
дванадцятипалої кишки. Лікування даних захворю-
вань потребують грамотної інтерпретації сучасних
методів діагностики і необхідність використання ос-
танніх досягнень в галузі лікування захворювань
шлунка та дванадцятипалої кишки [1,3].

Далеко не усі положення діагностики та
лікування кислотозалежних захворювань детально
розроблені і не мають єдиної думки у вирішенні
проблеми лікування даної патології в сучасній гаст-
роентерології [3].

Наявність у даний час багатьох теорій па-
тогенезу виразкової хвороби шлунка і дванадцяти-
палої кишки свідчать про невирішеність цієї про-
блеми у методах та засобах лікування даного
захворювання [2].

У минулі часи, до відкриття рентгену, ви-
разкові ураження шлунка і дванадцятипалої кишки
вважались хоч і небезпечним, але досить рідким зах-
ворюванням. Однак поява і розвиток сучасних ме-
тодів діагностики довели, що виразкова хвороба є
досить розповсюдженим захворюванням, яке зуст-
річається так часто як і атеросклероз, стенокардія,
злоякісні пухлини тощо.

Дані світової статистики за останні 20-30
років довели, що виразкова хвороба є досить роз-
повсюдженим захворюванням і зустрічається при-
близно у 6-10 % дорослого населення економічно
розвинених країн [1].

У великих містах нашої країни ця хвороба
зустрічається у 9-10 % населення [3]. Звичайно, що
бурхливий ритм життя міста, неправильне і нерегу-
лярне харчування, постійні стреси, зміна екології
призводить до сприятливих умов розвитку виразок
шлунку і дванадцятипалої кишки. Жителі сільських
районів хворіють на дану патологію у 2-3 рази рідше,
ніж місцеві жителі. Часті загострення виразкової
хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки у будь –
яких випадках призводять до інвалідності. Чолові-
ки у 3-4 рази частіше страждають на дану патоло-
гію, ніж жінки, але ці відмінності стають менш зна-
чимі у людей старшого і похилого віку, особливо у
жінок  в клімактеричний період.

Лише у комплексному застосуванні методів
та засобів лікування виразкової хвороби шлунку та
дванадцятипалої кишки можливий сприятливий пе-
ребіг патологічного процесу, важливе місце у якому
відводиться засобам фізичної реабілітації. Під впли-
вом застосування лікувальних вправ покращується
кровопостачання, обмін речовин, нервово – гумо-
ральні процеси, робота усіх систем організму, зок-

рема шлунково – кишкового тракту [3-5].
Робота виконана у відповідності до прак-

тичних завдань гастроентерологічного центру 5-ї
міської лікарні м. Львова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у вивченні впли-

ву лікувальної фізичної культури на загальний стан
хворих та стан нервово – м’язової системи при ви-
разковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.

Завдання дослідження:
1) проаналізувати та  систематизувати дані

літературних джерел з приводу застосування
засобів фізичної реабілітації у комплексному
лікуванні  виразкової хвороби шлунка  та
дванадцятипалої кишки;

2) розробити та впровадити у лікувальний процес
комплекс вправ з лікувальної гімнастики для
хворих з виразковою хворобою шлунка та
дванадцятипалої кишки;

3) дослідити  вплив спеціальних та
загальнорозвиваючих вправ на функціональний
стан нервово – м’язового апарату.
Методи дослідження:

1) аналіз та узагальнення літературних джерел ;
2) педагогічні методи: анкетування , аналіз

амбулаторних карток;
3) медико – біологічні методи: міотонометрія.

Результати дослідження.
Дослідження проводилося на базі гастроен-

терологічного центру 5-ї міської лікарні м. Львова.
Нами було сформовано контрольну та порівняльну
групи чоловіків 35-45 років з виразковою хворобою
шлунка та дванадцятипалої кишки середньої важ-
кості захворювання. У контрольній групі застосо-
вувався комплекс вправ рекомендований при дано-
му захворюванні, у порівняльній групі – комплекс
вправ, розроблений нами, суть якого полягає у зас-
тосуванні дихальних вправ, спеціальні вправи спря-
мовані на розслаблення м’язів черевного пресу з
полегшених вихідних положень.

Нами досліджувався тонус прямого м’язу
живота на початку та наприкінці дослідження як у
контрольній, так і в порівняльній групах. На почат-
ку дослідження тонус м’язів був дещо підвищений,
порівняно з літературними даними у здорових лю-
дей (Макарова, 2003). Це пояснюється больовим
синдромом, який викликає спазм м’язів, внаслідок
якого підвищується підвищує їх тонус, а, отже, по-
гіршується кровопостачання органів, які розташо-
вані в черевній порожнині.

Результати досліджень представлені на рис.
1.

Порівнюючи показники тонусу спокою пря-
мого м’язу живота наприкінці дослідження у конт-
рольній та порівняльній групах спостерігаємо зни-
ження цього показника у контрольній групі на 4
міотона (р<0,05), у порівняльній групі – на 8 міотон
(p<0,05).

Висновки:
1. Методики застосування лікувальної фізкульту-
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ри як засобу фізичної реабілітації на сучасно-
му етапі розроблені не достатньо і потребують
доповнення та модифікацій.

2. Рекомендуємо застосовувати комплекси вправ,
у яких ключове місце відводиться дихальним
вправам з перевагою вправ з черевним типом
дихання, спеціальні вправи застосовуються для
м’язів живота з полегшених вихідних положень
і спрямовані на розслаблення.

3. Порівнюючи показники тонусу спокою конт-
рольної та порівняльної групи наприкінці дос-
лідження цей показник є нижчим на 5 міотон
(p<0,05) у порівняльній групі досліджуваних.
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Рис. 1. Показники тонусу спокою прямого м’язу
живота хворих чоловіків з виразковою хворобою
шлунка на початку та наприкінці дослідження: 1-
початок дослідження; 2- кінець дослідження

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем комплек-
сного лікування хворих на виразку шлунку та два-
надцятипалої кишки при середній важкості
захворювання.
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КОРРЕКЦИЯ АНЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА

САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
Банникова Р., Белуга Н.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. Изложены современные концепции разви-
тия железодефицитной анемии в пубертатном периоде
и ее коррекция с помощью гипокситерапии на санатор-
ном этапе реабилитации.
Ключевые слова: железодефицитная анемия, физическая
реабилитация, интервальная гипоксическая тренировка.
Анотація. Баннікова Р., Белуга Н. Корекція анемічних
станів пубертатного періоду засобами фізичної реабіл-
ітації на санаторному етапі. Викладено сучасні кон-
цепції розвитку залізодефіцитної анемії у пубертатно-
му періоді та її корекція за допомогою гіпокситерапії
на санаторному етапі реабілітації.
Ключові слова: залізодефіцитна анемія, фізична реабі-
літація, інтервальне гіпоксичне тренування.
Аnnotation. Bannikova R., Beluga N. Correction of an
anemic set of puberty period by using means of physical
rehabilitation at sanatorium stage. Modern tendencies of
iron deficiency of puberty period have been presented and
correction by hypoxitherapia at sanatorium stage has been
also focused on.
Key words: iron deficiency anemia, physical rehabilitation,
interval hypoxical training.

Введение.
В период выраженного демографического

кризиса переживаемого Украиной, качество здоро-
вья молодежи приобретает особую ценность, по-
скольку снижение рождаемости обусловлено не
только социальными причинами, но и, в значитель-
ной степени, низкими репродуктивными способно-
стями современных женщин. Одной из причин ут-
раты репродуктивной способности  являются
маточные кровотечения пубертатного периода, бо-
лее известные как ювенильные маточные кровоте-
чения (ЮМК) [1]. Вследствие длительных кровоте-
чений относительно быстро возникает дефицит
железа, вплоть до развития железодефицитной ане-
мии (ЖДА) [2,5]. Приводимые статистические дан-
ные по железодефицитным анемиям весьма тревож-
ны: у детей и подростков Украины частота ЖДА в
6-7 раз выше, чем у взрослого населения [3]. В ос-
нове ЖДА лежит несоответствие между поступле-
нием и расходом железа, связанное как с возраста-
ющими потерями железа  в период становления
менструального цикла, так и с использованием же-
леза для обеспечения активного роста организма в
период созревания. К условиям, способствующим
развитию дефицита железа, следует отнести также
интенсивные занятия спортом, ограниченное по-
ступление железа с пищей, изнурительные диеты с
резким ограничением мяса. Истощение запасов же-
леза сопровождается резким падением концентра-
ции гемоглобина в крови [8]. Другими словами, раз-
вивается анемическая гипоксия, степени тяжести
которой индивидуальны и зависят от усиления дея-
тельности компенсаторных механизмов больных с
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ЮМК [4]. Благодаря фундаментальным исследова-
ниям последних десятилетий стало известно, что
железо не только элемент, участвующий в синтезе
гемоглобина и транспорте кислорода, но важнейший
фактор для развития головного мозга, так как он
входит в состав ферментов, регулирующих энерго-
обеспечение центральной нервной системы и влия-
ющих на процессы миелинизации [2,5].

Таким образом, социальная значимость про-
блемы дефицита железа у девушек-подростков свя-
зана не только с высокой его распространенностью,
но и с весьма серьезными последствиями, тяжесть
которых обусловлена не только снижением репро-
дуктивных функций, но и снижением иммунитета,
а также нарушениями со стороны центральной не-
рвной системы: обеднением эмоциональной сферы
с преобладанием плохого настроения, вялости, раз-
дражительности, плаксивости, снижением памяти,
способности к концентрации внимания и, в конеч-
ном итоге, индексу интеллектуальности.

Восстановительное лечение ЖДА требует
глубоких знаний ее патогенеза, метаболизма желе-
за, последовательности и сроков восстановления
клинико-гематологических показателей [3; 8]. Од-
нако традиционная продолжительность употребле-
ния железосодержащих препаратов, их плохая пе-
реносимость и риск развития целого ряда побочных
явлений, побуждают к поиску эффективных неме-
дикаментозных методов коррекции анемии. С этой
целью могут быть использованы природные и пре-
формированные курортные факторы, направленные
на активизацию адаптационных возможностей рас-
тущего организма.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель работы: изучить возможности коррек-

ции анемических состояний пубертатного периода
средствами физической реабилитации на санатор-
ном этапе.

Методы и организация исследований. Рабо-
та выполнена на базе санатория «Жовтень» ЗАО
«Укрпрофоздоровление». Отобраны 43 девушки в
возрасте 14–17 лет, страдающие вследствие юве-
нильных маточных кровотечений вторичной ЖДА
легкой (с уровнем гемоглобина (Hb) в пределах 110-
91 г/л) и средней (с уровнем Hb 90-71 г/л) степенью
тяжести. Диагноз ЖДА верифицировали на основа-
нии характерной клинической картины, связанной
с дефицитом железа (сухость кожных покровов, лом-
кость волос и ногтей, периодические обмороки и
т.д.), синдрома эндогенной метаболической инток-
сикации (быстрая утомляемость, тошнота, слабость,
головокружение, сонливость, нарушение терморе-
гуляции, вкуса, обоняния, психоэмоциональные рас-
стройства) и лабораторных изменений периферичес-
кой крови. У большинства из них (88,4%) был
снижен интерес к обучению.

Всем испытуемым было назначено комплек-

сное восстановительное лечение, включающее по-
мимо традиционной антианемической терапии дие-
тотерапию, утреннюю гигиеническую гимнастику,
лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, аэро-,
гелио-, бальнеотерапию и, поскольку адаптация к
гипоксии дала положительные результаты при мно-
гих заболеваниях и состояниях, в том числе и при
функциональных маточных кровотечениях [4, 6], в
систему реабилитационных мероприятий включи-
ли нормобарическую интервальную гипоксическую
тренировку (ИГТ). Курс нормобарической ИГТ про-
шли 30 девушек :I группа (15 чел.) среднетяжелой и
II группа (15 чел.) легкой степени тяжести. III груп-
па (13 чел.) с легкой степенью служила контролем.
Изменения гематологического статуса (уровень Hb,
количество эритроцитов, цветовой показатель) оп-
ределяли стандартными методами с помощью гема-
тологического анализатора “Hema-screen-5” до и
после курса ИГТ (14 сеансов).

Результаты исследований и обсуждение.
Пребывание девушки-подростка в услови-

ях санатория оказывает стимулирующее влияние на
растущий организм. Эффективность реабилитации
в санатории обеспечивается комплексностью при-
менения курортных факторов (климатолечение,
аэро-, гелио-, бальнеотерапия), режимов двигатель-
ной активности, ЛФК, лечебного питания и адапта-
ции к гипоксии, что, в общем, выражалось в суще-
ственном  улучшении показателей крови,
эмоционального тонуса, самочувствия, повышении
аппетита и когнитивных функций.

Лечебной физкультуре, применяющейся в
рамках санаторного режима, в комплексном восста-
новительном лечении девушек с ЮМК принадлежит
значительная роль. Двигательные режимы на сана-
торном этапе предусматривали применение различ-
ных форм лечебной физкультуры: утреннюю гигие-
ническую гимнастику,  лечебную гимнастику,
дозированную ходьбу, плавание, малоподвижные и
спортивные игры.

Дозированное воздействие курортных фак-
торов, в свою очередь, способствовало более быст-
рому восстановлению здоровья девушек. А лечеб-
но-коррекционное влияние гипоксии заключалось в
сочетанном воздействии гипоксии, стресса, реокси-
генации и психофизиологическом воздействии [6].

Выбор содержания кислорода (О2) в гипок-
сических смесях (ГС) для курса ИГТ, режимы ги-
поксической тренировки, длительность курса был
осуществлен по показателям гипоксического тес-
та [6]. Ответ зависел от степени гипоксемии, ин-
дивидуальной чувствительности к ней, особенно-
стей эмоционального восприятия и состояния
пациентки. Проводили курс ИГТ в период между
постменструальной и завершающей цикл-менстру-
альной фазой [7]. В курсе ИГТ был использован
метод ступенчатой адаптации к гипоксии. Каждый
сеанс ИГТ для девушек I группы (с ЖДА средне-
тяжелой) содержал в себе 4 серии пятиминутного
вдыхания гипоксической газовой смеси (ГГС) с
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14% О2 (с 1-го по 8-й сеанс) и 13,5% О2 (с 9-го по
14-й сеанс), чередующиеся с пятиминутными нор-
моксическими интервалами. Во II группе (с ЖДА
легкой степени) сеанс ИГТ содержал в себе 4 се-
рии пятиминутного вдыхания ГГС с 13% О2 (с 1-го
по 8-й сеанс) и 12,5% (с 9-го по 14-й сеанс), чере-
дующиеся с пятиминутными нормоксическими
интервалами. Курс из 14 сеансов ИГТ, проведен-
ный на фоне комплексного восстановительного
лечения, вызвал позитивную динамику как клини-
ческих, так и гематологических показателей. Важ-
ным результатом явилось достоверное повышение
уровня Hb в I группе на 39,25±3,33% (р < 0,05), во
II – на 23,48±2,11% (р < 0,05), в то время как в III
(контрольной) – только на 14,4±1,54% (р < 0,05).

Выявленная однонаправленная позитивная
динамика показателей гемограммы как в I, так и II
группах обследованных девушек свидетельствует о
потенциальных преимуществах гипокситерапии в
достижении целевого (не менее 120 г/л) и оптималь-
ного (130-150 г/л) уровня Hb по сравнению с тради-
ционными методами лечения ЖДА. Более высокий
темп прироста гематологических показателей в I
группе по сравнению со II, по-видимому, является
следствием не только более низких исходных пока-
зателей красной крови, но и более высокого процен-
тного содержания О2 и в используемой ГС.

То есть, стремление добиться позитивного
эффекта, избегая избыточной медикаментозной на-
грузки, вполне оправдано. Полученные результаты
позволяют рассматривать адаптацию девушек с
ЮМК к гипоксии как перспективное направление в
коррекции анемических состояний и рекомендовать
при железодефицитной анемии пубертатного пери-
ода включение нормобарической ИГТ в качестве
дополнительного метода в комплекс реабилитаци-
онных мероприятий на санаторном этапе. В буду-
щем предстоит подробно изучить ключевые харак-
теристики гипоксических воздействий и определить
целесообразность комбинации ИГТ с адаптацией к
другим физическим факторам.

Выводы:
1. Санаторно-курортное лечение является одним
из эффективных этапов реабилитации девушек-
подростков со вторичной железодефицитной
анемией вследствие ювенильных маточных кро-
вотечений.

2. Гипокситерапия в комплексе восстановитель-
ных мероприятий на санаторном этапе реаби-
литации – метод дифференцированной коррек-
ции анемических состояний пубертатного
периода.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем
коррекции анемических состояний пубертатного
периода средствами физической реабилитации на
санаторном этапе.
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ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА

СПОРТУ
Лариса Безкоровайна

Запорізький національний університет

Анотація. У статті з’ясовано мотиви студентів факуль-
тету фізичного виховання щодо управлінської діяль-
ності. Дослідження підходів до процесу підвищення
якості підготовки спеціалістів в галузі фізичного вихо-
вання та спорту дає можливість змінити погляд на тра-
диційну підготовку студентів.
Ключові слова: професійна підготовка, фізичне вихован-
ня, мотивація, управлінська діяльність, анкетування.
Аннотация. Безкоровайна Лариса. Определение моти-
вации к управленческой деятельности студентов факуль-
тета физического воспитания и спорта. В статье выяс-
нены мотивы студентов  факультета физического
воспитания к управленческой деятельности. Исследо-
вания подходов к процессу повышения качества подго-
товки специалистов сферы физического воспитания и
спорта способствуют изменению взглядов на традици-
онную подготовку студентов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, физи-
ческое воспитание, мотивация, управленческая деятель-
ность, анкетирование.
Annotation. Bezkorovaina Larisa. Definition of motivation
to administrative activity of students of faculty of physical
training and sports. In the article the reasons of students of
faculty of physical education are found out in relation to
administrative activity. Research of approaches to the
process of upgrading preparation of specialists in industry
of physical education and sport enables to change a look
on traditional preparation of students.
Keywords: professional preparation, physical education,
motivation, administrative activity, questionnaire.

Вступ.
Докорінні зміни у соціальній сфері життя в

сучасному суспільстві створюють передумови для
підвищення професійного рівня працівників загаль-
но - освітніх та вищих навчальних закладів Украї-
ни. У зв’язку з цим, виникає потреба у такій орган-
ізації діяльності студентів вищих навчальних
закладів, яка буде супроводжуватись постійним зас-
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тосуванням основного змісту, форм і методів на-
вчально – виховної роботи.

Проблема ефективності професійної підго-
товки студентів до майбутньої управлінської діяль-
ності у сучасних умовах зумовлені необхідністю
подолання суперечностей, які виникають між: ви-
могами інформаційного суспільства до професійної
підготовки майбутніх фахівців і їх кваліфікацією
відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня;
змістом професійно-орієнтованих дисциплін і педа-
гогічними технологіями реалізації цього змісту; ор-
ієнтацією на нові моделі навчально-виховного про-
цесу у вищій школі та традиційною підготовкою
навчально-виховного процесу у вищій школі та тра-
диційною підготовкою фахівця.

Вирішення наведених суперечностей по-
требує пошуку більш гнучких підходів до підви-
щення рівня професійної підготовки студентів, пе-
реосмислення мети, змісту, функцій та завдань
професійної підготовки у вищих педагогічних на-
вчальних закладах України відповідно до вимог
сучасної освіти.

В останні роки виникли нові погляди на
традиційне розуміння ключових понять щодо питан-
ня підготовки майбутніх фахівців до професійної
діяльності. Різні аспекти вдосконалення освітнього
процесу у вищих навчальних закладах розглядали
відомі науковці: І.Д. Бех, Е.С. Вільчковський, О.Д.
Дубогай, М.Б. Євтух, Б.П. Пангелов, В.М. Платонов,
С.І. Подмазін, Л.П. Сущенко, Т.І. Сущенко, С.Ф.
Цвег, В.О. Шаповалова, Б.М. Шиян.

Спорт відображає стан суспільства, в яко-
му він розвивається. Формування ринкових відно-
син в галузі фізичної культури і спорту України при-
зводить до суттєвих змін в системі управлення,
вимагає нових технологій розробки і реалізації уп-
равлінських рішень. Значне місце в діяльності
спортивного менеджера належить аналізу економ-
ічних відносин, що виникають в процесі госпо-
дарської  діяльності фізкультурно-спортивних
організацій.

Уміле, раціональне ведення господарства,
ефективне використання засобів і ресурсів потрібу-
ють знань нових форм і методів менеджменту
фізкультурно-спортивних організації, певний рівень
управлінських знань.

Концептуальні питання щодо проблем
організації управлінської діяльності висвітлено в
багатьох наукових працях Г.Л. Багієва, С.І. Гусько-
ва, В.І. Жолдака, М.Є. Кутепова, Н.М. Мартиненка,
Ю.П. Мічуди, В.М. Платонова, В.К. Потемкіна, Д.М.
Стеченка.

Незважаючи на наявність значної кількості
психолого-педагогічних досліджень, проблема
підготовки майбутніх фахівців фізичного вихован-
ня та спорту до професійної діяльності залишаєть-
ся актуальною.

Підготовка студентів вузів фізичної культу-
ри до управління орієнтує їх не тільки на засвоєння
знань та умінь, а й на нестандартність мислення,

розвиток творчих якостей [1,С.45].
Проблема підготовки спеціалістів завжди

була важливою для суспільства по-перше тому, що
значною мірою зумовлювала його майбутнє. Підго-
товка спеціалістів, які відповідають вимогам науко-
во-технічного, соціального і культурного прогресу
та випереджають його – є загальним визначенням
вищої школи сьогодні [2-5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначення мотивів до

управлінської діяльності  у студентів факультету
фізичного виховання.

Результати дослідження.
Для дослідження потрібностей студентів

факультету фізичного виховання Запорізького на-
ціонального університету у знаннях управлінської
діяльності і визначення умов їх позитивного впли-
ву на професійну підготовку було проведено анке-
тування.

Результати проведеного дослідження
свідчать про те, що зі 132 респондентів для успіш-
ної професійної діяльності вважають необхідними
економічні знання - 65%, не мають значення еко-
номічні знання для 25% студентів, а непотрібними
вважають 10% студентів. Щодо професійної еру-
диції відповідь про необхідність цієї якості для ус-
пішної професійної діяльності надали 65% респон-
дентів, для 25%-не має значення, а непотрібною
вважають 10% студентів. В  умінні працювати з
літературою, довідниками бачать зв’язок з успіхом
у професійній діяльності 48% студентів, не має
значення вищевказана якість для 31% студентів, а
для 21% студентів це є непотрібним для досягнен-
ня успіхів у професійній діяльності. Дані анкету-
вання показали, що вміння робити висновки за зав-
данням необхідним для успішної професійної
діяльності вважають 50% студентів, для 42 % сту-
дентів це не має значення, для 8% студентів - не
потрібно.

50%
42%

8%

Необхідно Не має значення Непотрібно
Рис. 1. Рівні розподілу за ставленням щодо вміння
вирішувати професійне завдання як фактору успі-

шної професійної діяльності студентів

Аналіз даних рисунку свідчить про те, що
необхідним для досягнення успіху в професійній
діяльності 50% студентів вважають вміння вирішу-
вати професійне завдання, 42% студентів вважають,
що дана якість не має значення, а 8% студентів вва-
жають її непотрібною.

Результати анкетування свідчать, що вміння
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керувати людьми необхідним є  для 63% респон-
дентів, для 24% студентів не має значення, для 13%
- не потрібно.

Вміння планувати роботу є необхідною умо-
вою досягнення успіху у професійній діяльності для
52% респондентів, не має значення для 27% сту-
дентів, не потрібно для 21% студентів.

Вміння розподілу роботи вважають необхі-
дним 50% студентів, 27% вважають, що це не має
значення, а 23% - не потрібно.

Висновки.
1. Оптимальне поєднання професійної та управл-

інської підготовки створює умови для свідомо-
го навчання насамперед за рахунок підведення
студентів до ясного розуміння необхідності вив-
чення тієї чи іншої дисципліни для професій-
ної діяльності. Важливим для задовільності
людини власною працею є професійна мотива-
ція. Вона характеризується дією конкретних
спонукань, які зумовлюють вибір професії і
довгочасне виконання обов’язків, що пов’язані
з цією професією. Структура професійних  мо-
тивів може бути виявлена на різних етапах про-
фесійної діяльності.

2. Ми вважаємо, що становлення особистості
спеціаліста повинно починатись у процесі на-
вчання і продовжуватись самостійно у ході
практичної діяльності.
Перспективи подальших досліджень - з усь-

ого контингенту студентів визначати найбільш заці-
кавлених професіональною діяльністю за допомо-
гою анкет та психологічних тестів.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПРОГРАМ
ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ

Беляк Юлія, Майструк Антоніна, Зінченко Наталія
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Анотація. У статті характеризуються сучасні види
фітнес-програм, пропонується варіант їх класифікації,
наводяться критерії  оздоровчої ефективності  кожної
групи програм.
Ключові слова: оздоровчий фітнес, аеробіка, кардіоп-
рограми, заняття силового спрямування,  йога, пілатес.
Аннотация. Беляк Ю., Майструк А., Зинченко Н. Ха-
рактеристика современных программ оздоровительно-
го фитнеса . В статье характеризуются современные
виды фитнес –программ, предлагается вариант их клас-
сификации, приводятся критерии оздоровительной эф-
фективности каждой группы программ.
Ключевые слова: оздоровительный фитнес, аэробика,
кардиопрограммы, занятия силовой направленности,
йога, пилатес.
Annotation. Belyak Y., Maistruk A., Zinchenko N. The
characteristic of modern programs of improving fitness. The
modern types of fitness – programs are characterized in the
article, the variant of their classification is offered, criteria
of health efficiency of every group of the programs are
brought.
Keywords: health fitness, aerobic, cardioprogramms,
training of power orientation, yogi, pylates.

Вступ.
Бурхливий розвиток науково-технічного

прогресу, який розпочався ще наприкінці ХХ ст.
привів до зміни умов та місця праці багатьох людей
а також умов проведення їх вільного часу. За останні
30-40 років прогрес у галузі обчислювальної техні-
ки та зв’язку продовжував знижувати енерговитра-
ти людей на повсякденні професійні обов’язки ба-
гатьох людей. І якщо механізація виробництва
звільнила людину від важкої фізичної праці, то ком-
п’ютеризація та розвиток інформаційних технологій
обмежили навіть помірне фізичне навантаження.
Сьогодні наука надає все більше фактів, які підтвер-
джують критичну роль звичайної фізичної актив-
ності в підтриманні здоров’я, працездатності та за-
гального життєвого тонусу.  Збереження
оптимального психічного та фізичного здоров’я
людини можливе лише при створенні додаткових
умов для підвищення фізичної активності людей, у
якості яких рекомендується  використовувати
фізкультурно-оздоровчі заняття.

Сучасне суспільство з кожним роком потре-
бує штучного створення умов для збільшення рухо-
вої активності людей, що призводить до зростання
числа закладів для активного відпочинку. І в той же
час, вони вимушені функціонувати в умовах жорст-
кої конкуренції з іншими неактивними способами
проведення вільного часу (перегляд телепередач,
комп’ютерні ігри та ін.). Для залучення  населення
до занять фізичною активністю за таких умов, не-
обхідно добирати такі з них, які будуть не тільки
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ефективними для здоров’я, але й привабливими з
емоційної сторони, задовольняти потребам самих
різноманітних верств населення.

Передові технології фітнес-індустрії про-
понують сьогодні широкий вибір таких програм.
Кожна з яких має свою спрямованість, методичні
особливості.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку із цим, мета даної роботи поля-

гала у вивченні особливостей використання сучас-
них програм, які застосовуються сьогодні в прак-
тичні роботі фізкультурно-оздоровчих центрів.

Для досягнення мети були поставлені
завдання:
1. Проаналізувати програму фітнес-конвенцій

провідних компаній у галузі фітнес-індустрії.
2. На основі вивчення методичних особливостей

проведення найбільш популярних фітнес-про-
грам визначити їхню переважну спрямованість
та критерії оздоровчої ефективності.

Результати дослідження.
Необхідно зауважити, що встановлення кон-

тактів з міжнародними фізкультурно-оздоровчими
організаціями, проведення освітніх семінарів та кон-
венцій компаніями “Reebok”, “Nike”, “World class”,
“Планета фитнес” та ін. стимулюють появу фітнес-
центрів, які використовують у своїй роботі новітні
фітнес-технології. Фітнес-конвенції, які організову-
ються даними організаціями дають можливість не
тільки прогнозувати новітні тенденції їх розвитку, а
також в великій мірі відображують попит населен-
ня на ті чи інші програми. У зв’язку із цим аналіз
програм всеукраїнських фітнес-форумів дає мож-
ливість визначити низку тих програм, які на сучас-
ному етапі користуються найбільшою популярність
у фітнес-центрах України.

Нами було проаналізовано майстер-класи,
які проводились в рамках програми конвенцій ком-
панії “Планета фітнес” – 2005р., фітнес-клубу “Ак-
варіум” – 2005р., компанії “Nike” – 2006р., а також
зроблено аналіз спрямованості засобів аналогічних
програм, під час їх безпосереднього проведення з
оздоровчими групами у фітнес-центрі.

У результаті проведеної роботи було ви-
явлено, що в залежності від спрямованості засобів
сучасні програми можна розділити на чотири гру-
пи: кардіопрограми; програми силової спрямова-
ності; програми “розумне тіло”, функціональні
тренування.

Кардіопрограми спрямовані перш за все на
розвиток кардіо-респіраторної системи. Участь у цих
програмах викликає значні зміни з боку  серцево-
судинної системи під час тренувань, активізує обмін
речовин, що в результаті  систематичного повторен-
ня навантажень такого типу призводить до адаптив-
них реакцій які проявляються в зниженні ЧСС, Ар-
теріального тиску в стані спокою, підвищення

фізичної працездатності, максимального споживан-
ня кисню та ін. також велике значення ці програми
відіграють при вирішенні питання нормалізації маси
тіла (1, 3).

До цієї групи програм можна віднести такі
заняття як:

Класична аеробіка – заняття, яке викорис-
товує різновиди ходьби, бігу та стрибків у поєднанні
з різноманітними рухами руками, поворотами, пе-
реміщеннями. Засвоєння рухів класичної (базової)
аеробіки створює основу для оволодіння іншими
програмами цієї групи;

степ-аеробіка – тренування, в основу якого
покладені різні способи піднімання і спускання зі
спеціальної степ-платформи, яка регулюється за ви-
сотою (6). Сьогодні степ-аеробіка є однією із самих
рейтингових програм багатьох фітнес-центрів в Ук-
раїні. Секрет такої популярності пояснюється доступ-
ністю програми, її безпечністю для опорно-рухового
апарату, а також великою варіабельністю рухів степ-
аеробіки, їх придатністю до комбінування.

Танцювальна аеробіка – використовує ба-
зові рухи класичної аеробіки. Відрізняються вони
лише манерою їх виконання, відповідно до особли-
востей кожного танцювального напрямку. У зв’язку
з величезною кількістю існуючих танцювальних
мелодій можна виділити туку саму кількість на-
прямків танцювальної аеробіки. Сьогодні попитом
користуються заняття в стилі латиноамериканських
танців; хіп-хоп, джерелом якого є негритянські танці;
капоейра – поєднання танцювальних рухів та еле-
ментів народної боротьби Бразилії; арабські танці –
в основі яких лежать граціозні рухи животом та
іншими частинами тіла, які втілюють багатовікові
традиції східних народів.

Спінінг – групове заняття на спеціальних
велотренажерах, під час якого учасники під керів-
ництвом інструктора та музичного супроводу іміту-
ють шосейну велогонку. Виконання вправ із різних
вихідних положень, з різною потужністю та темпом
обертання педалей сприяє отриманню різнобічного
навантаження.

Тай-бо, бодікомбат, бокс-аеробіка – про-
грами, у яких рухи класичної аеробіки поєднуються
з елементами бойових мистецтв. При цьому метою
є не досконале оволодіння технікою рухів, а отри-
мання адекватного фізичного навантаження.

Другу групу – складають програми, спря-
мовані переважно на розвиток опорно-рухового апа-
рату. Вони застосовують силові навантаження. У
залежності від методичних особливостей викорис-
тання таких вправ можливо досягати ефекту корекції
тілобудови (зміни пропорцій частин тіла за рахунок
нарощування м’язової маси), розвитку сили та си-
лової витривалості, профілактувати вади постави,
остеопороз та інші захворювання опорно-рухового
апарату. Група силових програми представлена у
сучасні фітнес-індутрії:

Заняття в тренажерному залі. Викорис-
тання тренажерних пристроїв дозволяє ізольовано
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навантажувати певні групи м’язів, легко диференц-
іювати фізичні навантаження, і на думку багатьох
фахівців створювати безпечні умови для занять.

Бодітонінг, шейпінг та ін. –використову-
ються вправи стато-динамічного характеру – у яких
передбачаються короткотривалі зупинки (на 0,5-1с)
в різні моменти циклу руху. Ці вправи дають мож-
ливість покращити працездатність та силову витри-
валість вправ, сприяють гіпертрофії повільних м’я-
зових волокон м’язу, що значно не впливає на
збільшення м’язового поперечника, але разом із тим
утворює та підтримує м’язовий “тонус”.

Бодіпамп – заняття з невеликими штанга-
ми – пампами, дає можливість при виконанні вправ
поєднувати аеробний та силовий  режими роботи,
що призводить до швидкого тренувального та оздо-
ровчого ефектів.

Останнім часом увагу фахівців привертають
програми  напрямку “Розумне тіло” (Mind body),
які асоціюють із таким поняттям, як інтелектуаль-
ний фітнес. Базуються ці програми на принципах
східних систем фізичного виховання, які передба-
чають концентрацію свідомості на відчуттях влас-
ного тіла для досягнення контролю над рухами та
узгодженням їх із диханням, а також здатність усві-
домлювати своє тіло як єдину систему (2, 5).

Такі програми чудово розвивають коорди-
націю, гнучкість, рівновагу, правильну поставу.
Внаслідок відновлення балансу в розвитку різних
м’язових груп покращується кровопостачання в
різні ділянки хребта, що здійснює загальний оздо-
ровчий ефект. Відмічається й значний ефект цих
програми в нормалізації психоемоційного стану
тих, хто займається.

До програм цієї групи відносять давно
відомі заняття за системою “йога”, китайської гімна-
стики “тайцзі-цюань” а також програми, які недав-
но отримали визнання:

Пілатес – метод удосконалення тіла, який
був запропонований Джозефом Пілатесом, спрямо-
ваний на розтягування та укріплення м’язів, покра-
щення їх тонусу, виправлення постави, збільшення
рівня розвитку гнучкості, відчуття рівноваги (5). У
методі Пілатесу зібрані елементи різних напрямків
фізичної культури – йога, акробатика, хореографія,
але в той же час він має загальні принципи, які зво-
дять ці елементи в єдину систему.

Заняття з використанням спеціального ве-
ликого за діаметром резинового  м’яча – фіт-бола –
використовують унікальну можливість проведення
аеробної частини уроку в положенні сидячи. Це доз-
воляє суттєво розширити контингент тих, хто зай-
мається. Проведені наукові дослідження виявили
безсумнівний позитивний ефект таких тренувань на
стан хребта, серцево-судинну систему, вестибуляр-
ний апарат (4).

У повсякденному житті людині рідко до-
водиться ізольовано проявляти певну фізичну
якість, або напружувати ізольовано одну групу
м’язів. Як правило всі системи функціонують ком-

плексно. У зв’язку із цим,  враховуючи  безсумнівні
позитивні ефекти програм усіх, представлених
вище, напрямків призвело до поєднання методич-
них принципів кожного з них у комплексних тре-
нувальних фітнес-програмах, які сьогодні отрима-
ли назву – функціональні тренування. В них
застосовуються вправи, які дають можливість од-
ночасно розвивати силу, гнучкість, рівновагу та ін.
У таких програмах, як правило, застосовуються
найбільш природні для людини рухи – різновиди
ходьби й бігу, присідання, нахили й повороти тулу-
ба, що робить ці заняття доступними для будь-яких
категорій населення. Передбачається, що саме про-
грами цього напрямку отримають перспективний
розвиток у найближчий період розвитку фітнес-
індустрії.

Висновки.
Таким чином, проведений аналіз дозволяє

зробити наступні висновки:
1. Сучасні умови життя висувають підвищенні

вимоги до здоров’я людини, підтримання яко-
го на належному рівні можливе лише за умов
штучної організації фізичної активності. В
якості такої рекомендується використовувати
фізкультурно-оздоровчі заняття. Це спричиняє
стрімкий розвиток фітнес-індустрії, яка пропо-
нує різноманітні за спрямованістю та емоцій-
ним забарвленням фітнес-програми.

2. Визначаючи специфічність окремих видів за-
нять, необхідно визнати, що багато з них мають
однакову спрямованість і викликають подібний
оздоровчий ефект. Використовуючи цей показ-
ник у якості класифікаційної ознаки їх можна
об’єднати в такі групи: кардіопрограми, програ-
ми силового характеру, програми напрямку “ро-
зумне тіло”, функціональні тренування.

3. Функціональні тренування, які поєднують за-
соби та  методичні прийоми різних за спрямо-
ваністю програм, дозволяють максимально мо-
делювати природну для людини рухову
активність та досягати уніфікованого позитив-
ного ефекту.
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Анотація. В статті розкрито особливості методики про-
ведення уроків фізичної культури з першокласниками  з
пріоритетним використанням засобів легкої атлетики
Ключові слова: легкоатлетичні вправи, фізичні якості,
учні.
Аннотация. Борейко М.М. Пути оптимизации физичес-
кого воспитания средствами легкой атлетики. В статье
раскрыты особенности методики проведения уроков
физической культуры с первоклассниками с приоритет-
ным использованием средств легкой атлетики.
Ключевые слова: легкоатлетические упражнения, фи-
зические качества, ученики.
Annotation. Boreyko M.M. Ways of optimization of
physical education facilities of track-and-field. In the article
of feature of method of conducting lessons of physical
culture with first-class boys with the priority use of facilities
of track-and-field.
Keywords: track-and-field exercises, physical qualities,
students.

Вступ.
В Україні введено в дію різноманітні нор-

мативні документи, спрямовані на розвиток фізич-
ної культури і спорту. Проте вжиті на державному
рівні заходи суттєво не змінили на краще фізичний
стан школярів. За даними міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту 90% дітей, учнів,
студентів мають відхилення в стані здоров’я, понад
50% незадовільно фізично підготовлені, зростає
кількість призовників, які за станом здоров’я не го-
тові виконувати свій громадянський обов’язок. Така
ситуація потребує нових нетрадиційних підходів до
вирішення оздоровчих завдань у процесі фізичного
виховання.

Підвищенню ефективності фізичного вихо-
вання дітей і підлітків присвятили свої дослідження
М.М.Амосов, Б.А.Ашмарін, А.П.Матвєєв, Г.Л.Апа-
насенко, С.О.Душанін, Л.В.Волков, О.Д.Дубогай,
Б.М.Шиян, О.С.Куц, Т.Ю.Круцевич, й ін.[1,2,3,]
Досліджень, присвячених пріоритетному застосу-
ванню легкоатлетичних вправ як засобу підвищен-
ня ефективності фізичного виховання першоклас-
ників не наводилось.

Аналіз програм з фізичного виховання дея-
ких авторів (О.Г.Сухарєв, Є.Н.Літвінов, В.Й.Лях,
В.М.Шаулін, М.Я.Віленський, Б.Й.Туркунов, П.У.-
Лазурок, В.Г.Большаков й ін.) показав, що серед за-
собів, рекомендованих для школярів, популярністю
користуються спортивні, та рухливі ігри. Разом з тим
засоби легкої атлетики сприяють вирішенню оздо-
ровчих, виховних та освітніх завдань у процесі
фізичного виховання, формують основу для засвоє-
ння змісту шкільної навчальної програми та мають
значні переваги в організації і широкому їх викори-
станні, позаяк не потребують особливих умов та
дорогого обладнання.

Аналіз і узагальнення сучасної практики
свідчить, що сьогодні є достатня кількість дослід-
жень методики навчання рухових дій (Фарфель В.С.,
Алабін В.Г., Бальсевич В.К., Брюнему Е., Дьячков
В.М. та ін.) та розвитку фізичних якостей (Бальсе-
вич В.К, Запорожанов В.О., Верхошанський Ю.В.,
Волков Л.В., Гужаловський А.А., Заціорський В.М.,
Озолін Н.Г. й ін.). Дані рекомендації зорієнтовані,
головним чином, на підготовку спортсменів. Науко-
во обґрунтованих рекомендацій щодо методики про-
ведення уроків фізичної культури з першокласника-
ми з пріоритетним використання засобів легкої
атлетики у практиків нема.

Аналіз літературних фахових джерел вия-
вив, що в умовах сучасної загальноосвітньої школи
природна потреба дітей у русі не задовольняється, а
отже належно не розвиваються такі рухові якості,
як сила, швидкість, витривалість, необхідні для
зміцнення здоров’я та формування систем організ-
му. Тому розширення функціональних можливостей
організму, що росте, є основним завданням предме-
ту «фізична культура» у початкових класах.

Є широке коло засобів, які забезпечують
розвиток фізичних якостей дитини. Провідними се-
ред них є легкоатлетичні вправи. Виконання при-
кладних рухових дій з високою інтенсивністю не
лише залучає до роботи переважну більшість м’язів,
а й вимагає активної дії функціональних систем
організму. Внаслідок цього поліпшуються функції
серцево-судинної і дихальної систем, зміцнюється
опорно-руховий апарат, регулюється діяльність не-
рвової системи та інших фізіологічних процесів.

Отже, відсутність науково обґрунтованих
рекомендацій проведення уроків фізичної культури
з першокласниками з пріоритетним використання
засобів легкої атлетики, з іншого боку, зумовило
проведення нього дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського державного економічного
університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розкрити особливості

методики проведення уроків фізичної культури з
першокласниками з пріоритетним використанням
засобів легкої атлетики.

Результати дослідження.
Вивчення особливостей розвитку рухових

якостей дітей 7-10 років показало, що даний вік є
найкращим періодом для їхнього розвитку. Резуль-
тати досліджень функціональних резервів дитячо-
го організму свідчать також про високу плас-
тичність і значні адаптаційні можливості дитячого
організму.

Розвиток швидкісно-силових і силових яко-
стей здійснювали переважно на уроках, де вивчала-
ся техніка стрибків і метань. На заняттях, які були
присвячені бігу, ходьбі та рухливим іграм наванта-
ження мали підтримуючий характер. На цих занят-
тях розвивали гнучкість, широко застосовуючи впра-
ви з великою амплітудою рухів. Спритність та
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різновиди швидкості розвивали під час проведення
рухливих ігор.

“У дослідженні ми йшли шляхом поступо-
вого збільшення навчального навантаження, яке зро-
стало завдяки виконанню вправ без предметів, у
повільному темпі, з невеликою кількістю повторень.
В міру опанування рухом спочатку збільшували
кількість повторень, а надалі підвищували темп ви-
конання вправ. Для подальшого збільшення зусиль
виконували вправи з предметами.

Критерієм тривалості інтервалів відпочинку
між повтореннями фізичних вправ була величина
ЧСС. Кількість повторень при розвитку силових і
швидкісно-силових якостей регламентувалася про-
явом значної втоми за зовнішніми ознаками.

З розвитком швидкості інтенсивність бігу
складала 90-95% від максимуму. Максимальною
вважали швидкість пробігання 20 м з ходу. Повтор-
не виконання вправ починали при ЧСС 110-120 уд/
хв. Між повторними навантаженнями виконували
вправи на дихання, розслаблення м’язів. Якщо
швидкість бігу знижувалася до 70-75% від макси-
мальної, то виконання вправи припиняли.

Обсяг бігових навантажень збільшували
поступово з урахуванням функціональних можли-
востей дітей. У перший і другий тижні дистанція
бігу у повільному темпі у чергуванні з ходьбою скла-
дала 20-25% від максимальної відстані. За даними
спостережень максимальна відстань, яку спроможні
пробігати хлопчики 6-7 років, складає в середньо-
му 800-1000 м. Через кожні 6 занять обсяг бігового
навантаження збільшували на 5-10% щодо першого
заняття. Коли відстань, яку долали першокласники,
досягла 450-500 м, вплив бігового навантаження
збільшувався внаслідок поступового підвищення
швидкості бігу.

Під час вивчення техніки стрибків на од-
ному уроці давали учням до 10-12 стрибків у висо-
ту або 8-10 - у довжину з розбігу. При цьому
кількість повторень спеціальних вправ для опану-
вання технікою стрибка складала 5-6 або не більше
50% від обсягу вправ, які використовуються для
розвитку фізичних якостей. Інтенсивність наван-
тажень, спрямованих на розвиток динамічної сили
і силової витривалості регулювалася трьома пара-
метрами: величиною опору, відношенням фактич-
но виконаних повторень в одному підході до числа
доступних, і тривалістю інтервалів відпочинку між
підходами.

Величина навантажень, спрямованих на
розвиток динамічної силової витривалості, склада-
ла 40-50% від максимального зусилля, інтервали
відпочинку - 30-40 с.

Величина навантаження, спрямованого на
розвиток вибухової сили у першокласників, визна-
чалася висотою і довжиною стрибків. Дальність
метань була близькою до максимально доступної.
Для розвитку вибухової сили використовували
вправи, які виконувалися з інтенсивністю 95% від
максимальної.

На початку дослідження в експеримен-
тальній групі не виявлено першокласників з високим
рівнем соматичного здоров’я за шкалою ранжування
Г.Л.Апанасенка . У 14,3% першокласників був вияв-
лений вищий середнього рівень соматичного здоро-
в’я, у 25% - нижчий середнього рівня, у 60,7% - низь-
кий рівень. Середній індекс здоров’я складав у
хлопчиків 1,29 бали, у дівчаток - 2,5 бали, що відпо-
відає низькому рівню соматичного здоров’я.

Наприкінці дослідження у першокласників
експериментальної групи практично всі показники
соматичного здоров’я відповідали високому рівню,
поліпшився рівень фізичної працездатності, збільши-
лася добова рухова активність школярів, зменшила-
ся кількість пропусків занять через хворобу.

Застосування експериментальної методики
практично за всіма показниками забезпечило досяг-
нення першокласниками гігієнічної норми фізичної
підготовленості («5» балів). Проте її ефективність
щодо розвитку силових здібностей та гнучкості пер-
шокласників є дещо меншою («4» бали). Тому для
забезпечення гармонійної фізичної підготовленості
першокласників, водночас із засобами запропоно-
ваної методики слід додатково включати в уроки
фізичної культури силові вправи і вправи на
гнучкість.

Висновки.
1. Позитивні результати дослідження обґрунтову-

ють можливість проведення уроків фізичної
культури з пріоритетним використанням за-
собів легкої атлетики.

2. Результати дослідження виявили високу пра-
цездатність першокласників, водночас застосу-
вання великих за обсягом навантажень вима-
гає підвищеної уваги до їх нормування.
Перспективи подальших досліджень. Вва-

жаємо проблему визначення параметрів наванта-
жень при виконанні фізичних вправ першокласни-
ками, що дають виражений ефект при розвитку
фізичних якостей, актуальною і такою, що потребує
подальших наукових досліджень.
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МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЮНИХ ГІМНАСТІВ, ЇЇ ЗАСОБИ І МЕТОДИ,

УРАХУВАННЯ ЇХ ВІКОВИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ
Борщов С.М.

Слов’янський державний педагогічний університет

Анотація. В статті розглядається методика фізичної
підготовки юних гімнастів, яка ефективно впливає на
розвиток рухових функцій. У процесі занять гімнасти-
кою вирішуються і інші завдання підвищення загаль-
ної і спеціальної фізичної підготовленості, розвиток
фізичних якостей юних гімнастів.
Ключові слова: фізична підготовка, фізичні якості, ме-
тодика.
Аннотация. Борщов С.Н. Методика физической подго-
товки юных гимнастов , ее средства и методы, учет их
возрастных особенностей . В статье рассматривается
методика физической подготовки юных гимнастов , ко-
торая эффективно влияет на развитие двигательных
функций. В процессе занятий гимнастикой решаются и
другие задачи повышения общей и специальной физи-
ческой подготовленности , развитие физических качеств
юных гимнастов.
Ключевые слова: физическая подготовка, физические
качества , методика.
Annotation. Borshchev S.N. Methods and means of juniors
gymnasts’ physical training in accordance with their age
peculiarities. The article deals with the methods and means
of juniors gymnasts’ physical training which influences
effectively the development of moving functions. Some
other tasks of upgrading of general and special physical
prepareness as well as the development of their physical
qualities are being solved in the process of junior gymnasts’
training.
Key words: physical training, methods, physical qualities.

Вступ.
Фізичне вдосконалення можливе тільки за

умови урахування анатомо-фізіологічних особливо-
стей дитячого організму і побудованій на цій основі
системі використання засобів, форм і методів фізич-
ного виховання [1, 2, 3].

У дітей 6-9 років закінчується перший пер-
іод «витягування» і починається період «округлен-
ня». При уповільнених темпах приросту довжини
тіла швидше збільшується його маса. Інтенсивно йде
процес розвитку кісткової системи, завершується
формування кривизни хребта. Щорічні додавання у
вазі юних гімнастів складають 1,5-3,0 кг, довжина
тіла і периметр грудної клітини збільшуються на 2-
3 см, швидко розвивається м’язова система.

Нервово-м’язовий апарат ще недосконалий:
загальна вага м’язів у гімнастів цього віку часто не
досягає і 30 % ваги тіла (у дорослих – 50 %). М’язо-
ва тканина дітей в цей час ще значно відрізняється
за складом від м’язової тканини дорослої людини.
У ній недостатньо білкових і жирових речовин, ба-
гато води. Це дозволяє їм значно більше скорочува-
тись і видовжуватись при скороченні і розслабленні.
Вони достатньо швидко відновлюються після фізич-
ного навантаження. Розвиток гнучкості в цьому віці
у зв’язку з еластичністю м’язів і зв’язкового і суг-
лобного апаратів найбільш сприятливий.

У цьому віці прискорено розвивається ру-

ховий аналізатор. У 7 років об’єм кіркових полів
рухового аналізатора складає близько 80 % від об-
’єму дорослої людини, а об’єм підкіркових утворень
– близько 95 %.

Пристосування дітей до фізичних наванта-
жень, їх рухова працездатність багато в чому зале-
жать від стану вегетативних функцій, головним чи-
ном серцево-судинної і дихальної систем. Розвиток
серцево-судинної системи у дітей цього віку відбу-
вається відносно рівномірно. Лінійні розміри серця
дітей до 7 років збільшуються у 2 рази. Дещо мен-
шими темпами збільшується об’єм серця порівняно
з сумарним просвітом судин. Відношення маси сер-
ця до ваги тіла вже наближаються до величини, ха-
рактерної для дорослих. Значна частота серцевих
скорочень (у 7-8-річних – 90-92 удари за хвилину) і,
відповідно, більш швидкий кругообіг крові добре
забезпечує тканини живленням. Це сприяє віднос-
но високому рівневі моторної працездатності. Ха-
рактерна значно більша, ніж у дорослих, частота
дихання – 20-22 рази за хвилину у спокійному стані.
Життєвий об’єм легенів, хоча і неухильно зростає,
але у 2 рази поступається показникам дорослих.
Обмін речовин дитини з розрахунку на одиницю
маси тіла значно більше інтенсивний, ніж у дорос-
лого, оскільки більша частина енергії йде на синтез
нових тканин зростаючого організму.

До 7-8 років центральна нервова система
досягає достатньо високого ступеню розвитку. Для
6-7-річних дітей характерною ще залишається фор-
ма легкої іррадіації процесів збудження і гальмуван-
ня. Наслідком цього є менша стійкість уваги, емоц-
ійний характер реакцій і більша втомлюваність
нервової системи [1, 5].

Особливості розвитку морфо-функціональ-
них систем дітей 6-9-річного віку дозволяють вва-
жати цей вік найбільш сприятливим для цілеспря-
мованого розвитку рухових якостей, необхідних для
занять гімнастикою. Ефективність фізичного вихо-
вання дітей значно підвищується в тому випадку,
коли воно здійснюється у віці прискореного розвит-
ку рухових функцій, що забезпечує досить великі
резерви можливостей фізичної досконалості без
шкоди для здоров’я [5].

Експериментально показана необхідність
урахування біологічного віку школярів при дозуванні
фізичних навантажень. У школярів з низьким, нор-
мативним і високим темпом статевого розвитку знач-
но розрізнялись основні показники сили, швидкості,
витривалості, координації рухів. Це тим більш важ-
ливо, що при заняттях гімнастикою відмічена сут-
тєва ретардація розвитку, особливо у дівчаток [1, 5].

Вікова динаміка як фізіологічних показ-
ників, так і фізичної підготовленості відрізняється
значною нерівномірністю.

У 7-8-річному віці частота серцевих скоро-
чень становить 90-92 удари за хвилину, 9-10-річно-
му – 86-88, 11-12-річному – 82-84. З віком підви-
щується стійкість до нестачі кисню у крові –
гіпоксемії. Найменшою стійкістю відрізняються діти
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молодшого шкільного віку. Час затримки дихання у
10-12 років складає 50,1 с, 13-14 – 64,4 с, 15-16 –
64,2 с, 18-20 – 92,0 с. У школярів, які займаються
спортом, довгота затримки дихання на 9-30 с вища.
Стійкість до гіпоксемії схильна до значних коливань:
у кожній віковій групі близько 10 % осіб мають по-
казники, що перевищують можливості ровесників
на 100-200 %. Сила нервової системи у дітей мо-
лодшого шкільного віку відносно невелика [1].

Найбільший річний приріст результатів у
стрибках в довжину з місця у дівчаток спостерігаєть-
ся з 9 до 10 років (20 %). З 10 до 11 років цей приріст
складає 5 %, а з 11 до 15 років суттєвого росту ре-
зультатів не відбувається. У хлопчиків приріст ре-
зультатів у стрибках йде до 14-15-річного віку [1].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Слов’янського державного педагогічного
університету.

Формулювання цілей статті.
Мета дослідження. Підвищення ефектив-

ності фізичної підготовки юних гімнастів  засобами
та методами фізичних вправ з урахуванням їх віко-
вих особливостей.

Організація дослідження. Основними зав-
даннями початкової підготовки юних гімнастів Ю.К-
.Гавердовський вважає вивчення задатків і здібнос-
тей дітей у зв’язку з визначенням їх придатності до
занять спортивною гімнастикою; всебічна фізична
підготовка юних гімнастів як підвалина для оволод-
іння складними гімнастичними рухами; оволодіння
базовими елементами, які становлять основу техні-
ки гімнастичних вправ; виховання стійкого інтере-
су і любові до занять спортивною гімнастикою. У
процесі занять гімнастикою вирішуються і інші зав-
дання: підвищення загальної і спеціальної фізичної
підготовленості; розвиток фізичних якостей (сили,
витривалості, бистроти, стрибучості, гнучкості);
розвиток координаційних здібностей; розвиток вес-
тибулярної стійкості, уміння зберігати рівновагу і
осанку під час і після виконання гімнастичних вправ;
навчання основам техніки гімнастичного багатобор-
ства; виховання морально-вольових якостей (на-
стійності, сміливості, працелюбності, терпіння, дис-
циплінованості) [4, 5].

Результати дослідження.
Змістом спеціальної фізичної підготовки є

вправи для розвитку сили, витривалості, стрибу-
чості, гнучкості. Для розвитку сили різних м’язо-
вих груп у цьому віці переважно використовують
вправи без ускладнень: підтягування у висі, віджи-
манні в упорі, лазіння по гімнастичній стінці і кана-
ту, переміщення в упорі на брусах і упорі лежачи,
перекиди на перекладині та різновисоких брусах,
присідання на одній нозі, підйоми тулуба з положень
лежачи на спині та лежачи на животі. Основним
методом розвитку бистроти є багаторазове виконан-
ня вправ з найбільшою швидкістю. Засобами роз-
витку бистроти слугують також біг на 20 або 30 м з
максимальною швидкістю, виконання нескладних
рухів з різних вихідних положень за сигналом. [5].

До засобів спортивно-технічної підготовки
гімнастів відносяться вправи, спрямовані на оволо-
діння основами техніки гімнастичного багатобор-
ства. До них відносяться вправи на коні і грибку
(махи та перемахи ногами в упорі на коні, прямі і
зворотні схрещування, коло на грибку), кільцях (виси
прогнувшись і зігнувшись, розмахування у висі, кут,
зіскок сальто назад), брусах та стоялках (розмаху-
вання в упорі, упорі на руках, стійка на руках ма-
хом, кут, стійка на плечах, перекид вперед, підйом
махом вперед і назад з упору на руках, зіскок махом
вперед і назад), перекладині (махи у висі, підйоми
переворотом і розгином, оборот в упорі вперед і
назад, зіскок дугою), опорний стрибок (стрибки на
коня з розбігу з відштовхуванням від гімнастичного
містка, настрибування в упор присівши, стрибок
ноги нарізно і ноги разом, переворот вперед), акро-
батичні вправи (перекиди вперед і назад, переворо-
ти вперед, назад та боком, рондат, стійки на руках
та на голові, сальто вперед) [5].

Вправи для розвитку гнучкості поділяють
на пасивні і активні. На початковому етапі найбільш
ефективні вправи з пасивним розтягуванням: вико-
нувані за рахунок зусиль інших груп м’язів, наприк-
лад, нахили; з допомогою партнера або тренера;
махові або пружинні; розслаблені виси; утримання
з допомогою партнера положень, в яких м’язи
найбільш розтягнені. Загальна втома при виконанні
вправ зменшує амплітуду рухів й, отже, знижує ефек-
тивність вправ [1, с.84-90].

На другому етапі  розвитку гнучкості
найбільш ефективні вправи, спрямовані на розвиток
активної гнучкості. Їх виконують не тільки за раху-
нок активних дій гімнаста, але і при додатковому ус-
кладненні умов прояву рухової активності. Застосу-
вання вправ другого етапу розвитку гнучкості
ґрунтується на тих же методах, що і розвиток сили.
Основним при цьому є принцип повторних зусиль з
максимальним напруженням в усіх режимах роботи:
повільному, швидкісному і статичному. Такі вправи
несуть у собі значно більше навантаження, ніж па-
сивні. Тому знижується кількість повторів і підходів,
збільшується тривалість відпочинку між підходами,
зміст його змінюється. Перша група вправ другого
етапу – це статичне утримання положень з найбіль-
шим розтягуванням м’язів. На вправу відводиться 2-
3 підходи, утримання в кожному – 5-6 с. Друга група
– статичне утримання положень з розтягуванням,
близьким до максимального, і наступний маховий рух
з найбільшим розтягуванням м’язів. Вправи викону-
ють у 2 підходах з 2-3 повторами [1, 5].

Перш ніж приступити до розтягування
м’язів, необхідно їх розігріти. З цією метою прово-
дять комплекс загальнорозвивальних вправ у русі і
на місці, а також гімнастичні естафети з викорис-
танням засвоєних акробатичних елементів. Рухи для
розтягування слід виконувати, постійно збільшую-
чи амплітуду до максимальної, уникаючи різких
рухів, ривків. Після вправ для розтягування знову
доцільно виконати рухи типу розминаючих (наприк-
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лад, після махів – присіди з нахилом вперед на всій
ступні у положенні ноги нарізно). Ці рухи, які вико-
нуються іншими групами м’язів, дають м’язам, що
відпрацювали, можливість активно відпочити, і, крім
того, розтягують їх в пасивному, більш легкому ре-
жимі. Після цього слід розслабити мускулатуру і
протягом півхвилини-хвилини відпочивати пасивно,
без рухів [1].

Важливим завданням є обґрунтування і оп-
тимізація дозування фізичних навантажень – об’єму
і інтенсивності вправ на тренувальних заняттях зі
спортивної гімнастики у ДЮСШ та СДЮШОР. Ос-
новними показниками, що характеризують фізичне
навантаження, є його обсяг і інтенсивність. Під об-
сягом розуміють кількісну характеристику викона-
ної цілеспрямованої фізичної роботи, що визначаєть-
ся її тривалістю, кількістю повторів, інтервалами
відпочинку, а під інтенсивністю – якісну характери-
стику навантаження, що відображає ступінь концен-
трації вправ у часі  [3, 4, 5].

Висновки.
1. Процес підготовки юних гімнастів повинен

ґрунтуватися на властивостях, які зазнають ма-
лих змін у процесі розвитку, тобто більш кон-
сервативних.

2. Необхідна диференціація вправ для завдань
відбору юних гімнастів, контролю їх подальшо-
го спортивного вдосконалення.

3. Оптимізація занять гімнастикою вміщує склад-
не поєднання силових, швидкісно-силових,
ґнучкісних та координаційних якостей, набут-
тя яких визначається комплексом антропомет-
ричних, фізіологічних і психологічних власти-
востей особистості.
Подальше дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем системи
підготовки юних гімнастів, удосконалення методик
фізичної підготовленості, які підвищують ефек-
тивність на етапі початкової спортивної підготовки.
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ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ПРИ РОБОТІ НА

ВИТРИВАЛІСТЬ ДО ДОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ
Босенко Анатолій, Долинський Борис

Південноукраїнський державний педагогічний
університет ім. К.Д. Ушинського Одеса, Україна

Анотація. Вивчались особливості фізичної працездат-
ності інвалідів за умов циклічного фізичного наванта-

ження до довільної відмови. Встановлена  фазова струк-
тура, співвідношення фаз роботи до відмови, її кореля-
ційна залежність від часу розгортання та утримання
максимального рівня функцій.
Ключові слова: інваліди, фізична працездатність , ро-
бота до відмови, функціональні можливості.
Аннотация. Босенко А., Долинський Б. Выявление осо-
бенностей адаптации инвалидов при работе на вынос-
ливость к произвольному отказу. Изучались особенно-
сти физической работоспособности инвалидов при
циклической физической нагрузке до произвольного
отказа. Установлена фазовая структура, соотношение
фаз работы до отказа, ее корреляционная зависимость
от времени развертывания и удержания максимального
уровня функций.
Ключевые слова: инвалиды, физическая работоспособ-
ность, работа до отказа, функциональные возможности.
Annotation. Bosenko A., Dolinskiy B. Revealing of features
of adaptation of invalids at work on endurance to any
refusal. The features of physical capacity of invalids were
studied the subject of the condition cyclic physical loading
to the arbitrary refusal. Set phase structure, correlation of
phases work to the refusal, its cross-correlation dependence
on time of development and maintenance of maximal level
of functions.
Keywords: invalids, physical capacity work to the refusal,
functional possibilities.

Вступ.
Розробка ефективних методів лікування і ре-

абілітації хворих із захворюваннями спинного моз-
ку має  важливе значення [4,6,10]. Актуальність про-
блеми обумовлена постійним зростанням частоти
патології в загальній структурі захворюваності і інва-
лідизації [6,7].

Вивчена література містить недостатньо
відомостей про адаптаційні реакції органів і систем
інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату
на напружені фізичні навантаження і особливо на
граничні циклічні навантаження до відмови.

Вивчення адаптаційних можливостей фізіо-
логічних систем організму інвалідів представляє
інтерес для адекватного, індивідуального підбору
режиму рухової активності, контролю функціональ-
ного стану в процесі реабілітаційних заходів
[4,7,9,10].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Південноукраїнського державного педагогіч-
ного університету ім. К.Д. Ушинського.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи являлося вивчення особли-

востей адаптивних реакцій серцево-судинної систе-
ми (ССС) і функціональні можливості інвалідів-
спортсменів з  легким ступенем дитячого
церебрального паралічу (ДЦП) при дії фізичних
навантажень граничного характеру. Були поставлені
наступні завдання:
1. Охарактеризувати функціональний стан ССС

інвалідів-спортсменів з ДЦП при виконанні
проби С.П. Летунова.

2. Вивчити фізичну працездатність, її фазову
структуру у інвалідів при виконанні гранично-
го циклічного навантаження на витривалість.

3. Дослідити динаміку показників функціонально-
го стану ССС інвалідів при виконанні роботи
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до відмови.
Організація і методи досліджень. Перед

основним дослідженням роботою до відмови – всі
інваліди пройшли пробу С.П. Летунова, що дозво-
лило визначити можливість виконання випробову-
ваними більш напруженого навантаження.  Лабора-
торні дослідження проводилися в два етапи.

У першому етапі дослідження брали участь
інваліди-спортсмени 19-22 років (10 випробовува-
них) з ДЦП, що займалися оздоровчою фізичною
культурою і спортом. За своїми психічними і фізич-
ними  можливостями даний контингент задоволь-
няв вимогам по проведенню запропонованих методів
досліджень.

У другому етапі дослідження брали участь
хлопці того ж віку (12 випробовуваних), що були
практично здорові і не займалися спортом.

В ході проведених досліджень застосовува-
лися наступні методики: анкетування, усний опит,
антропометрія, велоергометрія, електрокардіогра-
фія, визначення артеріального тиску та ін.

Серед об’єктивних методів дослідження
фізичної працездатності найбільш великого поши-
рення набув метод велоергометрії.

У дослідженні випробовувані виконували
м’язову роботу потужністю 70% від максимальної
на електромеханічних велоергометрах ВЭД-11.
Електронна система підсумовування визначала в
цифровому вигляді виконану роботу у будь-який
момент часу. Індикатор, вмонтований в ручний
привід, інформував працюючого про швидкість
обертання педалей. Педалювання виконувалося но-
гами з частотою 60 об/хв.

Під час роботи вимірювався артеріальний
тиск, частота серцевих скорочень, частота дихання,
записувалася електрокардіограма і реограма. Озна-
кою відмови від роботи служило зниження частоти
педалювання і відповідно потужності, що розви-
вається. При падінні частоти обертів більш ніж на 5
% робота припинялася.

Статистична обробка матеріалів досліджен-
ня проводилася за допомогою загальноприйнятих
методів математичного аналізу.

Результати дослідження і їх обговорення.
Проведення проби С.П.Летунова сприяло

визначенню функціонального стану організму
інвалідів з ДЦП, готовності даного контингенту до
складнішої безперервної циклічної роботи до
відмови.

Результати дослідження показали, що фун-
кціональний стан ССС інвалідів-спортсменів з ДЦП
при виконанні проби С.П. Летунова характеризував-
ся мобілізацією хронотропних резервів порівняно
із здоровими, максимальні зрушення по ЧСС у
інвалідів були більші на 25,5%, у порівнянні зі здо-
ровими. Значення пульсу під час проби були далекі
від граничних  як у здорових, так і у інвалідів, і скла-
дали всього 55-62% хронотропного резерву. Були
визначені типи реакцій на пробу. До нормотонічно-
го типа в групі інвалідів-спортсменів віднесені 50%

обстежених, до гіпертонічного – 30%, до дістоніч-
ного – 10% і до гіпотонічного – 10%. У групі здоро-
вих хлопців, що не займаються спортом, нормотон-
ічну реакцію виявили у 70%, гіпертонічну – у 20%,
дистонічну – у 10% обстежуваних.

Всі випробовувані інваліди за наслідками
проби С.П. Летунова, за рішенням лікуючого лікаря
і згоди дослідницької бригади, були допущені до
наступного виду роботи – велоэргометричного на-
вантаження потужністю 70% від максимальної до
відмови.

Інваліди-спротсмени пропрацювали в се-
редньому всього 11,5 хв, виконавши при цьому ро-
боту 4613,8 кгм, що в перерахунку на 1 кг маси тіла
склало 66,39 кгм/кг. Заданий рівень навантаження
відповідав 401,2 кгм/хв, на 1 кг маси тіла випробо-
вуваних доводилося в середньому по 5,77 кгм/хв/кг.

Як вже наголошувалося, за контрольні були
взяті результати  дослідження здорових, таких, що
не займаються спортом хлопців, що виконали таке
ж граничне циклічне навантаження на витривалість.
Зіставлення показників груп (табл.) логічно вказує
на більші задане навантаження, час роботи, об’єм
виконаної роботи в групі здорових, які значно пере-
вищували показники інвалідів. В експериментальній
групі інвалідів  виділявся обстежений, який показав
працездатність, що різко відрізнялася від середнь-
огруповых даних. Спортсмен здійснював педалю-
вання при навантаженні 70% від максимальної на
протязі 30 хв і виконав роботу об’ємом 12360кгм
або 177,8 кгм/кг, що перевищувало подібні показ-
ники багатьох випробовуваних і відповідало діапа-
зону М+3δ. Рештою членів групи були показані до-
статньо однорідні результати, що знаходяться в
межах М±1δ.

Характерною особливістю експерименталь-
ної групи (у 90%) було порушення фазової структури
роботи на витривалість, що виражалося в  зменшенні
фази прихованого стомлення – відразу після впрацю-
вання і оптимального стану наступала фаза явного
стомлення. Лише у відміченого вище інваліда-спорт-
смена,  що показав високу працездатність, чітко вия-
вилися всі фази роботи: оптимальний стан тривав 15
хв, приховане стомлення – 11 хв, явне – 4 хв.

У групі здорових хлопців фази оптималь-
ного стану, прихованого стомлення і явного стомлен-
ня тривали відповідно – 9,9; 9,9; 2,4 хв. Такі значні
відмінності за показниками працездатності між інва-
лідами і здоровими пояснюються більшим наванта-
женням, що задається у здорових, тривалішим ча-
сом педалювання, що характеризує резерви їх
витривалості.

Була вивчена швидкість досягнення макси-
мальних значень частоти серцевих скорочень і час-
тоти дихання, а також тривалість їх утримання в
процесі виконання безперервної напруженої робо-
ти. Виявилось, що за цими критеріями інваліди та-
кож поступаються здоровим. Так, час досягнення
максимальних значень ЧСС і ЧД у перших склав 5,4
і 4,1 хв, а у других – 18,1 і 20,2 хв (р<0,001).
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Таблиця
Показники фізичної працездатності інвалідів з
ДЦП і здорових хлопців при виконанні роботи 70%
від максимальної потужності до відмови (M±m)
№  Показники Інваліди  Здорові  Різниця,  

к-ть раз 
1. 
 
Навантаження,  
що задається,  
кгм/хв 

δ 
V 

 
 

401,2±1,75 
5,52 
1,38 

 
 

1100±17,9* 
82 

7,54 

 
 

2,74 
- 
- 

2.  Те ж на 1 кг маси  
тіла, кгм/хв/кгм 

δ 
V 

 
5,77±0,20 

0,63 
10,92 

 
16,8±0,4* 

1,46 
8,69 

 
2,91 

- 
- 

3.  Час роботи, хв 
δ 
V 

11,5±2,46 
7,79 
67,74 

27,3±1,9* 
8,73 
31,98 

2,37 
- 
- 

4.  Загальний об’єм  
роботи, кгм 

δ 
V 

 
4613,8±991,28 

3134,41 
67,94 

2 
8796,7±222* 

10198 
35,4 

 
6,24 

- 
- 

5.  Те ж на 1 кг маси  
тіла, кгм/кг 

δ 
V 

 
66,93±14,24 

45,02 
67,44 

 
445,9±36,2* 

165,8 
36,4 

 
6,72 

- 
- 

 * р <0,001 по групах, що порівнюються

Було встановлено, що між фізичною працез-
датністю  і часом досягнення максимальних значень
ЧСС і ЧД існує від середнього до високого ступеня
кореляційна залежність – r=0,571-0,812 при р<0,001.
Мабуть,  ці показники можуть служити характерис-
тикою функціональних резервів дихальної і серце-
во-судинної систем і відображати тривалість еконо-
мічного їх функціонування в процесі напруженої
м’язової діяльності.

Встановлено, що між відносним об’ємом
виконаної роботи (як найбільш об’єктивним показ-
ником) і часом утримання максимального рівня фун-
кціонування дихальної і серцево-судинної систем
також виявляється достовірна залежність. При
аналізі індивідуальних даних в групі інвалідів, було
відмічено, що хлопці, які виконали найбільший
об’єм роботи, відрізняються найбільшими показни-
ками часу досягнення і утримання максимальних
значень показників кардио-респіраторної системи.

Виявлено також, що інваліди-спортсмени,
що займаються фізичною культурою і спортом три-
валіший час, у порівнянні з початківцями, володі-
ють здібністю до економічнішого виконання напру-
женої  роботи (більший час досягнення
максимальних значень) і тривалої м’язової діяль-
ності при граничних зрушеннях в дихальній і сер-
цево-судинній системах.

Одержані результати досліджень особливо-
стей адаптивних реакцій серцево-судинної системи
інвалідів, що займаються фізичною культурою і
спортом, рівня їх фізичної працездатності при вело-
ергометричних навантаженнях потужністю 70% від
максимальної  до довільної відмови і порівняння їх з
літературними даними [1,2,5] показали, що в цілому
вони відповідають описаним реакціям здорових лю-

дей за умов аналогічних досліджень. Виявлені фази
роботи, їх характеристики, ознаки оптимального ста-
ну і стадій втомлення як для дорослих людей різного
рівня підготовленості [5], так і для дітей від 7 до 17
років [2]. В ряді робіт [2,3] підкреслюється вагомість
в забезпечені працездатності як швидкості розгортан-
ня фізіологічних процесів (час виходу на максималь-
ний рівень), так і здібність до стабільного збережен-
ня досягнутого рівня функціонування. З цими
показниками тісно пов’язують високу спортивну пра-
цездатність і успішність в спортивних змаганнях [3,9],
використовують з метою прогнозу функціональних
резервів[1].

Можливість побудування прогностичних
моделей резервних можливостей інвалідів обумовлює
перспективність і необхідність проведення аналогіч-
них досліджень. Виявлення кореляційних і регресій-
них відношень вегетативних і соматичних  функцій,
фізичної працездатності дозволить створити опти-
мальну модель функціональних резервів організму
інвалідів, що знімить проблему необхідності прове-
дення з цією метою виснажливих тестувань.

Висновки:
1. Виявлено, що по величині навантаження,

часу роботи, об’єму виконаного граничного цикліч-
ного навантаження на витривалість, показники у
інвалідів були нижчі за дані нетренованих хлопців
того ж віку, відповідно в 2,74, 2,37, 6,24 разів, що
характеризує менший розвиток аеробних можливо-
стей інвалідів. При виконанні навантаження до
відмови працездатність  інвалідів-спортсменів забез-
печувалася, в основному, за рахунок фази оптималь-
ного стану, як і у здорових юнаків, що не займають-
ся спортом.  Здібність до роботи в  умовах
порушеного гомеостазу у інвалідів значно нижче,
ніж у здорових хлопців.

2. Встановлено, що між фізичною працездат-
ністю і часом досягнення максимальних значень
ЧСС і ЧД існує висока кореляційна залежність
r=0,571-0,812 при р<0,001. Інваліди, що виконали
найбільший об’єм роботи, відрізняються найбільши-
ми показниками часу досягнення і утримання мак-
симальних значень ЧСС і ЧД. Виявлена залежність
може бути використана при прогнозі граничної пра-
цездатності інвалідів-спортсменів.

Перспективами дослідження є подальше
являлося вивчення особливостей адаптивних реакцій
серцево-судинної системи і функціональні можли-
вості інвалідів-спортсменів з дитячим церебральним
паралічом.
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ВЛАСНОГО

ЗДОРОВ’Я
Надія Варварук, Ганна Презлята
Прикарпатський національний
університет ім. Василя Стефаника

Анотація. У статті  розкриваються основні чинники
формування свідомого ставлення студентів до власно-
го здоров’я та виявлена інтенсивність  їх впливу.
Ключові слова: чинники, ставлення до здоров’я, здоро-
вий спосіб життя, студенти.
Аннотация. Н. Варварук, Г. Презлята. Факторы форми-
рования сознательного отношения студентов к собствен-
ному здоровью. В статье раскрываются основные фак-
торы формирования сознательного отношения студентов
к собственному здоровью и обнаружена  интенсивность
их влияния.
Ключевые слова: факторы, отношение к здоровью, здо-
ровый образ жизни, студенты.
Annotation. Varvaruk N., Prezliata G. Factors of forming
of conscious of students to their own health. In the article
the main factors of forming conscious attitude of students
to their own health are revealed and the intensity of their
influence is out.
Key words: factors, attitude to health, healthy way of life,
students.

Вступ.
В останні десятиріччя проблема здоров’я

людини набула нового осмислення. Якщо раніше її
вирішення пов’язувалося переважно з медико-біо-
логічними, або санітарно-гігієнічними факторами,
то сьогодні доведено, що здоров’я людини – це
цілісне, системне явище, природа якого обумовлена
як природними й соціальними зовнішніми чинни-
ками, так і внутрішніми. Вони визначають психоло-
гічне ставлення людини до себе і до тих обставин, у
яких  реалізується їх життя [3, 5].

За науковими даними причиною низького

рівня здоров’я молоді вважається зниження особи-
стої зацікавленості фізичним самовдосконаленням
[1, 2, 3 ].

А це переконливо доводить, що ніякі зап-
ропоновані підростаючому поколінню методи збе-
реження і зміцнення здоров’я, очікуваного резуль-
тату не дадуть, якщо у молоді не будуть сформовані
потреби і звички у свідомому і розумному ставленні
до власного здоров’я.

Таким чином, в умовах сьогодення актуалі-
зується проблема формування свідомого ставлення
особистості до власного здоров’я.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчен-

ня ймовірних чинників, які формують ставлення
студентів до власного здоров’я.

Завдання роботи:
1. Розкрити сутність поняття „ставлення до здо-

ров’я”.
2. Виявити чинники формування свідомого став-

лення студентів до власного здоров’я та вивчен-
ня інтенсивності їх впливу.

3. Дослідити мотиваційні чинники здорового спо-
собу життя.
Організація і методи дослідження. Узагаль-

нення даних науково-методичної літератури, прове-
дення анкетування серед студентів першого курсу
Прикарпатського університету для виявлення чин-
ників формування їх свідомого ставлення до влас-
ного здоров’я.

Результати дослідження.
Вивчення даної проблеми передбачає виз-

начення поняття „ставлення до здоров’я”. Ставлен-
ня до здоров’я – один із елементів поведінки щодо
самозбереження, який включає три основні компо-
ненти: когнітивний, емоційний та мотиваційно-по-
вендінковий. Сюди входить і знання про здоров’я,
усвідомлення і розуміння значення здоров’я в про-
цесі життєдіяльності людини, його вплив на соц-
іальні функції, емоціональні та поведінкові реакції
[5, С.279].

Ставлення до здоров’я являє собою су-
купність індивідуальних вибіркових зв’язків особи-
стості з різними явищами оточуючої дійсності, які
сприяють або, навпаки, загрожують здоров’ю осо-
бистості, а також відповідну оцінку індивідом свого
фізичного і психічного стану, оптимально організо-
вану самою людиною життєдіяльність, яка сприяє
збереженню здоров’я, особистому розвитку, творчо-
му функціонуванню [3, С.81].

Формування ставлення до здоров’я – це
складний суперечливий і динамічний процес, на
який впливають дві групи чинників:
1. Внутрішні (демографічні, індивідуально-психо-

логічні, індивідуальні особливості людини, стан
здоров’я).

2. Зовнішні (якість довкілля, в тому числі особ-
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ливості соціального мікро- і макросередовища,
а також професійного оточення, в якому знахо-
диться людина) [4].
Для виявлення чинників формування свідо-

мого ставлення молоді до власного здоров’я нами
було проведено анкетування серед 156 студентів
першого курсу Прикарпатського університету.

Описані чинники характеризуються різною
інтенсивністю впливу на формування свідомого
ставлення до здоров’я. Вивчення інтенсивності
впливу чинників на формування свідомого ставлен-
ня молоді до свого здоров’я проводилося таким чи-
ном. Пропонувалося відповісти на питання: «Хто
або що вплинуло на твоє ставлення до здоров’я?
Оціни ступінь впливу за 5-балльной шкалою даних
чинників: «5» - дуже сильно вплинуло; «4» - сильно;
«3» - посередньо; «2» - мало; «1» - не вплинуло.
Інтенсивність впливу чинників визначалася за ве-
личиною середніх оцінок, що виставляються респон-
дентами. Так, ступінь впливу різних чинників фор-
мування ставлення студентів до власного здоров’я
виявився наступним (табл. 1).

Таким чином, як показують результати дос-
лідження, найінтенсивніший вплив на формування
свідомого ставлення до здоров’я для опитаних на-
дають батьки (482 бали), традиції та спосіб життя
сім’ї (406 балів), поведінка однолітків (392 бали).
Дещо менший вплив мають заняття в спортивних
секціях, страх до появи захворювання, а також фак-
ти негативного ставлення до себе оточуючих людей
та їх спосіб життя.

Таблиця 1.
Чинники, що впливають на формування ставлення

студентської молоді до власного здоров’я
Ранг Хто або що вплинуло Сумарний бал 

1 - батьки 482 

2 - спосіб життя сім'ї 406 

3 - однолітки 392 

4 -власне переживання  
серйозних недуг, хронічні 
 захворювання 

345 

5 - хвороби рідних і  
- близьких людей 

336 

6 - книги, журнали, телебачення 320 

7 - заняття в спортивних секціях 316 

8 -лекції з валеології, ОБЖ,  
заняття з фізичної культури  

295 

9 - життєвий випадок 186 

 
Вивчення валеології, читання книг, пере-

гляд кінофільмів і телепередач, як чинники станов-
лення свідомого ставлення до власного здоров’я,
не є провідними, але все-таки впливають на фор-
мування ставлення до здоров’я і здорового спосо-
бу життя.

На запитання «Для чого Ви стали б вести

здоровий спосіб життя?» (запропоновано вибір з
10 варіантів ) близько 70% респондентів вважають,
що здоровий спосіб життя слід вести, щоб отриму-
вати від життя радість і задоволення, 64% опитаних
вважають важливим вести ЗСЖ, щоб бути успіш-
ним в справах, 56% - заради здорових нащадків, 34%
- для досягнення успіхів в справах, 30% - щоб бути
сильними і красивими, 18% - щоб стати духовно
багатою особистістю і розкрити свої здібності.

А на питання «Що може примусити сту-
дентів змінити свій спосіб життя?» близько 46%
опитаних вважають, що змінити свій спосіб життя
може примусити важка хвороба; 25% - любов, 20%
- приклад авторитетної людини. Читання літерату-
ри, телебачення та інші види джерел інформації не
здійснюють значного впливу.

Висновки.
1. Отримані дані засвідчують про те, що свідоме
ставлення до здоров’я формується під впливом цілої
низки як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.
2. Найінтенсивніший вплив на формування свідо-
мого ставлення студентів до свого здоров’я мають
батьки, традиції сім’ї, на другому місці - поведінка
однолітків. Читання книг, перегляд кінофільмів і
телепередач не здійснюють значного впливу.
3. Близько 70% респондентів вважають, що здоро-
вий спосіб життя слід вести, щоб отримувати від
життя радість і задоволення, а примусити змінити
його може важка хвороба (46%).

Перспективи подальшого дослідження
пов’язані з поглибленим дослідженням формування
свідомого ставлення особистості до власного
здоров’я.
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ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ЖИТТЯ

Васкан І.Г.
Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. Стаття розкриває питання фізичного розвит-
ку, вплив гормонів, залоз на формування конституції та
темпераменту людини. Висвітлена кореляція між гру-
пою крові та схильністю  до деяких захворювань. Зап-
ропоновані засоби до зберігання здорового способу
життя.
Ключові слова: фізичний розвиток, спосіб життя, кон-
ституція людини, залоза.
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Аннотация. Васкан Иван. Физическое развитие учащих-
ся в зависимости от способа жизни. Статья раскрывает
вопросы физического развития, влияния гормонов, же-
лез на формирование конституции и темперамента че-
ловека. Освещает корреляцию между группой крови и
склонностью к некоторым заболеваниям. Предложены
способы сохранения здорового способа жизни.
Ключевые слова: физическое развитие, способ жизни,
конституция человека, железа.
Annotation. Vaskan I.G.Physical development of pupils
depending on a way of life. Аrticle opens questions of
physical development, influence of hormones, on formation
of the constitution and temperament of the person. Shines
correlation between group of blood and propensity to some
diseases. Ways of preservation of a healthy way of life are
offered.
Key words: physical development, a way of life, the
constitution of the person.

Вступ.
Охорона власного здоров’я – це безпосе-

редній обов’язок кожного, він не вправі переклада-
ти її на навколишніх. Адже нерідко буває і так, що
людина неправильним способом життя, шкідливи-
ми звичками, переїданням уже до 20-30 років дово-
дить себе до катастрофічного стану і лише тоді зга-
дує про медицину.

Вченими встановлено, що за період навчан-
ня в школі кількість здорових учнів зменшується в 4
рази, 97,7 % випускників мають відхилення в здоров’ї.
Найскладнішою є проблема формування в учнів мо-
тивації до ЗСЖ. Вчителі в експериментальних кла-
сах спрямовували свої зусилля на формування у стар-
шокласників необхідних компонентів прагнення: пе-
реконання, інтересу, звички, наполегливості, само-
стійності. Ці компоненти належать до складних пси-
хічних утворень, що ґрунтуються на трьох спонукачах
діяльності - свідомості, емоціях, волі. Ці компоненти
сприяли переходу учнів із об’єкта в суб’єкт діяльності,
а також виробленню активно - позитивного ставлен-
ня, що лежить в основі прагнення.

Окремі аспекти дослідження, нормалізації та
розвитку здоров’я студентів вивчали Іванов В.Т, Ту-
лупов С.Д., Філенко І.А. Педагогічні умови і шляхи
формування ЗСЖ підлітків досліджувала Леонтьєва
О.; критерії оцінки здоров’я в медичній та педа-
гогічній літературі зробив Остапенко С.О.; висвітлю-
ють кореляції між групою крові та схильністю до де-
яких захворювань Д’Адамо П., Уітні К. та ін.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Отже, завдання даного дослідження поля-

гає у вивченні та аналізу літератури для визначення
основних чинників негативного впливу на форму-
вання та розвиток учня в залежності від способу
життя.

Систематизувати чинники, що впливають на
погіршення здоров’я, підвищення захворюваності,
інвалідності і смертності школярів; узагальнити при-
чини, що негативно впливають на формування ЗСЖ
дітей.

Результати дослідження.
У формуванні здоров’я відіграють роль:

Спадковість; спосіб життя сім’ї, в якій росте дити-
на; наявність і враженість екзогенних факторів ри-
зику в період росту і розвитку організму, що обу-
мовлено соціальним середовищем, де виховується
дитина: харчування, рухова активність, шкідливі
звички та інше; високий рівень екзо- та ендогенних
факторів ризику ведуть до більшої вірогідності зах-
ворювань у дорослому стані.

Існує сімейна агрегація рівнів ризику - це
спадковість, умови життя, які мають домінуюче зна-
чення. Так, паління, вживання алкоголю, риси осо-
бистості типу А і низька фізична активність вплива-
ють на рівень ліпідів у дітей і підлітків, як і у
дорослих.

Аеробні можливості підростаючого покол-
іння за останні 10 років знизились на 25-30 %. [2].

Вплив факторів ризику відбивається на ан-
тропометричних показниках, тобто на фізичному
розвитку, який є єдиним позитивним показником
здоров’я.

Фізичний розвиток - це комплекс морфоло-
гічних та функціональних властивостей організму,
які визначають запас його фізичних сил і характе-
ризують віковий рівень біологічного розвитку ди-
тини. Перевищення норми показників найчастіше
пов’язано з підвищенням кількості жирової ткани-
ни в загальній масі тіла. Але зростання росту і маси
це лише зовнішні прояви процесу розвитку, який має
свої закономірності й властивості.

Ознакою живої системи, яка відрізняє її від
неживої, є «стійка нерівновага». Чим вищий енер-
гетичний потенціал системи, тим вища життєз-
датність організму. Вивільнення енергії і трансфор-
мація її в різні фізіологічні процеси здійснюються
завдяки нейроендокринній регуляції організму. В
процесі філогенезу та онтогенезу відбувається підви-
щення складності й надійності системи.

Конституція людини - це сукупність морфо-
логічних, фізіологічних та психологічних особливо-
стей, отриманих у спадок і набутих протягом життя.
Соматична конституція формується до 5-6 років.
Статева і психологічна закінчує формуватися у 12
років. Змінити конституцію практично не можливо,
її можна лише коригувати.

Основними «скульпторами» нашого тіла, які
постійно змінюються протягом життя є тиреоїдні та
статеві гормони. Ці гормони проникають в ядро
клітини і є справжніми індукторами генів.

Щитоподібна залоза найактивніша в дитя-
чому та юнацькому віці і регулює формування ЦНС.
Вона допомагає розкриттю світу почуттів і твор-
чості, активізує обмін речовин, тому людина в мо-
лодому віці більш емоційна і струнка.

Якщо щитоподібна залоза довго домінує в
«гормональній симфонії», людина зберігає творчу
активність до старості. Такі люди є психологічними
лідерами, «мислителями», але за високих наванта-
жень вони швидко «сходять з дистанції», до дії стре-
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сорів в міру стійкі.
У зрілому періоді домінуючою залозою є

кора надниркових залоз. Під впливом їх гормонів
кортикостероїдів підвищується фізична та психічна
витривалість, людина стає більш практичною, повніє
шия, обличчя, живіт. Це гормони адаптації лишають
свій «структурний слід» [1].

Якщо кора надниркових залоз проявляє себе
в ранньому віці формується пікнічний тип адаптації,
а при «наднирково-щитовидному» типі формується
сильний рухливий, врівноважений темперамент.
Стійкість до дії стресів у них низька, в гострій ситу-
ації вони кричать, лаються, розмахують руками.

Якщо надниркові залози активні, а щитопо-
дібна - знижена, то це проявляється психічним галь-
муванням, пастозністю сполучної тканини, тобто
флегматичний тип (сильний, малорухливий, урівно-
важений, за І.П.Павловим).

Атлетичний тип конституції формується за
дії чоловічих статевих гормонів на опірно-руховий
апарат. Андрогени допомагають високій концент-
рації уваги і прояву агресивності, тому особи атле-
тичної конституції часто мають холеричний темпе-
рамент (або епілептоїдну акцентуацію). Атлетики
відрізняються високою стресорною стійкістю і
міцним здоров’ям. Свою напругу вони викидають в
рухах. Це сильні, мужні люди авторитарного скла-
ду, які уміють формувати мету і досягати її. Це тип
лідера, воїна, спортсмена, місіонера.

Доведено, що кожний тип конституції має
свої «слабкі місця». Так у астеників — це травна і
дихальна системи, можливий розвиток неврозів та
шизофренії. Пікнічний тип у старому віці має найб-
ільшу кількість хвороб: цукровий діабет, ожиріння,
гіпертонічна хвороба, атеросклероз, імунодефіцити,
дискінезії, рак шлунку. Вони схильні до маніакаль-
них і депресивних станів.

Атлетичний тип має найкраще здоров’я.
Йому властиві артрити, радикуліт, подагра, псоріаз
та епілепсія [9].

Існує кореляція між групою крові та схиль-
ністю до деяких захворювань. Носії першої групи -
холерики, імунодефіцити, виразкова хвороба шлун-
ку. Носії другої групи ближче до пікнічного типу кон-
ституції. Носії третьої групи ближче до другої, але
менш контактні, схильні до туберкульозу. Четверта
група дає найвищий рівень здоров’я і психічну
стійкість.

Усі фізіологічні константи можна розділи-
ти на 3 групи. Першу групу складають ті, що не
відрізняються у здорових осіб: рН крові, темпера-
тура тіла та ін. До другої відносяться ті, що одна-
кові у окремих груп людей, наприклад, тип консти-
туції та група крові. І третя група - індивідуальні
ознаки - це генотип, папілярний рисунок пальців.
Усі ці три групи фізіологічних констант перепліта-
ються між собою і становлять єдину, неповторну
людську індивідуальність [5].

За типом кровообігу люди відрізняються
типом адаптаційних можливостей. При гіперкіне-

тичному типі серце в неекономному режимі, обме-
жені компенсаторні можливості, висока активність
симпатико-адреналової системи. Гіпокінетичний тип
є найбільш економним для серцево-судинної систе-
ми і адаптації. Еукінетичний тип найстійкіший до
стресорів [4].

Щоб зберегти здоров’я потрібно виконува-
ти наступні вимоги: підтримувати і зміцнювати іму-
нітет, не допускати відкладання солей у хребті, на-
вчити людину підтримувати позитивні емоції,
уникати стресів і негативних емоцій, постійно очи-
щати свій організм. Допоможуть людині у цьому
вміння працювати з літературою, достатня сила волі.
В школах теми «Моє здоров’я» є в програмі для учнів
5-6 класів. Уже в 9-ому класі учні забувають цей
матеріал. Тому в 9-11 класах потрібно додатково
ввести розділи «Здоровий спосіб життя», в яких ро-
зібрати такі теми, як:

- продукти харчування (звернути увагу
на продукти, які підвищують імунітет, методику роз-
дільного харчування);

- проблема питної води (якість, кількість
і методи покращення);

- відсутність шкідливих звичок (курін-
ня, вживання наркотиків та алкоголю);

- емоційне здоров’я (максимум позитив-
них емоцій, мінімум негативних емоцій і стресів,
творення добра);

- очищення організму [7].
Систематизувавши чинники, що впливають

на погіршення здоров’я, підвищення захворюва-
ності, інвалідності і смертності дітей та молоді Ук-
раїни, були виділені такі найважливіші:

1. відсутність педагогічної та соціальної
діяльності щодо запобігання нещасним випадкам;

2. незадовільний стан здоров’я вагітних
і дівчаток - майбутніх матерів, поширення серед них
гінекологічних захворювань;

3. поширення гострих кишкових
інфекцій з причин нехтування основними санітарне
- гігієнічними нормами;

4. зменшення можливостей природного
фізичного розвитку і послаблення роботи з масово-
го фізичного виховання;

5. незадовільний стан статевого вихован-
ня, наслідком якого є небажана вагітність і венеричні
хвороби;

6. слабка ефективність традиційних ме-
тодів протидії поширення ВІЛ / СНІДу і хімічних
залежностей (тютюнової, алкогольної та ін.);

7. поширення туберкульозу. [8]
Висновки.
Аналіз літератури дав можливість узагаль-

нити причини, що негативно впливають на форму-
вання ЗСЖ молоді:

• асоціальний спосіб життя батьків;
• обмежені матеріальні можливості дітей,

молоді і дорослих;
• недосконалість профілактичної роботи в

системі охорони здоров’я;
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• недосконалість навчально-виховної діяль-
ності в системі освіти;

• нестача знань та інформації, що повинні
надаватися з інших державних і суспільних струк-
тур — засобів масової інформації, позашкільних мо-
лодіжних осередків, соціальних служб для молоді,
громадських організацій тощо.

З метою створення позитивних умов для
формування ЗСЖ школярів основними напрямками
педагогічного та культурно-просвітницького впли-
ву на особистості школярів мають стати:
- формування в школярів навичок соціальної

діяльності щодо запобігання нещасним випад-
кам;

- формування уявлень щодо необхідності прохо-
дити медичні обстеження;

- поліпшення роботи з масового фізичного вихо-
вання;

- організація статевого виховання;
- розробка культурно-освітницьких методів про-

тидії поширенню ВІЛ/ СНІДу і хімічних залеж-
ностей (тютюнової, алкогольної та ін.), тубер-
кульозу;

- педагогічна корекція поведінки відповідно до
умов дотримання ЗСЖ [8].
За  даними проведеного дослідження

діяльність спрямована на дитячу та підліткову ауди-
торію, повинна відповідати таким умовам:
- надання інформації з горизонтальної позиції

(рівний — рівному);
- особистість — транслятор інформації - має вик-

ликати довіру у підлітків;
- необхідна експресивна форма повідомлень із

застосуванням інтерактивних методик;
- уникнення мовних, рухових і візуальних шаб-

лонів, здатних створити негативні установки на
підліткову аудиторію [8].
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем фізично-
го розвитку учнів в залежності від способу життя.
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ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ
ДИТЯЧОЇ ДОШКІЛЬНОЇ УСТАНОВИ
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університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. Автором статті визначені зміст, напрями й
умови медико-педагогічного контролю за результатами
аналізу роботи педагогічного колективу ДНЗ №48 м.
Чернівці. Визначені обов’язки учасників медико-педа-
гогічного контролю за аналізом літературних джерел.
Ключові слова: контроль, систематичність, тривалість,
раціональність.
Аннотация. Вилигорский А.Н. Медико-педагогический
контроль физического воспитания детей в детском дош-
кольном учреждении. Автором статьи определены со-
держание, направления и условия медико-педагогичес-
кого контроля физического  воспитания детей по
результатам анализа роботы педагогического коллектива
детского дошкольного учреждения  №48 г. Черновцы.
Ключевые слова: контроль, систематичность , рацио-
нальность, продолжительность.
Annotation. Viligorsky A.N. The medical-pedagogical
control of physical training of children in children’s
preschool establishment. The author of article determines
the maintenance, directions and conditions of the medical-
pedagogical control of physical training of children by
results of the analysis works pedagogical сollective of the
children’s preschool establishment № 48. Chernovtsy.
Key words: the control, system, rationality, duration.

Вступ.
Відповідно до законів України «Про дошк-

ільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріо-
ритетних напрямків освітнього процесу в дошкіль-
них навчальних закладах залишається фізичне
виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та
зміцнення здоров’я, підвищення опірності й захис-
них сил дитячого організму, поліпшення його пра-
цездатності; на своєчасне формування у малюків
життєво важливих рухових умінь та навичок, роз-
виток фізичних якостей і забезпечення належного
рівня фізичної підготовленості та фізичної культу-
ри взагалі; на виховання стійкого інтересу до рухо-
вої активності, потреби в ній, вироблення звички до
здорового способу життя.

Завдання та зміст фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах визначаються ви-
могами Базового компонента дошкільної освіти в
Україні, чинними програмами розвитку, навчання та
виховання дітей дошкільного віку «Малятко», «Ди-
тина», «Українське дошкілля».

Недостатній фізичний розвиток і низька
фізична підготовленість дошкільнят здебільшого
пояснюються зниженням їхньої рухової активності.
Потреба дітей у рухах задовольняється лише на 30-
50 %. Гіподинамію спричинюють часті респіраторні
захворювання, нераціональна побудова рухового
режиму й загального режиму дня, недостатнє пере-
бування дітей на свіжому повітрі тощо. Зокрема, на
руховому режимі дошкільних навчальних закладів
негативно позначаються неправомірне скорочення
кількості фізкультурних заходів, відсутність систем-
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ності у проведенні прогулянок-походів за межі ди-
тячого садка, фізкультурних пауз і хвилинок у про-
цесі навчальної діяльності, розваг, свят тощо.

З метою усунення недоліків, необхідно при-
ділити основну увагу організації фізичного вихован-
ня в дошкільних навчальних закладах, де було б пе-
редбачено правильну побудову та активізацію
рухового режиму, надання йому оздоровчого спря-
мування, дійовий медико-педагогічний контроль і
своєчасну лікувально-профілактичну роботу.

Основою системи фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах залишається рухо-
вий режим як сукупність різних засобів та організац-
ійних форм роботи з дітьми в достатньому обсязі,
раціонально поєднуваних і послідовно використову-
ваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, се-
зону тощо. В межах активного рухового режиму що-
денний обсяг рухової активності, рекомендований для
дітей молодшого дошкільного віку становить 3-4 го-
дини, для старших дошкільнят – 4-5 годин [5].

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання дітей дошкільного віку, а
саме аспекти виховання дітей раннього віку вивча-
ли К.Л.Печора, Г.В. Пантюхіна, Л.Г. Голубєва та ін.;
умови впровадження фізичної культури в навчаль-
но-виховний процес дошкільної установи аналізу-
вали С.Я. Лайзане, О.Д.Вікулов, І.М.Бутін, М. Єфи-
менко, проблемою перспективного планування
основних видів рухів займались Е.С. Вільчковський,
Л.І. Пензулаєва та інші. Заслуговує на увагу запро-
понована Н. Гавриш ідея інтеграції різних видів
діяльності вихованців як оптимізації загальноосвіт-
ньої діяльності. Аспекти медико-педагогічного кон-
тролю за фізичним вихованням вивчали С.Я. Лайза-
не, Г.П. Юрко.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей статті.
Визначити зміст, напрями, умови медико-

педагогічного контролю за результатами аналізу
роботи педагогічного колективу ДНЗ №48 м.
Чернівці.

Результати дослідження.
Медико-педагогічний контроль за фізичним

вихованням забезпечує комплексне здобуття відомо-
стей про стан цієї роботи в дошкільному навчаль-
ному закладі спільними зусиллями лікаря, медсест-
ри та педагогів за участі інструктора з фізичної
культури і вихователів.

Обов’язки лікар-педіатра, медичної сестри,
інструктора з фізичного виховання, вихователів чітко
визначено в статті Н. Денисенко „Основні засади
організаційної роботи з фізичного виховання дітей”.
Провідне місце в розглянутій рекомендації посідають
вимоги до інструктора з фізичної культури, отже за-
читаємо: „Організовує фізичне виховання, несе цілко-
виту відповідальність за виконання програми з фізич-
ної культури. Двічі на тиждень проводить навчальні
заняття з фізичної культури, де формує рухові вміння

і навички, фізичні якості, виховує морально-вольові
риси характеру. Постійно дбає про використання
ефективних методів та прийомів, віднаходить опти-
мальні способи організації дітей на заняттях, аби
сприяти підвищенню їх рухової активності”. Задля
досягнення ефективності у фізичному вихованні у
тісній співпраці з вихователями груп, музичним кер-
івником та батьками двічі-тричі на рік проводить
спортивні свята, раз на місяць — спортивні розваги в
кожній віковій групі, а раз на квартал — дні здоров’я.
Для аналізу запропонуємо вимоги щодо формування
знань про здоровий спосіб життя, роль гігієни та за-
нять фізичними вправами для людини, вчить надава-
ти в разі потреби першу медичну допомогу. Забезпе-
чує дотримання правил безпеки на заняттях. До
позитивних особливостей відносимо і той факт, що
визначена роль інструктора фк в зміцненні матеріаль-
ної бази з фізичного виховання (обладнання фізкуль-
турної зали та майданчика); інструктор консультує
вихователів, щодо обладнання групи дрібним фізкуль-
турним інвентарем, створення спортивного куточку.
Регулює використання фк інвентаря різними вікови-
ми групами для проведення занять з фізичної культу-
ри, вправ спортивного характеру чи рухливих ігор під
час прогулянок.

Провідне місце в проведенні медико-педаго-
гічного контролю посідають лікар- та медична сест-
ра дитячої установи. Для аналізу запропоновано обо-
в’язки лікаря-педіатра в умовах дитячої установи,
саме лікар як спеціаліст проводить медичні огляди
дітей, допомагає вихователям та інструкторові з фк у
визначенні обсягу рухового режиму дітей, організації
загартування, гігієнічного виховання малят. Стежить
за фізичним розвитком вихованців та їх фізичною
підготовленістю до школи, формуванням валеологі-
чних знань, керує процесом розподілу дітей на ме-
дичні групи за станом їхнього здоров’я [2].

Медична сестра забезпечує повсякденний
медичний контроль за станом здоров’я дошкільнят,
організовує проведення поточної дезінфекції, прово-
дить облік відсутніх дітей, встановлює причини їх
відсутності, ізолює хворих дітей та забезпечує дог-
ляд за ними в ізоляторі, виконує медичні призначен-
ня і процедури відповідно до вказівок лікаря. За по-
садовими вимогами організовує систему медичного
контролю за: санітарним станом приміщень, групо-
вих кімнат, спортивної зали, фізкультурного майдан-
чика, спортивного знаряддя; руховим режимом дітей
відповідно до віку і стану здоров’я; харчуванням та
загартуванням, гігієнічним вихованням малят. Про-
водить фізіологічну дозовану пробу з метою встанов-
лення стану здоров’я дитини та її переведення до
іншої медичної групи здійснює антропометричні
вимірювання фізичного розвитку малюків [1].

Проаналізуємо за змістом напрямки меди-
ко-педагогічного контролю в умовах сучасної дитя-
чої установи. Контроль за станом здоров’я, нерво-
во-психічного та фізичного розвитку дітей охоплює
медичні огляди з комплексним медичним обстежен-
ням; розподіл дітей на медичні групи для фізкуль-
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турних занять і загартування; індивідуальні призна-
чення обсягів, доз фізичних навантажень у рухово-
му режимі та загартуванні; своєчасний перегляд пи-
тань про переведення дітей з однієї медичної групи
в іншу та про зміну медичних призначень; визна-
чення динаміки фізичного розвитку дітей і показ-
ників захворюваності. Педагогічним колективом
ДНЗ №48 м. Чернівці проводиться систематична
робота за змістовними напрямами медико-педагогі-
чного контролю. Розподіл дітей на медичні групи
для фізкультурних занять та призначення дозування
фізичного навантаження проводиться за „Загальни-
ми рекомендаціями по фізичному вихованню дітей”.
На 1.01.06 до основної медичної групи відносяться
47  дітей, що складає 54,65 % від загальної кількості,
до підготовчої 25,59 %  (22 дітей), до спеціальної –
17  дошкільнят (19,76 %). Індивідуальні призначен-
ня обсягів, доз фізичних навантажень у руховому
режимі  фіксуються у „Книзі обліку роботи з дітьми,
які мають ослаблене здоров’я”. Завдяки ефектив-
ності індивідуальної роботи з фізичного виховання
в установі 23 % дітей, які відносились до спеціаль-
ної медичної групи переведені в підготовчу. Узагаль-
нення даних про стан здоров’я дітей та про зміну
показників захворюваності є ефективним показни-
ком оцінки впливу режимних заходів, що проводять-
ся в установі  [1,3].

Контроль за розвитком рухів і фізичних яко-
стей у дітей проводиться у вигляді обстеження
фізичної підготовленості за середніми показниками
розвитку рухів та фізичних якостей з урахуванням
кількісних і якісних показників рухової підготовле-
ності хлопчиків та дівчат двічі на рік: на початку
(листопад) та наприкінці (травень) навчального року.
У визначенні середніх показників керуємось вимо-
гами програми, запропонованими у „Програмі з
фізичної культури для дошкільних закладів фізкуль-
турно-оздоровчого напряму” [6].

Організація, зміст, методика проведення
форм роботи з фізичного виховання оцінюється за
такими критеріями: систематичність, тривалість та
раціональність розподілу часу; зміст та послідовності
вправ, їх дозування та норм загартування. Важливе
значення для оцінки має відповідність теми й змісту
заходів визначеним завданням та обраній формі про-
ведення, ступінь реалізації поставлених завдань тощо.
Методистом установи розроблені алгоритми оціню-
вання роботи з фізичного виховання, які  доведено
до широкого впровадження фізкерівникам і вихова-
телям ДНЗ м. Чернівці, а також опрацьовані на засі-
даннях методичних об’єднань дошкільних навчаль-
них закладів у 2005- 06 навчальному році.

 Для оцінки впливу організаційних заходів
на дитячий організм виділяємо щомісячний конт-
роль загальної та моторної щільності занять та інших
форм роботи. Щомісячне визначення ступеня фізич-
них та психічних навантажень на дитину: візуальна
оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти
дихання, пульсометрія для побудови фізіологічної
кривої заняття з фізичної культури, відокремлюємо

як обов’язковий захід медико-педагогічного контро-
лю. Зауважимо, що темою окремої педагогічної ради
колективу стала саме ця проблема, вивчені та про-
аналізовані візуальні признаки втоми за Зотовим,
зміни показників пульсу, артеріального тиску та ди-
хання  на динамічну пробу за Добровольським, про-
ведена батьківська конференція щодо профілакти-
ки дитячого травматизму.

Нагляд за санітарно-гігієнічними умовами
утримання групових приміщень, фізкультурних ку-
точків в групах, фізкультурної та музичної зали,
фізкультурних та ігрових майданчиків, станом
фізкультурного обладнання та інвентарю, одягу та
взуття дітей для щоденного перебування в групах
та прогулянок, для участі в різних формах роботи
з фізвиховання слугує наступним напрямом меди-
ко-педагогічного контролю, відповідно сучасним
нормам [5].

Висновки.
Медико-педагогічний контроль за фізичним

вихованням забезпечує комплексне здобуття відомо-
стей про стан цієї роботи в дошкільному навчаль-
ному закладі спільними зусиллями лікаря, медсест-
ри та педагогів за участі інструктора з фізичної
культури і вихователів. Істотним компонентом виз-
начаємо співпрацю всього педагогічного колективу:
чітке визначення змісту, напрямів, умов медико-пе-
дагогічного контролю за фізичним вихованням за
результатами аналізу роботи ДНЗ №48 м. Чернівці.

Надалі доцільно проаналізувати щомісяч-
ний контроль загальної та моторної щільності за-
нять та інших форм роботи даної установи.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И

МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Виноградов В.Е.

Государственный научно-исследовательский
институт физической культуры и спорта Украины

Аннотация. Показан эффект комплексного применения
внетренировочных восстановительных и мобилизаци-
онных средств  для  стимуляции работоспособности и
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коррекции утомления в процессе соревнования легко-
атлетов-многоборцев.
Ключевые слова: внетренировочные средства, мобили-
зационный эффект, стимулирование работоспособнос-
ти, коррекция утомления.
Анотація. Виноградов В.Є. Комплексне застосування
відновлювальних та мобілізаційних впливів в процесі
відповідальних міжнародних змагань у легкій атлетиці.
Показано ефект комплексного застосування  позатрену-
вальних мобілізаційних засобів для стимуляції працез-
датності і корекції втоми в процесі відповідальних,
міжнародних змагань.
Ключові слова: позатренувальні засоби, мобілізаційний
ефект, стимулювання працездатності, корекція втоми.
Annotation. Vinogradov V. Application of recovery and
mobilization special influence complex during competing
in athletics. The effects of recovery and mobilization
resources for stimulation of working capacity and fatigue
correction during competition in athletics (indoor
pentathlon) are showed.
Keywords: extra-training means, mobilization effect,
stimulation of working capacity, fatigue.

Введение.
Интенсификация спортивной тренировки,

характерная для настоящего этапа развития олим-
пийского и профессионального спорта определяет
усиление роли отдельных компонентов тренировоч-
ного процесса. Это также относится к более широ-
кому и избирательному использованию внетрениро-
вочных средств. Обоснование их использования
стало самостоятельным важным разделом теории
спорта [7, 8]. Главная  роль внетренировочных
средств заключается в повышении эффективности
тренировочных нагрузок путем ускорения восста-
новительных процессов, повышения специфичнос-
ти и величины тренировочных эффектов,  оптими-
зации функционального состояния спортсменов
применительно к той или иной ситуации в трениро-
вочном процессе и соревновательной деятельности.

Одной из важных задач применения внетре-
нировочных средств является коррекция состояний
утомления с учетом его специфической природы при
различных видах и направленности тренировочных
нагрузок, режимов работы и отдыха. Одним из важ-
ных разделов и целевых установок внетренировоч-
ных средств является непосредственная подготовка
спортсмена к тренировочной и соревновательной
деятельности. Целью такой подготовки является
повышение возможностей реализации имеющегося
двигательного и энергетического потенциала, а так-
же предохранение спортсмена от возможных травм
и повреждений, то есть направленное снижение
факторов риска с учетом проблем и «слабых мест»
опорно-двигательного аппарата для конкретного
спортсмена и специфики вида спорта.

Современная система подготовки в спорте
предполагает целевое использование внетрениро-
вочных средств, как важного фактора развития по-
тенциала спортсменов высокого класса [1]. Ключе-
вое место в системе использования внетренировоч-
ных средств занимают мобилизационные воздей-
ствия. Показано, что их использование влияет на
увеличение специальной выносливости и реализа-

ции функционального потенциала в процессе сорев-
новательной деятельности [2].

 Данные, приведенные в специальной лите-
ратуре подтверждают, что специальные мобилиза-
ционные упражнения и массажные манипуляции
имеют определённые различия по характеру реак-
ции организма на их использование [4, 5]. Показа-
но, что специальные мобилизационные упражнения
стимулируют чувствительность реакций КРС к ги-
перкапническому стимулу реакций, т.е. увеличива-
ют мобилизационные возможности организма, а
применение массажных манипуляций в большей
степени ориентировано на коррекцию утомления,
снижение последействия напряжённых физических
нагрузок [3].

Высокий мобилизационный эффект достиг-
нутый в результате  дифференцированного приме-
нения указанных  типов внетренировочных воздей-
ствий показал возможность их использования как в
процессе предварительной (предстартовой) стиму-
ляции работоспособности, так и в процессе повтор-
ного применения напряженных двигательных режи-
мов циклического характера [4, 6].

Различия эффектов воздействия специаль-
ных мобилизационных упражнений и массажных
манипуляций дали основания для проведения спе-
циального эксперимента, направленного на анализ
возможностей комплексного использования таких
воздействий с целью восстановления и стимулиро-
вания работоспособности в течение одного трени-
ровочного занятия с большой нагрузкой. Был пока-
зан эффект увеличения работоспособности
спортсменов в условиях нарастающего утомления,
связанного с комплексной реализацией   аэробного
и анаэробного потенциала спортсменов.

Обоснование возможности использования
такого подхода является принципиально важным для
видов спорта, где ключевыми факторами проявления
специальной выносливости  являются высокие мо-
билизационные возможности спортсменов, уровень
развития которых определяет формирование предпо-
сылок для эффективного функционального обеспе-
чения всей соревновательной нагрузки. Такое обес-
печение нагрузки может быть выражено
способностью организма противостоять утомлению
в условиях нарастания околопредельных ацидемичес-
ких сдвигов во время соревнований, преодоления
дистанции. Эти проявления выносливости типичны
для соревновательной деятельности в циклических
видах спорта [6]. Результаты проведенного  исследо-
вания дали основания полагать, что эффективность
комплексного применения таких воздействий также
может иметь место в процессе их использования в
условиях многократного околопредельного напряже-
ния  функций организма в течение одного соревнова-
тельного дня, типичного для специальной деятель-
ности легкоатлетов-многоборцев.

Научные интерес и актуальность работы,
связаны, прежде всего, с необходимостью подтвер-
ждения в условиях спортивной практики результа-
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тов научных исследований проведенных в лабора-
торных условиях.

Полученные результаты позволят опреде-
лить новые возможности целевого использования
внетренировочных средств различной направленно-
сти в процессе ответственной (международные со-
ревнования высшего ранга) соревновательной дея-
тельности, связанной с максимальными требовани-
ями, предъявляемыми к психоэмоциональным и
энергетическим ресурсам спортсменов.

Проведенные исследования являются час-
тью научно-исследовательской работы, проводи-
мой согласно сводного плана НИР в сфере физи-
ческой культуры и спорта по теме «Индивидуали-
зация совершенствования специальной выносливо-
сти квалифицированных спортсменов на основа-
нии учёта ключевых компонентов специальной
функциональной подготовленности (на примере
разных видов спорта)» (Шифр темы: 1.3.8). Клю-
чевым элементом специального анализа является
комплекс внетренировочных воздействий, разрабо-
танный автором на основании ранее проведенных
исследований [1-6] и личного опыта успешной ап-
робации воздействий такого типа на Чемпионатах
Европы, Мира, Олимпийских Играх в циклических
видах спорта.

Формулирование целей работы.
В связи с этим была сформулирована цель

исследований – показать эффективность комплекс-
ного применения внетренировочных средств для
увеличения мобилизационных возможностей и кор-
рекции утомления организма в процессе соревно-
вательной деятельности в легкой атлетике (на при-
мере спортсменки Л.Б. – соревнования по многобо-
рьям в помещении).

Выбор для специального анализа в процес-
се соревнований по многоборьям в помещении был
связан с содержанием программы соревнований.
Программа соревнований в соответствии Правилам
ИААФ включала виды, имеющие отличия по направ-
ленности нагрузки и специфике утомления – 60 м с
барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, пры-
жок в длину, 800м.

Выбор вида спорта был связан также с же-
ланием спортсменки использовать предлагаемые
внетренировочных воздействия.

Организация и проведение исследований.
Данные о характере функциональных изме-

нений в процессе соревновательной нагрузки были
получены в результате оценки изменения результа-
тивности соревновательной деятельности после
каждого вида и по конечному результату и на осно-
вании анализа субъективных ощущений спортсмен-
ки, педагогических наблюдений и экспертной оцен-
ки ведущих специалистов по виду легкой атлетики
– старшего тренера сборной Украины по виду лег-
кой атлетики, личного тренера спортсменки, врача
сборной команды Украины.

Исследования были проведены в условиях
зимнего Чемпионата Мира по легкой атлетике (Мос-

ква, 2006 г.). Специальные воздействия были при-
менены в период непосредственной подготовки и
соревновательной деятельности спортсменки Л.Б.

Легкоатлетическое многоборье в помеще-
нии у женщин состоит из пяти видов. Соревнова-
ния проводятся в течение одного дня в стандартном
порядке. Правила соревнований ИААФ предпола-
гают интервал отдыха не менее 30 минут между
окончанием одного вида и началом следующего. На
ХI Чемпионате Мира легкой атлетике в помещении,
перерыв между барьерным бегом и прыжками в
высоту занял 40 мин. В это время, после 10 мин пас-
сивного  отдыха, был проведен  восстановительный
массаж по укороченной методике для всего тела в
течение 15 мин. Приемы массажа были глубокие и
медленные, направленные на снятие возбуждения.
После этого выполнялись встряхивания, энергичные
растирания  упражнения с партнером для нижних
конечностей без активного участия спортсменки.
Затем следовал выход в call-room (помещение для
ожидания вызова на старт) и продолжение соревно-
ваний в прыжках в высоту.

Перерыв в соревнованиях между прыжка-
ми в высоту и толканием ядра составил 2ч 30 мин.
В самом начале был выполнен классический вос-
становительный массаж всего тела в течение 40 мин.
Следующие 10 мин выполнялись массажные при-
емы с растирками, улучшающими капиллярное кро-
вообращение в конечностях, которые имели охлаж-
дающее действие. Массажные приемы чередовались
приемам сотрясения и встряхивания мышц.  Более
полное содержание комплекса воздействий приве-
дено ранее [3]. После этого, спортсменка укрылась
теплым пледом и уснула. После пробуждения, за 20
мин до выхода в call-room к следующему виду со-
ревнований в толкании ядра были проведены сле-
дующие процедуры. В течение 10 мин предстарто-
вый массаж в достаточно энергичном стиле для
снятия торможения, наступившего после пассивно-
го отдыха и 8 мин энергичного комплекса упражне-
ний с партнером с акцентом шумного выдоха в кон-
це каждого движения. Выполнялся предстартовый
укороченный комплекс упражнений с партнером, со-
стоящий из 11 упражнений (содержание комплекса
воздействий приведено ранее [7]).

После успешного выступления в толкании
ядра был объявлен перерыв длительностью 40 мин,
из них 20 мин занял пассивный отдых, 15мин вос-
становительный массаж и 5 мин энергичный мас-
саж с пассивными приемами растягивания и встря-
хивания мышц нижних конечностей перед выходом
к следующему виду многоборья - прыжкам в длину.

Отдых перед бегом на 800 м занял около
40 мин. В это время был проведен восстановитель-
ный массаж для всего тела по укороченной мето-
дике за 15 мин, пассивный отдых 15 мин и в тече-
ние 10 мин энергичный предстартовый массаж
поясницы c разогревающей растиркой и встряхи-
вание, сотрясение, незначительная лабильная виб-
рация нижних конечностей.
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Результаты исследования.
В результате соревновательной деятельно-

сти спортсменки и использования в этом процессе
восстановительных и мобилизационных воздей-
ствий позволило улучшить личный результат спорт-
сменки практически во всех видах программы. В
барьерном беге 60 м (8,29 с) личный рекорд, в прыж-
ках в высоту (184 см) лучший результат сезона, тол-
кание ядра (13.43) личный рекорд, прыжки в длину
(6.50) личный рекорд в многоборье, бег на 800м
(2.19,62) личный рекорд и личный рекорд в сумме
многоборья 4685 очков.

Кроме этого критерием эффективности вос-
становительных мобилизационных воздействий на
организм являлась субъективная оценка спортсмен-
ки, дифференцировавшаяся по четырем основным
факторам:

1. Улучшение самочувствия (специфические
ощущения “свежести” в мышцах, “легкости” в но-
гах).

2. Усиление контроля точности движений
(улучшение координации движений).

3. Появление положительных эмоций (жела-
ние добиться максимального временного результа-
та в предстоящей деятельности).

4. Стабильность и надежность спортивных
результатов.

Применение комплекса восстановитель-
ных воздействий обеспечило решение следующих
задач:

Все этапы соревнований были преодолены
без повреждений мышц. Этот фактор имел важное
значение для спортсменки, учитывая, что такого рода
соревновательные напряжения, как правило, чрева-
ты повышенным  травматизмом разной степени. В
случае возникновения травм или повреждений в
процессе соревнований спортсмены, как правило,
не могут закончить турнир или продолжить сорев-
нования.

Применение комплекса способствовало ак-
тивизации срочных адаптационных процессов в
меняющихся предстартовых условиях соревнова-
тельной деятельности перед каждым видом много-
борья. Об этом свидетельствовала выраженная ди-
намика  психофункционального состояния
спортсменки в период наиболее длительного пере-
рыва между видами. В течение двух с половиной
часов состояние спортсменки изменялось от пере-
возбуждения и значительного утомления до высо-
кого уровня мобилизационной готовности перед
следующим стартом. Такие изменения позволили
увеличить степень реализации имеющегося потен-
циала физической подготовленности применитель-
но к меняющимся условиям соревнований, увели-
чить чувствительность сенсорных систем
(сенсомоторных реакций), что имеет значение для
сохранения высокого уровня межмышечной коор-
динации в условиях нарастающего утомления, выз-
ванного напряжением различных функциональных
систем организма.

Таким образом, на соревнованиях XI Чем-
пионата Мира ИААФ по легкой атлетике в закры-
том помещении (Москва, 2006 г.) представилась
возможность убедиться в практической эффектив-
ности программы предстартовых мобилизационных
воздействий и восстановительной программы для
многоборки высокой квалификации, находящейся в
отличной спортивной форме. В описанном случае
применение комплекса специальных упражнений и
спортивного массажа  основывалось на индивиду-
альных особенностях структуры соревновательной
деятельности спортсменки и тактики турнирной
борьбы, что явилось условием высокой эффектив-
ности таких воздействий. На практике была показа-
на принципиальная возможность использования
комплекса упражнений с партнером и элементов
массажа в практике высоко квалифицированных
легкоатлетов-многоборок для получения комплекс-
ного восстановительного и мобилизационного эф-
фекта в соревновательной деятельности. Высокий
эффект действия такой программы был обусловлен
узкой направленностью влияния перечисленных
средств на уязвимые и нагружаемые в процессе со-
ревнований звенья функционирующих систем опор-
но–двигательного аппарата спортсмена.

Выводы.
В результате осуществления программы под-

готовки, в том числе эффективной реализации ее важ-
ной составляющей - методики комплексного приме-
нения восстановительных и мобилизационных
воздействий, был достигнут выдающийся спортив-
ный результат – завоевана золотая медаль в легкоат-
летическом многоборье на  Чемпионате Мира ИААФ
по легкой атлетике в помещении в Москве, 2006 г.

Впервые в условиях ответственных сорев-
нований, проходящих в один день в процессе сорев-
новательной деятельности одновременно показан
комплексный восстановительный и мобилизаци-
онный эффект внетренировочных воздействий на
организм спортсменки. Это способствовало ускоре-
нию восстановительных процессов и процессов
предстартовой мобилизации в условиях длительно
сохраняющегося напряжения соревновательной
борьбы и меняющейся направленности соревнова-
тельной деятельности.

В результате комплексного использования
внетренировочных воздействий различной направ-
ленности у спортсменки был достигнут эффект спе-
циальных воздействий, выраженный в полной ре-
лаксации организма (спортсменка заснула) и как
следствие, увеличение скорости оперативного вос-
становления организма. Определение такого состо-
яния в середине соревновательной деятельности
многоборцев показало необходимость и возмож-
ность применения мобилизационных воздействий с
целью стимулирования более высокого уровня ра-
ботоспособности непосредственно перед каждым
видом соревнований в многоборье.

Комплексное применение такого рода воз-
действий раскрывает возможности для управления
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функциональными возможностями спортсменов в
процессе соревновательной деятельности. Реализа-
ция такого подхода является значимой для опреде-
ления новых возможностей стимулирования рабо-
тоспособности без применения фармакологических
средств, имеющих неоднозначный эффект влияния
на здоровье человека и, как правило, запрещенных
WADA.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения других про-
блем комплексного применения восстановитель-
ных и мобилизационных воздействий в процессе
ответственных международных соревнований в
легкой атлетике.
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Анотація. Розглядується питання першочергової важ-
ливості, яке стоїть перед вищою школою сьогодні –
самореалізація здоров’язберігаючої компетентності
особистості.
Ключові слова: самореалізація особистості, здоров’яз-
берігаюча  компетентність, життєтворчість.
Аннотация. Воронин Д.Е. Способы и средства саморе-
ализации  здоровьесберегающей компетентности лично-

сти: философско-педагогический аспект. Рассматрива-
ются вопросы первостепенной  важности, которые сто-
ят перед высшей школой сегодня – самореализация здо-
ровьесберегающей компетентности личности.
Ключевые слова: самореализация личности, здоровьес-
берегающая компетентность, жизнетворчество.
Annotation. Voronin D.Ye. Ways and means of self-
realization of an individual’s health-preserving competence:
philosophical-pedagogical aspect. The most important
matters the high school is facing today, such as realization
of an individual’s health-preserving competence are
considered in the article.
Key words: an individual’s self-realization, health-
preserving competence, life-creativeness.

Вступ.
Пріоритетним напрямком реформування

вищої освіти є переорієнтація навчально-виховно-
го процесу на особистість студента і викладача. Ос-
кільки незаперечною є істина: які ідеї, зміст і мо-
рально-етичні норми сповідуються і реалізуються
освітою, таким буде суспільство у перспективі.

В умовах гуманітаризації освіти проблеми
формування у студентів здоров’язберігаючої компе-
тентності, загальнокультурних і професійних знань,
навичок, вміння, творчого відношення до навчаль-
но-трудової діяльності загальної культури став пріо-
ритетним для вищої школи. Загальна гуманітарна
освіта органічним різновидам є фізична культура,
виступає важливим інтеграційним компонентом на-
даючи професійних знань і вміння людської значи-
мості. Єдність загальної професійної і фізичної куль-
тури особистості підкреслює функціональну єдність
всіх елементів культури згідно діалектичної логіки
співвідношення частини і цілого дозволяє побачити
в частині елементу не тільки специфіку цілого, але
й індивідуальність, своєрідність залежного від при-
роди вихідного елементу. Частина володіє віднос-
ною автономією, виконує свої функції в складі ціло-
го, ціле й керувати частиною цілого. Фізична
культура виступає органічною частиною загально-
людської культури, разом з тим є самостійною га-
луззю людської діяльності, істотною ознакою кот-
рої є спрямованість на створення різнобічної,
творчої особистості, здатності, досягти гармонійно-
го духовного і фізичного розвитку в єдності з куль-
турою і соціумом.

Сучасними науковцями самореалізація осо-
бистості визначається як «індивідуальний процес
практичного втілення сутнісних сил особистості в
практичній діяльності», що ґрунтується «на їх адек-
ватному самопізнанні та самооцінці [1:82]. Вона зай-
має чільне місце в системі потреб особистості й вис-
тупає для неї  сенсожиттєвим процесом.
Здоров’язберігаючу компетентність ми розглядаємо
як компетентність у веденні здорового способу жит-
тя, яка є інтегральною, динамічною рисою особис-
тості, що проявляється у здатності організувати і ре-
гулювати свою діяльність; адекватно оцінювати свою
поведінку, а також вчинки й погляди оточуючих; збе-
рігати та реалізовувати власні позиції у різних, зок-
рема, несприятливих умовах, виходячи з особисто ус-
відомлених та засвоєних моральних норм і принципів,
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а не за рахунок зовнішніх сил; протистояти натиску,
протидіяти впливам, що суперечать внутрішнім ус-
тановкам, поглядам і переконанням, активно їх пере-
творювати, самостійно приймати моральні рішення.

Питання самоосвіти, самовиховання, само-
регуляції неможливо розглядати без проблеми са-
мореалізації здоров’язберігаючої компетентності,
про що свідчать праці українських учених І.Беха,
Є.Бистрицького, М.Гриньової, О.Кучерявого, В.Ло-
зового, В.Муляра, І.Мартинюка, Л.Сохань, В.Сухом-
линського, В.Шкоди та ін. Проблеми творчої само-
регуляції особистості висвітлювалися в наукових
працях психологів та педагогів (В.Андрєєв, О.Бо-
далєв, І.Ісаєв, В.Кан-Калик, О.Леонтьєв, В.Макси-
мов, В.Маралов, А.Мудрик, Л.Новикова, Л.Подимо-
ва, Г.Селевко, В.Сластьонін, Ю.Фокін та.ін.). Проте
можна стверджувати, що тема самореалізації здо-
ров’язберігаючої компетентності особистості ще
розроблена недостатньо й сьогодні, вона набуває
надзвичайної актуальності, потребує подальших
досліджень. Особливо виразно дана проблема по-
стає перед викладачем ВНЗ, від котрого вимагаєть-
ся забезпечення умов самореалізації здоров’язбері-
гаючої компетентності студентів – майбутньої
інтелектуальної еліти України. Але питання само-
реалізації здоров’язберігаючої компетентності сту-
дентської молоді та внутрішня потреба в самороз-
витку й творчій самореалізації самого викладача
викликає в нього чисельні труднощі об’єктивного
та суб’єктивного характеру.

Дослідження виконано згідно комплексно-
го плану науково-дослідної роботи “Педагогічні та
медико-біологічні аспекти оптимізації життєдіяль-
ності людини в реальних умовах середовища про-
живання і можливості корекції психо-соматичного
здоров’я“ ( 0102U007130) кафедри фізичної реабіл-
ітації Таврійського національного університету ім.
В.І.Вернадського та практичних завдань по форму-
ванню здоров’язберігаючої компетентності сту-
дентів, яка забезпечувала б гармонійне поєднання
фізичної, розумової і моральної складової розвитку
особистості.

Формулювання цілей роботи.
Метою цієї роботи є висвітлення способів

та засобів самореалізації здоров’язберігаючої ком-
петентності особистості. Філософський аспект роз-
гляду даної проблеми допоможе викладачам у вирі-
шенні завдань, що постали перед педагогічною
практикою.

Результати дослідження  та їх
обговорення.

У процесі життя між окремою людиною й
суспільством постійно здійснюється взаємообмін;
кожний індивід опредметнює наявну культуру, тим
самим «піднімаючись» до рівня «загального», вно-
сячи при цьому в нього щось своє, нове, неповтор-
не. Разом із тим культурне середовище переходить
у сутнісні сили особистості, набуваючи характеру
індивідуального, унікального, «спускаючись», зреш-
тою, до «одиночного». Цей процес увесь час відтво-

рює суперечливість, конкурентність, певну відчу-
женість індивідуального і суспільного, яке прагне
до підкорення мотивів і дій індивіда. У зв’язку з цим
самореалізація особистості являє собою процес,
який здійснюється під впливом суперечностей інди-
відуального буття особистості й має різні ступені та
напрямки, кожний з яких виникає під час розв’язан-
ня особистістю суперечностей попередньої її жит-
тєдіяльності й одночасно містить у собі в прихова-
ному вигляді нову суперечність, з подоланням якої
пов’язаний вихід сутності самореалізації особис-
тості на наступний рівень чи напрямок.

На думку фахівців вищої школи методич-
ним недоліком істотних навчальних дисциплін є
відсутності в них цілісного педагогічного змісту,
забезпечуючого управління і самоуправління фор-
муванням у студентів потреби і уміння використо-
вувати “апарат” дисциплін як методологічний, тео-
ретичний і технологічний засіб цілісного вивчення
проблем, розробки і прийняття рішень в пізнавальній
і професійній діяльності. Дидактична концепція ус-
пішної, навчальної дисципліни вузу в якості голов-
ної задачі освіти висуває виховання у студентів по-
треби використання її змісту, уміння бачити як вона
інтегрована і взаємодіє з іншими дисциплінами на-
вчального плану. Досягнення міжпредметних цілей
освіти потребує принципово інші структури навчаль-
ної дисципліни її можливо представити такою яка
складається з двох взаємозв’язаних компонентів -
інформативного (навчального) і управлінського (на-
вчального - процесуального). Інформативний ком-
понент визначає та науковий зміст дисципліни, за-
ради котрої вона введена в навчальний план, а
управляючий – педагогічний зміст, за допомогою
котрого у студентів формуються цілі особисті і про-
фесійні якості, міждисциплінарного уміння запере-
чувати і використовувати те що вивчається. Зміст
інформативного компоненту будується як цілісна
система яка включає основні поняття теорії, зако-
номірності, принципи, причино-надслідкові зв’язки
і залежності. Для цього виділяються загальні прин-
ципи які полягають в основі будь-якого елементу
дисципліни. В результаті студенти будуть підготов-
лені до самостійного засвоєння не тільки відомих
випадків, але і тих що з’являються в майбутньому.
Це скорочує об’єм матеріалу який вивчається при
збільшенні мотиву підсилюючої інформації. Зміст
управляючого компоненту, який будується на основі
інформативного, представляє собою технологічний
засіб організації керованої, самокерувальної само-
стійної роботи студентів, основу формування у сту-
дентів уміння затребувати і використати зміст на-
вчальної дисципліни, навчальної професійної
діяльності і життєдіяльності. Виходячи з цього зміст
дисципліни (фізична культура) не зводиться до пе-
редачі студентам простої сукупності знань – відо-
мостей, а представляє собою особливий педагогіч-
ний засіб, інструмент, спеціальностворювальний для
їх навчання та виховання. В умовах нових господар-
чих відносин і ринку фізична культура починає ви-
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конувати функцію котра забезпечує їх загальну і
спеціальну готовність до високопродуктивної про-
фесійної діяльності. Професійна спрямованість
фізичного виховання студентів виступає системоут-
ворюючою основною на яку спирається система
навчальних і позанавчальних занять у вузі. Це виз-
начено загальними вимогами до освітньої підготов-
ки випускника за спеціальностями вищої професій-
ної освіти, в кожній з яких фізична культура виконує
роль одного з гуманітарних компонентів його змісту,
забезпечуючи готовність майбутніх фахівців в спе-
цифічних умовах виробництва. Підготовка фахівця
з необхідного ступеню готовності соціально-профес-
ійної діяльності, визначення адекватних засобів роз-
витку спеціальних професійно важливих якостей
студентів, інтегративним показником де виступає їх
“професійно психофізична готовність” до виробни-
чої діяльності.

Аналіз самореалізації здоров’язберігаючої
компетентності особистості не завершується яким-
небудь конкретним визначенням її сутності, а перед-
бачає послідовну низку таких визначень, які весь час
змінюються, «рухаються», доповнюють одне одно-
го. Розгляд філософських, психологічних, педагогі-
чних доробок дозволяє зробити висновок, що основ-
ними способами самореалізації  є соціальна
активність, творчість і життєтворчість особистості.
Соціальна активність відображає внутрішню го-
товність людини до перетворення як навколишньо-
го світу, так і себе; вона притаманна такій діяльності,
в основі якої лежить свобода і самодіяльність інди-
віда й є результатом реалізації  сутнісних сил особи-
стості, яка виступає активним творцем суспільного
життя, суб’єктом формування суспільних відносин
тією мірою, якою вона в них включається. При цьо-
му включеність індивіда в систему суспільних відно-
син стимулює зацікавлену участь людини в процесі
постійного оновлення суспільства завдяки розкрит-
тю й реалізації власних сутнісних сил.

Глибинним джерелом соціальної актив-
ності, яка виступає показником ступеня самореалі-
зації людини, глибини практичного втілення нею
своїх сутнісних сил, є потреба особистості в якомо-
га повному самоздійсненні, виявленні своєї індиві-
дуальності. Соціальна активність передбачає вміння
особистості планувати й діяти згідно з планом,
ініціативу та наполегливість у досягненні накресле-
ної мети, здатність до самостійності, самооцінки,
самоконтролю. Як спосіб самореалізації, соціальна
активність надихає індивіда на оволодіння певним
рівнем знань, умінь, навичок, на формування необ-
хідних вольових якостей, на мотивацію діяльності,
в якій повною мірою втілилися б його потенційні
сили. Соціальна активність набуває власної сутності,
втілюється в життя завдяки творчості, яка являє со-
бою не просто одну з характеристик людської діяль-
ності, а є істиною і сутністю цієї діяльності [2:4].

Представники сучасної філософської дум-
ки вважають творчість вищою формою розвитку,
поділяючи погляд на це питання Гегеля, котрий фор-

мулював проблему творчості як проблему самороз-
витку суб’єкта. Разом з тим вони підкреслюють
різницю між цими двома тісно взаємопов’язаними,
але не тотожними процесами. Так, В.Муляр зазна-
чає, що «творчість, як істина та сутність діяльності
– це не сама самореалізація, а те, завдяки чому ос-
тання можлива», оскільки самореалізація – «не
діяльність, а лише процес розгортання сутності осо-
бистості в ході діяльності», і здійснюється вона «не
у всякій діяльності, а лише в тій, в основі якої ле-
жать процеси само детермінації особистості»
[1:119]. Творчість є способом перетворення навко-
лишньої реальності, не наданої індивіду в остаточ-
ному вигляді, відповідно його потребам, і зумов-
люється проявами суперечностей, які полягають у
протиріччі між потребами людини їх задоволення.
У процесі творчості відбувається зіставлення мож-
ливих варіантів розвитку і вибір найбільш оптималь-
них з-поміж них. Отже, під час цього процесу відбу-
вається руйнація сталих способів  мислення і
діяльності та створення нових, які більш ефективно
відповідають часу.

Оскільки протиріччя існують не тільки в
об’єктивній реальності, а й у духовному, внутріш-
ньому світі людини, то процесу творчості притаман-
на діалогічність – постійний процес визнання існу-
вання «чужого» в собі, дослідження його шляхом
оцінки однієї частини своєї суб’єктивно - об’єктив-
ної сутності з позиції іншої, перетворення і в резуль-
таті сприйняття як «свого». Під час діалогу індивід
розглядає, оцінює себе з різних позицій, вимірює
свій масштаб, визнає, з одного боку, різноспрямо-
ваність, суперечливість свого внутрішнього світу, а
з іншого – рівноправність існування окремих його
складових  частин.  Як спосіб самореалізації,
внутрішній діалог є відображенням на особистісно-
му рівні діалогу зовнішнього, який відбувається
шляхом діяльного обміну індивідів власними сутні-
сними силами, тобто по суті – діалогу з набутим
людством соціально-історичним досвідом, зафіксо-
ваним у предметних та діяльних формах і способах
діяльності суспільної людини. Отже, завдяки внут-
рішньому діалогу, в ході якого людина, засвоюючи
«чуже» в собі як «своє інше», набуває нових спо-
собів власного вдосконалення, і зовнішньому, що
сприяє виявленню її потенційних можливостей,
відбувається неперервний процес формування все-
бічно розвиненої особистості. А творчість, сутністю
якої є діалог, слугує способом самореалізації  – цілес-
прямованого і усвідомленого розвитку сутнісних сил
індивіда, що здійснюється під час його практичної
діяльності. Що ж до використання досвіду у твор-
чості, то слід відзначити його подвійну роль. З од-
ного боку, досвід, як система певних стандартів мис-
лення,  дій і  поведінки окремого індивіда  й
суспільства в цілому, обмежує творчість, покликану
творити нове, нетипове, незвичайне. З іншого – сам
досвід є результатом реалізації всього неординар-
ного, творчого, набутого в попередні часи, внаслі-
док чого він потенційно містить у собі нестандартні
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способи діяльності. І тому визначальне місце у ви-
користанні позитивного змісту досвіду та усуненні
закостенілих його елементів у процесі творчості
належить особистості.

Творчість – це постійні пошуки нового і
невідомого, і хоча людина зазвичай певним чином
уявляє кінцеві результати своєї творчої діяльності,
вони не завжди реалізуються в очікуваному вигляді.
У зв’язку з цим особливо зростає роль самореалі-
зації особистості, яка в таких випадках в обмеже-
ний час повинна пристосовуватися до нових реалій,
перетворити їх у власні сутнісні сили, і саме
творчість виступає «як могутній адаптивний ме-
ханізм, завдяки якому соціальні організми виробля-
лися й вироблятимуться відповідно до змін, що ви-
никають в умовах середовища … існування» [3:113].
Як єдність індивідуального і суспільного, скінчено-
го і нескінченого, перервного і неперервного, само-
реалізація здоров’язберігаючої компетентності являє
собою не одиничний акт; вона здійснюється впро-
довж усього життя особистості, внаслідок чого
творчість як спосіб буття самореалізації стає жит-
тєтворчістю – якістю діяльності особистості, коли
предметом її творчості стає власне життя. Будучи
способом самореалізації  особистості, життєт-
ворчість висуває на передній план проблеми особи-
стісного самовизначення людини, сприяючи при
цьому і формуванню таких важливих її індивідуаль-
них якостей, як прагнення нового, здатність до змін,
готовність брати на себе відповідальність при вирі-
шенні складних завдань. Життєдіяльність є втілен-
ням у життя права особистості на індивідуальні фор-
ми самовираження, завдяки чому індивід і будує свій
власний, неповторний, несхожий на інші життєвий
шлях, в якому, разом з тим, відбиваються і зовнішні
умови, притаманні конкретному історичному пері-
оду. У процесі життєтворчості визначаються і конк-
ретизуються спрямованість життя та темпи здійснен-
ня окремих його етапів, моделюються можливі
повнота і глибина власного самовираження, форму-
ються життєва програма та життєві плани індивіда,
які не тільки є відображенням його потреби в свідо-
мому регулюванні власного життя, але й підпоряд-
ковані головному завданню – виконанню свого при-
значення, втілення себе як особистості . «За …
зовнішнім ланцюгом подій завжди стоїть інтимно-
внутрішній план, в якому життєвий шлях підсумо-
вується й усвідомлюється як саморозвиток особис-
того «Я», як лінія позитивних надбань і
самоствердження особистості відповідно до постав-
леної життєвої мети та ідеалу [4:17].

Таким чином, життєтворчість – це духовно-
практичний рівень життєдіяльності особистості, де
мислительні моделі життєвого шляху реалізуються
завдяки активній діяльності. «Це особливого типу
спосіб само будівництва особистості, поступової
самоідентифікації, неодноразових її втрат і пост-
ійних наступних пошуків» [1:126]. «Особисто вда-
лим можна назвати таке життя … яке насичене діяль-
ною самореалізацією  людини і яке постає як

утілення її головного життєвого задуму» [5:25].
Підкреслимо також, що перетворення життєвого
шляху конкретного індивіда в життєво творчість пе-
редбачає і визначення найбільш прийнятих для ньо-
го сфер діяльності, зумовлених його вподобанням,
нахилами, вміннями, навичками та.ін. І в цьому плані
самореалізація являє собою практичну ілюстрацію
ступеня відповідності теоретичної моделі життя ре-
альності: особистість, беручи участь у будь-якій га-
лузі життєдіяльності, переходить від духової сфери
життєтворчості до практичної, опосередковуючи в
ній майбутню, більш досконалу модель свого жит-
тєвого шляху. Саме тому «життєтворчість у своїй
опосередкованій формі можлива тільки завдяки са-
мореалізації особистості як діяльному упред-
метненню її суспільних сил». Разом з тим і «само-
реалізація як життєвий процес можлива тільки через
життєтворчість, в якій виявляється як наявний рівень
розвитку сутнісних сил особистості, так і резерви
подальшого їх розвитку» [1:126].

Однією з найважливіших характеристик
сучасної університетської освіти є її орієнтація на
прогрес суспільства засобами добутого у вузі ново-
го знання, формування “універсального знання”.
Воно розглядається як фундаментальне, яке розкри-
ває поточні суттєві закономірності людського бут-
тя, даючи можливість вільно орієнтуватися в про-
тікаючих в ньому процесах. Особливість цих знань
– виражений попереджувальний характер, який доз-
воляє прогнозувати і вірно інтерпретувати можли-
вості зміни в природі і суспільстві. Оволодіння та-
кою моделлю актуалізує самостійну і дослідницьку
діяльність студентів в процесі, якої формується інте-
лектуальна культура. Творчість - присуща діяльність
фахівця і проявляється у всіх видах діяльності. Бу-
дучи життєвою потребою людини, воно захоплює
його, перетворює, розвиває і збагачує, формує як
особистість самобутню індивідуальність[6:7]. Роз-
виток творчого мислення можливий на основі гума-
нітарних знань засвоєних студентом в процесі осві-
ти і самоосвіти під впливом яких фізкультурно-
спортивна діяльність набирає по справжньому твор-
чого характеру, дозволяє знаходити власні шляхи
задоволення потреб у фізичному вдосконаленні пріо-
ритетами в процесі фізкультурної діяльності висту-
пають самореалізація, саморозвиток і творчість, які
знаходяться в гармонії з рухової активністю люди-
ни. Визначальним в формуванні досвіду творчої
діяльності студента виступає гуманітарно - орієнти-
рований зміст фізичного виховання. Знання, вміння
вилучені з загальнолюдського досвіду становлять
той фундамент на якому майбутній фахівець розбу-
довує власний, індивідуальний досвід, стрижень
якого і складає досвід творчої діяльності і самореа-
лізації здоров’язберігаючої компетентності.

Висновки.
Сказане дозволяє зробити висновок що гу-

манітаризація змісту дисципліни “фізична культура”
реалізує її потенціал, формує здоров’язберігаючу
компетентність та гуманітарне мислення, поведін-
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ку її діяльності майбутніх фахівців, наповнює гума-
ністичними цінностями, розвиває інтелектуальну,
емоційно-вольову сферу людини, засоби саморегу-
ляції його поведінки, сприяють збагаченню мораль-
но-естетичного досвіду та інтеграції фізичної і про-
фесійної культур і особистості. Осмислення способів
та засобів самореалізації здоров’язберігаючої ком-
петентності особистості допоможе сучасному педа-
гогові «перетворити суперпозицію викладача та су-
бординаційну позицію студента в особистісно
рівноправні позиції» [5:29], перебудувати навчаль-
ний процес із метою реалізації себе у педагогічний
діяльності та самореалізації здоров’язберігаючої
компетентності свого студента в процесі навчання.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем са-
морегуляції здоров’єзберігаючої компетентності
особистості.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ  РОБОТИ З БАТЬКАМИ

В ПІДГОТОВЦІ ДІТЕЙ ДО ЗАНЯТЬ З
ПЛАВАННЯ
Головачук В.В.

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. Автором статті розглядаються організаційні
аспекти роботи з батьками в підготовці дошкільнят до
занять з плавання в умовах сучасної дитячої устано-
ви, спираючись на досвід ДНЗ №41 м. Чернівці. На-
дані рекомендації щодо організації практичних занять
з батьками.
Ключові слова: рекомендації, видох, пірнання, прак-
тичні заняття.
Аннотация. Головачук В. Организационные аспекты
роботы с родителями по подготовке детей к занятиям
по плаванию. Автором статьи рассматриваются орга-
низационные  аспекты роботы с родителями по подго-
товке детей к занятиям по плаванию в современном
детском учреждении, проанализирован опыт работы
ДДУ №41 г. Черновцы. Даны рекомендации  об органи-
зации практических занятий для родителей.
Ключевые слова: рекомендации, выдох, ныряние, прак-
тические занятия.
Annotation. Golovachyk V. Organizational aspects works
with parents on preparation of children for employment on

swimming. The author of article considers organizational
aspects works with parents on preparation of children for
employment on swimming in modern children’s
establishment, operational experience kindergarten №41 is
analyzed. Practical recommendations about the organization
of practical employment for parents are given.
Key words: recommendations, an exhalation, diving,
practical employment.

Вступ.
Сьогодні одним із важливих завдань рефор-

мування освіти є розроблення її наскрізного змісту,
що починається з дошкільного віку. Якщо раніше
пріоритетною вважалася суспільна форма вихован-
ня, то нині провідна роль належить родинному ви-
хованню. Отже, дошкільний заклад має бути зоріє-
нтований на запити, потреби і вимоги родини. Саме
життя підказує нові форми організації роботи з
дошкільнятами, що дають змогу переходити на
більш гнучкий — зручний для родин режим, повніше
враховувати природні нахили та інтереси дошкіль-
нят. Сучасна українська педагогічна думка визначає
три орієнтовні напрямки оновлення системи дош-
кільного виховання: оновлення та розширення
функцій традиційних загальнорозвивальних дитячих
садків з відкриттям у них профільних, компенсую-
чих, реабілітаційних груп; створення міні-садків,
сімейних, прогулянкових груп, оздоровчо-виховних
шкіл - дитячих центрів; відкриття дошкільних зак-
ладів, які працюють за авторськими програмами та
оригінальними технологіями. Від традиційних дит-
садків вони відрізняються концепціями, спеціалізо-
ваними програмами, широким діапазоном послуг,
спрямованих на розвиток індивідуальних здібнос-
тей дітей [2].

Система фізичного виховання дітей розгля-
дається як сукупність взаємозв’язаних і взаємозу-
мовлених елементів. Вона являє собою комплекс
ідеологічних, науково-методичних та програмово-
нормативних основ фізичного гарту громадянина.

У Законі України «Про дошкільну освіту»
зазначено: період дошкілля є базовим етапом фі-
зичного, психологічного та соціального становлен-
ня дитячої особистості, а тому очевидною є пріори-
тетність фізичного виховання саме в цьому віці. В
контексті наступності маємо чітко усвідомити: фі-
зичне виховання дошкільнят здійснюється задля
його оздоровчої та  обов’язково розвивальної
функцій, завдяки чому діти набувають фізичної
готовності до навчання у школі.

Завдання та зміст фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах визначаються ви-
могами Базового компонента дошкільної освіти в
Україні, чинними програмами розвитку, навчання
та виховання дітей дошкільного віку „Малятко”,
„Дитина”, „Українське дошкілля”.

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання дітей дошкільного віку, а
саме аспекти виховання дітей раннього віку вивча-
ли К.Л.Печора, Г.В. Пантюхіна, Л.Г. Голубєва та ін.;
умови впровадження фізичної культури в навчаль-
но-виховний процес дошкільної установи аналізу-
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вали С.Я. Лайзане, О.Д.Вікулов, І.М.Бутін, М. Єфи-
менко, Т.І. Осокіна, Тімофеєва Є.А., Богіна Т.Л.,
проблемою перспективного планування основних
видів рухів займались Е.С. Вільчковський, Л.І. Пен-
зулаєва та інші.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей статті.
Проаналізувати організаційні аспекти про-

світницької роботи з батьками в підготовці дошк-
ільнят до занять з плавання в умовах сучасної дитя-
чої установи, спираючись на досвід педагогічного
колективу ДНЗ №41 м. Чернівці.

Результати дослідження.
Різні структурні та організаційні підходи до

фізкультурно-оздоровчої роботи у профільних ди-
тячих установах дають можливість створити сучас-
не навчально-спортивне середовище. Визначимо
необхідні компоненти для його створення: традиц-
ійний спортивний інвентар та нестандартне фізкуль-
турне обладнання, різні види тренажерів; сучасне
фізіотерапевтичне обладнання для доліковування
дітей після недуги; кабінет масажу, фітобар, басейн;
фізкультурна, музична, хореографічна зали, зала
ЛФК; спортивний майданчик з трав’яним покрит-
тям і необхідним стаціонарним обладнанням, гру-
пові майданчики тощо.

Ігри в воді, купання, плавання сприятливі
для всебічного фізичного розвитку дитини. Працез-
датність м’язевої системи дошкільника характери-
зується швидкою втомою при статичних навантажен-
нях.  Під час заняття плаванням  чергуються
напруження і розслаблення м’язів, що збільшує їх
працездатність та силу. В воді зменшується статич-
на напруга тіла, знижується навантаження на хре-
бет, активні рухи в воді в безопірному положенні
сприяють зміцненню стопи дитини та попереджа-
ють розвиток плоскостопості. Систематичні занят-
тя плаванням удосконалюють роботу органів кро-
вообігу та дихання,  покращується серцева
діяльність, рухливість грудної клітки, збільшується
ЖЄЛ. Систематичні заняття плаванням позитивно
впливають на загартування дитячого організму:
вдосконалюється механізм терморегуляції, підвищу-
ються імунологічні властивості, покращується адап-
тація до умов навколишнього середовища [4].

За вимогами програми  виховання дітей
дошкільного віку «Малятко», розділ «Виховуємо здо-
рову дитину», підготовка до плавання розпочинаєть-
ся в другий молодшій групі (четвертий рік життя).
Наведемо для прикладу вимоги для дітей дошкіль-
ного віку: відповідно гратися і плескатися на мілко-
водді, не боятися заходити в воду. Для середньої гру-
пи вимоги поширюються: ходити по дну на руках
вперед і назад, присідаючи занурюватись у воду по
підборіддя, до очей, опускати у воду все обличчя,
дути на воду, занурюватись у воду з головою, плава-
ти будь-яким зручним способом. Запропоновані такі
ігри у воді: „Чапля”, „Каруселі”, „Брід”, „Гойдалка”,

„Покажи п’ятки” та ін. Даною програмою для стар-
шої групи запропоновано виконувати ковзання на
грудях, робити видих у воду, рухи ногами (сидячи,
лежачи), плавати з надувними іграшками або кру-
гом, пропливати довільним способом до 10 м [3].

Дитячий дошкільний заклад з профільною
роботою щодо фізичного виховання  № 41 м.
Чернівці в активній співпраці з батьками проводить
роботу по навчанню дошкільнят плавати в умовах
власного критого басейну. Колективом установи зап-
ропонована авторська методична розробка попідго-
товці до плавання дітей першої молодшої групи
(третій рік життя). Двічі на тиждень проводяться
систематичні заняття по 10-15 хв при температурі
води 28-30 С, повітря 24-28 С під керівництвом
інструктора з плавання. Друга молодша група зай-
мається від 10 до 20 хв, час занять для середньої та
старшої групи коливатиметься від 15 до 30 хв [4].

Проаналізуємо за змістом просвітницько-
практичну роботу з батьками ДНЗ № 41 м. Чернівці
за темою „Оздоровчо-профілактична направленість
фізичного виховання в сучасному дошкільному зак-
ладі”. Однією з важливих завдань педагогічного ко-
лективу та медичного персоналу дитячих установ
являється пропаганда плавання серед батьків. З ме-
тою вивчення думки батьків запропонована анкета.
Наведемо питання, які, за нашою думкою,  варто
включати в подібні анкети:
1. Які загартовуючи процедури проводяться вдо-

ма? Якщо не проводяться, то чому?
2. Яким засобам фізичного виховання відає пере-

вагу ваша родина (фізичним вправам, прогулян-
кам, водним процедурам)?

3. Чи вмієте ви плавати? Якими способами?
4. Яке ваше особисте відношення до навчання

плаванню дошкільнят? ін.
Проаналізувавши відповіді, визначаємо ті

питання, що вимагають пояснень. Адже володіючи
інформацією про умови виховання в різних родинах,
особливості фізичного розвитку, можливо диферен-
ційовано підходити до роботи з батьками. Для актив-
ного залучання батьків до участі в навчанні дітей про-
понуємо тематичні бесіди, практичні заняття і
консультації, розваги та змагання. В батьківських ку-
точках пропонуються рекомендації щодо режиму дня
дітей, проведення водних процедур, загартуванню в
різні пори року. Визначена рекомендована літерату-
ра щодо комплексного використання різноманітних
засобів фізичного виховання в родині.

Розроблені та запропоновані батькам для
виконання в умовах домашньої ванни „Шість вправ
у ванні”, метою яких є закріплення навички зану-
рення обличчя в воду та відкривання очей під во-
дою. Дані рекомендації надані батькам на практич-
них заняттях-консультаціях,  що проводяться
щомісяця. Наведемо завдання-вправи для прикладу:
1. Сідай у ванну, затримай дихання, опусти облич-

чя в воду. Перевір: очі залишились закритими
чи відкрились?

2. Виконай вправу № 1, але в воді відкрий очі.
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3. Занурюючись, роздивись, як виглядають іграш-
ки, що розкидані на дні.

4. Порахуй, скільки іграшок на дні.
5. Роздивись, якого кольору іграшки в воді.
6. Занурюючись, вибери найулюбленішу з них.

Надано методичні рекомендації для батьків
по підготовці до навчання дітей дошкільного віку
плаванню в домашніх умовах, а саме: дитина повин-
на навчитись контролювати свою поведінку в воді,
установка „закриті чи відкриті” сприяє цьому. Якщо
перше завдання не було виконано, рекомендовано
зробити крок назад: мокрим полотенцем повільно
намочити обличчя дитини; полити обличчя дитини
з долонь; обливати шию, обличчя, голову з кувшина
і т.і. Наступним етапом є комплекс вправ для дихан-
ня, вправи „Затримка дихання”, „1-8”, „Голосний
видох”, „Листочок”, „Повітряна кулька”, „Вітер і
горобці” створюють умови для розвитку системи
дихання, режим, аналогічний диханню в воді. Відок-
ремлюємо комплекс формування навички дихання
в воді „Вітерець” (6 вправ), який також ефективний
в умовах домашньої ванної. Наведемо деякі вправи:
„Зроби ямку”- сидячи в ванній, набрати в долоні
води; дути, як на гарячий чай, щоб на поверхні ство-
рилась ямка. „Вітрильник”- дути на іграшку, що пла-
ває, так щоб вона пересувалась. „Видихи у воду ”-
занурюючи, виконувати видох в воду по типу звуку
„пе…”, „фу…”, „ху…” [1].

Необхідним для батьків будуть поради пе-
дагогів та медичних працівників на період відпуст-
ки батьків, де необхідно продовжувати загартуван-
ня та навчання плаванню в природних умовах.

Висновки.
Істотним компонентом в організації фізич-

ного виховання  у дошкільному навчальному закладі
є плідна та активна співпраці педагогічного колек-
тиву з родинами вихованців, просвітницька робота
з батьками та персоналом закладу.

Надалі вважаємо за доцільне проаналізу-
вати досвід роботи з дітьми раннього віку даної
установи.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З
ПЕРЕЛОМАМИ КІСТОК НИЖНЬОЇ

ТРЕТИНИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ
Грубар Ірина

Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка

Анотація. У статті розкриваються результати фізичної
реабілітації дітей з переломами кісток нижньої трети-

ни передпліччя , яка проводилась за розробленою авто-
ром програмою і показала свою ефективність вже впро-
довж першого місяця занять.
Ключові слова: фізична реабілітація, експерименталь-
на і контрольні групи дітей, переломи, клінічні та фун-
кціональні показники.
Аннотация. Грубар И. Физическая реабилитация детей
с переломами костей нижней трети предплечья. В ста-
тье раскрываются результаты физической реабилитации
детей с переломами костей нижней трети предплечья,
которая проводилась по разработанной автором про-
грамме и показала свою эффективность уже в течение
первого месяца занятий.
Ключевые слова: физическая реабилитация, экспери-
ментальная и контрольная группа детей, переломы, кли-
нические и функциональные показатели.
Annotation. Hrubar Iryna. Physical rehabilitation of children
with fractured bones of the lower third of the forearm. The
result of the physical rehabilitation of children with
fractured bones of the lower third of the forearm that was
held due to the author’s program and proved its efficiency
during the first  month of trainings are demonstrated in the
article.
Key words: physical rehabilitation, experimental and control
groups of children, clinical and functional data.

Вступ.
Складною педагогічною і медичною про-

блемою є дитячий травматизм. Сьогодні 25-30% усіх
травмованих складають саме  діти.  Неякісне ліку-
вання та недоліки у проведенні реабілітаційних за-
ходів призводять до того, що від 18 до 40% дітей,
які перенесли травму опорно-рухового апарату, ста-
ють інвалідами і травми займають третє місце се-
ред причин дитячої інвалідності [1; 2; 3; 4].

Детальний аналіз обставин виникнення
травм у дітей показує, що травматизм на 82,5% за-
лежить від так званого «травмонебезпечного об-
’єкта», тобто дитини, і лише на 17,5% від «травмо-
небезпечних ситуацій» [ 5; 6].

Вирішенню проблем, пов’язаних із проф-
ілактикою захворювань і наслідків травм опорно-
рухового апарату та реабілітацією травмованих, при-
свячено чимало праць [7; 8; 9]. Проте, більшість з
них виконані на контингенті населення працездат-
ного віку, і лише окремі [10; 11; 6] присвячені за-
гальним проблемам дитячого травматизму та його
профілактиці.

Водночас недостатньо вивченими залиша-
ються чинники ризику отримання травм у дитячому
віці, відсутні програми фізичної реабілітації після
травм ОРА у процесі фізичного виховання.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського національного педагогічного
університету імені В.Гнатюка.

Формулювання цілей статті.
Метою роботи є перевірка ефективності

розробленої нами програми фізичної реабілітації
дітей з переломами кісток нижньої третини передп-
ліччя за результатами клінічних і функціональних
показників.

Результати дослідження.
В іммобілізаційному періоді деякі м’язові

групи вимушено виключаються з роботи, тому після

http://www.pdffactory.com


41

зняття гіпсової пов’язки різні м’язи знаходяться в
нерівноцінному стані. Тривала фіксація верхньої
кінцівки при переломі кісток нижньої третини пе-
редпліччя призводить до функціональних, а пізніше
до морфологічних змін у тканинах. Щоб цього не
трапилось, нами запропоновані фізичні вправи для
відновлення  груп м’язів, які зазнають морфофунк-
ціональних змін у період іммобілізації. Комплекси
вправ орієнтовані на профілактику трофічних роз-
ладів травмованого сегмента, поступове збільшен-
ня амплітуди рухів у променево-зап’ястковому суг-
лобі та сили м’язів. При цьому реабілітаційні
процедури починали з перших днів.

Ефективність експериментальної програми
оцінювали за результатами обстежень дітей з пере-
ломами кісток нижньої третини передпліччя у різні
терміни після закритої репозиції уламків та фіксації
передпліччя гіпсовою пов’язкою, що займалися за
розробленою нами реабілітаційною програмою (ек-
спериментальна група 35 дітей). У контрольній групі
(40 дітей) відновлення відбувалося традиційно. Про-
водився аналіз клінічних та функціональних показ-
ників дітей обох груп.

Серед клінічних показників ураховували
больовий синдром, оскільки він значною мірою
визначає функціональні результати реабілітації.
Біль у променево-зап’ястковому суглобі, що поси-
лювався під час рухів із незначним фізичним на-
вантаженням, на час зняття гіпсової пов’язки був
виявлений в усіх дітей дослідних груп, що було
оцінено нами як незадовільний результат. Через
місяць після зняття гіпсової пов’язки та реабілітації
незадовільні результати в ЕГ склали 8,6%, у КГ –
17,5%, задовільних результатів досягнуто у 40%
дітей ЕГ та 52,5% КГ. Водночас добрих результатів
реабілітації досягнуто у 51,4% ЕГ і у 30% КГ. Че-
рез 2 місяці після зняття гіпсової пов’язки в усіх
дітей ЕГ досягнуто добрих і задовільних резуль-
татів, а у КГ незадовільні результати склали 7,5%.
Таким чином, результати досліджень показують, що
у ліквідації больового синдрому заняття за розроб-
леною нами програмою фізичної реабілітації є
ефективніші, ніж традиційні.

Важливим критерієм оцінки ефективності
відновних процесів при переломах кісток є термін
консолідації кісткових уламків, оскільки зрощен-
ня перелому визначає не тільки перехід від іммоб-
ілізаційного до функціонального періоду реабілі-
таці ї ,  але й  дозволяє розширити арсенал
реабілітаційних засобів.

Консолідація кісткових уламків на час знят-
тя гіпсової пов’язки відбулася у 91,4% дітей ЕГ та у
77,5% дітей КГ, сповільнену консолідацію виявле-
но у 8,6% дітей ЕГ та 22,5% дітей КГ. Причинами
сповільненої консолідації були вторинні зміщення
кісткових уламків, що вимагало повторної репозиції
уламків та тривалішої фіксації гіпсовою пов’язкою.
Через місяць після зняття гіпсової пов’язки у всіх
дітей ЕГ досягнуто консолідації перелому, у 7,5%
дітей КГ повне зрощення не відбулося. Через 2

місяці з часу зняття гіпсової пов’язки в усіх дітей
ЕГ і КГ переломи зрослися.

Згідно з бальною системою оцінки резуль-
татів консолідації кісткових уламків як в експери-
ментальній, так і в контрольній групах дітей отри-
мано позитивні результати. Проте кількість дітей
зі сповільненою консолідацією перелому в ЕГ була
у 3 рази меншою, ніж у КГ. Отже, запропонована
нами програма фізичної реабілітації позитивно
впливає на процес формування та моделювання
кісткової мозолі, а диференційовано підібрані
згідно з періодами та етапами реабілітації фізичні
вправи, сприяють профілактиці вторинного зміщен-
ня кісткових уламків.

Відновлення повного обсягу рухів у сугло-
бах травмованого сегмента є не тільки важливим
показником ефективності реабілітації, але й надалі
визначає функціональну здатність верхньої кінцівки.
Аналізуючи динаміку відновлення обсягу рухів про-
менево-зап’ясткового суглоба (рис. 1, 2, 3, 4) нами
встановлено, що на час зняття гіпсової пов’язки в
ЕГ і КГ дітей спостерігалося значне обмеження всіх
видів рухів.

Рис. 1. Відновлення долонної флексії у дітей ЕГ
та КГ у процесі реабілітації.

Рис. 2. Відновлення тильної флексії у дітей ЕГ та
КГ у процесі реабілітації.
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Рис. 3. Відновлення амплітуди рухів променево-
ліктьової девіації ЕГ та КГ дітей у процесі

реабілітації.

Рис. 4. Відновлення амплітуди  супінаційно-пронац-
ійних рухів ЕГ та КГ дітей у процесі реабілітації.
Умовні позначення: І – на час зняття гіпсової по-
в’язки; ІІ – через 1 місяць після зняття гіпсової по-
в’язки; ІІІ – через 2 місяці після зняття гіпсової по-
в’язки.

Разом з тим необхідно зазначити, що почат-
ковий обсяг рухів променево-зап’ясткового суглоба
дітей ЕГ був дещо вищим, ніж у КГ. Через місяць
після зняття гіпсової пов’язки добрих результатів у
відновленні долонної флексії досягнуто у 82,8%

дітей ЕГ, тильної – у 74,3%, променево-ліктьової
девіації – у 65,7%, супінаційно-пронаційних рухів –
у 68,6%. У КГ ці показники були меншими і склали
відповідно 65,0, 57,5, 40,0 та 35,0%.

Ефективність експериментальної програми
виявлено і через 2 місяці. В усіх дітей ЕГ досягнуто
добрих і задовільних результатів у відновленні цих
видів рухів, у КГ незадовільні результати склали від
7,5 до 12,5%. Варто зазначити, що відновлення ам-
плітуди променево-ліктьової девіації та супінацій-
но-пронаційних рухів протягом усього періоду реа-
білітації відбувалося повільніше в обох групах, але
у дітей ЕГ ці показники були вищими.

Важливим показником відновлення функції
травмованої кінцівки є функціональний стан м’язів,
який ми оцінювали за їх атрофією, силою та тону-
сом. На час зняття гіпсової пов’язки в усіх дітей
досліджувані показники за бальною системою оці-
нювання були незадовільними. Через місяць після
зняття гіпсової пов’язки у 65,7% дітей ЕГ периметр
верхньої третини травмованого передпліччя набли-
жався до показників здорового. У 25,7% встановле-
но задовільні результати, незадовільні склали 8,6%.
У КГ за цей час добрі результати склали 52,5%, за-
довільні – 32,5%. 15,0% дітей мали незадовільні
результати.

Добрих показників сили м’язів травмовано-
го передпліччя за цей час досягнуто у 71,4% дітей
ЕГ та у 57,5% КГ, задовільних – відповідно у 20,0 і
25,0% дітей. Незадовільні результати були у 8,6%
дітей ЕГ та у 17,5% дітей КГ.

У процесі перманентного спостереження за
показниками відновлення трофіки м’язів дітей обох
груп було виявлено, що найповільніше відновлюєть-
ся м’язовий тонус. Через місяць після зняття гіпсо-
вої пов’язки добрих результатів за цим показником
досягнуто у 62,9% дітей ЕГ та у 52,5% КГ, задовіль-
них – відповідно у 31,4 та 25,0%. Незадовільні ре-
зультати мали 5,7% дітей ЕГ і 22,5% КГ.

Через 2 місяці після зняття гіпсової пов’яз-
ки у дітей ЕГ утримувалася позитивна динаміка за
показниками відновлення функціонального стану
м’язів порівняно з КГ. Ефективність нашої програ-
ми підтверджується також статистично достовірни-
ми результатами відновлення функціонального ста-
ну травмованого передпліччя дітей ЕГ.

Аналіз результатів відновлення функції

Таблиця 1
Результати відновлення функції травмованого сеґмента ЕГ та КГ дітей за бальною системою оцінювання

Експериментальна група Контрольна група 

Ре
зу
ль
та
ти

 
оц
ін
ю
ва
нн
я  

Сума 
балів  

На час 
зняття 
гіпсов. 
пов’яз. 

На 15 
день 
реабіліта
ції 

На 30 
день 
реабілі-
тації 

За 2 міс 
реабіліта
ції 

На час 
зняття 
гіпсов. 
пов’яз. 

На 15 
день 
реабіліт
ації 

На 30 день 
реабіліта
ції 

За 2 міс. 
реабіліта
ції 

 
Добрі  

 
27-21 

 
– 

 
– 

32 
91,43% 

33 
94,28% 

 
– 

 
– 

23 
57,50% 

31 
77,50% 

Задо- 
вільні 

 
20-14 

 
– 

5 
14,28% 

3 
8,57% 

2 
5,72% 

 
– 

1 
2,50% 

12 
30,00% 

8 
20,00% 

Незадо-
вільні  

 
<14 

35 
100% 

30 
85,72% 

 
– 

 
– 

40 
100% 

39 
97,50% 

5 
12,50% 

1 
2,50% 
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травмованого сегмента обстежуваних груп дітей за-
лежно від програми реабілітації за бальною систе-
мою оцінювання наведено в таблиці 1.

На час зняття гіпсової пов’язки за всіма
показниками відновлення функції травмованого сег-
мента  в усіх дітей ЕГ і КГ були незадовільні резуль-
тати реабілітації. На 15-й день у 14,28% дітей ЕГ
досягнуто задовільних результатів, у КГ – лише у
2,5%. Через місяць в ЕГ добрі результати показува-
ли 91,43% дітей, задовільні – 8,57%, незадовільних
результатів не було. У КГ ці результати були відпов-
ідно 57,50, 30,0 та 12,50%. За 2 місяці реабілітації в
ЕГ досягнуто добрих й задовільних результатів, тоді
як у КГ незадовільні результати мали 2,5% дітей.

Висновки.
Розроблена та впроваджена нами програма

фізичної реабілітації довела свою ефективність як за
клінічними, так і за функціональними показниками.
Так, через 2 місяці реабілітації в усіх дітей ЕГ досяг-
нуто добрих і задовільних результатів у ліквідації
больового синдрому, тоді як у КГ незадовільні резуль-
тати склали 7,5%. Консолідації кісткових уламків на
час зняття гіпсової пов’язки досягнуто у 91,4% ЕГ та
у 77,5% дітей КГ, сповільнену консолідацію виявле-
но у 8,6% дітей ЕГ і у 22,5% КГ.

У відновленні обсягу рухів променево-зап-
’ясткового суглоба через місяць після зняття гіпсо-
вої пов’язки в ЕГ 82,8% дітей досягнули відновлен-
ня долонної флексії 74,3% – тильної, 65,7% –
променево-ліктьової девіації, 68,6% – супінаційно-
пронаційних рухів. У КГ ці показники склали відпо-
відно 65, 57,5, 40 і 35%.

Досягнуті результати реабілітації дозволи-
ли не тільки скоротити терміни лікування дітей, але
й забезпечити оптимальні умови їх відновлення для
повноцінної участі у процесі навчання в школі та
повсякденному житті.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем  фізич-
ної реабілітації дітей з переломами кісток нижньої
третини передпліччя.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ НИЖНИХ

КОНЕЧНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ
Гусев Петр, Новохацкий Анатолий,

Коломиец Татьяна
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В данной статье рассматриваются основ-
ные принципы физической  реабилитации при повреж-
дениях нижних конечностей у спортсменов  высокой
квалификации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, опорно-
двигательный аппарат, функциональное лечение.
Анотація. Гусєв П., Новохацький А., Коломиець Т. Ос-
новні принципи фізичної реабілітації при травмах
нижніх кінцівок у спортсменів. В даній статті розгля-
даються основні принципи фізичної реабілітації при
пошкодженні нижніх кінцівок у спортсменів високої
кваліфікації.
Ключові слова: фізична реабілітація, опорно-руховий
апарат, функціональне лікування.
Annotation. Gusev P., Novohatskiy A., Kolomiets T. Main
principles of physical rehabilitation at traumas of the bottom
finitenesses at sportsmen.  This article deals with major
principals of physical rehabilitation in injuries of lower
extremities in sportsmen of high qualification.
Key words: physical rehabilitation, supporting movement
system, functional treatment.

Введение.
Современный спорт характеризуется боль-

шим объемами и интенсивностью тренировочных
нагрузок, что предъявляет к организму спортсмена
высокие требования и повышает степень риска по-
лучения травм. В результате повреждений конечно-
стей возникают как анатомические, так и функцио-
нальные нарушения,  которые ограничивают
возможности самообслуживания, обеспечения бы-
товых потребностей и трудоспособность. Нередко
они приводят к инвалидности вследствие деформа-
ции и посттравматических заболеваний [1]. Потеря
трудоспособности может быть обусловлена недо-
статками организации и лечения при повреждениях
опорно-двигательного аппарата. Подчас роль функ-
ционального восстановительного лечения в после-
операционном периоде недооценивается.

Развивающиеся при повреждениях опорно-
двигательного аппарата нарушения условно можно
разделить на проявления общей и местной реакции
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организма на патологический процесс. Так, в связи
с тяжестью состояния и длительным течением ра-
невого процесса могут нарушаться многие виды
обмена веществ, снижается реактивность организ-
ма, толерантность к физической нагрузке и др. Как
сама травма, так и вынужденный режим ограничен-
ной двигательной активности приводит к отклоне-
ниям функции, нарушению правильного ритма в
деятельности отдельных органов и систем. В осно-
ве большинства функциональных нарушений, на-
блюдающихся при травмах конечностей, лежат дви-
гательные расстройства.

Таким образом, нарушения функций опор-
но-двигательного аппарата можно разделить на не-
сколько групп: вегетативно-трофические расстрой-
ства (отек тканей, гипотрофия мышц, дистрофичес-
кие изменения, остеопороз и др.); болевой синдром
(острая и хроническая боль); контрактуры (миоген-
ные, десмогенные, артрогенные, нейрогенные и др.)
и порочные установки в суставах конечностей; сни-
жение мышечной силы и выносливости (ослабле-
ние или полное выпадение функции отдельных
мышц, снижение общих физиологических возмож-
ностей больного); нарушение опорной и локомотор-
ной функции (стояние, ходьба, бег); нарушение сим-
метричности в распределении нагрузки на нижние
конечности, снижение устойчивости, равновесия и
ритма ходьбы.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель работы: рассмотреть и систематизиро-

вать подбор должных средств и методов физической
реабилитации спортсменов с травмами нижних ко-
нечностей, способствующих наиболее быстрому вос-
становлению здоровья. Для выбора наиболее эффек-
тивного метода лечения травм нижних конечностей
необходимо исходить из многообразия этиологичес-
ких факторов и патологических изменений в каждом
конкретном случае, отчетливо представлять причи-
ну и механизм развития того или иного нарушения.

Результаты исследования.
При составлении программы физической

реабилитации при различных нарушениях двига-
тельной функции, решение возникших при этом за-
дач удобно разделить на ряд последовательных эта-
пов, предварительно сформулировав одну или
несколько элементов нарушенной двигательной фун-
кции. Формулируя основные положения программ,
первоначально определяют, к какому функциональ-
ному классу или группе относится пациент, уточня-
ют его реабилитационный потенциал. Исходя из
биомеханических оценок, имеющихся функциональ-
ных дефектов, а также в зависимости от того, на-
сколько возможно восстановление до нормы или
необходима лишь компенсация утраченной двига-
тельной функции, определяют общее направление
и цель комплекса восстановительных мероприятий.
Затем ставят более узкие задачи, которые необходи-

мо решать на этапах лечения травм нижних конеч-
ностей. При составлении программы лечения необ-
ходимо остановиться на данных, характеризующих
общее состояние больного, его психологический
статус, состояние костной ткани, правильность со-
поставления костных фрагментов, характер иммо-
билизации, состояние кожи, сухожилий, капсульно-
связочного аппарата, мышечной ткани, сосудов и
нервов, локализацию травмы и ее характер, сопут-
ствующие костной травме повреждения нервных
стволов и сосудов. Только при целости всех ранее
перечисленных структур (кость, связки, мышцы,
нервы, сухожилия) можно говорить о функциональ-
ных нарушениях конечности.

Общепринято выделение трех основных
периодов лечения: иммобилизационный, постиммо-
билизационный, восстановительный [5].

Выбор средств функционального лечения
зависит от вида иммобилизации, но всегда нужно
помнить, что даже при самом надежном (стабильном)
способе фиксации есть вероятность смещения кост-
ных фрагментов, которая может привести к несраще-
нию перелома. Как правило, на этом этапе реализа-
ции программы восстановительного лечения
используют следующие средства: общеразвивающие
упражнения для неповрежденных конечностей; обу-
чение ходьбе при помощи костылей при травме ниж-
них конечностей; динамические упражнения для сво-
бодных от иммобилизации суставов травмированной
конечности, выполняемые в облегченных условиях;
различной интенсивности и длительности изометри-
ческие напряжения отдельных мышц (мышечных
групп), при условии сопоставления отломков; идео-
моторные движения; физические упражнения в вод-
ной среде; облегченные виды трудотерапии.

Цель лечения после прекращения иммоби-
лизации или после удаления металлических конст-
рукций – улучшение подвижности суставов повреж-
денной конечности. Основными средствами для на
данном периоде являются: динамические упражне-
ния с самопомощью, активно-пассивные упражне-
ния, дозированные изометрические мышечные со-
кращения, расслабление, постуральные упражнения,
простейшая механотерапия, механотерапия на ап-
паратах с пассивным приводом, физические упраж-
нения в воде, массаж.

Целью восстановительного этапа лечения
является восстановление полной амплитуды движе-
ний в суставах, укрепление отдельных мышечных
групп, тренировка выносливости при статической
мышечной работе и способности выполнять продол-
жительную мышечную работу в динамическом ре-
жиме. На этом этапе лечения могут использоваться
практически все средства восстановительной тера-
пии в зависимости от степени выраженности функ-
циональных изменений. Как правило, полное вос-
становление функции конечности отмечается в
течение нескольких недель. В других случаях, при
более тяжелых повреждениях или более выражен-
ных функциональных нарушениях восстановитель-
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ный период может длиться до нескольких месяцев
и больше, что диктует потребность в использовании
значительно более широкого комплекса средств вос-
становительной терапии, преформированных физи-
ческих факторов и др. [3,4].

Подводя итог сказанному, необходимо еще
раз подчеркнуть, что последовательное выполнение
трех основных задач, успех восстановления двига-
тельной функции: восстановление пассивной амп-
литуды движений в суставах; нормализация мышеч-
ного тонуса, силы и выносливости отдельных мышц
и мышечных групп; восстановление координации
движений; тренировка статической выносливости и
способности выполнять продолжительную динами-
ческую работу.

При лечении последствий повреждений ко-
нечностей этапность лечения связана, прежде все-
го, с выраженностью болевого синдрома. На пер-
вом этапе цель одна – уменьшение боли. Задачи его
обусловлены главным образом необходимостью воз-
действия на механизм боли, что и определяет вы-
бор конкретных средств и методов. На последую-
щих этапах прогнозирование результата лечения
зависит от степени выраженности анатомических
изменений, которые влекут за собой функциональ-
ные нарушения, и длительности (давности) патоло-
гического процесса. Если болевой синдром возник
впервые, то можно думать о полном функциональ-
ном восстановлении. При хронической боли, как
правило, речь может идти лишь о достижении ре-
миссии и ее длительности. При выраженных нару-
шениях статодинамической функции продолжитель-
ность периода ремиссии связана с достигнутым
уровнем компенсации [4].

Выводы.
Таким образом, на первом этапе основная

цель – уменьшение болевого синдрома. Для ее дос-
тижения необходимо решить следующие задачи:
обеспечение максимально возможного покоя; рас-
слабление мышц пораженной области; улучшение
трофики; воздействий на центральные механизмы
регуляции боли. Для их реализации используют ор-
тезы, постельный режим, тракционную терапию,
мануальную терапию, электростимуляцию, теплоле-
чение, криотерапию, гидрокинезотерапию и др.

На втором этапе функционального лечения,
после уменьшения боли, цель – создание условий
для стабилизации патологического процесса. Для
этого необходимо: восстановление подвижности в
пораженном сегменте, ориентируясь на выражен-
ность морфологических изменений; укрепление
мышц и повышение их выносливости в пределах
поражения двигательного сегмента. Программа фун-
кционального лечения включает лечебную гимнас-
тику, тренировку с биологической обратной связью
(БОС), активную и пассивную электростимуляцию
мышц, различные виды массажа, занятия на трена-
жерах и прочие.

Залогом успешного выполнения любой
программы функционального лечения является со-

блюдение основных дидактических принципов:
раннее начало, адекватность воздействия, длитель-
ность и регулярность, постепенное  увеличение ин-
тенсивности воздействия, контроль за правильно-
стью исполнения.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической реабилитации при травмах нижних ко-
нечностей у спортсменов.
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Аннотация. Представлены результаты мини-программы
обучения плаванию  студентов по схемам и алгоритмам.
Показана методика обучения студентов плаванию  но-
выми методами за период обучения.
Ключевые слова: студент, плавание, алгоритмы, обуче-
ние, оздоровительный эффект.
Анотація. Довбиш В.І., Клімакова С.Н., Дєлова К.О.
Плавання — найважливіший  аспект оздоровчо-проф-
ілактичної спрямованості фізичного виховання. Пред-
ставлені результати міні-програми навчання плаванню
студентів  по схемам алгоритмам. Показано методику
навчання студентів плаванню новими методами за пер-
іод навчання.
Ключові слова: студент, плавання, алгоритми, навчан-
ня, оздоровчий ефект.
Annotation. Dovbysh V.I., Klimakova S.N., Dyelova E.O.
Swimming - the major aspect of the improving - preventive
direction of physical training. Results of the mini-
programme of training are submitted to navigation of
students under circuits and algorithms. The technique of
training of students is shown navigation by new methods
for the period of training.
Key words: student, swimming, algorithms, training, health-
vestoring effect.

Введение
Развитие физической культуры и спорта в

стране — одно из важнейших средств воспитания
человека, гармонически сочетающего в себе духов-
ное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство. Плавание является прекрасным сред-
ством физического развития и укрепления здоровья
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человека. Плавание используется для общего физи-
ческого развития всего населения, при профессио-
нальной подготовке ряда специалистов и военнос-
лужащих, а также в различных видах спорта. Навык
плавания лежит в основе таких видов спорта как
спортивное плавание, водное поло и художествен-
ное плавание. Плавание входит, как отдельный вид
соревнований в целый ряд спортивных многоборств,
таких как современное пятиборье, морское много-
борье и др. Овладение навыком плавания должно
предшествовать занятиям любым водным видом
спорта. Большие возможности прикладного исполь-
зования плавания в лечебной физкультуре, а также
в проведении досуга [1, 6].

Вода является сильным закаливающим фак-
тором. Сочетание закаливания с выполнением фи-
зических упражнений увеличивает защитные силы
организма. Систематические воздушные и водные
процедуры повышают стойкость к охлаждению,
вследствие чего уменьшается опасность простудных
заболеваний. Водная среда и создаваемые ею физи-
ческое, механическое, биологическое, температур-
ное воздействия вызывают множество благоприят-
ных  реакций организма ,  стимулирующих
функциональное развитие здоровых систем, профи-
лактику и лечение различных заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, ды-
хательной, нервной систем  и др. Водная среда
создает благоприятные условия для тренировки
организма; дополнительное преодоление сопротив-
ления воды является своеобразным активным гид-
ромассажем кожи и расположенных под ней тканей
и кровеносных сосудов. Вода, температура которой
ниже температуры тела на 10-14 градусов С, акти-
визирует деятельность всех систем организма: уси-
ливает обмен веществ, стимулирует функции сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем,
повышает коэффициент утилизации кислорода,
улучшает работу органов пищеварения и выделения.
Кроме того, пребывание в состоянии значительного
снижения сил земного тяготения, возможность стро-
гого дозирования нагрузки относятся к притягатель-
ным особенностям занятий плаванием, обеспечива-
ющим благотворное его влияние на организм.

В процессе обучения плаванию многими
специалистами условно выделены 3 характерных
этапа: формирование представления о технике пла-
вания и ознакомление со свойствами воды, разучи-
вание элементов техники и способа плавания в це-
лом, закрепление и совершенствование техники
плавания [2].

Обучение плаванию целесообразно начинать
с освоения базовых навыков, а затем параллельно
изучать элементы плавания кролем на груди, на спи-
не и брасом по ускоренным мини-программам [3].

Навыки плавания могут успешно формиро-
ваться и в возрасте 16-18 лет. Причем на небольшой
глубине они формируются быстрее, чем на глубо-
кой воде, хотя у юношей на глубокой воде навыки
плавания достигаются быстрее, чем у девушек [4].

Работа выполнена по плану НИР кафедры
физического воспитания и спорта Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.

Формулирование целей работы.
Цель работы — разработка рекомендаций

по применению принципа обучения плаванию в
кратчайшие сроки, используя схемы-алгоритмы,
привить студентам знания о пользе плавания, как
метода оздоровления организма.

Результаты исследований.
Умение плавать имеет большое значение

для здоровья и профессиональной подготовки сту-
дентов с учетом их будущей трудовой деятельности
(биологи, геологи и др.). По данным исследований,
проводимых ежегодно преподавателями ХГПУ сре-
ди студентов первокурсников, около 15 % вообще
не умеют плавать, 15 % могут плавать хорошо, ос-
тальные — еле держаться на воде. Поэтому с 1999
года в ХНПУ им. Г. С. Сковороды, по приказу рек-
тора университета Прокопенко И.Ф., с целью улуч-
шения работы по оздоровлению и обучению плава-
нию студентов, введено обязательное обучение
плаванию студентов 1-2 курсов всех факультетов
университета. Был определен 12-часовый объем
учебной нагрузки для обучения плаванию студен-
тов в расчете на одну академическую группу, за счет
часов отведенных на физическую культуру.

Правильная техника движений, как рацио-
нальная система, формируется именно с самого на-
чала занятий плаванием, когда человек, освоив ба-
зовые навыки (дыхание, скольжение, ныряние, а
также прыжки), начинает овладевать способами пла-
вания, которые изучаются в определенной последо-
вательности, при определенных условиях, а также с
учетом алгоритма обучения плаванию (определение
опорных пунктов, изучение движений ногами, ру-
ками и туловищем, а также использование специ-
фических упражнений) [5].

В 2000 году преподавателями ХГПУ им. Г.
С. Сковороды Ляшенко А. Н. и др.[5] были опреде-
лены 4 схемы или алгоритмы обучения студентов
плаванию:

- схема-алгоритм теоретического обучения
плаванию;

- схема-алгоритм практического овладения
способами плавания;

- схема-алгоритм начального обучения и
овладения базовыми навыками плавания;

- схема-алгоритм обучения плаванию конк-
ретным способом.

Схема-алгоритм теоретического обучения
плаванию характеризуется определением последо-
вательности ознакомления и изучения техники спо-
собов плавания на теоретических занятиях. Авторы
данной работы предлагают начинать изучение тех-
ники плавания способом «кроль» на груди. Затем
целесообразнее изучать способ «баттерфляй», по-
скольку первый и второй способы очень похожи
между собой как движениями рук, так и движения-
ми ног. Третьим — изучается «кроль» на спине, а
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четвертым — «брасс».
Схема-алгоритм практического освоения

способов плавания характеризуется полной последо-
вательностью обучения плаванию конкретным спо-
собом. Здесь предлагается первым изучать способ
плавания «кроль на груди» поскольку попеременные
движения осваиваются легче, чем синхронные, а так-
же хорошо сформированный навык этого способа
практически не мешает овладению техникой других
способов плавания. Вторым способом должен изу-
чаться «кроль» на спине, потому что освоение этого
способа улучшает ориентацию пловца в водной сре-
де. Третьим, как правило, в практике изучается спо-
соб «брасс», а четвертым — «баттерфляй». «Баттер-
фляй» изучается последним из-за необходимости в
определенной физической подготовленности к вы-
полнению движений этого способа, особенно движе-
ний туловища и движений в координации.

Схема-алгоритм начального обучения или
овладения базовыми навыками характеризуется оп-
ределением весомых навыков, с формирования ко-
торых непосредственно и начинается обучение пла-
ванию. При этом, определение базовых навыков не
обозначает ограничение содержания учебно-трени-
ровочного процесса в плавании, а скорее определя-
ет опорные факторы, вокруг которых и формирует-
ся поурочная программа занятий при начальном
обучении плаванию. Эта схема используется, когда
человек впервые пришел в бассейн. Особенно надо
уделить внимание тому, что последовательность
формирования базовых навыков не имеет такого
принципиального значения, как формирование пер-
вым навыка дыхания. Этот навык позволяет хоро-
шо ориентироваться в воде и быстро преодолевать
страх перед водной средой. Первым и самым значи-
тельным навыком данной схемы является навык
дыхания, вторым — лежания, третьим — скольже-
ния (на груди, на спине), четвертым — ныряния,
пятым — всплывания, шестым — прыжков в воду.

Схема-алгоритм обучения конкретным спо-
собам плавания прежде всего характеризуется со-
зданием благоприятных условий для обучения пла-
ванию  определенным  способом  и состоит из
изучения (усвоения) элементов техники плавания,
непосредственно работы ног, рук, туловища и коор-
динации движений. Но к этой схеме, в зависимости
от способа плавания, могут добавляться и некото-
рые другие элементы.

С 2001 года в практику массового обучения
студентов плаванию, кафедрой водных видов спорта
были введены схемы-алгоритмы начального обуче-
ния плавания.

В основном использовались 3 и 4 схемы-
алгоритмы для студентов 1 курса и 4 схема-алгоритм
для студентов 2 курса. Применение данной програм-
мы позволило обучить основную массу студентов
практически за 6 занятий на воде «кролю» на груди
и «кролю» на спине на 1 курсе и способу плавания
брасс на 2 курсе. Студенты, совсем не умеющие пла-
вать, на 1 курсе смогли освоить базовые навыки и

передвигаться с опорой о доску и без опоры на рас-
стояние до 12 м.

Выводы:
Таким образом, схемы-алгоритмы позво-

лили по ускоренной мини-программе проводить мас-
совое обучение студентов плаванию. Изучение ба-
зовых навыков и формирование основных навыков
плавания способствовало более быстрому освоению
спортивных способов плавания. Работая по данной
методике уже на протяжении 5 лет, можно с уверен-
ностью сказать: основная масса студентов уже к 5-6
занятиям овладевает техникой плавания «кролем» на
груди и «кролем» на спине, а на втором курсе осва-
ивает технику плавания способом брасс и знакомит-
ся с элементами прикладного плавания. Данная ме-
тодика позволяет быстро устранять ошибки техники,
а зачастую не допускать их. Она позволяет студен-
там осознано подойти к изучению данного вида де-
ятельности человека, и значительно быстрее усво-
ить жизненно-необходимый навык умения плавать.
А это значит сделать большой шаг навстречу соб-
ственного оздоровления.

Дальнейшие исследования предполагается
провести по изучению других проблем оздоровитель-
ного направления физического воспитания студентов.
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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ І КОРЕКЦІЇ СТАНУ
ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ У ІНТЕРАКТИВНІЙ

ПРОГРАМІ «ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї»
Ірина Дроздюк

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
Інститут економіки і менеджменту

«Галицька Академія»

Анотація. В статті висвітлено питання розробки реко-
мендацій  щодо зміцнення  і корекції стану здоров’я мо-
лодої сім’ї на основі формування здорового способу
життя та використання оздоровчо-профілактичних за-
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собів у комп’ютерній інтерактивній програмі «Здоро-
в’я сім’ї».
Ключові слова: здоров’я, молода сім’я, здоровий спосіб
життя, комп’ютерна програма.
Аннотация. Дроздюк И. К вопросу разработки рекомен-
даций относительно укрепления и коррекции состояния
здоровья и формирования здорового способа жизни в
интерактивной программе «Здоровье семьи». В статье
отражен вопрос разработки рекомендаций относитель-
но укрепления и коррекции состояния здоровья моло-
дой семьи на основе формирования здорового образа
жизни и использования оздоровительно-профилактичес-
ких средств  к компьютерной интерактивной програм-
ме «Здоровье семьи».
Ключевые слова: здоровье, молодая семья, здоровый
образ жизни, компьютерная программа.
Annotation. Drozdyuk I. To question of development of
recommendations in relation to strengthening and correction
of the state of health and forming of healthy way of life in
interactive program health of family. In the article the
question of development of recommendations is reflected
in relation to strengthening and correction of the state health
of young family on the basis of forming healthy way of life
and use preventives to the computer interactive programme
«Health families».
Key words: health, young family, healthy way of life,
computer programme.

Вступ.
В час широкого розповсюдження комп’ю-

терної техніки, розвитку інформаційних технологій
актуальним є якісно новий рівень подання і викори-
стання інформації для молоді, а особливо молодої
сім’ї [1].

Провідна роль у формуванні потреби про-
тягом життя піклуватись про власний фізичний роз-
виток, фізичне та психологічне здоров’я, належить
сім’ї. Оскільки сім’я виконує функцію відновлення
здоров’я людини та відтворення населення держа-
ви, тому виникає потреба раціонального викорис-
тання нововведень в області інформації та інновац-
ійних технологіях .  Вищезазначене зумовило
необхідність розробки та впровадження інтерактив-

ної програми  «Здоров’я сім’ї» для діагностики та
зосередження головної уваги на активній профілак-
тиці - підтримці первинного рівня і укріпленні здо-
ров’я на основі коригування способу життя і прове-
дення оздоровчих заходів.

У попередніх дослідженнях нами розробле-
но комп’ютерну інтерактивну програму експрес-
діагностики «Здоров’я сім’ї». Тому у даній роботі
актуальною є проблема висвітлення практичних ре-
комендацій щодо формування здорового способу
життя, рухової активності, особистої гігієни, раціо-
нального харчування, загартування. Комп’ютерна
програма  відповідно стану здоров’я кожного члена
сім’ї надає рекомендовані засоби щодо збереження
та зміцнення здоров’я.

Наукове обґрунтування питань сім’ї ціка-
вить багатьох науковців з різних галузей, зокрема
соціології, психології, фізичного виховання. Дослі-
джувались психологічні особливості сучасної сім’ї
[2], різноманітні аспекти функціонування сім’ї в
умовах трансформації суспільства [3]. Разом з тим
існують поодинокі роботи, які присвячені дослід-
женню стану здоров’я та способу життя молодих
сімей, а також рекомендації, побудовані з урахуван-
ням стану здоров’я кожного члена сім’ї [5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - розробити рекомендації

щодо зміцнення стану здоров’я, формування здоро-
вого способу життя молодих сімей.

Результати досліджень та їх аналіз.
З метою зміцнення і корекції стану здоров’я

молодих сімей ми розробили рекомендації щодо про-
ведення заходів оздоровлення та профілактики недуг,
контролю ефективності їх виконання та формування
здорового способу життя використовуючи діагностич-

Рис.1. Складові здоров’я та здорового способу життя.
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но-консультативну програму «Здоров’я сім’ї».
Відповідно стану здоров’я кожного члена

сім’ї програма надає у гіпертекстовому вигляді у
браузері рекомендації щодо рухової активності, ко-
рекції режиму дня, гігієнічного виховання, раціо-
нального харчування, загартування, а також створен-
ня позитивного емоційного фону та підтримки
оптимального рівня нервово-психічних функцій.

Для успішного виконання рекомендацій про-
грама містить інформаційний блок, до якого входить
сторінка про основні складові здоров’я та здорово-
го способу життя у вигляді гіпертексту (рис.1), сто-
рінки з детальною інформацією щодо складових
здорового способу життя (рис.2), допомога по ро-
боті з програмою.

Рис.2. Рекомендації щодо здорового способу життя.
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Висновки.
Використання інтерактивної програми «Здо-

ров’я сім’ї» надає можливість за короткий проміжок
часу здійснити діагностику та надати практичні ре-
комендації щодо покращення і корекції стану здо-
ров’я через проведення оздоровчо-профілактичних
заходів та формування здорового способу життя -
рухової активності, дотримання гігієнічних проце-
дур, раціонального харчування, загартування, опти-
мального режиму праці і відпочинку, організації
дозвілля і активного відпочинку, відмови від шкідли-
вих звичок,  оптимальних міжособистісних сто-
сунків та додаткових заходів.

Важливими перевагами програми є простий
інтерфейс, доступність у мережі Інтернет, мож-
ливість здійснення контролю за станом здоров’я та
ефективністю проведених заходів оздоровлення.

Використання сучасних інформаційних тех-
нологій сприятиме розвитку сімейних традицій, іде-
ології щодо формування здорового способу життя
та оптимальних взаємовідносин всередині сім’ї та
за її межами.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ
ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА У

СПОРТСМЕНІВ
Звіряка О.М.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. У статті розглядається використання адекват-
них засобів фізичної реабілітації при ушкодженнях го-
мілковостопного суглоба у спортсменів.
Ключові слова: фізична реабілітація, лікувальна фізич-
на культура, ушкодження гомілковостопного суглоба,
кріомасаж, здавлююча  пов’язка, гідрокінезотерапія,
спортсмен.
Аннотация. Звиряка О.М. Применение средств физи-
ческой реабилитации при повреждениях голеностопного
сустава у спортсменов. В статье рассматривается  ис-
пользование адекватных средств физической реабили-
тации при повреждениях голеностопного сустава у
спортсменов .
Ключевые слова: физическая реабилитация, лечебная
физическая культура, повреждения голеностопного су-
става, криомассаж , сдавливающая повязка, гидрокине-

зотерапия, спортсмен.
Annotation. Zviryaka O.M. Application of means of
physical rehabilitation at damages of an ankle joint at
sportsmen. Usage of physical rehabilitation means at
injuries of shin-foot anchylosis in sportsmen. Sumy state
pedagogical university named after A.S. Makarenko. In the
article the usage of physical rehabilitation identical means
at injuries of shin-foot anchylosis in sportsmen is analyzed.
Key words: physical rehabilitation, treatment and physical
culture, injury of shin-foot anchylosis, crio-massage,
pressing bandage, hydrokinezotherapy, sportsmen.

Вступ.
Сучасний спорт характеризується великим

обсягом і надмірною інтенсивністю тренувальних
навантажень, які досить часто призводять до пере-
навантажень і ушкоджень опорно-рухового апарату,
морфо-функціональних змін у тканинах і органах.
Ушкодження і захворювання від перенапруження
органів опори і руху посідає провідне місце в су-
часній ортопедії та травматології і складає 75-80%
у структурі загальної захворюваності серед спорт-
сменів [6]. При розподілі спортивного травматизму
за видами спорту, слід сказати, що протягом 1997-
2000 років спостерігалась чітка тенденція до
збільшення травм м’яких тканин: забій суглобів,
пошкоджень м’язів, сухожилків, сумково-зв’язково-
го апарату, вивихів у порівнянні з переломами кісток.
Ушкодження капсульно-зв’язкового апарату колін-
ного, гомілковостопного, ліктьового суглобів скла-
дають 28,7%, ушкодження м’язів, сухожилків - у
13,1% випадків і 4,5% складають інші ушкодження
(розсічення, рани та ін.) [6]. Консервативні методи
профілактики і лікування ушкоджень м’яко-тканин-
них структур гомілковостопного суглоба мають ве-
лике значення в процесі відновлення функціональ-
них можливостей [1, 6, 7, 9].

Травми гомілковостопного суглоба в ціло-
му відносяться до найбільш розповсюджених
спортивних ушкоджень і складають близько 10-20%
всіх паталогій опорно-рухового апарату [1, 9]. Най-
частіше зустрічаються ушкодження капсульно-зв’яз-
кового апарату та розтягнення і розриви зв’язок.
Переважна більшість таких травм спостерігається у
спортсменів-ігровиків. У зв’язку з великою розпов-
сюдженістю даної патології виникає ряд проблем із
медико-реабілітаційним забезпеченням осіб, які зай-
маються фізкультурою і спортом. Зміцнення здоро-
в’я спортсменів, підвищення фізичної працездат-
ності, профілактика захворюваності та травматизму
вимагає більш послідовних і дієвих рішень.

В умовах сьогодення питання профілакти-
ки спортивних травм і відновлення після них засо-
бами фізичної реабілітації знаходиться в центрі ува-
ги спеціалістів спортивної медицини, реабілітології
та тренерів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - розробити комплекс заходів

фізичної реабілітації при ушкодженнях гомілковос-
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топного суглоба у спортсменів.
Організація дослідження. Дослідження про-

водилося протягом 2004-2006 років на базі клінічної
секції ортопедії, травматології і неврології при ка-
федрі фізичної реабілітації СумДПУ ім. А.С. Мака-
ренка. У ньому брали участь спортсмени факультету
фізичної культури з ушкодженнями гомілковостопно-
го суглоба: 19 чоловіків і 3 жінки у віці 17,5-21 років.
У 17 спортсменів був супінаційний механізм травми
таранно-малогомілкової і п’ятково-малогомілкової
зв’язки, решта 5 чоловік мали пронаційний характер
ушкодження медіальної зв’язки гомілковостопного
суглоба. У зв’язку із розтягненнями, незначними ча-
стковими розривами зв’язок та збереженій стабіль-
ності у гомілковостопному зчленуванні 15 спортсме-
нам були накладені еластичні бинти, 7 особам – задні
гіпсові лангети на термін від 1,5 до 3 тижнів. Вико-
ристовувались аналіз і педагогічні методи досліджен-
ня, дані клініко-ренгенологічних обстежень, антро-
пометричні вимірювання.

Результати дослідження.
Позитивний вплив засобів фізичної реабіл-

ітації на процеси відновлення функцій гомілковос-
топного суглоба відображено у працях А.Ф. Капте-
ліна (1981), В.Ф. Башкірова (1984), Ларса Петерсона
(1986), В.І. Дубровського (2001), В.М. Мухіна
(2003). Аналізуючи їх значний досвід, а також вико-
ристовуючи свої педагогічні та клінічні спостере-
ження, виникла необхідність сформулювати прин-
ципи фізичної реабілітації, щоб у найкоротші строки
повернути спортсмена до звичних процесів життє-
діяльності. Серед них:
- принцип ургентності;
- принцип комплексності і систематичності;
- принцип індивідуальності і адекватності;
- принцип етапності і дозованості.

Враховуючи вище названі принципи, була
складена відповідна схема комплексу заходів фізич-
ної реабілітації при ушкодженнях гомілковостопного
суглоба у досліджуваних спортсменів:
- кріомасаж;
- спокій травмованої кінцівки;
- стискаюча пов’язка;
- підвищене положення ушкодженого суглоба;
- ЛФК,  ортопедичні пристрої та

гідрокінезотерапія.
Відразу після отримання ушкодження і про-

тягом 3 діб спортсменам робили кріомасаж (само-
стійний кріомасаж або холодові аплікації) нижньої
? гомілки протягом 10-25 хв. 2-3 рази на добу за-
лежно від терміну ушкодження, травми і об’єму м’я-
зової маси. Холодовий чинник сприяв зняттю болю,
зменшенню запального набряку, ліквідації м’язово-
го спазму. Умовний спокій травмованій кінцівці на-
давався лише у першу добу після травми. Стискаю-
чу пов’язку поступово послабляли з інтервалом у 5
днів. Щоб попередити скупчення крові і рідини, яке
викликане набряком і запаленням, рекомендували
спортсменам якомога частіше піднімати травмова-
ну кінцівку вище рівня голови протягом перших 2

діб  після ушкодження.
Окрім фізичних чинників спортсменам для

зменшення больових відчуттів і набряків застосо-
вували лікарський засіб, що готується із суміші чер-
воного меленого перцю з медом, соку шкурки грець-
ких горіхів, спиртової витяжки часнику (або хріну),
анальгіну і новокаїну [8].

Велика увага приділялась ЛФК, що спрямо-
ване як на відновлення функцій ушкодженного орга-
ну, так і на підтримання високої тренованості і збе-
реження спеціальних рухових навичок у
спортсменів. Для раннього застосування комплексу
заходів ЛФК використовувались ортопедично-тре-
нувальні засоби корекції гомілковостопного апара-
ту. Нами було використано індивідуально виготов-
лене ортопедичне взуття із жорсткими берцями і
рухливістю в області верхнього гомілковостопного
суглоба та коригуючі ортези на гомілковостопний
суглоб у фронтальній площині. Також для розван-
таження гомілковостопного зчленування та стопи
разом із ортопедичним взуттям застосовувались тре-
нувальні устілки [2, 3]. Наведені засоби коригуючо-
го тренування були апробовані раніше і довели свою
ефективність як на ранніх, так і у віддалених періо-
дах фізичної реабілітації спортсменів.

Основною особливістю застосування ЛФК є
адекватність ЛГ із застосуванням дозованих вправ,
які відповідають спеціалізації травмованого. Врахо-
вуючи молодий вік спортсменів, їм призначались
більш активні вправи у нетравмованих сегментах тіла.
Руховий режим був побудований так, щоб із перших
днів попередити зниження загальної працездатності
і детренованості. Так, виконання загальнорозвиваю-
чих і силових вправ для неушкодженних сегментів
спортсмен починав на другу добу після травми.

Застосування основного комплексу ЛГ роз-
починалося з третьої доби ушкодження і виконувався
він 2-3 рази на день із урахуванням стану спортсме-
на, спеціалізації та принципів реабілітації. Окрім
загальноприйнятих фізичних вправ акцент робили
на розвиток пропріоцептивної чутливості. Пропріо-
цепція порушується при ушкодженні, тому що
страждає зв’язок між ЦНС і м’язами, сухожилками,
зв’язками. Порушена пропріоцепція може призвес-
ти до неправильної техніки або раптової втрати ко-
ординації, що, в свою чергу, призведе до повторних
травм. Тому для даної категорії спортсменів засто-
совувалися більш удосконалені вправи на розвиток
пропріоцептивної чутливості з використанням спец-
іальних механічних апаратів і підручних засобів.
Паралельно з фізичними вправами на 5-6 добу зас-
тосовували місцево гідрокінезотерапію у хвойних
ваннах з індеферентною температурою ( або не вище
37°С) протягом 10-15 хв.

У процесі фізичної реабілітації спортсмен
на початку третього тижня поступово і послідовно
наближався до нормального циклу тренувань з ура-
хуванням спеціалізації, необхідного рівня обсягів та
інтенсивності навантажень. З цією ж метою засто-
совувались послідовні циклічні, силові, швидкісно-
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силові та складно-координаційні вправи.
Так, після застосування фізреабілітаційних

заходів відновлення функцій гомілковостопного суг-
лоба отримані такі результати: «високі» - 18 спорт-
сменів повернулися до звичного режиму тренувань
через 3-4 тижні після ушкодження; «середні» - у 3
спортсменів спостерігалось суттєве зниження тре-
нованості, що було обумовлено недотриманням ре-
комендацій з боку фізичного реабілітолога і тренерів
і зволіканням періоду відновлення; «низькі» - 1
спортсмен після короткого курсу фізреабілітаційних
заходів отримав повторну, більш складну травму
гомілковостопного суглоба в результаті передчасно-
го початку тренувань без відповідного функціональ-
ного відновлення.

Висновки.
Таким чином, ефективність фізреабіліта-

ційних заходів при ушкодженнях гомілковостоп-
ного суглоба визначається максимально раннім за-
стосуванням  заходів відновлення специфічних
рухових навичок. Процес реабілітації спортсменів
необхідно спрямовувати не тільки на завершення
відновлення функцій ушкодженої кінцівки та
організму в цілому, а і на покращення спортивної
працездатності.

Перспективи досліджень у даному напрям-
ку вбачаємо у апробації розробленого комплексу за-
ходів фізичної реабілітації при більш складних і
комбінованих  ушкодженнях  суглобів нижніх
кінцівок.
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ НА МОРФО-

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДІТЕЙ ЗІ
СКОЛІОЗОМ

Зданюк В.В., Совтисік Д.Д.
Камянець-Подільський державний університет

Анотація. Досліджувався вплив комплексу фізичної
реабілітації на морфо-функціональні показники дітей
зі сколіозом 1 ступеня. Приведені дані свідчать про ви-
соку ефективність фізичної реабілітації, особливо при
ранньому виявленні і проведенні комплексних заходів.
Тому доведена необхідність проведення фізичної реаб-
ілітації в спеціалізованих дитячих садах, створення пра-
вильної організації відновної корекції  (рання діагнос-
тика, облік, етапність, систематичність), своєчасного
підвищення кваліфікації реабілітологів і вихователів,
інструкторів ЛФК, масажистів.
Ключові слова: морфо-функціональні показники, скол-
іоз, фізична реабілітація
Аннотация. Зданюк В.В., Совтисик Д.Д. Влияние ком-
плекса физической реабилитации на морфо-функцио-
нальные показатели детей со сколиозом. Исследовалось
влияние комплекса физической реабилитации  на мор-
фо-функциональные показатели детей со сколиозом 1
степени. Приведенные данные свидетельствуют о вы-
сокой эффективности физической реабилитации , осо-
бенно при раннем выявлении и проведении комплекс-
ных мероприятий. Поэтому доказанная необходимость
проведения физической реабилитации в специализиро-
ванных детских садах, создание правильной организа-
ции обновленной коррекции  (ранняя диагностика, учет,
этапность, систематичность), своевременного повыше-
ния квалификации реабилитологов и воспитателей , ин-
структоров ЛФК, массажистов.
Ключевые слова: морфо-функциональные показатели,
сколиоз, физическая реабилитация.
Annotation. Zdanyuk V.V., Sovtisik D.D.  Influence of a
complex of physical rehabilitation on morpho-functional
parameters of children with a scoliosis. The article deals
with the problem of the influence of physical rehabilitation
complex on morpho-functional indexes of children with
scoliosis of the 1 degree. These results testify the high-
effectiveness of physical rehabilitation, especially by the
early discovery and conducting of the complex measures.
Therefore it has been proved the necessity of conducting
physical rehabilitation in the specialized nursery schools,
creation of correctly-organized restored correction (early
diagnostics, calculation, stages and systematic character),
qualification rise of rehabilitators and educators instructors
LFC, masseurs.
Keywords: morpho-functional indexes, scoliosis, physical
rehabilitation.

Вступ.
Одним із важливих шляхів збереження і

зміцнення здоров’я нації є профілактика і відновлю-
вальна корекція порушень опорно-рухового апарату,
зокрема сколіозу в дітей дошкільного віку [1, 2, 3].

В зв’язку з екологічною та економічною си-
туацією в Україні значно зросла кількість дітей із
цієї патологією. Починаючи з часу формування пло-
ду, далі з моменту народження і потім в дошкільно-
му віці ця патологія призводить до порушень сис-
тем життєдіяльності організму, а надалі – до повної
інвалідності в зрілому віці [4, 5].

Відомо, що різними засобами реабілітації з
урахуванням патогенезу захворювання вдається ста-
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білізувати патологічні зміни хребта і навіть зменши-
ти їх. Під час вивчення літературних даних із засто-
суванням фізичної реабілітації дітей дошкільного віку
зі сколіозом, нами спостерігається несистематизо-
ваність запропонованих засобів. Комплекси лікуваль-
ної та коригуючої гімнастики, переважно розроблені
для дітей старшого дошкільного віку (5-6 років) та
побудовані без врахування морфо-функціональних
особливостей дітей, є зменшеною формою лікуваль-
ної гімнастики для дітей шкільного віку.

Пошук шляхів розробки та оптимізації ком-
плексної програми фізичної реабілітації дітей дош-
кільного віку в спеціалізованих закладах, беручи до
уваги ранній розвиток сколіозу, визначає акту-
альність і необхідність даної роботи.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР кафедри медико-біологічних основ фізичного
виховання та фізичної реабілітації.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розробити та апробу-

вати програму комплексної фізичної реабілітації
дітей зі сколіозом 1-ступеня в умовах спеціалізова-
ного дошкільного закладу.

Методи дослідження. В роботі використо-
вувалися такі методи дослідження: підбір, вивчення
та аналіз спеціальної літератури, антропометричні
методи, педагогічний експеримент, функціональні
методи дослідження серцево-судинної, дихальної
систем та опорно-рухового апарату, методи ранньо-
го виявлення та діагностики сколіозу (зовнішній
огляд та рентгенографія), стабілографія, методи

математичної статистики.
Результати дослідження.
З метою контролю фізичної підготовленості

і правильності намічених реабілітаційних заходів
після 3 місяців нами проведені чергові функціо-
нальні дослідження організму дітей, які є інформа-
тивними при зіставленні з початковими даними.
Середні значення отриманих результатів порівню-
валися між віковими групами. Нами знайдені дос-
товірні відмінності в показниках фізичного розвит-
ку дітей в експериментальній групі (табл. 1).

Достовірні зміни залишаються між всіма
віковими групами дошкільнят в показниках спіро-
метрії і кистьовій динамометрії. Показники силової
витривалості м’язів спини і черевного пресу дос-
товірні між 3- і 4- літніми дітьми. Показники функції
рівноваги на правій і лівій нозі мають достовірні
відмінності в 5- і 6- літніх дітей. Статистичний аналіз
результатів при порівнянні аналогічних показників
з початковими даними показав значне їх поліпшен-
ня і збільшення.Таким чином, отримані результати
підтвердили правильність розробленої нами програ-
ми фізичної реабілітації і доцільність застосування
комплексного тестування в процесі реабілітації.

Аналізуючи отримані дані, можна вважа-
ти, що в дітей з сколіозом 1-го ступеня від 3 до 6
років поліпшуються функціональні показники си-
стем  організму, і достовірність відмінностей
підтверджує регламентоване навантаження для
кожної вікової групи.

Ефективність повного курсу (9 місяців)

Таблиця 1
Динаміка показників функціонального стану дітей експериментальної групи після 3 місячного курсу реаб-

ілітації, М±m
Динамометрія, кг Рівновага, сек  

Вік 
років 

Спіро-
метрія, 
л 

Сила 
м'язів 
спини, 
мін 

Сила 
м'язів 
чр.пр., 
кіл. разів 

 
пр. 

 
лів. 

 
пр. 

 
лів. 

 
Гнучкість 
хребта, см 

3 0,55± 
0,03* 

0,53± 
0,08* 

4,22± 
0,42* 

1,93± 
0,13 

1,80± 
0,18* 

7,85± 
0,72 

6,56± 
0,59 

19,40± 0,92 

4 0,94± 
0,02* 

0,79± 
0,06* 

15± 
1,08* 

3,36± 
0,18 

3,23± 
0,22* 

8,6± 
0,78 

5,85± 
0,48* 

19,53± 0,78 

5 1,29± 
0,01* 

0,86± 
0,07 

18,74±0,8
8* 

5,92± 
0,24 

5,57± 
0,2* 

14,8± 
0,81 

14,4± 
1,03* 

20,39± 1,04 

6 1,36± 
0,02* 

0,72± 
0,08 

17,03±1,0
9* 

7,07± 
0,2 

6,56± 
0,16* 

26,9± 
2,96 

25,4± 
2,01* 

21,6± 
1,33 

 
Таблиця 2

Середні значення показників фізичного розвитку дітей, контрольної (К) і експериментальної (Е) груп
після 9-ти місяців реабілітації, М+m

Вік, років 
3 4 5 6 

Показники 

К Е К Е К Е К Е 
Довжина  
 тіла, см 

100,26±0,76 100,63±0,65 107,27±0,65 110,97±0,68* 112,95±0,6 118,32±0,81* 118,9±0,73 123,58±0,96* 

Маса 
 тіла, кг 

16,98±0,26* 15,79 ±0,34 18,7±0,25 19,83 ±0,45* 21,4±0,45 21,85±0,38 23,6±0,43 23,61±0,57 

Спіромет-
рія, л 

0,71±0,02* 0,63±0,03 1,0±0,01 0,98±0,02 1,45±0,01* 1,38±0,01 1,54±0,01* 1,45±0,02 

 

Примітка -* достовірність вікових відмінностей р<0,05

Примітка * - достовірність відмінностей між контрольною (К) і експериментальною групами р<0,05
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фізичної реабілітації оцінювалася нами наступни-
ми показниками:
1. Поліпшення ряду антропометричних показ-
ників.

2. Позитивні функціональні зрушення.
3. Поліпшення стабілографічних показників.

Збільшення маси, поліпшення спірометрич-

них показників протягом курсу реабілітації свідчать
також про позитивний ефект заходів, що проводяться
(табл. 2). Особливо важливо відновлення пропорц-
ійності фізичного розвитку, усунення дискоординації
між зростанням і вагою.

Як видно з таблиці 2 достовірні відмінності
в довжині тіла між здоровими дітьми і дітьми з ско-
ліозом 1 ступеня від 4 до 6 років зберігаються і після
9 місяців реабілітації, що підтверджує наше припу-
щення про існування тісного взаємозв’язку між де-
формацією і посиленим  ростом хребта. На відміну
від початкових даних достовірно різними стали, і
показники маси тіла здорових дітей і дітей з сколіо-
зом від 3 до 4 років. Важливо відзначити, що у віці
3 років маса тіла більше в здорових дітей, а у віці 4
більше в дітей з сколіозом 1-го. Швидкий стрибок
зросту дітей, хворих сколіозом від 3 до 4 років суп-
роводиться і збільшенням маси, що свідчить про
більш виразну гетерохронність розвитку дітей зі
сколіозом. Спірометричні показники залишаються
достовірно великими в здорових дітей. Слід зазна-
чити, що в дітей зі сколіозом 1 ступеня збільшення
ЖЕЛ з кожним роком в порівнянні з початковим
відбувається в середньому на 145 мл, а в здорових
дітей всього на 67 мл. Тому, можна зробити висно-
вок, що збільшення ЖЕЛ в середньому на 78 мл в
рік відбулося за рахунок проведення реабілітації. А
причиною достовірно менших результатів спіро-
метрії у дітей з сколіозом, ймовірно, можна вважа-
ти наявність захворювань дихальної системи
(хронічні бронхіти, ОРЗ і аденоїдна вегетація) і їх
ускладнень протягом року.

Зміни параметрів стабілограм - частоти і
амплітуди коливань ЗЦМ тіла відображають як віко-
ву, генетично обумовлену, динаміку функції рівно-
ваги, так і вплив використаних фізичних вправ на
нервово-м’язову систему, суглобово-зв’язковий апа-

рат, м’язово-суглобову і вестибулярну рецепції, тобто
тих компонентів функціональної системи регулю-
вання рівноваги, які є ведучими в забезпеченні
стійкості пози [6]. Аналіз динаміки стабілограм по-
казав, що з’явилися достовірні відмінності між
дітьми контрольної і експериментальної груп після
9 місяців реабілітації (табл. 3).

Зокрема, такий показник, як амплітуда ко-
ливань значно зменшився в дітей зі сколіозом як у
фронтальній (у), так і в сагітальній (х) площинах. В
здорових дітей контрольної групи цей показник не-
значно змінився. Цей факт дозволяє стверджувати
про поліпшення функції рівноваги в дітей експери-
ментальної групи, що доводить потреба спеціаль-
ного тренування органів і систем організму дитини,
що забезпечують навики стійкості тіла в статично-
му і динамічному рівновагах.

В дітей експериментальної групи достові-
рно збільшилася частота коливань тіла у фрон-
тальній площині (у) і не змінилася колишній в саг-
італьній площині (х). Це свідчить про те, що діти з
сколіозом після 9-ти місяців реабілітації швидше
вирішують завдання, пов’язані з необхідністю ко-
рекції виникаючих відхилень вправо і ліворуч від
необхідної пози.

Важливо відзначити, що діти у віці від 4 до
6 років вирішують рухові завдання, пов’язані із збе-
реженням рівноваги різними способами. Загальни-
ми для всіх є: зміщення стоп, рухи тулуба, відхилен-
ня тіла цілком.

Дослідження показали, що нормалізація
наступила в 20,2% дітей (в 13 з 64), стабілізація - в
42,2% (в 27 з 64), поліпшення – в 29,3% (в 19 з 64),
прогресування - в 8,3% (в 5 з 64). Якщо підсумову-
вати три перші оцінки (нормалізацію, стабілізацію і
поліпшення), то позитивний результат отриманий в
92,7% (в 59 з 64) дітей.

Оцінюючи результати комплексної фізичної
реабілітації дітей з сколіозом 1-го ступеня ми бачи-
мо, що:
1. У вертикальному положенні міцно освоєна не-

вимушена постава тіла.
2. Спостерігається усунення деяких симптомів

асиметрії, але у вертикальному положенні ди-

Таблиця  3
Динаміка показників коливання ЗЦМ тіла в дітей 4-6 років контрольної (К) и експериментальної (Е) груп,

М±m
Амплітуда  Аср, мм Частота f ср, Гц 

Вихідні дані Після 9 місяців Вихідні дані Після 9 місяців 
 
Групи 

х у х у Х у х у 
К 
n=25 

8,33±0,93 9,39±0,88 9,33±0,39 7,94±0,49 3,86±0,49 3,51±0,27 7,37±0,45*(**) 5,76±0,58*(**) 

Е 
n=30 

8,08±1,37 8,77±0,88 2,59±0,06*(**) 2,36±0,05*(**) 4,85±0,39 3,98±0,27* 4,63±0,68 6,64±1,15* 

 Примітка: * - достовірність відмінностей між початковими даними і даними після реабілітації в ідентичних
групах досліджуваних, р<0,05
** - достовірність відмінностей між початковими даними і даними після реабілітації в контрольній і експери-
ментальній групах, р<0,05.
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тини залишаються окремі порушення постави.
3. Збільшення кута викривлення, поява компенса-

торних вигинів. На рентгенограмі в горизон-
тальному положенні дитини - ознаки клиновид-
ності хребців і торзії. Погіршення постави.
Така оцінка представляється цілком виправ-

даною, оскільки про остаточні результати можна
судити тільки із завершенням росту і розвитку ди-
тини. З причини нестійкості організму в період роз-
витку викривлення хребта схильні до прогресуван-
ня під впливом несприятливих дій навіть у випадках,
коли намітилося значне поліпшення.

Висновки:
1. Для поліпшення рівноваги необхідне спеціальне

тренування цієї функції в дітей дошкільного віку.
2. Встановленні різні засоби вирішення рухових

задач на рівновагу дітьми 4-6 років.
3. Здорові діти керують стійкістю в основному за

рахунок підвищення частоти коливань. Діти з
сколіозом нормалізують відхилення в рівновазі
за допомогою зменшення амплітуди і збільшен-
ня частоти коливань тіла, що є більш ефектив-
ним і якісним механізмом.
Постійне спостереження особливо важли-

во в дошкільному віці. Освоєні рухові навики в дітей
не стійкі, і щонайменше ослаблення (хвороба, сто-
млення) може призвести до розвитку сколіозу.

Приведені дані про результати досліджен-
ня свідчать про високу ефективність фізичної реаб-
ілітації, особливо при ранньому виявленні і прове-
денні комплексних  заходів.  Тому доведена
необхідність проведення фізичної реабілітації в
спеціалізованих дитячих садах, створення правиль-
ної організації відновної корекції  (рання діагнос-
тика, облік, етапність, систематичність), своєчасно-
го підвищення кваліфікації реабілітологів і
вихователів, інструкторів ЛФК, масажистів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
комплексу фізичної реабілітації на морфо-функціо-
нальні показники дітей зі сколіозом.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
БАСКЕТБОЛОМ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ШКОЛЬНИКОВ 11- 13 ЛЕТ
Земцова Виктория

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. Учет мотивации школьников к занятиям
игровыми видами спорта (в частности баскетболом) и
положительной динамики уровня здоровья юных бас-
кетболистов позволяет рекомендовать баскетбол к бо-
лее широкому использованию  в занятиях по физичес-
кому воспитанию в школе.
Ключевые слова: мотивация к занятиям физическим
воспитанием, уровни физического здоровья.
Анотація. Земцова Вікторія. Вплив систематичних за-
нять баскетболом на рівень здоров я  школярів 11-13
років. Урахування мотивації школярів до занять ігро-
вими видами спорту ( зокрема баскетболом) й позитив-
ної динаміки рівня здоров’я юних баскетболістів доз-
воляє рекомендувати  баскетбол до більш широкого
використання у заняттях з фізичного виховання у школі.
Ключові слова: мотивація до занять фізичним вихован-
ням, рівні фізичного здоров’я.
Annotation. Zemtsova Viktoria. Influence of the systematic
basketball  tra ining to the health level of 11-13 age
schoolchildren. Taking into account motivation of
schoolchildren to sport games (basketball) in particular and
positive dynamic of the health level of young basketball
players allows to recommend these kinds of sport activities
to the avider usage in physical training classes at school.
Key words: motivation to physical activity, health level.

Введение.
Проблема здоровья подрастающего поколе-

ния была актуальной всегда. К сожалению, за пос-
леднее время она значительно усугубилась. И имен-
но школьный возраст вносит наибольший вклад в
ухудшение состояния здоровья детей и подростков.

В современных условиях самым эффектив-
ным и доступным средством профилактики заболе-
ваемости и улучшения функционального состояния
является двигательная активность. Однако за годы
обучения в школе у учеников 5-7 классов накапли-
вается значительный дефицит движений, который и
является одной из основных причин низкого уров-
ня физической подготовленности и как следствие,
ухудшения состояния здоровья.

Массовые обследования школьников пока-
зали [3,4,6], что лишь одного из десяти учащихся
можно считать практически здоровым, а около 90%
имеют те или иные функциональные отклонения. В
школе статическая нагрузка на учеников составляет
до 72 % от общего времени обучения. Это приводит
к гиподинамии, нарушению механизмов саморегу-
ляции кровообращения, деятельности нервной и сер-
дечно-сосудистой систем. На уроках физкультуры
преимущественно обучают технике выполнения
приемов – низкому и высокому старту, метанию и
т.д., тогда как необходимо развивать двигательные
качества. Гиподинамия ничем не компенсируется и
в свободное время - по статистике, лишь около 8 %
детей занимаются в спортивных секциях.

Такая ситуация требует существенного по-
вышения эффективности физического воспитания.
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А для того, чтобы этого добиться необходимо ре-
шить первостепенную задачу – сформировать у де-
тей интерес и потребность в занятиях физической
культурой и спортом [2].

Как указано в программе для общеобразо-
вательных учебных заведений «Основы здоровья и
физическая культура», основной причиной отсут-
ствия интереса учеников к урокам физической куль-
туры является игнорирование индивидуальных осо-
бенностей школьников, их потребностей, мотивов
и задатков.

В связи с этим  актуальным становиться
поиск новых форм занятий и видов двигательной ак-
тивности с учетом мотивации детей к физической
культуре и спорту [2,5,6].

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Методы и организация исследований. Та-

ким образом, первостепенной задачей нашего иссле-
дования было выявление интересов, мотивов, по-
требностей школьников относительно физического
воспитания. Для этого нами была разработана анке-
та, включающая 10 вопросов связанных с самооцен-
кой здоровья, свободным время препровождением,
желанием заниматься физкультурой и спортом. Ан-
кетированием было охвачено 78  учащихся 5-7 клас-
сов школы – лицея №241 г. Киев.

Для оценки уровня здоровья мы использо-
вали методику   количественной экспресс оценки
уровня соматического здоровья детей и подростков.
Методика включает ряд морфологических и функ-
циональных показателей, которые объединены в ин-
дексы - жизненный, силовой, росто-весовой и ин-
дексы, характеризующие состояние сердечно–сосу-
дистой системы – Руфье и Робинсона. Все показа-
тели оцениваются в баллах. Сумма баллов опреде-
ляет уровень здоровья [1].

Результаты  исследования  и их
обсуждение.

Результаты анкетного  опроса показали, что
46% опрошенных считают здоровье важнейшей со-
ставляющей своей жизни, но72% учащихся отмети-
ли, что не считают свое здоровье идеальным, быст-
ро устают и часто ощущают недомогание. Лишь 16%
школьников оценили свое здоровье как отличное.

Интересно отметить - 92% подростков осоз-
нают, что для поддержания здоровья необходимы
адекватные физические нагрузки, 83% школьников
хотели бы заниматься спортом, но по разным при-
чинам лишены такой возможности.

Вместе с тем, большинство опрошенных
(38%) все свободное время проводят у экрана теле-
визора или компьютера. Привлекает внимание та-
кой факт: некоторые школьники признались, что
после приобретения компьютера они прекратили
играть в футбол и баскетбол на спортивных площад-
ках. Теперь они играют в спортивные игры на мо-
ниторе компьютера.

Половина респондентов ответили, что лю-
бят уроки физкультуры, но 63% учащихся предпо-
читают те уроки, в которых большая часть времени
отводиться спортивным играм (футбол, баскетбол,
волейбол).

Таким образом, большинство школьников
считают игровые виды спорта и в частности баскет-
бол,  наиболее привлекательным видом двигательной
активности для себя. Учитывая подобную мотивацию
подростков к занятиям физическим воспитанием,
целесообразно определить эффективность занятий
баскетболом для укрепления их  здоровья.

Для решения этой задачи мы определили
уровень физического здоровья юных баскетболистов
и подростков, не занимающихся спортом (табл. 1).

Таблица 1
Распределение юных баскетболистов и
подростков, не занимающихся спортом по

уровням здоровья
Уровни  
здоровья 

Подростки, не  
занимающиеся  
спортом, n=34 

Юные  
баскетболисты,  

n=25 
Низкий 58% - 
Ниже среднего 34.4% - 
Средний 5.6% 24.3% 
Выше среднего 2% 64% 
Высокий - 11.7% 
 

Известно, что имеется совершенно четкая
зависимость между уровнем соматического здоро-
вья и состоянием здоровья: чем ниже уровень сома-
тического здоровья индивида (энергопотенциал био-
системы), тем вероятнее развитие хронического
соматического заболевания и его проявления.

Представляет интерес преимущественное
влияние занятий баскетболом  на физиологические
системы организма подростков 11 – 13 лет. Для это-
го были определены  показатели (индексы), которые
вносят наибольший вклад в оценку уровня здоро-
вья (табл.2).

Выводы.
Наши исследования показали, что среди

подростков занимающихся баскетболом отсутству-
ют уровни здоровья – ниже среднего и низкий. Это
свидетельствует о том, что подростки, занимающи-
еся спортом, отличаются хорошими показателями
здоровья и среди них нет лиц с заболеваниями или
патологическим процессом. В отличие от юных бас-
кетболистов, подростки, не занимающиеся спортом
и ведущие малоподвижный образ жизни, имеют, как
правило, низкий и ниже среднего уровни здоровья.

В результате изучения влияния занятий бас-
кетболом на организм юных спортсменов было вы-
явлено, что занятия этим видом спорта положитель-
но влияют на развитие и функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы, а именно наблюда-
лась положительная динамика индекса Руфье, что
характеризует адекватную реакцию на физическую
нагрузку, а также индекса Робинсона, что свидетель-
ствует об экономизации функций, развивающейся
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под воздействием тренировочных занятий. Так же
отмечается положительное влияние на функцию
внешнего дыхания у занимающихся баскетболом.
Преимущественного влияния на антропометричес-
кий и силовые показатели у юных баскетболистов
не выявлено.

Рекомендации. Таким образом, полученные
данные позволяют нам рекомендовать баскетбол для
более широкого использования в школьных уроках
физической культуры. Это эффективное средство ук-
репления здоровья, а также вид двигательной актив-
ности, который учитывает мотивацию детей и по-
вышает интерес к урокам физкультуры, тем самым,
оптимизируя процесс физического воспитания в
школе.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния систематических занятий баскетболом на
уровень здоровья школьников 11- 13 лет.
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА
СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ
Іванова Л.І.

Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті визначається актуальність пробле-
ми підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
до фізкультурно-оздоровчої роботи в школі й з’ясовуєть-
ся стан підготовки випускників вищих навчальних зак-
ладів до цієї роботи (за результатами опитування лау-
реатів Всеукраїнських конкурсів (номінації «Фізична
культура») і методистів інститутів післядипломної осв-
іти).
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, фізич-
на культура, майбутній вчитель фізичної культури.
Аннотация. Иванова Л.И. Физкультурно-оздоровитель-
ная направленность подготовки будущих учителей фи-
зической культуры. В статье определяется актуальность
проблемы подготовки  будущего учителя физической
культуры к физкультурно-оздоровительной  работе в
школе и выясняется состояние подготовки выпускни-
ков высших учебных заведений к этой работе (по ре-
зультатам опроса лауреатов Всеукраинских конкурсов
(номинации “Физическая культура”)  и методистов ин-
ститутов последипломного образования).
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная рабо-
та, физическая  культура, будущий учитель физической
культуры.
Annotation. Ivanova L.I. Sports improving orientation of
preparation of the future teachers of physical training. The
actuality of the problem of future teacher of physical culture
training to the athletic-health work at school is determined
in the article and the condition of graduating students of
higher educational establishments training for such work
is turned out (according to the results of the questioning of
laureates of Ukrainian competitions (nominations “Physical
culture”) and methodists of institutes of after graduating
education).
Keywords: athletic-health work, physical culture, future
teacher of physical culture.

Вступ.
У психолого-педагогічній літературі пробле-

ма підготовки майбутнього вчителя фізичної культу-
ри має багато аспектне теоретичне висвітлення.

Индексы Юные баскетболисты n=25 Не занимающиеся спортом n=34 Р 
1. Рост см 178±5 174±4 >0.05 
2. Вес кг 58±5 54.6±4.7 >0.05 
3. Двойное произведение 
ДП= ЧСС х АД сист 
100 

75±4.0 96.2±5.0 <0.05 

4. Жизненный индекс 
ЖЕЛ мл/кг 
Масса тела 

70±3.0 62.2±4.0 <0.05 

5. Индекс Руфье 
4 (Р1+Р2+Р3)-200 
10 

8.7±2.8 15.2±3.1 <0.05 

6. Силовой индекс 
Динамометрия ⋅ 100 % 
Масса тела 

60.0±7 62.0±9 >0.05 

 

Таблица 2
Влияние баскетбола на функциональные системы юного организма подростков (11-13 лет)
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Концептуальні засади професійної підготов-
ки майбутніх фахівців фізичного виховання та
спорту висвітлено   в багатьох  працях вітчизняних
(Г.М.Арзютов, О.М.Вацеба, Е.С.Вільчковський,
М.С.Герцик, О.Ц.Демінський, В.І.Завацький, О.С.-
Куц, В.М.Платонов, В.В.Приходько, Л.П.Сущенко,
Б.М.Шиян, Ю.М.Шкребтій та інших) і російських
(А.Г.Барабанов, В.І.Жолдак, В.Н. Зуєв, Є.П.Карга-
полов, В.В. Кузин, О.В.Петунін, В.В.Фідельський,
Г.А.Шашкін та ін.) дослідників. Проте, найчастіше
розглядається тільки підготовка майбутніх фахівців
до навчальної роботи. Крім того, існуюча практика
підготовки вчителів фізичної культури не відпові-
дає сучасним вимогам: не забезпечує підготовки
вчителя як активної особистості (Б.М.Шиян), набут-
тя професійних знань найчастіше відірване від умі-
ння їх використовувати (О.В.Петунін), відсутній
зв’язок між системою фізичного виховання школярів
і системою професійної підготовки у вищих навчаль-
них закладах (Г.В.Ложкін, В.А.Сластьонін, М.Я.Ві-
ленський), яка не забезпечує підготовку фахівця
спроможного вирішувати завдання, які диктуються
сьогоденням [1, 3-5] та зазначені у законодавчих
документах.

Незважаючи на наявність значної кількості
психолого-педагогічних досліджень щодо загальної
професійної підготовки майбутніх вчителів фізич-
ної культури, проблема їх підготовки до фізкультур-
но-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладах залишається актуальною. Ми
погоджуємося з думкою Я.М.Ніфака, який зазначає,
що “підготовка вчителя фізичної  культури до
здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи  в школі
практично зовсім не відображена у спеціальній літе-
ратурі” [2, с.1] і “здійснюється без достатньої про-
фесійно-педагогічної спрямованості ” [2, с.2].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити стан профес-

ійної підготовки випускників вищих навчальних зак-
ладів до фізкультурно-оздоровчої роботи в школі.

Результати дослідження.
З метою визначення стану підготовки ви-

пускників вищих навчальних закладів до фізкуль-
турно-оздоровчої роботи було проведено опитуван-
ня досвідчених вчителів фізичної культури та
методистів обласних інститутів післядипломної
освіти, які безпосередньо займаються (за своїми
посадовими обов’язками) адаптацією молодих вчи-
телів до роботи у школі та подальшим підвищен-
ням їх кваліфікації, а також є найбільш обізнаними
зі станом фізкультурно-оздоровчої роботи у своїй
адміністративній області.

Дані опитування досвідчених вчителів, у
якому брали участь всі переможці та лауреати Все-
українських конкурсів “Учитель року” (номінація
“Фізична культура”) та інноваційного уроку фізич-
ної культури з часів незалежної України (43 особи)

засвідчили, що 67,4% вчителів невдоволені профес-
ійною підготовкою студентів у вищих навчальних
закладах. На їхню думку, потребують вдосконален-
ня насамперед педагогічні вміння (76,7%). Рівень
теоретичних знань вважають недостатнім 53,5%, а
рівень організаційних вмінь не задовольняє 65,1%.
Вчителі відзначають недостатню сформованість та-
ких навичок: проводити урок – 76,7%, готувати на-
вчальну документацію – 58,1%, спілкування з уч-
нями – 37,2%.  Під час проведення занять з фізичної
культури молодими вчителями переважно відчува-
ються недоліки методичної підготовки, що заува-
жують 86,1% фахівців, недоліки підготовки до ви-
ховної роботи та теоретичної – по 30,2%. Найбільші
труднощі щодо форм організаційно-педагогічної
роботи викликають у молодих вчителів: проведен-
ня уроку з фізичної культури (74,4%), проведення
фізкультурно-оздоровчих заходів – 51,1%,  прове-
дення секційних занять з різних видів спорту –
16,3%. Під час підготовки документів найбільші
труднощі у молодих вчителів викликає підготовка
календарного плану (67,4%), підготовка конспектів
уроків – 53,5% та плану-календаря фізкультурно-
оздоровчих заходів – 34,9%. Відповіді фахівців
щодо ставлення молодих вчителів до порад  вже
досвідчених  вчителів наступні: вважають недореч-
ними – 14 %, слухають, але роблять по своєму –
32,6 %. Більшість фахівців (88,4 %) також вислов-
люються за необхідність та важливість для роботи
вчителя фізичної культури навчально-методично-
го забезпечення.

Опитування, в якому взяли участь методи-
сти (майже всі обіймають посади завідувачів кабі-
нетами або лабораторій  фізичної  культури
ОІПОПП) всіх 27 обласних інститутів, що займа-
ються перепідготовкою (підвищенням кваліфікації)
фахівців з фізичної культури в своїх областях, дало
схожі результати.

Дані опитування показують, що 74,1% ме-
тодистів невдоволені професійною підготовкою
молодих вчителів фізичної культури у вищих на-
вчальних закладах. На їх думку, потребують вдоско-
налення насамперед педагогічні вміння (88,9%).
Рівень теоретичних знань вважають недостатнім
51,9%, рівнем організаційних вмінь незадоволені
48,2% фахівців. Методисти вказують на недостат-
ню сформованість наступних навичок: проводити
урок – 77,8%, готувати навчальну документацію –
66,7%, спілкування з учнями – 22,2%. Під час про-
ведення занять з фізичної культури молодими вчи-
телями переважно відчуваються недоліки методич-
ної підготовки, що зауважують 92,6% фахівців,
недоліки підготовки до виховної роботи та теоре-
тичної – по 33,3%. Найбільші труднощі щодо форм
організаційно-педагогічної роботи викликають у
молодих вчителів: проведення уроку з фізичної куль-
тури –85,2%, проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів – 37,1%, тоді як проведення секційних за-
нять з різних видів спорту – 11,1%. Під час підго-
товки документів найбільші труднощі у молодих

http://www.pdffactory.com


59

вчителів викликає підготовка календарного плану
(77,8%); відповідно підготовка конспектів уроків –
44,4% та плану-календаря фізкультурно-оздоровчих
заходів – 37,0%. Відповіді фахівців щодо ставлення
молодих вчителів до порад досвідчених вчителів
такі: вважають недоречними – 11,1%, слухають, але
роблять по своєму – 44,4%.

Висновки.
1. Аналіз літературних джерел вказує на

недостатнє висвітлення проблеми  підготовки май-
бутніх вчителів фізичної культури до фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх на-
вчальних закладів у сучасній психолого-педагогічній
літературі.

2. Результати опитування свідчать, що ви-
пускники вищих навчальних закладів, на жаль, не
мають достатньої підготовки до проведення фізкуль-
турно-оздоровчої роботи в школі.

3. Аналіз відповідей фахівців щодо ставлен-
ня молодих вчителів до порад   досвідчених вчителів,
на нашу думку, свідчить про тяжіння молоді до са-
мостійності (вважають недоречними – 11,1% та 14%;
слухають, але роблять по своєму – 44,4% та 32,6%),
що взагалі і непогано, але, якщо взяти до уваги не-
достатній рівень теоретичної і методичної підготов-
ки молодого вчителя, така самовпевненість навряд
чи призведе до успішної праці.

4. Проблема підготовки  майбутнього вчи-
теля фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої
роботи з учнями загальноосвітніх навчальних зак-
ладів  є актуальною і потребує подальших дослід-
жень з визначення:

- структури та рівнів готовності майбутньо-
го вчителя до фізкультурно- оздоровчої роботи;

- психолого-педагогічних умов, необхідних
для формування у вищих педагогічних навчальних
закладах готовності майбутнього  вчителя до
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загально-
освітніх навчальних закладів;

- теоретичного обґрунтування змісту, форм
і методів професійної підготовки майбутнього вчи-
теля фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої
роботи.
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ОСОБЕННОСТИ
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
СПОРТСМЕНОК ПОДРОСТКОВОГО

ВОЗРАСТА
Каплун И.Б., Закусило М.П.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. При анализе 120 медицинских карточек
спортсменок было выявлено у 17 человек нарушения
менструальной  функции, что составляет 14% от коли-
чества исследуемых, которые состоят на учете в Укра-
инском центре спортивной медицины.
Ключевые слова: менструальный цикл, репродуктивная
функция, физические нагрузки.
Анотація. Каплун І.Б., Закусило М.П. Особливості ен-
докринологічної патології спортсменок підліткового
віку.  При аналізі 120 медичних карток спортсменок було
виявлено у 17 осіб порушення менструальної функції,
що склало 14% від кількості досліджених, які стоять на
обліку в Українському центрі спортивної медицини.
Ключові слова: менструальний  цикл, репродуктивна
функція, фізичні навантаження.
Annotation. Kaplun I .B., Zakusilo M.P. Features
endocrinous pathologies of sportsmen of teenage. At
analysis 120 medical cards  of sportswomen were revealed
at 17 persons of infringement of menstrual function, that
has made 14% from quantity sportswoman’ which consist
at the Ukrainian center of sport medicine.
Key words: a menstrual cycle, genesis function, exercise
stresses.

Введение.
Собственно заболевания эндокринной сис-

темы у спортсменов нельзя отнести к числу преобла-
дающих патологий в структуре заболеваемости спорт-
сменов. Так как одной из ведущих патологий является
травматизм. Дело в том, что современный спорт свя-
зан с воздействием на организм все возрастающих
как физических, так и эмоциональных нагрузок. Вы-
полнение таких нагрузок становится возможным бла-
годаря укреплению здоровья путем совершенствова-
ния адаптационного процесса, направленного на
поддержание постоянства внутренней среды. Этот
процесс реализуется с помощью как специфических
частных гомеостатических реакций, так и общих не-
специфических адаптационных реакций.

Тем не менее, трудности определения глав-
ных черт функционального состояния гормональной
регуляции у спортсменов заключаются не только в
сложности ее организации, но и в неоднородности
самого объекта изучения— спортсменов.

Прежде всего, дело в том, что спортивные
упражнения, направленные на преимущественное
развитие отдельных физических качеств (быстроты,
выносливости, силы или их определенного сочета-
ния), требуют (и определяют собой) совершенно
конкретных гормональных механизмов, обеспечи-
вающих эффективное выполнение физических уп-
ражнений данной направленности [2]. Во-вторых,
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конечный эффект гормональной регуляции функций
реализуется не одним каким-то гормоном или ме-
диатором, а взаимодействием целого их ансамбля.
Наконец, особого внимания заслуживает индивиду-
альность характера и выраженности эмоционально-
го фона, на котором протекает выполнение физичес-
кого упражнения. При том широком развитии
детского и юношеского спорта, которое имеет мес-
то у нас в стране, большое значение приобретает
вопрос о правильном учете особенностей периода
полового созревания при спортивной тренировке.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось исследование струк-

туры гинекологической патологии и изменения гор-
монального статуса у девочек подростков, занима-
ющихся спортом.

Результаты  исследований и их
обсуждение.

Данные анализа медицинских карточек
спортсменок показали, что нарушения менструаль-
ной функции было обнаружено у 17 пациенток (в
основном специализация-плавание и спортивная
гимнастика). Это составляло 14% от всего количе-
ства спортсменок, находившихся на учете в УЦСМ.
Нами установлено, что у 7 обследуемых девушек-
подростков в 12-14 лет нарушения менструальной
функции было обусловлено развитием сальлингофо-
ритов, а в 14-17 лет на фоне синдрома склерозиро-
ванных яичников (ССКЯ) проявлялись различные
осложнения: обильное оволосение, аменорея, хро-
нические аднеекситы (10 пациенток).

По данным литературы выяснилось, что
раннее начало активной спортивной деятельности
далеко не безразлично для протекания процесса
полового созревания.

Оказалось, в частности, что само по себе
оно является фактором, закономерно вызывающим
задержку начала препубертатного и соответствен-
но пубертатного периодов. Это явление получило
неоднозначную, противоречивую оценку в литера-
туре. По мнению Гуммель М. [3], такую ретарда-
цию следует расценивать положительно, поскольку
она увеличивает время, в течение которого организм
юного спортсмена совершенствует морфологичес-
кую и функциональную адаптацию к требованиям
спортивной деятельности, и к началу полового со-
зревания он успевает достичь более высокой адап-
тации, чем организм спортсмена с более ранним
препубертатным периодом. Кроме того, как пола-
гают [4, 5], некоторую ретардацию полового разви-
тия следует рассматривать как благоприятное об-
стоятельство и потому, что она способствует
синхронизации процесса физического, психическо-
го и полового развития юноши.

Что же касается девочек, то существуют
обширные достоверные данные как клинических,
так и экспериментальных исследований, указываю-

щих на вероятность отрицательного влияния ран-
него начала активной спортивной деятельности на
половое развитие [5]. Оно проявляется маскулини-
зацией фенотипа и гормональными нарушениями,
реализующимися в расстройствах овариально-мен-
струального цикла [5]. Частота и выраженность этих
отрицательных изменений оказались в тесной пря-
мой связи как с тем, за сколько лет до появления
менструации началась спортивная тренировка, так
и с объемом и интенсивностью тренировок [2,3,5].
Так, при раннем начале занятий-в возрасте 7-9 лет
или за 5-7 лет до наступления менструаций - нару-
шения овариально-менструального цикла наблюда-
лись у 40 % спортсменок, при начале спортивной
деятельности в 10-11 лет-только у 20% [5]. Но и эта
величина в несколько раз превышает частоту нару-
шений менструального цикла в представительной
контрольной группе численностью около 1000 че-
ловек - всего 7,5%. Наиболее частыми формами на-
рушения менструального цикла у юных спортсме-
нок (72%) является аменорея, что указывает на
глубокие гормональные нарушения. Аналогичные
нарушения наблюдаются и у взрослых спортсменок,
но значительно реже - в среднем у 11% [4]. При иг-
норировании биологических особенностей женского
организма в построении тренировочных занятий
нарушения менструального цикла резко учащают-
ся, достигая 30 % [1, 5].

В основе вышеуказанных нарушений у
спортсменок (как у подростков, так и у взрослых жен-
щин) лежит, по-видимому, одна и та же причина: си-
стематические физические и эмоциональные напря-
жения, частота и сила которых не соответствуют
биологическим особенностям женского организма.
Наиболее вероятный механизм этих нарушений [5]
заключается в том, что под влиянием стрессовых си-
туаций кора надпочечников вырабатывает чрезмер-
ное количество андрогенов, которые не только непос-
редственно влияют на  сам  яичник, являясь
антагонистами эстрогенов, но и опосредованно че-
рез гипоталамус подавляют секрецию гонадотропи-
нов гипофиза. Исследования последних лет выявили
также большую роль жирового компонента состава
тела в половом созревании. Оказалось, что для нор-
мального обмена эстрогенов и, соответственно, нор-
мального становления и состояния овариально-мен-
струального цикла жир должен составлять не меньше
17 % всей массы тела. Указанные 2 механизма рас-
стройств функции половых желез у спортсменок тес-
но связаны как друг с другом, так и с высокими фи-
зическими и эмоциональными напряжениями
современного спорта [2]. Истинность этих положе-
ний, касающихся как причин, так и механизмов на-
рушения ОМЦ, подтверждается благоприятным нор-
мализующим патологическое состояние цикла
влиянием рациональных спортивных нагрузок вооб-
ще [3, 4, 5] и в предменструальной и менструальной
фазах цикла в частности [5]. Опасность общего пе-
реутомления, перенапряжения отдельных систем и
органов в этом периоде существенно возрастает.
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Не случайно в этом периоде происходит
большинство травм и несчастных случаев со спорт-
сменками [5]. Эта закономерность обусловлена
объективно существующим биоритмом основных
физических качеств на протяжении фаз цикла.

Выводы.
Всего этого, как показывает опыт [2, 3, 5],

можно избежать, если учитывать биологические осо-
бенности женского организма при планировании и
организации спортивной деятельности. К сожалению,
иногда корригируется не тренировка, исходя из осо-
бенностей фаз менструального цикла, а сам цикл,
исходя из требований спортивной деятельности. Речь
идет об использовании гормональных контрацептив-
ных средств (инфекундин и т. п.) для произвольной
регуляции ритма фаз цикла. В единичных работах,
посвященных этому вопросу, установлены вредные
последствия такой практики у спортсменок [5].

Таким образом, изучение актуальности этих
важных вопросов и необходимость большего внима-
ния к клиническим аспектам спортивной эндокрино-
логии, чем это имеет место сегодня, несомненно.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З МОЛОДШИМИ

ШКОЛЯРАМИ
Карачевська Надія

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. У статті описано модель навчально-ігрового
середовища, створену за блочним принципом  з метою
виховання емоційно-вольових якостей молодших шко-
лярів на уроках фізичної культури.
Ключові слова: навчально-ігрове середовище, блочний
принцип , молодші школярі, емоційно-вольові якості.
Аннотация. Карачевская Н. Принципы организации
учебно-игровой игры на уроках физической  культуры с
младшими школьниками. В статье рассмотрена модель
учебно-игровой среды, созданная за блочным принци-
пом с целью воспитания эмоционально-волевых качеств
младших школьников на уроках физической культуры.
Ключевые слова: учебно-игровая среда, блочный прин-
цип, младшие школьники, эмоционально-волевые ка-
чества.
Annotation. Karachevska N. Principles of organization
educational-playing environments on lessons of physical
culture with junior age children. The article deals with the
model of studing-playing environment created by the out-
of-block principle with the aim of educating the emotional

and will-power traits of junior-aged children at the lessons
of physical culture.
Key words: studing-playing environment, blocle principle,
junior age children, emotional and will power traits.

Вступ.
Результати психолого-педагогічних дослід-

жень свідчать, що молодший шкільний вік є почат-
ковим етапом в становленні особистості як суб’єкта
учбової діяльності. У цьому віці дитина вперше
включається в соціально значущу діяльність, у ши-
року сферу спілкування, що інтенсифікує процес
самопізнання (А.В. Захаров, З.С. Карпенко). Учені
наголошують на необхідності вивчення суб’єктності
молодшого школяра в контексті його участі в на-
вчальній діяльності.

За умови підходу до особистості учня, як
до складної й цілісної системи системотворий ком-
понент обумовлює ефективний розвиток (самороз-
виток) особистості. Його можна діагностувати, а,
відтак і впливати на означені процеси. Проблема
виховання емоційно-вольових якостей сьогодні є
особливо актуальною, оскільки сучасний соціум
опирається на людину самостійну та ініціативну у
вирішенні різних проблем, у тому числі життєвих,
навчальних, виробничих.

За результатами вивчення та узагальнення
досвіду роботи вчителів початкових класів, у про-
цесі навчання учнів до виховання їх емоційно-воль-
ових якостей притаманний епізодичний підхід. Зде-
більшого вчителі здійснюють його інтуїтивно, без
глибокого проникнення в зміст і методику вихован-
ня означених особистісних якостей.

Відтак вбачаємо об’єктивну доцільність дос-
лідження специфіки такого процесу у контексті ви-
ховання емоційно-вольових якостей учнів у період їх
навчання в початкових класах. Адже недостатня роз-
робленість окремих аспектів порушеної наукової про-
блеми утруднює практику комплексного підходу до
періоду навчання молодших школярів не лише в пер-
шому класі, а й упродовж усього шкільного віку.

На розвиток особистості дитини, виховання
її емоційно-вольових якостей впливає чимало фак-
торів стихійного і спеціально організованого змісту,
а також природні та соціальні чинники. Сучасний етап
вивчення цієї проблеми під впливом означених фак-
торів розвитку особистості привертає увагу вчених і
педагогів-практиків на безпосереднє оточення, в яко-
му дитина не лише перебуває, а й реалізує свої осо-
бистісні якості, виявляючи активність, взаємодіючи
з ним (Л.П. Буєва, Г.С. Костюк [2], Л. І. Новікова [4],
В.О. Петровський [5] та ін.). Результати аналізу пси-
холого-педагогічної літератури свідчать, що в межах
різних концептуальних підходів до оцінки середови-
ща досліджуються особливості його педагогізації,
врахування в його створенні вікових особливостей
задля організації оптимальної взаємодії в межах сис-
теми «середовище – особистість».

Суттєві аспекти педагогізації середовища,
його функцій, структури, а також специфіку ігрової
діяльності та спілкування дітей у його межах роз-
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робляють сучасні українські Л. Лохвицька [3], О.В.
Проскура, Л.О. Шибицька, Г. Раратюк та російські
Ю.С. Мануйлов, Л.І. Новікова, В.Г. Бочарова, Ю.С.
Бродський, В.Д. Семенов, С.Л. Новосьолова та ін.
дослідники.

Так, розвивальні функції гри розглядають
Є.В. Зворигіна, А.М. Матюшкін, С.А. Шмаков та ін.
Зауважимо, що найповніше охоплено різні аспекти
порушеної проблеми дотично до розвивальних мож-
ливостей гри результати психолого-педагогічних
пошуків з дошкільної педагогіки (Р.І. Жуковська,
О.П. Усова, Л.В. Лохвицька та ін.).

Таким чином, за результатами аналізу тео-
ретично-експериментальних досліджень і практики
роботи низки шкіл виявлено протиріччя між висо-
кими вимогами до виховання емоційно-вольових
якостей молодших школярів і недостатнім рівнем
методичних підходів до організації навчально-ігро-
вого середовища на етапі початкового навчання. За
умови адекватно організованої роботи можна було
б забезпечити розвиток якостей особистості, які є
актуальними в сучасному світі.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – теоретично обґрунту-

вати раціональність моделювання навчально-ігрово-
го середовища на основі блочного принципу задля

виховання емоційно-вольових якостей на уроках
фізичної культури в початковій школі.

Результати дослідження.
На результативність навчання дітей молод-

шого шкільного віку суттєво впливає правильна
організація навчально-ігрового середовища. У запо-
чаткованому дослідженні вважаємо за доцільне мо-
делювати варіант навчально-ігрового середовища на
основі усталених уявлень про його функції та резуль-
татів наукових досліджень дисертантки. Навчально-
ігрове середовище розглядаємо як ігрове за змістом
та навчальне за метою (поділ умовний у межах кон-
цепції розвивального навчання), далі – НІС.

Модель НІС будували за блочним принци-
пом. Відтак вона включає теоретико-методологіч-
ний, психолого-педагогічний і технологічний бло-
ки, які взаємопідпорядковано взаємодіють, отож
функціонально є взаємозалежними.

Теоретико-методологічний блок розробле-
ної моделі цілепокладає її створення на етапі почат-
кового навчання, розкриває вихідні теоретичні по-
ложення (основу об’єкта, який моделюється),
репрезентує її основні компоненти. Теоретико-ме-
тодологічний блок розглядаємо за основу для інших
блоків моделі (схема 1).

У цілепокладанні виходимо з сутності НІС
як різновиду розвивального середовища. Отож має-
мо на увазі оточення сприяння різносторонньому
розвитку особистості, вихованню її емоційно-воль-

Схема 1. Структура теоретико-методологічного блоку моделі навчально-ігрового середовища
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ових якостей. Відповідно, загальною метою ство-
рення і використання НІС в навчанні молодших
школярів є виховання емоційно-вольових якостей
кожного учня в навчанні за умови взаємодії з ком-
понентами НІС. Це дозволяє створювати умови для
усвідомлення й інтенсивного навчання, забезпечен-
ня психологічного комфорту для кожного учня в

навчанні. Мету НІС – виховання емоційно-вольових
якостей – розглядаємо як системотворчий фактор,
отож у створенні моделі всі її компоненти зорієнто-
вано на виховання емоційно-вольових якостей мо-
лодших школярів.

Спираючись на зміст теоретико-методоло-
гічного блоку, в психолого-педагогічному блоці мо-

Схема 2. Структура психолого-педагогічного блоку моделі навчально-ігрового середовища
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Схема 3. Структура технологічного блоку моделі навчально-ігрового середовища
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делі відображено вихідні дотичні до нього принци-
пи, які покладаються в основу НІС в умовах почат-
кового навчання школярів, структуру діяльності з
його організації, а також форми його функціонуван-
ня (див. схему 2).

У технологічному блоці моделі відображе-
но структуру організації НІС на конкретному уроці,
який розкриває етапність цього процесу в межах
уроку, визначає структуру організації навчання в
умовах НІС, прогнозує методи і засоби, поінформу-
вання вчителя про динаміку розвитку емоційно-во-
льових якостей учнів. Отож демонструє, як відбу-
вається педагогічне врегулювання виховання
емоційно-вольових якостей учнів на уроці під час
їх взаємодії з НІС (схема 3).

У структурі взаємодії з НІС суттєвою є не
лише послідовність і формальне поєднання етапів,
а й особливості постановки і досягнення мети НІС
на кожному етапі. Важливо враховувати, що спосіб
цілепокладання, який передбачає технологія підхо-
ду, вирізняється підвищеною інструментальністю.

У змісті взаємодії з НІС у межах уроку ви-
окремлюємо інваріантну (загальну для всіх видів
уроків-ігор) і варіативну (відображення специфіки
прояву інваріантної частини для визначеного виду
уроків-ігор) підструктури.

Для дослідження динаміки виховання емо-
ційно-вольових якостей учнів у НІС на кожному
етапі вважали за необхідне оцінювати ефективність
НІС як фактора виховання емоційно-вольових якос-
тей. Отож поетапно аналізували зміни основних ком-
понентів структури емоційно-вольових якостей, їх
взаємозв’язків, рівнів розвитку, труднощів їхнього
перебігу. Результати поточних спостережень вклю-
чали в регулюючу педагогічну діяльність з органі-
зації навчання в НІС (в оперативне регулювання і в
проектування розвитку емоційно-вольових якостей).

Висновки.
Модель НІС, побудована за блочним прин-

ципом включає три взаємопідпорядковані та взає-
мообумовлені блоки: теоретико-методологічний,
психолого-педагогічний, технологічний. НІС розг-
лядаємо як реальну, складну, відкриту, динамічну
систему із цілеспрямованим керівництвом, а також
як таку, що розвивається.

У започаткованому дослідженні окрім мо-
делювання НІС до першочергових завдань відноси-
мо обґрунтування технології організації навчання
молодших школярів в означеному середовищі з ме-
тою виховання емоційно-вольових якостей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем органі-
зації навчально-ігрового середовища на уроках
фізичної культури з молодшими школярами.
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ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ
СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРУ В

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ РОБОТІ
СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Ківерник Олександр
Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. У статті розглядається стан впроваджування
вправ спортивного характеру (катання на санках та ходь-
ба на лижах) розділу «Виховуємо здорову дитину» про-
грами виховання дітей дошкільного віку «Малятко» в
практику роботи ДНЗ м. Чернівці.
Ключові слова: катання на санках, ходьба на лижах,
ігрові завдання.
Аннотация. Киверник А. Факторы использования уп-
ражнений  спортивного характера в физкультурно-оздо-
ровительной работе современного детского учреждения.
В статье рассматриваются факторы использования уп-
ражнений  спортивного характера (катания на санках и
ходьбы на лыжах) раздела „Воспитываем здорового ре-
бенка” программы воспитания  детей дошкольного воз-
раста „Малятко” в практике работы детских садов г.
Черновцы.
Ключевые слова: катание на санках, ходьба на лыжах,
игровые задания.
Annotation. Kivernik A.  Factors of using exercises of sports
character in physical culture-improving work of modern
children’s establishment. The article deals with the factors
of useing exercises of sports character (driving on luge and
walkings on a ski) the unit „Bring up the healthy child”
programs of education of children of preschool age
«Malyatko» in practice of k indergartens work in
Chernovtsy.
Key words: driving on luge, walking on a ski, game tasks.

Вступ.
Пріоритетність освітянської ланки у справі

становлення та розвитку нових суспільних відносин
цілком очевидна. Прогностичний науковий аналіз
тенденцій розвитку освіти засвідчує: Україна стане
неперспективною серед європейських країн, якщо
не обере стратегію удосконалення своєї системи
освіти. Отже, правомірно наголошувати на зацікав-
ленні нашої держави у побудові нових ефективних
освітніх систем, які б задовольняли запити окремої
особистості, суспільства та економіки. Адже лише
на повноцінних громадянах, якими вони стають зав-
дяки гідній освіті, тримається здорове, розвинуте й
гармонійне суспільство. Головна передумова посту-
пу України — стан інтелектуалізації нації, що ґрун-
тується на високому рівні розвитку особистості за
провідної ролі освіти. Зміни пріоритетних напрямів
у процесі реформування освіти в Україні не можуть
стояти осторонь дошкілля. Реалії сьогодення спо-
нукають науковців і практичних працівників творчо
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переосмислювати завдання, структуру та зміст на-
вчально-виховної роботи з дошкільнятами, її орган-
ізацію, види контролю й оцінки результатів. До того
ж необхідність істотних зрушень у дошкільній освіті
актуалізується вступом до першого класу школи
шестирічних учнів, а отже, забезпечення готовності
дитини до наступних змін у її соціальній позиції має
стати одним із провідних напрямів діяльності дош-
кільного навчального закладу (ДНЗ).

У Законі України «Про дошкільну освіту»
зазначено: період дошкілля є базовим етапом фі-
зичного, психологічного та соціального становлен-
ня дитячої особистості, а тому очевидною є пріори-
тетність фізичного виховання саме в цьому віці. В
контексті наступності маємо чітко усвідомити:
фізичне виховання дошкільнят здійснюється задля
його оздоровчої та  обов’язково розвивальної
функцій, завдяки чому діти набувають фізичної
готовності до навчання у школі.

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання дітей дошкільного віку, а
саме аспекти виховання дітей раннього віку вивча-
ли К.Л.Печора, Г.В. Пантюхіна, Л.Г. Голубєва та ін.;
умови впровадження фізичної культури в навчаль-
но-виховний процес дошкільної установи аналізу-
вали С.Я. Лайзане, О.Д.Вікулов, І.М.Бутін, М. Єфи-
менко, проблемою перспективного планування
основних видів рухів займались Е.С. Вільчковський,
Л.І. Пензулаєва та інші. Відтак заслуговує на увагу
запропонована Н. Гавриш ідея інтеграції різних
видів діяльності вихованців як оптимізації загаль-
ноосвітньої діяльності [6].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Визначити стан впроваджування вправ

спортивного характеру (катання на санках та ходь-
ба на лижах) розділу «Виховуємо здорову дитину»
програми  виховання дітей дошкільного віку «Ма-
лятко» в практику роботи ДНЗ м. Чернівці.

Результати дослідження.
Фізична готовність як одна з найголовні-

ших складових загальної готовності до шкільного
навчання визначається станом здоров’я майбутнь-
ого першокласника, рівнем його рухових умінь,
розвитком фізичних якостей, сформованістю само-
обслуговувальних та культурно-гігієнічних нави-
чок, правильної постави, самостійністю і творчі-
стю в руховій сфері.

Завдання та зміст фізичного виховання в
дошкільних навчальних закладах визначаються ви-
могами Базового компонента дошкільної освіти в
Україні, чинними програмами розвитку, навчання та
виховання дітей дошкільного віку „Малятко”, „Ди-
тина”, „Українське дошкілля”.

Цьому слугують розмаїття форм фізвихо-
вання дошкільнят та систематичність його здійснен-
ня. Колектив кафедри фізичного виховання Черні-
вецького національного університету ім . Ю.

Федьковича впродовж останніх років співпрацює з
міським управлінням освіти з питань  ефективності
цієї роботи. Пошук зорієнтованої до активної рухо-
вої діяльності як педагогічно керованої, так і само-
стійної визначено завданням цієї співпраці. Розроб-
лені педагогами заняття просто неба з чіткою
спортивною направленістю за темами: ходьба на
лижах, кросова підготовка (розвиток витривалості),
спортивні ігри (футбол, волейбол, софтбол), а також
плавання, за допомогою викладачів кафедри фізич-
ної культури та валеології під час практики студентів
спеціальності „Теорія та методика середньої освіти.
Фізична культура”. На базі ДНЗ № 30 та 17 м.
Чернівці, проведено студентську практичну конфе-
ренцію „Модель дня здоров’я в дошкільному зак-
ладі”. Розроблені рекомендації доведено до широ-
кого впровадження фізкерівникам і вихователям
ДНЗ м. Чернівці, а також опрацьовані на засіданнях
методичних об’єднань дошкільних навчальних зак-
ладів у 2004-2005 навчальному році. Цікаві авторські
знахідки щодо активного впровадження систему
фізичного виховання дітей ігрового методу навчання
рухових дій, куди входять: рухливі ігри та ігри з еле-
ментами спорту, імітаційні вправи, елементи плас-
тичних етюдів, пантоміма та шаради в рухах, танцю-
вальні експромти тощо.  Емоційно насичені
фізично-ігрові вправи стимулюють інтерес дитини
до виконання тих чи інших дій; образність розучу-
ваних рухів сприяє усвідомленому засвоєнню техн-
іки їх виконання, що активізує рухову  діяльність та
фізичний розвиток дошкільнят.

В дошкільному віці закладаються основи
правильної техніки виконання вправ спортивного
характеру, розвиток фізичних якостей, формуються
морально-вольові якості, які дозволяють в подаль-
шому успішно займатись різними видами спорту.
Програмою виховання в дитячому садку «Малятко»
передбачено заняття такими вправами спортивного
характеру: катання на санках, ходьба на лижах, ков-
занах, плавання, бадмінтон та інші. Вони урізнома-
нітнюють діяльність дошкільнят, збагачують рухо-
вий досвід, сприяють підвищенню рівня фізичної
підготовки.  Найістотніші особливості вправ
спортивного характеру-їх комплексний вплив на
організм дитини [4].

Розглянемо деякі вправи спортивного харак-
теру та найпростіші способи їхнього вивчення дітьми
дошкільного віку, а саме катання на санках та ходьбу
на лижах. Необхідно наголосити, що саме цими ви-
дами спорту разом з батьками найчастіше займають-
ся дошкільнята під час  прогулянок та  відпочинку.
Визначимо оздоровче й виховне значення цих видів
вправ спортивного характеру: виходячи на гірку, на
приклад, з санками, дитина дістає певне фізичне на-
вантаження (посилюється кровообіг, процес дихан-
ня та обміну речовин). Спускаючись з гірки, привча-
ються переборювати відчуття страху, набувають
уміння володіти собою, отримають емоційне задово-
лення. Катаючись з гірки на лижах, виявляють
рішучість, сміливість, кмітливість тощо. Отже, на тлі
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позитивних емоцій, отримуваних у процесі фізичного
виховання під керівництвом дорослого, а також влас-
них знахідок і досягнень дитина фізично зростає.
Ефективність цього забезпечує цілісний розвиток ди-
тячого організму, в основі якого лежить безперерв-
ний взаємозв’язок діяльності всіх органів та систем.
Крім того, під час катання необхідно дотримуватись
певних правил безпеки: привчатися чекати своєї чер-
ги, з’їжджати, коли доріжка вільна та інше. А в ре-
зультаті дошкільнята стають уважнішими, дисциплі-
нованими, обережними.

Цікавими, на наш погляд, є рекомендовані
ігрові завдання, що використовувались на заняттях
з фізичного виховання, прогулянках в режимі уста-
нови, прогулянках з батьками, зимових розвагах,
днях здоров’я. Наводимо деякі з них: „Підніми пред-
мет”, „Сніговик”, „Арка”, „Хто швидше”, „ А ми
далі”. Завдання та ігри на лижах:  „Таємничі сліди”,
„Ширше крок”, „Пройди у ворітця”, „Ланцюжок”,
„Три ноги”, „Біатлон”, „Паровоз” та інші [2].

Для активного залучання батьків до участі
в навчанні дітей пропонуємо тематичні бесіди, прак-
тичні заняття, розваги та змагання. Адже одним із
спонукальних мотивів активізації рухової діяльності
дитини крім вродженої потреби в русі, зацікавле-
ності змістом цієї діяльності, визнано наслідування
дій однолітків та дорослих, бажання досягти пев-
них результатів, можливість самоствердитись у тому,
що вдається найкраще. Наведемо для прикладу схе-
му тематичної бесіди з батьками: історія виникнен-
ня лижного спорту, відомі українські спортсмени;
правила добору лиж та палиць за зростом дитини;
кріплення лиж до взуття, правила переносу лиж;
вимоги до одягу та взуття; правила зберігання лиж
та догляд за ними; основи техніки способів пересу-
вання на лижах, поворотів, гальмуванні, підйому та
спуску з гори; методичні рекомендації щодо навчан-
ня дітей різного віку; правила вибору місцевості для
занять; рекомендована тематична література [3].

За вимогами програми виховання дітей
дошкільного віку «Малятко» вправи спортивного
характеру (ходьба на лижах) розпочинають навчати
в другий молодший групі (четвертий рік життя):
надівати та знімати лижі, ставити їх на місце, ходи-
ти на лижах ковзним кроком без палиць. Для вихо-
ванців середньої групи вимоги ускладнюються: хо-
дити на лижах одним за одним, виконувати поворот
переступанням на місці, вправо і вліво, кругом в
обидві сторони, підніматись на гірку ступаючим
кроком, напівялинкою, спускатись з гірки. Само-
стійно брати і ставити лижі на місце; знімати і надя-
гати, переносити лижі під рукою. Проходити на ли-
жах 800-1200 м. В старшій групі до вище вказаних
вправ додаються сходження на гірку драбинкою й
спускання зі схилу в середній стійці, відповідно
збільшується відстань ходьби на лижах до 1,5 км у
повільному темпі.

Проаналізуємо стан впроваджування вправ
спортивного характеру (катання на санках та ходьба
на лижах) розділу «Виховуємо здорову дитину» про-

грами  виховання дітей дошкільного віку «Малятко»
в практику роботи ДНЗ м. Чернівці. За даними ста-
тистичного збірнику „Освіта Чернівеччини” 2005
року в м. Чернівці працює 52 ДНЗ, завантаженість
дитячих установ становить 124 на 100 місць. В да-
них установах працює 18 фізкерівників. В достатній
кількості стандартне обладнання та устаткування,
впорядковані та обладнанні спортивні майданчики
або спортивні зони при кожній установі, організовані
окремі спортивні зали при 37 установах.

Висновки.
Проте, проаналізувавши плани роботи ДНЗ

за розділами програми «Малятко», визначаємо, що
в 15 дошкільних навчальних закладах проводиться
навчання техніці виконання вправ спортивного ха-
рактеру, а саме катання на санках та ходьбі на ли-
жах, проводяться зимові розваги та свята, зимові
лижні переходи, в 12 установах використовується
катання на санках та зимові пішохідні переходи,
розваги, а решта установ міста роботу спортивного
характеру (зимові види спорту) не планують взагалі,
або планують лише під час прогулянок, використо-
вуючи санки, що вихованці принесли з дому. При-
чинами педагоги вказують перш за все відсутність
лижного інвентарю або незадовільний його стан,
відсутність сучасної методичної літератури, низький
рівень особистої підготовки в даних вправах.

Специфікою фізичного виховання в дитсад-
ку є його пріоритетність в освітньо-виховному про-
цесі. Тож усі форми фізичного гарту дошкільнят
мають здійснюватися як самостійні заходи задля
оптимальної рухової активності та фізичного роз-
витку дітей. Водночас цілком правомірно викорис-
товувати різні види рухової діяльності в ході реалі-
зації завдань з інших розділів програми. Актуалізації
знань, умінь та навичок дошкільнят, їхніх досягнень
у руховій сфері сприяє залучення їх до планування
та моделювання рухових завдань (на прогулянці, під
час пішого переходу), варіантів їх виконання. Ак-
тивність та самостійність дітей у здобутті рухового
досвіду сформують у них здатність виробляти ідеї,
користуватися власним досвідом, передбачати ре-
зультати. Все це позначиться на рівні рухової ком-
петентності, на формуванні активної життєвої по-
зиції, що стане вагомим надбанням для успішного
переходу до навчальної діяльності у школі. Засто-
сування дієвих засобів фізичного гарту забезпечує
реалізацію діяльнісного компонента фізичної осві-
ти, її розвивальної функції.

Надалі варто проаналізувати роботу по фор-
мування у дошкільнят уявлень про власний організм,
про чинники здоров’я, адже свідоме ставлення до
його збереження та зміцнення — прерогатива ви-
ховного процесу в ДНЗ.
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Анотація. Вивчений стан здоров’я спортсменів Мико-
лаївської області. Визначені рівні захворюваності і трав-
матизму серед них та роль обласного лікарсько-фізкуль-
турного диспансеру в медичному обслуговуванні
спортсменів області, фізичної і психічної підготовки їх
до змагань.
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фізкультурний диспансер.
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денко А., Главатый С., Бирюк С. Областной врачебно-
физкультурный диспансер в системе физической реа-
билитации  спортсменов  Николаевской  области .
Изучено состояние здоровья спортсменов Николаевс-
кой области . Определены уровни заболеваемости  и
травматизма, а также роль областного врачебно-физ-
культурного диспансера  в медицинском  обслуживании
спортсменов области, физической и психической под-
готовки их к соревнованиям.
Ключевые слова: физическая  культура, спорт, лечебно-
физкультурный диспансер.
Annotation. Kiselev A., Kulakov E., Maiorov V., Rudenko
A., Glavatyi S., Biryuk S. Regional medical - sports clinic
in system of physical rehabilitation of sportsmen of the
Nikolaev area. The state of health of the highest level of
the Mykolaiv region is studied. The levels of illnesses and
traumatism and the role of the regional medical-phisical
hospital the medical service of the sportsmen of the region,
their phisical and phsychical preparation for competition
are defined.
Key words: phisical culture, sport, medical-phisical hospital.

Вступ.
Європейська політика досягнення здоров’я

для всіх на двадцять перше століття визначає, що
здоров’я – це стан повного фізичного, психічного
та соціального благополуччя. Це визначення було
затверджено і Всесвітньою Організацією Охорони
здоров’я (ВООЗ). Поняття про здоров’я стає більш
повним і зрозумілим, якщо воно доповнюється ду-
ховним благополуччям, можливістю відтворення
функцій та інтегруючій здатності цілісного організ-
му, як системи надійно пристосованої до умов зовн-
ішнього середовища.

В процесі життя людина постійно зазнає
впливу соціальних факторів, чинників ризику зовн-
ішнього середовища. Особливого значення на сьо-
годні набули паління, алкоголь, наркотики, стреси,

відсутність фізичної активності, несприятливий еко-
логічний стан та інші.

Стан здоров’я осіб, які займаються фізич-
ною культурою і спортом до останнього часу не були
предметом достатнього поширення і вивчення. Ось
чому в Україні було прийняте спеціальне рішення
про створення Державного центру спортивної ме-
дицини – по координації взаємодії між науково-дос-
лідними інститутами Академії Медичних наук,
Міністерством охорони здоров’я, Державним комі-
тетом спорту та іншими установами в розв’язанні
проблем підвищення спортивної майстерності та
поліпшення здоров’я населення України. Цьому пи-
танню був присвячений і наказ міністра охорони
здоров’я за №400 від 30 листопада 1997 року.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити роль облас-

ного лікарсько-фізкультурного диспансеру м. Мико-
лаєва в організації методичної і лікувально- проф-
ілактичної роботи серед спортсменів Миколаївської
області в динаміці за 10 років (1995-2005 рр.).

Результати дослідження.
Встановлено, що обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер – це єдина спеціальна
організація в області, яка в своєму складі має 13
лікарів різних спеціальностей: з них 7 лікарів
спортивної медицини, всі інші – спеціалісти вузько-
го профілю. У штаті – 12 ставок середнього медич-
ного персоналу, з яких дві посади масажистів. Дис-
пансер має кабінети для лікарів спортивної
медицини, спортивний зал, кабінет відновлюваль-
ного лікування, іглорефлексотерапії, функціональ-
ної діагностики, фізіотерапевтичний кабінет і
клінічну лабораторію.

Згідно наказу міністра охорони здоров’я
України “Про вдосконалення лікарсько-фізкультур-
ної служби” та розпорядження Миколаївської облас-
ної державної адміністрації за №650 від 17 листо-
пада 1997 року “Про план заходів по підготовці і
участі спортсменів Миколаївської області в зимових
і літніх Олімпійських іграх, Паралімпійських іграх,
Всесвітніх іграх глухих, спеціальних олімпійських,
чемпіонатів світу і Європи”, обласний диспансер
забезпечив облік та медичний огляд 19658 (9573 з
м. Миколаєва) осіб, які займаються фізичною куль-
турою та спортом.

Після детального огляду було взято на облік
19658 осіб, які мали відповідний спортивний роз-
ряд (табл. 1), на них була заповнена диспансерна
картка “Лікарська контрольна картка фізкультурни-
ка” – форма 277.

Розробка отриманих карток здійснена за
віком, статтю, спортивними розрядами. З 19658 осіб,
що займаються фізичною культурою і спортом,
пройшли комплексний медичний огляд з функціо-
нальними методами дослідження 18307 осіб. Взято
на диспансерний огляд 18111, серед яких спорт-
сменів збірних команд 137, спортсменів училища
фізичної культури 424, спортсменів дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл 13429, спортсменів клубних
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команд 4041, спортсменів інших категорій 179.
Серед спортсменів, які знаходяться на об-

ліку і пройшли поглиблений медичний огляд та
функціональні дослідження: 188 спортсменів (біля
5%) складали майстри спорту, 385 – кандидатів у
майстри спорту (10%), 34 – майстри спорту міжна-
родного складу (0,8%), 480 – спортсмени першого
розряду (12%).

Результати поглибленого медичного огляду
показали, що серед  спортсменів 518 хворих, що
складало 133 захворювання на 1000 спортсменів.
Серед захворювань 53,9% складали травми, 31% -
хвороби внутрішніх органів і систем, 28% - невро-
логічні хвороби, 15,7% - хвороби вуха, горла і носа,
2,5%  - хвороби органів зору. В той же час захворю-
ваність спортсменів м. Миколаєва складала 541,1 на
1000 спортсменів, що в 4 рази перевищує показник
в цілому по області. Слід зауважити, що максималь-
на кількість захворювань припадала на спортсменів
дитячих спортивних шкіл.

Причини захворювань та травм ми розпод-
іляли на дві групи. До першої групи відносилися
чинники впливу навколишнього середовища – спа-
лахи грипу і різних інфекцій, які на фоні стану ви-
сокого тренувального процесу призводили до пев-
них змін реактивності організму спортсмена та
обумовлювали зниження опірності до шкідливої дії
зовнішнього середовища.

Другу групу складали чинники, які пов’я-
зані зі спортом безпосередньо. Це і неправильна
методика тренувального процесу, недостатня інди-
відуалізація тренування, неправильна поведінка
спортсмена, порушення режиму, форсування трену-
вання з максимальним навантаженням без достат-
ньої загальної фізичної підготовки, участь у трену-
ванні або зборах в хворобливому стані, несприятливі
умови тренувального процесу.

Значне місце серед захворювань спортсменів
належить хронічним інфекціям: тонзиліти, отити,
бронхіти, фурункульоз, каріозні зуби. Наявність
інфекцій, нажаль, спортсменами не бралася до ува-
ги. За даними спостережень (Ю.М.Шайкайц, В.А.-
Левандо, Є.І.Мелготіна, Н.Д.Граєвська, Г.М.Кука-
левський та ін.) наявність хронічних інфекцій може
призвести до змін в органах і системах і негативно
впливати на спортивні результати. Вогнища інфекцій,

які не проявляють себе у стані спокою і звичайних
навантаженнях, привели під час великих та інтенсив-
них навантажень до ураження найбільш інтенсивно
працюючого органу – серця. Хронічна перенапруга
серця проявлялася у вигляді різних варіантів дист-
рофії серцевих м’язів, хоча суб’єктивно спортсмени
скарг не пред’являли, але зміни на ЕКГ свідчили про
дистрофію. У 14 спортсменів спостерігалося підви-
щення артеріального тиску – гіпертонія, причиною
якої була нервово-психічна перенапруга.

Під час занять фізичними вправами велике
навантаження лягає на опорно-рухомий апарат, при-
чому в залежності від техніки виконання спортив-
ного руху тканина опірно-рухомого апарату піддаєть-
ся тиску, ударам, скрученню та розтягненню. При
систематичному перенапруженні, внаслідок пошкод-
жень і мікротравм, а також при несприятливому
впливу довготривалих асиметричних статичних і
динамічних спортивних навантажень у спортсменів
спостерігалися патологічні порушення і захворюван-
ня опорно-рухового апарату, які носили дегенератив-
но-дистрофічний характер (у 20 спортсменів).

Серед травм спостерігалися частіше запа-
лення м’язів (міозити), розтягнення зв’язок, запален-
ня суглобів (артрити), травми м’язів, суглобів і
кісток. Аналіз спортивних травм показав, що най-
менша кількість припадає на майстрів спорту (1,7%)
і кандидатів у майстри спорту (6,45%). Значну
кількість травм складали спортсмени ДЮСШ. Ха-
рактер травм тісно пов’язаний з видом спорту. На
першому місці були футболісти та спортсмени-ігро-
вики, травми яких складали 23% від загальної
кількості травм. По даним спостережень З.С.Миро-
нової, Д.З.Хейфеца, В.К.Добровольського, В.Л.Се-
ребреннікова та інших травматичні ушкодження у
футболі і спортивних іграх займають значне місце у
загальній структурі спортивного травматизму. Се-
ред них 39,6% складали удари, 21,6% вивихи і по-
шкодження суглобів, 15% рани, спадини і потертості.

Серед легкоатлетів частіше спостерігалися
травми стоп і гомілковостопного суглобу. У стри-
бунів у довжину – травми ліктьового і променево-
зап’ястного суглобів, розтягнення зв’язкового апа-
рату суглобів.  У бігунів на короткі дистанції
спостерігалися розриви окремих м’язових волокон
двохголового м’язу стегна і відриви кісткових плас-

Перелік спортсменів Пройшли медичний 
огляд 

Взято на 
диспансерний 
огляд 

Виявлено 
хворих 

Всього спортсменів, з них 18307 18111 518 
Спортсменів збірних команд України 137 137 17 
Спортсменів училищ фізкультури 425 424 36 
Спортсменів ДЮСШ 13704 13429 3403 
Спортсменів клубних команд області 4093 4041 22 
Спортсменів, які не увійшли до складу 
збірних команд 98 98 21 

Інші спортсмени 87 81 19 
 

Таблиця 1
Результати огляду спортсменів
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тин у місці прикріплення сухожилків м’язів.
У баскетболістів та волейболістів переваж-

на більшість травм припадала на кисті (17%), від 15
до 19% складали спадини, потертості, рани, ушкод-
ження м’язів, суглобів верхніх і нижніх кінцівок.

Серед усіх травм  була значна кількість
травм, що супроводжувалась закритими пошкоджен-
нями, 19% з яких складали надриви, розриви м’язо-
вих фібрілій, м’язів і зв’язок. Відкриті травми, що
супроводжувалися переломами кісток з тривалою
втратою працездатності і навіть інвалідністю, скла-
дали 0,4% від загальної кількості усіх травм. Важкі
травми з тривалою непрацездатністю та інвалідні-
стю частіше всього спостерігалися серед спорт-
сменів-велосипедистів, спортсменів водних видів
спорту, футболістів. Основними причинами важких
травм були: неправильна методика тренувального
процесу, недостатня індивідуалізація тренування,
неправильна поведінка спортсмена, порушення ре-
жиму, форсування тренувань з максимальним наван-
таженням без достатньої фізичної підготовки, участь
у тренуванні або у зборах в хворобливому стані,
несприятливі умови тренувального процесу та гру-
ба дія супротивника.

Висновки.
Проведене дослідження дозволяє зробити

наступні висновки:
1. Спортивна майстерність досягається нелегко.

Перемоги і медалі досягаються великою ціною,
а під час і здоров’ям. В процесі тренувань і зма-
гань організм спортсмена піддається постійним
фізичним, психічним і критичним навантажен-
ням, які вимагають методичної та медичної до-
помоги лікаря спортивного профілю. Спортсме-
ну без порад з питань спортивної медицини
обійтися неможливо. Лікар знайомий з всіма
досягненнями сучасної медичної і спортивної
науки в змозі надати необхідну медичну допо-
могу або пораду.

2. Кризові явища в державі призвели до погіршен-
ня життя людей, негативних явищ демографіч-
них процесів. Проблеми фізичного здоров’я,
його охорона вимагають від усіх нас, і особли-
во медичної служби, структурних підрозділів
обласного лікарсько-фізкультурного диспансе-
ру розповсюдження свого впливу на всі прошар-
ки населення.
Подальші дослідження передбачається

провести у напрямку вивчення інших проблем
фізичної реабілітації спортсменів.
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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
НА СТАН НЕРВОВО–М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
ХВОРИХ НА СПАСТИЧНИЙ АТОНІЧНИЙ

КОЛІТ
Козловська О.С.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Захворювання товстої кишки на даний час
лишаються  найменш вивченим розділом гастроенте-
рології. Дана робота передбачає  розробку та апроба-
цію методів лікування  при хронічному коліті.
Ключові  слова: хронічний коліт, лікувальна фізична
культура, фізична реабілітація.
Аннотация. Козловская О.С. Влияние средств физичес-
кой реабилитации на состояние нервно-мышечной сис-
темы больных на спастичный  атонический колит. Забо-
левания толстого кишечника на сегодня остаются
наименее изученным разделом гастроэнтерологии. Дан-
ная работа  предполагает разработку и апробацию ме-
тодов лечения при хроническом  колите.
Ключевые слова: хронический колит, лечебная физичес-
кая культура, физическая  реабилитация.
Annotation. Kozlovskaya O.S. Influence of means of
physical rehabilitation on a condition of nervous - muscular
system of patients on spastic atonic colon. Deseases of
intestinum crassum remain at present the less investigated
field of gastroenterology. Chronik colit is one of the most
spread and frequent diseases of intestinum crassum. This
work deals with development and implementation of
methods of curing at chronic colit.
Key words: chronik colit, physical rehabilita tion,
therapeutic physical training.

Вступ.
Поширеність хронічного коліту в Україні

становить майже 6 тисяч на 10 тисяч населення [4].
На сьогодні проблема патогенезу хронічного коліту
залишається багато суперечливих питань, а лікуван-
ня його є однією з найважливіших завдань у гастро-
ентерології [1,3,4].

Велика розповсюдженість хронічного колі-
ту в сучасному суспільстві дозволяє віднести його
до хвороб цивілізації [1,2,4]. Незадовільні резуль-
тати лікування, збільшення випадків хірургічних
втручань, зловживання пацієнтами закріплюючих чи
проносних засобів привертають увагу лікарів до цієї
проблеми [3,4].

Діагностика  хронічного коліту досить
складна. Водночас можливість впливу на цей пато-
генетичний механізм за допомогою лікарських пре-
паратів, лікувальної фізичної культури та лікуваль-
ного масажу може позитивно вплинути на перебіг
хвороби [3,5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного інституту фізичної
культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити співвідно-

шення між тонусом м’язів та станом хворих жінок
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40-50 років, які хворі хронічним колітом.
Завдання дослідження.

1. Проаналізувати теоретико-методичні основи
засобів фізичної реабілітації для осіб з патоло-
гіями шлунково – кишкового тракту.

2. Визначити залежність між тонусом м’язів та
станом жінок 40-50 років хворих хронічним
колітом.

3. Порівняти вплив загальнорозвиваючих та спец-
іальних вправ на функціональний стан  жінок
40-50 років хворих  хронічним колітом.
Методи дослідження. Аналіз літературних

джерел,  міотонометрія, методи математичної
статистики.

Організація дослідження. Дослідження про-
водилися на базі гастроентерологічного центру м.
Львова. В дослідженні брали участь 28 жінок, які
хворі хронічним колітом. З них було сформовано кон-
трольну та порівняльну групи. У контрольній групі
заняття з лікувальної фізичної культури та лікуваль-
ного масажу проводились за класичною методикою,
у порівняльній групі ми застосовували лікувальну
фізичну культуру, запропоновану нами, суть якої по-
лягає у застосуванні спеціальних вправ з полегше-
них вихідних положень. Спеціальні вправи викону-
вались в контрольованому поєднанні з диханням.

Результати дослідження.
Ми застосовували метод функціонального

м’язового тестування для визначення ефективності
впливу класичної методики лікувальної фізичної
культури та методики запропонованої нами. Нами
були обстежені показники тонусу косого м’язу жи-
вота. На початку дослідження спостерігався підви-
щений тонус косого м’язу живота при спастичному
коліті, при атонічному коліті тонус м’язів був зни-
жений порівняно з показниками літературних даних
[6] Протягом 8-ми тижнів, три рази на тиждень про-

водилась лікувальна фізична культура в контрольній
та порівняльній групах. При спастичному коліті
спеціальні та загальнорозвиваючі вправи були на-
правлені на розслаблення м’язів черевного пресу, а
при атонічному коліті – на підвищення тонусу цих
м’язів. Порівняно з початковими даними, наприкінці
дослідження хворих атонічним колітом ми спостер-
ігаємо збільшення тонусу напруження косого м’язу
живота у контрольній групі на 4 міотони, у по-
рівняльні групі на 10 міотон (р<0,05), рис. 1. У хво-
рих спастичним колітом спостерігаємо зменшення
тонусу розслаблення косого м’язу живота у конт-
рольній групі на два міотони, у порівняльній групі
на 5 міотон (р<0,05), рис. 2.

Висновки:
1. Аналіз науково–медичної літератури по-

казав, що вчасно не вилікуваний хронічний коліт
веде до серйозних порушень; сучасна медицина в
комплексному лікуванні застосовує лікувальну
фізичну культуру. Фізичні  вправи мають підбира-
тися відповідно до форми коліту.

2. Визначено, що застосовуючи спеціальні
фізичні вправи відповідно до форми коліту, рефлек-
торно знижується тонус товстого кишківника при
спастичному коліті, при атонічному фізичні вправи
діють тонізуючи і, відповідно, підвищується тонус
товстого кишківника.

3. Після застосування методу функціональ-
ного м’язового тестування порівняно з початкови-
ми  даними, наприкінці дослідження хворих атоніч-
ним колітом ми спостерігаємо збільшення тонусу
напруження косого м’язу живота у контрольній групі
на 4 міотони, у порівняльні групі  на 10 міо-
тон(р<0,05). У хворих спастичним колітом спостер-
ігаємо зменшення тонусу розслаблення косого м’я-
зу живота у контрольній групі на два міотони, у
порівняльній групі на 5 міотон (р<0,05).

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
засобів фізичної реабілітації на стан нервово–м’я-
зової системи хворих на спастичний атонічний коліт.

Література
1. Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хво-
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Рис. 1. Показники косого м’язу живота хворих
атонічним колітом контрольної та порівняльної
груп на початку та наприкінці дослідження: ряд
1. – на початку дослідження, контрольна група;
ряд 2. - наприкінці дослідження, контрольна гру-
па; ряд 3. – на початку дослідження, порівняльна
група; ряд 4.- наприкінці дослідження, порівняль-
на  група; ТС – тонус спокою; ТН – тонус  напру-
ження; ТР - тонус розслаблення; АН – амплітуда
напруження; АР – амплітуда розслаблення; АТ –

амплітуда тонусу.

Рис. 2. Показники косого м’язу живота хворих
спастичним колітом контрольної та порівняльної
груп на початку та наприкінці дослідження.
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ
ФУТБОЛІСТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ЗА
ДОПОМОГОЮ БДЕЛОТЕРАПІЇ
Кравченко А.І., Кравченко І.М.
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка

Анотація. У статті пропонується новий підхід до віднов-
лення і підтримки працездатності футболістів з вадами
зору із застосуванням бделотерапії. Дається загальна
характеристика біологічно активних речовин, що їх
виділяє п’явка.
Ключові слова: працездатність, корекція, футболісти з
вадами зору, бделотерапія.
Аннотация. Кравченко А.И., Кравченко И.Н. Коррек-
ция физического состояния футболистов с дефектами
зрения с помощью бделлотерапии . В статье предлага-
ется новый подход к восстановлению и поддержке ра-
ботоспособности  футболистов с дефектами зрения с
применением  бделлотерапии. Приводится общая харак-
теристика биологически активных веществ, которые
выделяет пиявка.
Ключевые слова: работоспособность, коррекция, фут-
болисты с дефектами зрения, бделлотерапия.
Annotation. Kravchenko A., Kravchenko I. Correction of
physical state of footballers with sight defects with the help
of bdellotheraphy. A new approach to the renewal and
supporting of footballers with sight defects with usage of
gіrudotherapy is described in this article. The common
characteristic of biological active substances, produced by
hirodo medicinalis is described in it.
Key words: physical activity, correction, footballers with
sight defects, bdellotheraphy.

Вступ.
Для підтримки працездатності спортсменів

з обмеженими можливостями, які займаються фут-
болом, і прискорення процесів відновлення після
великих фізичних навантажень, при гострому і хро-
нічному стомленні, перевтомі, хворобливому стані
ми застосовували бделотерапію.

Бделотерапія, або гірудотерапія (від лат.
«гірудо» і грецьк. «бдело» – п’явка), відома з древніх
часів. П’явок поряд із кровопусканням застосову-
вали для лікування різних захворювань. Протягом
багатовікової історії свого розвитку бделотерапія
зазнала певних змін. Інтерес до цього виду лікуван-
ня то посилювався, то слабшав. Особливо широко-
го визнання бделотерапія набула в середині ХVІІІ й
у першій половині XIX ст.

З-поміж інших природних засобів п’явка
виділяється універсальністю дії. У ній зосереджені

всі необхідні для життєдіяльності активні  речови-
ни. Для того щоб скласти  лікарський збір із рослин,
іноді доводиться змішувати у певних пропорціях
кілька трав, після чого їх треба відварювати, кип’я-
тити, настоювати, не забуваючи, що кожен трав’я-
ний настій має обмежений термін придатності. А в
п’явці всі необхідні для лікування будь-якого захво-
рювання речовини скомпоновані природою, і зали-
шається тільки, залежно від особливостей хвороби,
приставляти п’явок до тих або інших точок людсь-
кого тіла, щоб нормалізувати його функції, позба-
вити від болю, відновити контакт людини з обмеже-
ними можливостями із середовищем проживання.

Сучасні дослідники довели, що п’явку вар-
то розглядати як єдиний живий, досить складний і
своєрідний неспецифічний подразник щодо органі-
зму людини в цілому, а не просто локальний  спосіб
механічного видалення крові з капілярів над відпо-
відним «проблемним» органом. Сьогодні визнано,
що п’явки – це єдиний засіб кровопускання на рівні
мікроциркуляторного русла як системи (термін, вве-
дений у фізіологію в 1954 році завдяки роботам ви-
датного радянського вченого А.Чернуха і його по-
слідовників). Саме тут відбуваються важливі для
організму обмінні процеси: постачання живильних
речовин до кліток і тканин та виведення з них шлаків,
відходів через капіляри, артеріоли, лімфатичні су-
дини й венули. А.Чернух з’ясував, що саме пору-
шення мікроциркуляції складає підґрунтя численних
уражень тканин і органів, хвороб організму в ціло-
му, а не одного тільки проблемного органу. На це
ще в XIX столітті звертали увагу фізіологи К. Бер-
нар і Е. Старлінг, а наш сучасник А.С.Залманов знач-
ну частину життя присвятив вивченню мікроцирку-
ляції, вважаючи її розлади «епіфеноменом різних
картин хвороб, одним з основних елементів глибо-
ких дисфункцій хворого організму». Він уперше ввів
термін «капіляротерапія» на позначення методів ко-
рекції мікроциркуляції.

Нині чітко встановлено, що в місці розміщен-
ня п’явки мікросудини розширюються, а у віддале-
них ділянках – звужуються, забезпечуючи відтік крові
з глибоко розташованих органів, що в минулому
столітті встановив Г.Захар’їн під час клінічних спос-
тережень, а згодом науково довела С.Заславська. Ком-
плексна дія рефлекторних, судинних і гуморальних
механізмів, морфологічні, хімічні та біохімічні зміни
складу крові сприяють відновленню порушеної фізіо-
логічної сукупності пристосувальних реакцій орган-
ізму до максимального обмеження або усунення впли-
ву на нього різних патогенних чинників зовнішнього
чи внутрішнього середовища. Наслідком лікування
п’явками є відновлення сталості організму (гомеос-
тазису), наприклад, температури тіла, артеріального
кров’яного тиску, вмісту глюкози в крові, а отже, по-
рятунок людини від недуги.

Важливим механізмом дії бделотерапії є її
рефлекторний вплив на організм – місцевий і загаль-
ний. Його варто розглядати з позицій призабутих,
на жаль, учень І. Павлова, І. Сєченова і теорії домі-
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нанти Ухтомського-Введенського. Цей механізм на-
бирає сили з моменту дражливого укусу п’явки, коли
починають діяти активні речовини, що вводяться
біологічно. Імпульси за зонами Захар’їна-Геда пе-
редаються у визначені сегменти спинного мозку,
рефлекторно змінюючи функції вегетативної та цен-
тральної нервової системи. Імпульси, як вважав Г.
Щоголев, зі збудженої ділянки безперервно надхо-
дять до центральної нервової системи і, накопичу-
ючись, мобілізують сили організму на боротьбу з
нібито виниклою загрозою для нього.

Дія п’явок, в остаточному підсумку, зале-
жить від сили подразнення й індивідуальної сприй-
нятливості організму. У зв’язку з цим важливо зна-
ти  та  спостерігати  на  практиці,  які  зміни
відбуваються після різних за силою подразнень у
різних системах організму. Сильне подразнення при
одній і тій самій хворобі може справити позитив-
ний вплив або заподіяти значну шкоду, коли реко-
мендоване подразнення меншої інтенсивності.
Тому подразнення, як і відтік крові з капілярів
віддалених ділянок, буде тим сильнішим, чим
більша кількість проколів зроблена в одному місці
на тілі людини. Це відбувається за рахунок ушкод-
ження шкіри від п’явок, що присмокталися, через
біль і набряк від кожного проколу. Біль, почервон-
іння, припухлість, що залишаються після відпаді-
ння п’явок, спричиняють у людини хворобливий
стан, штучний і рятівний, якщо всі вимоги дотри-
мано. Варто враховувати, що при малій кількості
п’явок ранки від їхніх укусів недостатньо подраз-
нюють шкіру і справляють рефлекторний вплив, а
малий відтік крові не може перешкодити запален-
ню. Численні ж проколи та, відповідно, велике кро-
вовибирання зумовлюють сприятливий зворотний
плин запального процесу.

Біологічно активні речовини, що їх проду-
кує п’явка, активізують імунну систему організму
[6; 8]. Патогенні мікроорганізми в крові людини (зо-
лотавий стафілокок, гемолітичний стрептокок, че-
ревнотифозна паличка бліда) не тільки пригнічують-
ся, але і знищуються нейтрофільними лейкоцитами
внаслідок відновлення або підвищення їхньої здат-
ності захоплювати та перетравлювати мікроби й за-
лишки зруйнованих клітин у крові [9; 10].

За даними Н. Шишкіної, здатність поглина-
ти мікроби (фагоцитарна активність) нейтрофілів
при лікуванні п’явками підвищується вдвічі-втричі.
Ці ж процеси спостерігаються і в організмі самої
п’явки. Очищення висмоктаної крові від мікроор-
ганізмів відбувається не тільки внаслідок фагоци-
тозу в її кишковому каналі, але і за рахунок такої
самої дії бактерії-симбіонта, що живе в ньому ж.
Вона виділяє практично той самий спектр біологіч-
но активних речовин, що і п’явка , і навіть у
мінімальній дозі затримує ріст патогенних мікроор-
ганізмів. Завдяки цьому поглинена п’явкою кров
убезпечується від гнильних процесів [8; 9].

Крім вищезазначеного, п’явки володіють
здатністю протидіяти згортанню крові, розсмокту-

вати тромби та попереджати їх утворення. Біологіч-
но активні речовини, що їх продукує п’явка, зніма-
ють спазм судин, покращуючи постачання тканин
киснем та іншими живильними речовинами, розши-
рюючи судини, знижуючи артеріальний тиск, справ-
ляють проти-набряковий і знеболювальний вплив.
П’явки сприяють очищенню організму від шлаків,
отруйних речовин, на що вказував ще Авіценна у
«Каноні лікарської науки». Важливою особливістю
бделотерапії є налагодження порушених міжсистем-
них взаємодій в організмі, чого не можна досягти
жодними іншими способами.

Підставою для застосування бделотерапії в
роботі з футболістами, які мають вади зору, є те, що
її здавна застосовують в офтальмології. М. І. Пиро-
гов був першим фахівцем, який застосовував бдел-
лотерапію в цій галузі медицини. Він почав вивчати
наслідки вогнепальних поранень в умовах польово-
го шпиталю, і його досвід використовувався інши-
ми для лікування травм ока [1; 4; 7]. Пізніше було
встановлено, що після бделотерапії знижується внут-
рішньоочний тиск, зменшуються набряк райдужної
оболонки і напруження стінок судин. Крім того,
відзначене посилення дії мідріатиків – препаратів,
що розширюють зіницю: гомотропіну, скополаміну,
мезатону [6; 8; 10].

На думку Т. С. Семікової, застосування ме-
дичних п’явок виявляється ефективним при ліку-
ванні макулярного набряку і відшарування ідіопа-
тичної сітківки. Практика свідчить, що бделотерапію
можна використовувати з метою  психологічної ко-
рекції та при мігрені [3; 5; 7].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчити вплив бдело-

терапії на організм футболістів з вадами зору про-
тягом змагального і тренувального періодів на тлі
перевтоми.

Організація  і результати дослідження.
Методика застосування п’явок вимагає глибоких
знань і певних навичок. З огляду на те, що бделоте-
рапія пов’язана з порушенням  цілісності шкіри та
можливістю інфікування  ран, необхідно суворо дот-
римуватись правил асептики. При проведенні про-
цедур слід пам’ятати, що на ділянках з пухкою
підшкірною основою можуть статися бути значні
підшкірні крововиливи.

Результати дослідження.
Показаннями до лікування п’явками в на-

шому випадку були  швидка стомлюваність і вто-
ринні захворювання спортсменів з обмеженими
можливостями.

Протипоказання: захворювання зі зниже-
ною зсілістю крові, виражене недокрів’я, гідремія,
кровоточивість, особливо конституціональна гемо-
філія; не можна ставити п’явки на місцях, де вени
або артерії проходять під самою шкірою, тому що
п’явки можуть прокусити їх, і там, де шкіра дуже
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тонка і чутлива.
Ускладнення. Деякі люди під час укусу

відчувають сильний біль; при невропатичній консти-
туції або підвищеній збудливості він навіть може
викликати непритомність або судоми.

Іншим ускладненням після застосування
п’явок є шкірний свербіж. Він може бути місцевим,
виникати на невеликій ділянці шкіри, тільки навко-
ло ран, що утворилися після укусу п’явок. Рідше
спостерігається свербіж загальний, по всьому тілу.
Звичайно свербіж триває 1-2 доби, а потім зникає.
Місця укусів не можна чухати, тому що це може
призвести до інфікування ран. Іноді на місцях укусів
п’явок можуть розвинутися шкірна  піодермія, фу-
рункули та навіть карбункули, кропив’янка по всьо-
му тілу, що зникає через кілька днів. Кровотеча –
явище цілком нормальне. Кровотечу, що триває по-
над 24 години, зупиняють накладенням асептичної
пов’язки, а за необхідності – здавлюючої, з більшою,
ніж при звичайній перев’язці, кількістю вати та ту-
гим бинтуванням.

Бделотерапію застосовували курсовим ме-
тодом для корекції фізичного стану футболістів з
вадами зору. П’явки ставили за 15 днів до змагань.

Перший курс:
1 сеанс: 3-4 п’явки на ділянку печінки;
2 сеанс: через 3 дні 3-4 п’явки на куприк;
3 сеанс: через 2 дні 6 п’явок на ділянку ни-

рок (по 3 на кожну нирку);
4 сеанс: через 2 дні на ділянку серця (4-і

міжребер’я);
5 сеанс: через 3 дні на зону соскоподібних

відростків по 2 п’явки. (П’явки ставлять на соско-
подібні відростки з двох сторін строго вертикально,
відступивши приблизно 1 см від вушної раковини.
Треба починати з найнижчої точки, приблизно 1 см
вище за вушну сережку).

Другий курс проводили після закінчення зма-
гань, комбінуючи сеанси. Третій курс проводився з
метою профілактики та оздоровлення, а також
підтримки фізичного стану спортсменів з вадами зору.

Режим під час бделотерапії залежить від
стану футболіста з вадами зору, від кількості постав-
лених п’явок і місця їх застосування на тілі спорт-
смена. Якщо ставили 2-4 п’явки і кровотеча зупиня-
лась, то рекомендувався загальний режим. Якщо
кровотеча, бодай незначна, тривала, спортсмена
звільняли від тренування на один день.

Дослідження проводилося на навчально-
методичній і спортивній базі факультету фізичної
культури Сумського державного педагогічного уні-
верситету ім. А.С. Макаренка; в експерименті взяли
участь 22 особи віком від 28 до 48 років.

Після проведення корекції фізичного стану
в 18 осіб із вадами зору (82%) були відзначені зник-
нення перенапруження, знесилення, злості, агресії,
образи; у 4 осіб (18%) – підвищення загального то-
нусу, стабілізація артеріального тиску, нормалізація
діяльності шлунково-кишкового тракту, дихальної та
серцево-судинної систем.

Висновки.
Виходячи з вищезазначеного, можна конста-

тувати, що до корекції фізичного стану футболістів
з вадами зору із застосуванням  бделотерапії можна
вдаватися з метою активізації захисно-компенсатор-
них і пристосувальних механізмів людського орган-
ізму; бделотерапія не викликає побічних ускладнень,
сприяє підвищенню загальної працездатності, подо-
ланню втоми, покращенню самопочуття спортсменів
даної категорії.

В ієрархії натуротерапевтичних методів, які
можна застосовувати для відновлення працездатності
спортсменів з обмеженими можливостями, першість
повинна належати бделотерапії, як багатофакторно-
му, безпечному, доступному методу реабілітації.

Подальші дослідження варто проводити в
напрямі вивчення  впливу бделотерапії на емоцій-
ний стрес – найбільш поширений на сьогодні вид
стресу в ігрових видах спорту, в тому числі й у фут-
болі. Такий стрес призводить спочатку до психоло-
гічних проблем, емоційних зривів, неадекватних
мотивацій, а згодом до поведінкових змін, порушень
рухової та  мовної поведінки.
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Анотація. У статті розглядаються питання впливу ди-
хальної гімнастики Йоги на компенсацію  вегето-судин-
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ної дистонії. Проведені дослідження по впливу дихаль-
ної гімнастики на рівень малонового диальдегіду, ак-
тивність  ферментів  cупероксиддисмутази ,
глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази.
Ключові слова: студенти, вегето-судинна  дистонія, ма-
лоновий диальдегід, супероксиддисмутаза , глутатіонпе-
роксидаза, глутатіонредуктаза
Аннотация. Крапивина К., Мусиенко Е., Савка И., Хома
С. Реабилитация больных на вегето-сосудистую дисто-
нию средствами дыхательной гимнастики  йоги. В ста-
тье рассматриваются вопросы влияния дыхательной гим-
настики Йоги на компенсацию вегето-сосудистой дисто-
нии. Проведены исследования влияния дыхательной гим-
настики на уровень малонового диальдегида, активность
ферментов антиоксидантной  защиты супероксиддисму-
тазы, глутатитонпероксидазы , глутатионредуктазы.
Ключевые слова: студенты, вегето-сосудистая дистония,
малоновый диальдегид , супероксиддисмутаза , глутати-
онпероксидаза, глутатионредуктаза.
Annotation. Krapivina K., Musienko E., Savka I., Homa S.
Rehabilitation of patients on neuro-vascular a dystonia
means of respiratory gymnastics of yoga. In the article it
consider the probleme of influence of Yoga breathing on
neuro-cyrculator distony. Investigated the Yoga breathing
on malonic dyaldehide level, activity of superoxidedismu-
tase, glutathionperoxidase, glutathionreductase.
Keywords: students, neuro-cyrculator distony, malonic
dyaldehide, superoxidedismutase, glutathionperoxidase,
glutathionreductase.

Вступ.
З кожними роком зростає кількість сту-

дентів віднесених за станом здоров’я до спеціаль-
ного медичного відділення, в тому числі і з захво-
рюваннями серцево-судинної системи. Одним з
найрозповсюдженіших захворювань серед молоді
є вегетосудинна дистонія, в основі якої лежать пору-
шення механізмів регуляції головних ланок адап-
таційного синдрому. Одним з неспецифічних про-
явів вегетосудинної дистонії є зниження фізіологі-
чних резервів переносимості різних навантажень,
зниження фізичної та розумової працездатності. У
молодому віці хвороба часто супроводжується або
підвищенням артеріального тиску, або достовірни-
ми зниженнями як систолічного, так і діастолічно-
го тиску особливо, за думкою медиків, у разі фізич-
ного та емоційного навантаження.

Відомо також, що неспецифічним показни-
ком стресової ситуації в організмі за умов багатьох
захворювань може слугувати інтенсивність перекис-
ного окиснення ліпідів (ПОЛ). Його активація може
бути виявом первинної метаболічної відповіді орган-
ізму на різноманітні екстремальні чинники (період
декомпенсації хвороби, наприклад) [1, 2].

ПОЛ є первинною реакцією в ланцюзі фізи-
ко-хімічних перетворень, які призводять до дест-
рукції ліпопротеїдного комплексу мембран і пору-
шують їх транспортні функції, а також пригнічують
процеси генерації енергії, що в кінцевому резуль-
таті знижує життєдіяльність клітин. В той же час ці
процеси є найбільш суттєвими і значимими в адап-
тивному оновленні та репарації функціонуючих
структур, ліпопротеїдних мембран, зростанні потуж-
ності та буферної ємності редокс-системи, а, значить,
підвищенні ефективності ферментативного та не-

ферментативного антиоксидантного захисту (АО-
захисту) та в тонкій регламентації реакцій ПОЛ у
мембранних структурах за рахунок функціонування
механізмів контролю за вмістом активних кисневих
радикалів, ліпідних перекисів і каталізаторів перок-
сидазних реакцій. Індукція ПОЛ відбувається під час
найрізноманітніших порушень функцій організму
при патології і стресі [3, 4].

При надмірному накопиченні продуктів
ПОЛ в організмі розвивається синдром ліпідної пе-
роксидації, який включає такі патологічні компонен-
ти як пошкодження мембранних ліпідів, ліпопро-
теїдів і білків, інактивацію ферментів, порушення
клітинного поділу і фагоцитозу, зниження реактив-
ності ендокринних та імунних систем, що призво-
дить до зміни структурно-функціональної організації
мембран [6].

У разі виснажливих фізичних навантажень
в організмі значно активізуються процеси ПОЛ, про-
дукти яких можуть накопичуватися в крові і нега-
тивно впливати на різні органи. Процеси ПОЛ мо-
жуть зростати у нетренованих людей і тварин під
впливом фізичних навантажень невеликої потуж-
ності, які для них все ж є стресовими. Вивчення
впливу фізичних навантажень на процеси ПОЛ в
організмі є дуже важливим завданням, оскільки
людина піддається їх впливові під час фізичної праці,
занять фізкультурою і спортом, особливо у спорті
найвищих досягнень [5, 7].

Отже, напружена фізична праця веде до
посилення процесів ПОЛ у серці, печінці, м’язах.
Його інтенсивність в значній мірі залежить від тре-
нованості організму. В низькотренованих людей і
тварин нижча ємність АО-системи, тому процеси
ПОЛ проходять інтенсивніше, ніж у високотренова-
них. Треновані люди і тварини легше переносять
оксидативний стрес, викликаний інтенсивною м’я-
зовою роботою, і адаптуються до фізичних наван-
тажень, при чому при тренуванні на витривалість
зростають функціональні можливості АО-системи,
а при тренуванні на силу чи швидкість цього не
відбувається. Оксидативний стрес викликає різні
патологічні зміни в організмі (ішемічна хвороба сер-
ця, перевтома, порушення з боку статевої сфери).
Існує можливість фармакологічної корекції стану
АО-системи вживанням препаратів, що містять Se,
Zn, Cu як кофактори до антиоксидантних ферментів,
?-токоферол, аскорбінову кислоту. Фізичні наванта-
ження помірної потужності значно знижують інтен-
сивність вільнорадикальних процесів у осіб, що про-
живають на забруднених територіях або мають
патології [7–10].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було встано-

вити, наскільки ефективною є дихальна гімнастика
Йоги для компенсації вегетосудинної дистонії. Було
обстежено 14 студентів спеціального медичного
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відділення, які хворіли на вегето-судинну дистонію
і стояли на лікарському обліку. Враховувалася й ча-
стота і характер вегето-судинних криз. У переваж-
ної більшості хворих студентів (10 осіб) кризи но-
сили симпато-адреналовий характер, у 3 студентів –
змішаний, в одного – вагоінсулярний. В більшості з
них у міжкризові проміжки проявлялися неврозо-
подібні стани. Протягом весняно-літнього семестру
ці студенти на заняттях з фізичного виховання про-
ходили курс дихальної гімнастики за системою Йоги.
Ми обрали саме цей час для обстеження, оскільки
саме навесні найчастіше відбуваються кризові ста-
ни у таких хворих.

Результати дослідження.
Гімнастика включала використання Прана-

ям, зокрема технік нижнього, середнього та верхнь-
ого дихання, очищуючого дихання зі звуком «Ха»,
вправи із затримкою дихання.

Результати досліджень показали, що до
кінця семестру у всіх обстежених студентів відбу-
лось покращання стану здоров’я. За результатами
опитування в них значно зменшилась дратівливість,
тривожність, емоційна нестійкість, ранимість, зни-
зилась частота і сила неврозоподібних проявів.

У студентів, котрі мали вегетосудинну дис-
тонію симпатоадреналового характеру, навесні не
було кризи зі скачкоподібними підвищеннями арте-
ріального тиску. У решти артеріальний тиск стабіл-
ізувався на індивідуально оптимальних рівнях.
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Рис. 1. Зміни концентрації ТБК-активних про-
дуктів у плазмі крові обстежених студентів про-

тягом семестру

Об’єктивним показником стану їхнього здо-
ров’я слугували і показники інтенсивності перекис-
ного окиснення ліпідів (рівень тіобарбітурат-актив-
них продуктів у плазмі крові). Стан антиоксидантної
системи ми визначали за активністю супероксиддис-
мутази, глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази.
Ці показники визначали на початку семестру і
пізніше по два рази на місяць до кінця семестру. Було
виявлено, що у всіх обстежених на початку семест-
ру був підвищений рівень тіобарбітурат-активних
продуктів (Р>0,95) і знижена активність ферментів
антиоксидантної системи. На другому місяці занять
відбулось достовірне (Р>0,95) зростання активності
ферментів, а на третьому місяці занять відбулося
достовірне (Р>0,99) зниження рівня тіобарбітурат-
активних продуктів (рис. 1-4).
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Рис. 2. Зміни активності СОД у плазмі крові об-
стежених студентів протягом семестру
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Рис. 3. Зміни активності ГП у плазмі крові обсте-
жених студентів протягом семестру
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Рис. 4. Зміни активності ГР у плазмі крові обсте-
жених студентів протягом семестру

Висновки.
Отже, можна стверджувати, що дихальна

гімнастика Йоги компенсує вегетосудинну дистонію
незалежно від її типу, веде до стабілізації артеріаль-
ного тиску, підвищення адаптаційного резерву
організму за рахунок зниження інтенсивності пере-
кисного окиснення ліпідів і підвищення ефектив-
ності антиоксидантної системи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем реабілі-
тації хворих на вегето-судинну дистонію засобами
дихальної гімнастики йоги.
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НАВЧАННЯ ГЛОБАЛЬНОМУ ЧИТАННЮ
ДІТЕЙ З ДІАГНОЗОМ КАННЕРА  (РАННІМ
ДИТЯЧИМ  АУТИЗМОМ) І ЗАТРИМКОЮ

МОВНОГО РОЗВИТКУ
Крет Яна,  Байкіна Ніна

Запорізький  національний  університет

Анотація. У статті пропонується експериментальний
матеріал з методики навчання глобальному читанню,
який використовувався в школах Північної Ірландії в
інтегрованих групах для дітей із синдромом Каннера
(аутизмом).
Ключові слова: читання, енграма, іграшки, картинки,
склади, дитина, аутизм.
Аннотация. Крет Я., Байкина Н. Обучение глобально-
му чтению детей с диагнозом Каннера (ранним детс-
ким аутизмом) и задержкой речевого развития. В ста-
тье предлагается экспериментальный  материал по
методике обучения глобальному чтению, который ис-
пользовался в школах Северной Ирландии в интегри-
рованных группах для детей с синдромом Каннера
(аутизмом).
Ключевые слова: чтение, энграмма, игрушки, картин-
ки, слоги, ребенок, аутизм.
Annotation. Kret Y., Baykina N.  The bitle of the article
global reading teaching of children ureh Cunner’s diagnosis
(carly children autism) and delay of speech development.
The article offers the experimental material on the global
reading teaching method used at the schools of Nothern
Ireland in the integrated groups for the children with
Cunner’s Syndrom (autism).
Key words: reading, angramm, toys, pictures, syllables,
child, autism.

Вступ.
В останнє десятиріччя відмічається значне

піднесення інтересу дослідників і лікарів загальної
практики до проблеми розладів аутистичного спек-
тру. Це пов’язано зі значно зростаючою останніми
роками поширеністю аутистичних розладів різної
етіології в дитячій популяції з 7-16 до 26-52 випадків
на 10000 дитячого населення (Т.П.Сімсон [1],
Schopler et al. [2], О.С.Нікольська [3]. Такі високі
показники хворобливості розладами  аутистичного
спектру та їх важкі соціальні наслідки свідчать про
високу актуальність вивчення вказаної патології і
необхідність пошуку нових підходів для цих груп
дітей. При своєчасному розпізнанні й адекватній
терапії аутистичних станів у дітей вдається пом’як-
шити глибину психічних та поведінкових  розладів
(В.М.Башина [4]). Дитячий аутизм, який є одним із
варіантів аутистичних розладів, формується у зв’яз-
ку з ендогенним психозом, що починається в перші
3 роки життя дитини. Особливості корекції психо-
моторного розвитку дітей і прогноз психозу з раннім
початком, а також особливості їх навчання глобаль-
ному читанню залишаються мало вивченими. Вив-
чення методики навчання глобальному читанню
дітей з аутизмом із затримкою мовного розвитку має
велике значення для правильного підбору психоло-
го-педагогічних впливів і планування корекційно-
компенсаторних заходів.

Наразі експериментальної методики з на-
вчання глобальному читанню дітей з аутизмом і зат-
римкою мовного розвитку не існує. Слід відмітити,
що психофармакологічні засоби застосовуються з
метою впливу на психопатологічні симптоми, пору-
шення поведінки, для полегшення проведення реабі-
літації і підвищення здатності до навчання. Оскільки
ранній дитячий аутизм  поєднується із затримкою
мовного розвитку, навчання їх глобальному читанню
сполучено з необхідністю застосування психолого-
педагогічних засобів і препаратів з ноотропною, ней-
ропротективною і нейротрофічною дією (В.М.Баши-
на [4]). Проте спеціальних досліджень, присвячених
вивченню методики глобальному читанню дітей з
аутизмом і затримкою мовного розвитку, немає. Усе
сказане викликало необхідність розширеного вивчен-
ня ефективності методики навчання глобальному чи-
танню дітей з аутизмом і затримкою мовного розвит-
ку,  із застосуванням  методу комбінованої
психофармакотерапії, що поєднує нейротрофічну,
нейропротективну терапію (з  використанням цереб-
ролізину) з базисною нейролептичною терапією.

Таким чином, уточнення ранньої діагности-
ки дітей з аутизмом і затримкою мовного розвитку та
їх корекція в процесі занять  є дуже актуальним зав-
данням спеціальної психології.  Настільки ж актуаль-
не питання про можливі кореляції між динамікою
аутизму і тяжкістю формування мовного розвитку в
даної категорії дітей. Завданням  першочергової важ-
ливості є також розробка  експериментальної мето-
дики навчання глобальному читанню дітей з аутиз-
мом і затримкою мовного розвитку.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.
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Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження було визначен-

ня, розробка та апробація методики навчання гло-
бальному читанню дітей з аутизмом при різних ти-
пах маніфестних ендогенних психотичних станів (з
початком до 3 років), визначення спеціальних засобів
і методів навчання глобальному читанню, визначен-
ня критеріїв діагностики і розробка диференційова-
них підходів до навчання і корекції психомоторного
розвитку. Відповідно до поставленої мети у роботі
вирішуються такі завдання:
1. Вивчити структуру затримки психічного розвит-
ку різних ступенів тяжкості при процесуально-
му дитячому аутизмі.

2. Розкрити методичні прийоми при навчанні дітей
глобальному читанню.
Робота проводилася в період з 2003 по 2005

рр. в реабілітаційному центрі при школі м. Дунган-
нон у Північні Ірландії в групі досліджень дитячого
аутизму (керівник – кандидат психологічних наук,
докторантка ЗНУ Я.В.Крет).

Матеріалом для дослідження слугувала не-
вибіркова когорта із 68 дітей (55 хлопчиків і 14 дівча-
ток), що  страждають дитячим аутизмом процесу-
ального генезу, які отримали лікувально-консульта-
тивну допомогу на базі інтегрованого відділу і ден-
ного напістаціонару  для дітей-аутистів школи м.
Дунганнон у Північній Ірландії.

Вік дітей до моменту  первинного обстежен-
ня коливався від 2 років 8 місяців до 7 років 9 місяців
(середній вік – 4 роки 9 місяців). Відбір дітей з аутиз-
мом і затримкою мовного розвитку здійснювався  з
урахуванням таких основних критеріїв:
- Критерій включення: 1) вік від 2 до 8 років; 2)
відповідність критеріям діагностики дитячого
аутизму за МКБ-10 (F 84,0); 3) відповідність
розробленим в НУПЗ РАМН критеріям діагно-
стики дитячого аутизму процесуального генезу.

- Критерії виключення: 1) поточні органічні ура-
ження ЦНС, хромосомна патологія, порушення
обміну речовин, при яких можуть виявлятись
аутистичні симптоми (різні форми розумової
відсталості - у тому числі при синдромах Дау-
на, дитячий церебральний параліч); 2) інші роз-
лади аутистичного спектру (синдроми Ретта і
Аспергера).
Для виконання поставлених завдань у роботі

використовувались клініко-психопатологічний,
клініко-димічний і ретроспективний методи, а також
– психометричні шкали: 1) для оцінки ступеня тяж-
кості аутизму – шкала оцінки дитячого аутизму – Child
hoot Autism Rating  Scale (CARS), Schopler Ectal, 1988;
2) для визначення глибини затримки психічного роз-
витку – шкала розвитку – психолого-педагогічний
профіль – Psycholducational Profile (PEP), Schopler E.,
1979,  та оригінальна шкала стандартизованої оцін-
ки рівня психічного розвитку (СОРПР); 3) для оцін-
ки ефективності терапії – шкала загального клінічного
враження (CGI), оригінальна шкала кататонії (для
дитячого віку) і шкала оцінки научіння.

Результати дослідження.
Аналіз даних стану процесуального дитячо-

го аутизму, що формується у зв’язку з рано (до 3 років
життя) початим ендогенним психозом, показав, що
він характеризується не тільки одночасною присутн-
істю позитивних розладів, аутистичних симптомів та
ознак дисоціації в психічному розвитку, але й фор-
муванням під час психозу різної глибини затримки
психічного розвитку.

Було відмічено, що вираженість аутистичних
виявів і затримки психічного розвитку може мати
різну динаміку. З метою виявлення прогностичної зна-
чимості різних факторів у ході дослідження вивчали:
основні клінічні параметри захворювання – вік дітей
до моменту виникнення аутизму, тривалість і струк-
туру, вираженість затримки психічного розвитку, що
формується у зв’язку з аутизмом.

Вік дітей до моменту визначення став важ-
ливим параметром для його подальшого протікан-
ня  і прогнозу. У 55 дітей (81%) припало на 2-й рік
життя і було характерно формування в подальшому
(у віці 4-6 років) тяжкого аутизму.

Дослідження дозволили виділити 4 варіан-
ти ендогенного психозу:
- кататоно-регресивний;
- поліморфно-регресивний;
- кататонічний із зупинкою психічного розвитку;
- поліморфний із зупинкою психічного розвитку.

Кожен із варіантів маніфестного психозу
мав свої психопатологічні особливості. У подаль-
шому були проведені дослідження на поліморфно-
му варіанті маніфестного психозу (із зупинкою пси-
хічного розвитку).  Він розвивався у середині
другого року життя аутохтонно. При цьому переду-
вав аутистичний дизонтогенез і затриманий мовний
розвиток. Визначальною ознакою дітей даної групи
була зупинка переважно в мовному розвитку. У
структурі психотичного стану в рівній мірі виявля-
лись кататонічні розлади і симптоми інших регістрів
– афективні, психопатоподібні, неврозоподібні.

У спокійному стані дитини виявлялись стерті
кататонічні симптоми й епізоди моторного збуджен-
ня з неглибоким  відчуженням. Тривалість психотич-
них станів значно варіювалась. У більшості випадків
тип  протікання процесу характеризувався хвилепод-
ібністю, значно рідше був регредієнтним.  Найбільш
сприятливими у відношенні прогнозу виявились
тривожно-кататонічні психози, після яких затримка
в розвитку була відсутня або мінімальною. У серед-
ньому до 4,5-5 років психічний вік хворих цієї групи
відповідав 4 рокам. До  цього віку у всіх дітей сфор-
мувалась фразова мова. На підставі аналізу психопа-
тологічної структури різних варіантів маніфестного
психозу були розроблені критерії його сприятливого
або несприятливого прогнозу. До критеріїв сприят-
ливого прогнозу відносяться такі:
- своєчасне формування навичок охайності і час-
ткового самообслуговування;

- психогенно-спровокований початок ендогенно-
го психозу із регресом психічного розвитку;
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- відсутність виявлень регресу навичок і мови;
- переривчастість і стертість кататонічних симп-
томів із збереженою можливістю часткового
психічного розвитку дитини;

- значна вираженість і домінування в картині пси-
хозу афективних, психопатоподібних і неврозо-
подібних розладів.
Критерії  несприятливого прогнозу

включають:
- початок психозу у 18 місяців;
- аутохтонний початок психозу із регресом попе-
реднього розвитку;

- регрес набутих навичок і мови;
- тяжке безперервне і тривале кататонічне збуд-
ження;

- наявність вираженого відчуження пацієнтів у
психотичному стані.
Тривале персистування гострих кататоніч-

них розладів корелює з тяжкістю аутистичних сим-
птомів і наростанням затримки психічного розвит-
ку в  дітей. Редукція кататонічних симптомів
супроводжується відновленням темпу психічного
розвитку і частковою компенсацією його відставан-
ня. Для визначення структури затримки психічного
розвитку було проведено психометричне обстежен-
ня 30 дітей. За допомогою шкали РЕР визначили пси-
хічний вік хворих і  середню затримку психічного
розвитку, що вираховується як різниця паспортного
і психічного віку. Оцінка дітей за шкалою РЕР доз-
волила визначити рівень розвитку 7 параметрів пси-
хічної діяльності дитини: наслідування, сприйнят-
тя, тонкої моторики, зорово-рухової координації,
виконавчих когнітивних функцій і вербальних когн-
ітивних функцій. Залежно від рівня психічного роз-
витку обстежені за допомогою цих методик діти були
розділені на 3 групи: із відсутністю затримки, з лег-
кою і тяжкою затримкою.

Обстежена нами група була віднесена до
легкої затримки. Діти цієї групи відставали на 1-2
вікових порядки. Їм була властива виражена дисоц-
іація в розвитку різних сфер психічної діяльності.
Найбільше відставання відмічалось у сферах на-
слідування, вербальних когнітивних функцій та ек-
спресивної мови. Розвиток тонкої моторики, зоро-
во-рухової координації та виконавчих когнітивних
функцій відставав на 1-2 вікових порядки. Сфера  ви-
конавчих когнітивних функцій відмічалась вираже-
ною дезінтеграцією. Сприйняття і крупна моторика
розвивалися з мінімальною затримкою.

Виявлення негативізму відмічені в середнь-
ому при виконанні 9% завдань. Із завданнями, які
вимагають участі довільної уваги і виконання по-
слідовності із декількох дій, більшість дітей не впо-
рались. Дезінтеграція виражалась у намаганнях
дітей частково виконати завдання різної складності,
у той час як з повним виконанням навіть простих
завдань вони не впорались. Працездатність дітей
була низькою, інтерес виникав в основному до ди-
дактичних посібників, а інтерес до книги і завдань,
пов’язаних з  використанням  мови,  виявився

мінімальним, часто виникали реакції відмовлення.
Для більшості дітей було характерно загальний не-
дорозвиток мови першого-другого рівня, бідний
словниковий запас і низький запас знань.

На другому етапі досліджень даній категорії
дітей була запропонована методика навчання гло-
бальному читанню. Навчання глобальному читанню
дозволяє розвивати імпресивну мову і мислення ди-
тини до оволодіння вимовлянням. Глобальне читан-
ня розвиває зорову увагу і пам’ять.

Сутність глобального читання полягає в
тому, що дитина може навчитись впізнавати напи-
сані слова цілком, не вичленовуючи окремих букв.
Для того на картонних картках друкованими буква-
ми пишуться слова. При цьому слід використовува-
ти картон білого кольору, а шрифт чорний. Висота
букв – від 2 до 5 сантиметрів.

При навчанні глобальному читанню необх-
ідно пропонувати відомі дитині предмети, дії, яви-
ща. Вводити даний тип читання можна не раніше,
ніж учень зможе співвіднести предмет і його зобра-
ження, підбирати парні предмети або картинки.
Нами були запропоновані такі види робіт:
1. Читання енграм (імена близьких, клички до-
машніх тварин). Зручно використовувати сімей-
ний фотоальбом як дидактичний матеріал, за-
безпечивши його відповідними друкованими
надписами. На окремих картках надписи дуб-
люються. Дитина вчиться підбирати однакові
слова, потім надписи до фотокарточок або ма-
люнків в альбомі закриваються. Від учнів ви-
магається по пам’яті “взнати” необхідний над-
пис на картці і покласти її до малюнка. Закрите
слово відкривається і співставляється з вибра-
ним надписом.

2. Читання слів. Підбираються картинки за всіма
основними лексичними темами (іграшки, посуд,
меблі, транспорт, домашні і дикі тварини, птахи,
комахи, овочі, фрукти, одяг, продукти, квіти) і
забезпечуються надписами. Слід починати з теми
“Іграшки”. Беремо дві таблички з різними за на-
писанням словами. Спочатку керівник сам розк-
ладає таблички і при цьому вимовляє що на них
написано. Потім пропонуємо дитині покласти
табличку до потрібної картинки або іграшки са-
мостійно. Після заповнення двох табличок по-
чинали поступово додавати інші. Порядок уве-
дення нових лексичних тем довільний, бо в
основному орієнтуємося на інтерес дитини.

3. Розуміння письмових інструкцій. Складаються
речення, у яких використовуються різні іменни-
ки і одне й те ж дієслово: “Покажи ніс”, “Пока-
жи очі”, “Покажи руки”; “Підійди до дверей”,
“Підійди до вікна”, “Підійди до шафи”.

4. Читання речень. Складаються речення до серії
сюжетних картинок, на яких одна діюча особа
виконує різні дії.
Глобальне читання дозволило вияснити,

наскільки аутична дитина, що не говорить, розуміє
звернену до неї мову, дозволило їй перебороти не-
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гативне відношення до занять. Діти стали більш
впевненими в собі й успішніше  інтегрували в соц-
іальне середовище.

Висновки.
1. Аналіз клініки протікання захворювання й особ-
ливо формування ремісії дозволив установити
кореляції між варіантами маніфестного психо-
зу і структурою затримки психічного розвитку:
кататонічний психоз призводить до розвитку
помірно-тяжкого аутистичного стану і легкої
затримки психічного розвитку із формуванням
фразової мови у 2/3 випадків.

2. Методика глобального читання дозволила роз-
винути імпресивну мову і мислення дитини з
синдромом Каннера (аутизмом) до оволодіння
вимовлянням. Глобальне читання дозволило
розвинути зорову увагу і пам’ять. Діти з аутиз-
мом змогли розпізнавати написані слова цілком.
При цьому пропонували такі види робіт: чи-

тання енграм, читання слів, розуміння письмових
інструкцій, читання речень. Глобальне читання доз-
волило вияснити, наскільки аутична дитина, що не
говорить, розуміє звернену мову, дозволило їй пе-
ребороти негативне відношення до занять. Діти ста-
ли більш упевнені в собі і успішніше інтегрували в
соціальне середовище.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем навчан-
ня глобальному читанню дітей з діагнозом каннера
(раннім  дитячим  аутизмом) і затримкою мовного
розвитку.
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СТРУКТУРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ
СИСТЕМИ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ
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Дніпропетровський національний університет

Анотація. У статті визначено концептуальний підхід ав-
торів до проблеми форми та змісту педагогічного проце-
су освіти, навчання та виховання студентів з фізичного
виховання у структурі кредитно-модульної системи.
Ключові слова: модуль, фізичне виховання, студент,
навчання.
Аннотация. Кузнецов В.Д., Петров Г.С. Причинно-след-
ственный подход к структуре кредитно-модульной сис-

темы в физическом воспитании студенческой молоде-
жи на современном этапе. В статье определен концеп-
туальный подход авторов к проблеме формы и содер-
жания педагогического процесса образования, обучения
и воспитания студентов по физическому воспитанию  в
структуре кредитно-модульной системы.
Ключевые слова: модуль, физическое воспитание, сту-
дент, обучение.
Annotation. Kuznetsov V.D., Petrov G.S. The cause and
effect approach to structure of credit-modular system in
physical training of student’s youth at the present stage.
This article defends author’s conceptual method to the
problem of form and content pedagogical process of
student’s education, training and upbringing for the physical
training in the structure of credit-module system.
Key words: module, physical training, student, training.

Вступ.
Підготовка спеціалістів гуманітарних та тех-

нічних напрямків здавна передбачала різноманітні
складові педагогічного процесу.

Аналіз матеріалів Болонської конвенції, в
котрих немає жодного слова про фізичне вихован-
ня, с одного боку, всього , що трапляється у вищій
школі з іншого, дозволяє сказати, що яскраво про-
явлена структуризація освітницького процесу в кре-
дитно-модульній, рейтинговій системі дає надію на
повернення триєдності розділів педагогічного про-
цесу з фізичного виховання з обмеженим додатком
четвертої складової, - самостійної роботи студентів
[3]. У недалекому минулому тихо і непомітно пішов
у небуття теоретичний розділ з фізвиховання, а знан-
ня студентами методичних положень з наступним
втіленням в практиці організації і конструювання
програм для самостійних занять традиційно-нетра-
диційними засобами фізвиховання зокрема, і здоро-
во будування в широкому значенні цього слова й досі
носить декларативний характер.

Сучасна і справедлива думка про те, що ста-
новлення в умовах вузу майбутнього будівника влас-
ного здоров’я – складний процес присвоєння (акту-
алізації) цінностей проживання здорового життя,
досягнення стабільного здорового стану, системи
необхідних для цього «працюючих» понять, знань,
умінь і навичок. Студент повинен прагнути не тільки
до того, щоб яке-небудь знання прийшло на зміну
його незнанню, а й до того, щоб відбутися як суб-
’єкту діяльності по вдосконаленню самого себе [6].

Взявши за основу постулат давніх… «Під
час освіти та навчання необхідною мірою повинні
бути повідомленні вчителем усні правила (читай
теоретичні і методичні дані). Їх потрібно викладати
учневі, а далі чадо (який займається) повинен вго-
лос сам себе ввести в ці правила, запам’ятовуючи їх
з наступними маніпуляціями в просторі» [1]. В да-
ному випадку зрозуміло, що мова йде про структу-
ру проведення і засвоєння ремесла. Але, це й досі
актуально у фізичному вихованні.

Та не буде нам соромно перед давніми, коли
ми органічно поєднаємо теорію, методичні вказів-
ки, практичне виховання і самостійну роботу після
обов’язкових консультацій з викладачем додатково
поза навчального процесу. Наявність «квартету»
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вказаних творчих ситуацій в системі фізичного ви-
ховання коли студент насправді стає суб’єктом про-
цесу здорово будування в структурі конструктивно-
го творчого процесу викладач-студент і далі
студент-викладач, тобто по принципу прямого і зво-
ротного зв’язку.

Нами зазначено, що велика кількість вик-
ладачів (72,5 %) знаходяться на репродуктивному
рівні і лише 24,8 % використовують конструктив-
ний підхід у своїй професійній діяльності [5].

Таким чином, на фоні архітектоніки вимог
з боку кредитно-модульної системи до різноманіт-
них предметів навчального плану вищого навчаль-
ного закладу III і IV рівня акредитації необхідність
включення до структури педагогічного процесу з
фізвиховання теоретичного, методичного (на рівні
знання студентами головних вказівок, що віддзер-
калюють вірне виконання того чи іншого генералі-
зованої вправи), практичного виконання спочатку
під керівництвом викладача, а пізніше самостійно,
не викликає сумнівів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дніпропетровського національного
університету.

Формулювання цілей роботи.
Своєрідним початком в вирішенні задач

змістових модулів з фізвиховання можна визначити
формування знань, котрі являються складовою час-
тиною освіти студентів; формування знань з фізич-
ної, біологічної і психологічної (психофізіологічної)
складової здоров’я і здорового способу життя. Да-
ний рівень інформації за принципом прямого і зво-
ротного зв’язку формує свідоме ставлення до про-
цесів і явищ, закріплюється в пам’яті людини. Це
підтверджується теорією і практикою управління,
коли хід навчання регулюється на основі зворотно-
го зв’язку [2]. Воно формується лише в процесі
свідомої діяльності студентів у вигляді фактів, і що
дуже важливо, понять, закономірностей, уявлень і
далі через методичну частину до уявлення і відчут-
тя власної м’язової структури, а положення в про-
сторі на фоні зосередженості і розподілу уваги [4].

Результати дослідження.
Нами визначено, що в існуючій системі на-

вчання і освіти з фізвиховання за принципом лише
прямого взаємозв’язку викладач-студент знання в
63,4 % мають поверхнево-інформаційний характер.
Проведене анонімне анкетування з 200 студентами
(дівчатами і юнаками) I – V курсів різноманітних
вузів Дніпропетровської області передбачило хід
майбутніх подій.

Одним із компонентів фізичного здоров’я в
середньому 87,4 % молодих людей II – V курсів виз-
начили фізпідготовку. Міжкурсові показники відсот-
кових даних цих курсів недостовірні. Першокурс-
ники дотримуються такої ж думки в кількості 61,8
%. Фізпрацездатність, як компонент здоров’я, була
відмічена в середньому наступним чином: I курс –
25,7 %, II курс – 36 %, III – V курс – 39,2 %. Психо-
фізіологічна компонента в поєднанні психомотори-

кою на I – V курсах в середньому 3,9 %.
Володіють знанням і вмінням організувати

самостійні заняття на протязі 30 хвилин, а також
заповнити відповідним змістом за принципом роз-
витку відстаючих фізичних якостей у середньому:  I
та II курс – 10,0 %; III – V курс – 13,5% відповідно.
Визначити частоту серцевих скорочень (ЧСС) паль-
паторно можливо будь-де на тілі людини і навіть на
сідничному м’язі рахують 1,8 % з 100 респондентів.
Переважна спрямованість занять в вузі і вдома с точ-
ки зору розвитку фізичних якостей і видів м’язової
роботи 78,8 % дівчат вважають таку схему: шейпінг,
ігри, аєробіка з музичним супроводом. Хлопці в
кількості 87,8% віддають перевагу іграм і силовій
підготовці для побудови м’язового керсету. Взаємоз-
в’язати педагогічні, біологічні і психофізіологічні
аспекти здоров’я на конкретних прикладах змогли в
середньому 1,0 % студентів.

Наряду з цим, студентам були запропоно-
вані теми для засвоєння теоретичних знань різно-
манітної спрямованості з фізвиховання. Було отри-
мано, що 68,7 % студентів проти включення до
програми таких напрямків як фізвиховання у краї-
нах СНД; в вузах різного рівня акредитації; у сім’ї;
фізичне виховання як складова частина культури;
фізичне виховання в Україні, фізичне виховання в
армії і т.д. Даний розділ студенти назвали загаль-
ним і вважали, що подібні матеріали можна вивчати
факультативно, тобто самостійно.

Особливу увагу студенти приділили спец-
іальним знанням з вивчення різноманітних компо-
нентів здоров’я, організації та методиці проведення
самостійних занять фізичними вправами, виходячи
з умов проживання. Студентам цікаво знати основні
положення з організації власної оздоровчо-рухової
активності, виходячи з тої чи іншої медичної групи.
Особливу роль респонденти відводять знанням, по-
в’язаним з визначенням рівня фізичної працездат-
ності, розвитком педагогічних, біологічних та пси-
хофізіологічних складових здоров’я, підвищенням
компенсаторних можливостей в умовах гіподинамії
та забрудненої атмосфери довкілля, методиці вив-
чення нетрадиційних засобів зміцнення здоров’я,
самомасажу, психомоторики та психорегуляції. В
структуру змістових модулів: л/атлетика з ОФП;
спортивні ігри з ОФП; плавання з ОФП; гімнастика
з ОФП або аеробіка з ОФП у поєднанні з іншими
складовими (силова підготовка у тренажерній залі;
шейпінг у тренажерному, а також без тренажерному
варіанті і т.д.) впроваджуються освітньо-навчально-
контролюючі складові. В зв’язку з тим, що ціль даної
роботи не є вивчення особливостей стратегії та так-
тики оцінювання за допомогою бальної системи
знань, умінь та навичок студентів, дозволимо собі
сказати, що в даному експерименті з кредитно-мо-
дульної системи одного 30-40 хвилинного повідом-
лення, з поточним контролем в період одного
змістовного модуля (9 завдань) для кожної навчаль-
ної групи досить.

Таким чином, в експерименті  завдяки
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співпраці з студентами, був виявлений оптимальний
напрям спеціальних теоретичних відомостей з
фізичного виховання студентів, якими вони будуть
керуватися самостійно, як суб’єкти, які приймають
участь в формуванні свого здоров’я та здорового
способу життя.

Постійні дискусії з того, яким повинен бути
методичний розділ з фізвиховання у структурі кре-
дитно-модульної системи доводять, що студентам
нефізкультурних вузів, пропонуючи матеріал у виг-
ляді довгого ланцюга підготовчих, спеціальних,
підводячих рухів для опанування техніки генералі-
зованої вправи чи розвитку фізичних якостей в умо-
вах вузу треба знати оптимальний його рівень.

Педагоги повинні це знати і, керуючи про-
цесом навчання пропонувати ту чи іншу кількість
методичного матеріалу. Аналіз спеціальних теоре-
тичних знань, як було нами сказано раніше, має
відбуватись в органічному поєднанні з методикою
та практикою, з послідуючою самостійною роботою
над «слабкими» місцями в побудові власного здоро-
в’я та здорового способу життя.

У даному експерименті визначилося два на-
прямки. У першому випадку на основі спеціальних
теоретичних знань вміти поєднати шляхи розвитку
педагогічного і біологічного компонентів здоров’я:

а) студент повинен знати, що розвиток тієї
чи іншої фізичної характеристики визначає час м’я-
зової роботи, її інтенсивності на основі такого біо-
логічного уніфіцированого показника як кількість
серцевих скорочень за хвилину (КСС);

б) студент повинен знати по КСС біоенер-
гетичні зони відновлення, назви різних шляхів енер-
гозабезпечення а також цифрові величини КСС. Все
це необхідно для того, щоб, будуючи програми для
самостійних занять, не тільки не зашкодити собі, але
й підвищити показники фізичної підготовки як скла-
дової частини здоров’я.

У другому випадку, коли мова ведеться про
навчання студентів та засвоєння ними на рівні пра-
вильних вмінь виконання генералізованих вправ тієї
чи іншої складності, було включено запам’ятовуван-
ня коротких висловлювань, які мали характер мето-
дичних вказівок: були пов’язані з технікою виконан-
ня вправи. У експерименті було використано процес
навчання з основних опорних точок.

Другий напрямок:
а) засвоєння студентами найпростішої програ-

ми психомоторної підготовки для засвоєння концен-
трації і розподілу уваги за відчуттями напруженості
та розслабленості різних груп м’язів, вміти знахо-
дити їх через ці відчуття;
б) вивчення коротких методичних вказівок з пра-

вильної кінематики й динаміки відчуттів, при цьому,
спочатку під керівництвом викладача, потім при са-
мостійній роботі з технологічною карткою у мовно-
му варіанті вголос, «сам для себе» при повній кон-
центрації і в подальшому при внутрішньомовному
варіанті за умови, що 3 – 5 коротких методологічних
вказівок за точками спирання завчені напам’ять;

в) контроль виставлення оцінок після промов-
лення кінематики та динаміки відчуттів при вико-
нанні генералізованої вправи.

Даний підхід до освіти на навчання у фізви-
хованні потребує серйозної професійної підготовки
викладача в різноманітних розділах даного учбово-
го предмета та компонетах здоров’я, а також здоро-
вого способу життя на основі валеологічних знань.

Аналіз експертних оцінок при порівнянні
отриманого навчання в старому традиційному варі-
анті, коли викладачем що-небудь пропонувалось і
промовлялось як вірно виконувати, а як невірно, а
також результатів у нашому варіанті показав, що
вивчення спеціальних теоретичних знань з методич-
ними вказівками на основі опорних точок в сполу-
ченні з самостійною роботою студентів і поточним
контролем дозволяє на практиці вирішувати вста-
новленні задачі на засвоєння техніки складних вправ
у три-чотири рази швидше. Надійність засвоєння
складних вправ значно вища в експерименті.

Наявність динаміки в розвитку фізичних
якостей, що відстають, спостерігаються у тих сту-
дентів, які самостійно виконували 3-4 рази на тиж-
день (крім двох занять з фізвиховання у вузі) про-
грами, складені нами під час консультації.

Висновки:
1. Вимоги, що пред’являються кредитно-мо-

дульною рейтинговою системою до учбового плану
вузу, дозволяють адаптувати структуру, розділи уч-
бового предмета «фізичне виховання» до нових умов
освіти та навчання студентів.

2. Аналіз матеріалів анкетування спільно з ба-
жанням студентів визначили обсяг та напрямок спец-
іальних теоретичних знань з фізвиховання.

3. Застосування теоретико-методичних поло-
жень навчання на основі опорних точок дозволяє
упорядкувати понятійний комплекс та виявити ко-
роткі головні вказівки у правильному виконанні
складно – координованих вправ.

4. Володіння спеціальними знаннями з педагог-
ічних, біологічних, психофізіологічних компонентів
здоров’я допомагає студенту зіставити програми
самостійних занять фізичними вправами не взагалі,
а з акцентом на моменти в освіті та навчанні з фізви-
ховання, що відстають у розвитку.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем причин-
но-наслідкового підходу до структури кредитно-мо-
дульної системи в фізичному вихованні студентської
молоді на сучасному етапі.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ

КОМАНД
Кузьменко О.М.

Запорізька державна інженерна академія

Анотація. У статі розглядаються питання засобів ефек-
тивної підготовки студентів-баскетболістів, які дозво-
ляють вирішувати як загальні задачі фізичного вихо-
вання, так й специфічні для баскетболу.
Ключові слова: фізичний розвиток, студенти-баскетбо-
лісти, змагальна діяльність, амплуа гравця.
Аннотация. Сравнительная характеристика индивиду-
альных показателей специальной подготовки баскетбо-
листов студенческих команд. В статье рассматривают-
ся  вопросы способов  эффективной  подготовки
студентов-баскетболистов, которые позволяют решать
как общие задачи физического воспитания, так и спе-
цифические для баскетбола.
Ключевые слова: физическое развитие, студенты-бас-
кетболисты, соревновательная деятельность, амплуа
игрока.
Annotation. Kuz’menko A.N. Comparable characteristic of
individual results of basketball players special training in
students teams. The article concerns the ways of students-
basketball players effective training which help to solve
both general and specific tasks of physical training for
basketball.
Keywords: physical trainings, students-basketball players,
competitive activity, game speciality.

Вступ.
Як вказує досить велике коло дослідників та

фахівців-практиків з баскетболу, що після закінчен-
ня ДЮСШ юні баскетболісти переходять до команд
майстрів або студентських команд де, як правило,
поступаються гравцям більш високої кваліфікації за
рівнем спеціальної підготовленості [1].

Більшість авторів праць із цього питання
пояснюють цей перерозподіл значимості показників
спеціальної підготовленості баскетболістів різного
віку та кваліфікації для ефективності змагальної
діяльності шляхом їх якісних і кількісних змін [1].

Отже, етап початкової підготовки та інші
етапи відбору існуючи в роботі ДЮСШ, є основою
формування у спортсмена, так званої бази (“школи”)
техніки і тактики, а також фізичних якостей, необх-
ідних їм для виступів у конкретному виді спорту.

Аналіз з науково-методичної літератури
показує, що в теорії баскетболу досить обґрунтова-
но вивчені питання технічної підготовки, методика
навчання та тренування, розвитку спеціальних яко-
стей, інакше  кажучи – чому і як вчити. При цьому
немає відповіді на головне питання: як тренерам
реалізувати досягнутий рівень підготовленості

спортсменів найбільш ефективно під час змагань з
баскетболу.

Інтенсивна розробка цього напрямку науко-
вих досліджень, яка проводиться на протязі багать-
ох років [А.А.Новиков, Б.Н.Шустик, 1975-99;
Л.П.Матвеев,  1976-99; В.  Barth, 1977, 1994;
В.М.Платонов, В.С.Келлер, 1980-97; А.А.Красников,
1992 та ін.], дозволяє успішно вирішувати питання
організації та проведення змагань, дає змогу моде-
лювати провідні характеристики підготовленості
кращих спортсменів.

Найбільше поширення у сучасній
спортивній літературі отримало вивчення змагаль-
ної діяльності, в основі якої лежить розподіл зма-
гальних дій на окремі частини, часові відрізки або
техніко-тактичні варіанти (Л.П. Матвеев, 1977,1991;
В.Н. Платонов, 1986, 1997, 2003; М.А. Годик, 1988)
коли використовується різна ступень деталізації з
послідовною оцінкою власне змагальних дій, які
розглядуються як компоненти даної діяльності. В той
же час, засновуючись на положеннях загальної теорії
діяльності (Л.С. Віготский, А.Н. Леонтьєв, С.Л. Ру-
бинштейн), дослідники часто розглядують рівень
діяльності як кількість дій, а також послідовність
виконання операцій (А.А.Красніков, 1992).

Одночасно, велику увагу автори приділяють
розробці модельних характеристик різних сторін
підготовленості спортсменів, які проявляються в
процесі змагань (А.А.Новіков, Б.Н.Шустін, 1975-
1999), обґрунтовуванню концепцій управління діяль-
ністю та станом спортсменів у різних видах спорту
(А.В.Родіонов, 1973-1998; W.Kolew, S.Brogli, 1981;
С.М.Вайцеховський, 1985; В.М.Волков, 1993; Д.А.
Поліщук, 1993; В.І.Тхорев, 1999).

У той же час, не дивлячись на значимість
проведених досліджень, до цього дня як в спортив-
них іграх взагалі, так і в баскетболі конкретно, ще
не склалась загальновизнана концепція, що повною
мірою відображає складність індивідуальних про-
цесів, які відбуваються зі спортсменами під час
підготовки та їх участі у змаганнях. Саме це не доз-
воляє розглядати змагальну діяльність як цілісну
систему та визначити найбільш ефективні шляхи
підвищення її надійності в усіх ланках: загально-
освітні школи, ДЮСШ, вищі навчальні заклади,
аматорські команди, професійні баскетбольні клу-
би, збірні команди України [3,5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізької державної інженерної академії.

Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи - аналіз  спеціальної

підготовленості гравців-баскетболістів  різного
ігрового амплуа.

Результати дослідження.
За даними Л.Б. Андрющенко (1998) та І.В.

Лосевой (1997) одним із провідних факторів, що
лімітує адаптацію гравців 17-18 років у командах,
які виступають у групах вищої спортивної майстер-
ності, є зниження толерантності до сильних і по-
мірних стресових факторів змагальної діяльності.
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Для виявлення кваліфікаційних розмежу-
вань між баскетболістами-випускниками ДЮСШ,
що поступили на навчання у ЗДІА (експерименталь-
на група) та баскетболістами ЗНТУ (контрольна гру-
па), які грають у першій лізі українського чемпіона-
ту з баскетболу був проведений аналіз показників
спеціальної підготовленості. В експериментально-
му дослідженні прийняли участь усі гравці-баскет-
болісти, що навчались у ЗДІА та ЗНТУ на той час.

Кожний гравець-баскетболіст  досліджував-
ся за 74 показниками, що обіймають параметри зма-
гальної діяльності (ЗД), фізичну та технічну підго-
товленість ,  психологічну підготовленість  і
морфологічні особливості.

Так, згідно задач дослідження, під час пе-
дагогічних спостережень за змагальною діяльністю
баскетболістів обох команд реєструвалось одинад-
цять ігрових показників.

Рівень фізичної та технічної підготовленості
визначався за допомогою тестів, що поширені та
пройшли апробацію в теорії та практиці баскетболу.

Під час тестування для оцінки рівня психо-
логічної підготовленості гравців досліджувались
психофізіологічні характеристики, що найбільше
відповідають вимогам специфіки гри в баскетбол.

Антропометричні вимірювання проводи-
лись в однакових умовах для гравців обох команд,
які прийняли участь у дослідження, за загальноп-
рийнятою стандартною методикою.

Результати проведеного дослідження пока-
зують, що в межах кожної із кваліфікаційних груп у
баскетболістів різного ігрового амплуа існують дос-

товірні розбіжності у рівні підготовленості, а також
кваліфікаційні розбіжності у рівні спеціальної підго-
товленості баскетболістів кожного з ігрових амплуа.

В цілому, вказані технічні елементи визна-
чають ефективність ігрової діяльності у студентсь-
кому баскетболі можуть служити в якості модель-
них характеристик.

Проведений порівняльний аналіз показників
фізичної та технічної підготовленості центрових
обох команд достовірної різниці ні по одному з цих
показників не знайшов. Це також стосується швид-
кості бігу на 20 м, висоти стрибку з місця та розбігу,
стрибка у довжину, швидкісної стрибучості, швид-
кості та спритності захисних переміщень, швидкіс-
ної витривалості, швидкісної техніки, стабільність
кидків з середніх та далеких дистанцій, стабільності
штрафних кидків (Р>0,05). Рис. 1.

За ефективністю 2-х очкових та штрафних
кидків між нападаючими обох команд розбіжностей
не встановлено (Р>0,05).

Але у нападаючих експериментальної гру-
пи (команди ЗДІА) даний показник виявився більш
стабільним (r=38,9%) ніж у гравців-нападаючих ко-
манди ЗНТУ (контрольна група) (r=34.6 %). У
гравців нападаючих обох команд не знайдено дос-
товірних розбіжностей між ними в кількості пере-
хватів за гру, втрат м’яча та кількості перехватів за
гру, втрат м’яча та кількості одержаних фолів
(Р>0,05).  Рис. 2.

Дослідження змагальної діяльності гравців
задньої лінії, шляхом педагогічних спостережень,
показує, що захисники з команди ЗНТУ (контрольна

Рис.1. Кваліфікаційні відмінності у рівнях підготовленості центрових гравців.
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група) більш ефективно виконують 2-х очкові кид-
ки ніж гравці того ж амплуа з команди ЗДІА (експе-
риментальна група) – різниця складає 7,3 %, вони
частіше виконують атакуючі передачі (у середньо-
му 7 передач за гру).

Але захисники експериментальної групи
(команда ЗДІА) активніше, ніж гравці того ж амп-
луа з контрольної групи (команда ЗНТУ)  проводять
боротьбу за м’яч на своєму щиті, але при веденні
тих же дій на щиті суперника достовірних розбіж-

ностей не встановлено (Р>0,05).
Не встановлено достовірних розбіжностей

між захисниками обох команд також у ефективності
реалізації 3-ох очкових і штрафних кидків (Р>0,05),
кількість перехватів м’яча та особистих зауважень
(Р>0,05).

Граючи у нападі захисники обох команд здо-
бувають приблизно однакову кількість очок (Р>0,05).
У загальній ефективності гри розбіжностей гравця-
ми-захисниками обох команд достовірних розбіж-

Рис.2. Кваліфікаційні відмінності у рівнях підготовленості гравців-нападаючих.
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Рис. 3. Кваліфікаційні відмінності у рівнях підготовленості гравців-захисників.
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ностей не знайдено.
За результатами тестування фізичної та тех-

нічної підготовленості між захисниками контрольної
та експериментальної групи не виявили достовір-
ної різниці у швидкості бігу на 20 м (Р>0,01), стриб-
ках у довжину (Р>0,05), у швидкісної витривалості
(Р>0,01), а також у показниках технічної підготов-
леності: швидкісній техніці, стабільності середніх
та далеких кидків м’яча, стабільності штрафних
кидків (Р>0,05).  Рис 3.

Таким чином, на підставі результатів тесту-
вання, з використанням комплексної методики оці-
нки діяльності гравців, отримано кваліфікаційні
розбіжності в рівнях спеціальної підготовленості
баскетболістів різного амплуа – експериментальної
та контрольної груп.

Між гравцями-нападниками контрольної та
експериментальної групи (рис.2) зафіксовано дос-
товірні розбіжності за 10 категоріями спеціальної
підготовленості.

З рис.3 видно, що між захисниками обох
команд існують достовірні відмінності також за 10
показниками.

Висновки.
Таким чином, виходячи з результатів про-

веденої роботи встановлено, що не дивлячись на
досить однорідний підбір гравців-баскетболістів
обох команд за віком, морфологічними та фізіолог-
ічними показниками їх ігрові показники мають певні
відмінності. Так, проведена контрольна гра дозво-
лила встановити, що гравці команди ЗНТУ мають
перевагу практично за всіма компонентами змагаль-
ної діяльності.

Так, нами встановлено, що існуючий рівень
розвитку одних якостей баскетболістів створює умо-
ви для успішної праці над вдосконаленням інших.
Але розвиток тих чи інших якостей і здібностей може
як сприяти, так і протидіяти успішному вдоскона-
ленню інших.

Як встановлено результатами дослідження,
ці складові у неоднаковій ступені підлягають трену-
ванню. Інші складові дуже тісно пов’язані як між
собою, так і з іншими сторонами підготовленості –
техніко-тактичної, спеціальної та психічної.

Перспективи подальшого дослідження у
даному напрямку визначають:
1. Можливість підвищення ефективності побудови
тренувального процесу студентів-баскетболістів на
основі застосування індивідуального підходу.
2. Дослідити реалізаційну ефективність застосуван-
ня показників фізичної підготовки, техніко-тактич-
них дій, а також психологічних можливостей в умо-
вах тренувальної та змагальної діяльності.
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АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ
РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
МИКОЛАЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ
Юрій Кулаков, Ірина Демидова
Миколаївський державний

університет ім. В.О.Сухомлинського

Анотація. Стаття містить інформацію про організацію
та форми роботи з фізичного виховання студентської
молоді Миколаївського державного університету ім.
В.О.Сухомлинського.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура,
здоров’я, студенти , заняття, спеціальна  медична група.
Аннотация. Кулаков Ю., Демидова И. Анализ учебно-
оздоровительной работы по физическому воспитанию
в Николаевском государственном университете. В ста-
тье содержится информация об организации и формах
работы по физическому воспитанию  студенческой мо-
лодежи Николаевского государственного университета
им. В.А.Сухомлинского.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая
культура, здоровье, студенты, занятия, специальная ме-
дицинская группа.
Annotation. Kulakov Y., Demidova I. The analysis of
educational improving work on physical training in
Nikolaevsk state university. The article consists the
information about the organization and forms of students
physical education in Nikolaev State University.
Keywords: physical education, physical culture, health,
students, lessons, special medicine group.

Вступ.
Згідно статті № 1 Закону України „Про

фізичну культуру і спорт” [3] фізична культура є
складовою частиною загальної культури суспільства,
що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток
фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей людини з метою гармонійного формуван-
ня її особистості.

Вважаючи на те, що на сьогодні майже 90
% дітей, учнівської та студентської молоді мають
відхилення у стані здоров’я [1, 2, 4], одним із зав-
дань факультету фізичного виховання і спорту МДУ
ім. В.О.Сухомлинського, разом із кафедрою фізич-
ного виховання, є реалізація статті № 2 Закону Ук-
раїни „Про фізичну культуру і спорт” [3] та Цільо-
вої Комплексної програми „Фізичне виховання –
здоров’я нації” [6] – постійне укріплення здоров’я,
підвищення рівня фізичного та духовного розвитку
студентів університету.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського.

Формулювання цілей роботи.
Ціллю статті є аналіз роботи кафедри
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фізичного виховання Миколаївського державного
університету ім. В.О.Сухомлинського по впровад-
женню в життя положень державних документів в
галузі фізичного виховання населення України.

Результати дослідження.
Розподіл студентів за навчальними відділен-

нями розпочинається на початку навчального року.
Протягом вересня-листопада лікарі-спеціалісти
міської лікарні, разом із лікарями медичного пунк-
ту МДУ, проводять медичний огляд. Студенти, які
мають відхилення у стані здоров’я, зараховуються
до спеціальної медичної групи. Окремих студентів
за медичними показниками лікарі звільняють від
фізичних навантажень взагалі. Кількісний розподіл
контингенту студентів МДУ за учбовими відділен-
нями наведено в табл. 1.

Навчальні заняття з фізичного виховання
проводяться, згідно базової навчальної програми, на
всіх спеціальностях на протязі 5 років навчання,
обсягом 4 години на тиждень. Для забезпечення кон-
тролю за успішністю студентів двічі на рік прово-
диться поточна атестація та диференційований залік
в кінці кожного навчального року, за виключенням
студентів випускного курсу, які складають залік в
зимову сесію. Крім того, щорічно у травні студенти
основної навчальної групи складають Державні те-
сти з фізичної підготовки [5].

Практичні заняття з фізичного виховання
проводяться на спортивному ядрі Центрального
міського стадіону, в міських парках та скверах, на
спортивних майданчиках Миколаївського яхт-клу-
бу та плавальному басейні „Зоря”. У позаурочний
час студенти також мають змогу займатися фізкуль-
турою та  спортом у спеціально обладнаній
спортивній кімнаті у студентському гуртожитку, а у
вихідні дні – у спортивних залах на базі факультету
фізичного виховання і спорту.

На початку навчального року, після двох
вступних занять із загальної фізичної підготовки всі
студенти основної групи складають контрольні нор-
мативи з основних фізичних якостей – швидкості
(біг 100 м), витривалості (біг 3000 м - чоловіки, біг
2000 м - жінки), сили (підтягування - чоловіки, сід з
в.п. лежачи - жінки). Результати розглядаються як

вихідні, фіксуються у протоколах та підлягають по-
дальшому аналізу. Отримані дані, разом із результа-
тами складання Державних тестів (3), дають мож-
ливість простежити динаміку розвитку фізичних
якостей студентів, зробити порівняльний аналіз і
внести відповідні корективи у навчальний процес з
фізичного виховання.

Крім практичних занять, в кожному се-
местрі дві академічні години відводяться на теоре-
тичний курс. На теоретичних заняттях студенти от-
римують інформацію про навчальну дисципліну
„Фізичне виховання”, її мету, задачі, організацію
занять та контрольних заходів, спортивні традиції
університету, розглядаються основні теоретичні та
методичні засади фізичного виховання.

Консультативно-методичні заняття прово-

дяться за кафедральним планом. На всіх факультетах
організовані групові та індивідуальні заняття для сту-
дентів з послабленим здоров’ям, які займаються оз-
доровчою фізкультурою в окремих групах за спец-
іальною робочою програмою, що складається з
урахуванням специфіки захворювань. Для спеціаль-
них медичних груп викладачами кафедри підготов-
лено трасу для теренкуру, яка проходить вздовж бе-
регу річки Південний Буг. Фізичне навантаження для
студентів зменшене, але обов’язково включає спец-
іальні індивідуальні вправи лікувальної фізкультури.

Оцінка рівня особистої фізичної культури
студентів університету здійснюється в балах за до-
помогою модульно-рейтингової системи, розробле-
ної викладачами кафедри фізичного виховання. Ди-
ференційований залік за п’ятибальною системою
включає дві вимоги: теоретичні знання з фізичної
культури, оздоровчого та спортивного тренування
та практичне складання  Державних вимог з фізич-
ної підготовленості (3).

Залік для студентів спеціальних медичних
груп складається з наступних вимог: обов’язкове
відвідування занять, теоретичні знання з дисципліни
та виконання індивідуальних вправ. Для студентів,
звільнених від фізичних навантажень за показника-
ми здоров’я, розроблений теоретичний курс із знач-
ною часткою матеріалу, який підлягає самостійному
засвоєнню. Для них проводяться індивідуальні кон-

Таблиця 1.
Розподіл студентів МДУ ім. В.О.Сухомлинського по учбовим відділенням за станом здоров’я

Учбова група 
№ з /п Факультет Всього Основна Спеціальна медична Звільнені Підготовча 

1. Філологічний 932 669 70 38 - 
2. Педагогічний 723 702 3 18 - 
3. Психологічний 369 318 35 16 - 
4. Історичний  642 581 47 14 - 
5. Іноземної філології 748 566 116 - - 
6. Біологічний 95 87 7 - 1 
7. Фізико-математичний 698 579 119 - - 

Разом: 4207 3502 397 86 1 
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сультації, надається допомога у підборі літератури, у
складанні індивідуальних комплексів фізичних вправ.
На заліку оцінюється рівень теоретичних знань.

Спортивний клуб МДУ ім. В.О.Сухомлинсь-
кого разом з кафедрою фізичного виховання на про-
тязі навчального року проводить масові оздоровчо-
фізкультурні і спортивні заходи: осінній та весняний
легкоатлетичні кроси, туристичні походи та естафе-
ти, першості університету з гирьового спорту, арм-
рестлінгу, плавання, шахів, настільного тенісу, бад-
мінтону, Дні здоров’я, спортивні свята, присвячені
Дню Захисника Вітчизни та Міжнародному Жіно-
чому Дню. Щорічно проводиться традиційна Спар-
такіада університету з 11 видів спорту та Спартакіа-
да першокурсників з шести видів.

Взимку, в період канікул, з метою оздоров-
лення для студентів університету організуються по-
їздки в Карпати, в с. Ворохта, де вони займаються
лижним спортом, ходять в походи та екскурсії.

Влітку студенти оздоровлюються на універ-
ситетській базі відпочинку „Моряна” на березі Чор-
ного моря, в с. Рибаківка. База має власне спортив-
не ядро, майданчики для футболу та волейболу, столи
для настільного тенісу.

Викладачі кафедри фізичного виховання
щорічно проводять для студентів одноденні та бага-
тоденні туристичні походи з метою оволодіння на-
вичками та методикою туристичної роботи. Крім
того, студенти-філологи двічі на рік проводять ба-
гатоденні літературно-краєзнавчі походи до Криму.

Вважаючи на те, що навчальна дисципліна
кафедри фізичного виховання недостатньо забезпе-
чена літературою, викладачі кафедри готують для
студентів навчальні посібники та методичні рекомен-
дації. Великий внесок в навчально-методичний фонд
кафедри зроблено доцентом Тихомировим А.І., який
видав цілий ряд книг та посібників з питань здоро-
вого способу життя, фізичного виховання, само-
стійних занять фізичними вправами.

Висновки:
1. Заняття з фізичного виховання із студентами

Миколаївського державного університету ім.
В.О. Сухомлинського відповідають вимогам
нормативних документів і спрямовані на підви-
щення рівня здоров’я, гармонійний фізичний
розвиток, збільшення рухової активності, при-
щеплення навичок здорового способу життя.

2. Заняття з фізичного виховання із студентами,
віднесеними до спеціальних медичних груп за
показниками стану здоров’я, проводяться за
окремими робочими програмами із урахуван-
ням специфіки захворювань та поглибленою
індивідуальною роботою.

3. Спортивно-масова та оздоровча робота із сту-
дентами МДУ ім. В.О. Сухомлинського прово-
диться на протязі навчального року та студен-
тських канікул і охоплює значну кількість
студентів, сприяючи їх фізичному розвитку, ук-
ріпленню здоров’я та привчає до регулярних си-
стематичних занять фізичними вправами.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем навчаль-
но-оздоровчої роботи з фізичного виховання.
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ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ
КИЛЕВИХ ФОРМ СПОНДИЛЬОЗУ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Купина В.В., Купина М.В.
Сумський обласний Центр медичної та фізичної
реабілітації хворих з пошкодженням опорно-рухо-
вого апарату та захворюванням нервової системи

Анотація. У статті висвітлюється сутність етіопатоге-
нетичних факторів кілевих форм спондильозу попере-
кового відділу хребта. Обґрунтовується доцільність за-
стосування різних  засобів  фізичної реабілітації в
залежності етіопатогенетичної стадії спондильозу по-
перекового відділу хребта, ускладненого кілами.
Ключові слова: реабілітація, спондильоз, етіопатогенез,
кила.
Аннотация. Купина В.В., Купина М.В. Этиопатогене-
тические факторы килевых форм спондилеза пояснич-
ного отдела позвоночника. В статье освещается сущ-
ность этиопатогенетичних факторов грыжевых форм
спондилёза поясничного отдела позвоночника. Обосно-
вывается целесообразность применения разных средств
физической реабилитации в зависимости от этиопато-
генетической стадии спондилёза поясничного отдела
позвоночника, осложненного грыжами.
Ключевые слова: реабилитация, спондилёз, этиопато-
генез, грыжа.
Annotation. Kupina V.V., Kupina M.V.  Etiologic and
pathogenic factors forms spondilos a lumbar department
of a backbone. In the article lights essence etiologic and
pathogenic factors of hernia forms of spondilos of lumbar
department spine. Expedience of application different
facilities of physical rehabilitation is grounded depending
on the etiologic and pathogeny stage of spondilos of lumbar
department of spine complicated hernia.
Keywords: rehabilitation, spondilos, etiology, pathogeny,
hernia.

Вступ.
В останні роки в Україні, як і в світі в цілому,
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відмічається зростання хворих з хронічним болем у
спині, на реабілітацію яких витрачаються значні кош-
ти. Високі показники тимчасової непрацездатності й
інвалідності, пов’язані з вертеброневрологічними
захворюваннями, свідчать про медико-соціальну зна-
чимість цієї проблеми [2]. Нині біль у поперековому
відділі спини у розвинених країнах, за даними екс-
пертів ВОЗ, досяг розмірів неінфекційної епідемії, що
у більшості випадків автори пов’язують зі зростан-
ням навантаження на людину [10].

Біль у спині найчастіше викликаний деге-
неративним ураженням хряща міжхребцевого дис-
ка й реактивними змінами з боку тіл сусідніх хребців.
Ураження міжхребцевого диска виникає внаслідок
його повторних травм (підйом важких предметів,
надлишкове статичне та динамічне навантаження,
падіння та ін.) й вікових дегенеративних змін [5,6].
Процес природного старіння хребта пов’язують з
деформуючим спондильозом .  У  переважній
більшості випадків є паралельність між прогресу-
ванням системного атеросклерозу й деформуючого
спондильозу у одного й того ж хворого. У резуль-
таті хронічного подразнення передньої поздовжньої
зв’язки краями фіброзного кільця, яке випинається,
на рівні декількох хребцевих рухових сегментів фор-
муються чисельні передньобокові остеофіти, пере-
кидаючись у вигляді містків між сусідніми хребця-
ми. Останні деформуються та набувають форму
котушок. Міжхребцеві проміжки зменшуються не-
значно на багатьох рівнях [4,8,9].

Виявлена патоморфологічна та клінічна суть
процесу на сьогодні не відтворює в повній мірі еті-
опатогенезу спондильозу хребта та його неврологі-
чних проявів [11]. Хоча дослідження етіології деге-
неративно-дистрофічних захворювань хребта має
багатовікову історію. Численні гіпотези та теорії не
витримали випробування часом [3]. Але в свій час
їх автори з тих чи інших позицій  намагалися пояс-
нити походження спондильозу хребта.

J. Dejerіne (1914) спробував пояснити виник-
нення больових радикулярних явищ як прояв інфек-
ційного процесу. Про правильність інфекційної
теорії свідчить те, що загострення процесу частіше
настає після переохолодження та простуди. У той
же час Г.Н. Маркелов (1948), F. Reischauer (1955),
Г.С. Юмашев, М.Є.Фурман (1984) довели, що пере-
охолодження організму лише за наявного спонди-
льозу хребта може призвести до виникнення диско-
радикулярного конфлікту.

Аутоімунна теорія розвитку спондильозу
теж має своїх прихильників (І.П. Антонов, І.А. Осна,
1973). Д.А. Лабзін (1975) у крові хворих виявив спе-
цифічні антитіла, які взаємодіють з антигенами тка-
нин диска (титр їх становить 1:32 проти 1:2 – 1:4 у
контрольної групи). Проте залишається незрозумі-
лим, чи є імунологічний компонент пусковим.

Ендокринно-обмінна теорія теж розгля-
дається як можливий чинник неврологічних проявів
спондильозу хребта (І.П. Антонов, 1986; О.А. Бур’-
янов, 1997). Набута недостатність сполучної ткани-

ни здебільшого пов’язана з нейрогуморальними по-
рушеннями і загальною гормональною перебудовою
організму, що відбувається в онтогенезі і призводить
до неправильного обміну речовин.

Поліетіологічна гіпотеза була висунута
О.А. Бур’яновим та О.А. Продан (1996). Автори ви-
користали методологію системного підходу до ро-
зуміння причин виникнення та клінічного перебігу
спондильозу хребта. Вони запропонували такі варі-
анти етіології захворювання:
1) порушення пов’язані з вадами системи і не зале-
жать від факторів довкілля;
2) порушення пов’язані лише з дією факторів дов-
кілля і проявляються незалежно від якостей самої
системи.

Найбільш поширені дві гіпотези походжен-
ня остеохондрозу хребта: інволюційна (Н.С. Ко-
синська, 1961; А.Д. Динабург і співав., 1967) та
мікротравматична (Б.І. Сименач, Н.І. Кобахідзе,
1980), згідно з якою спондильоз хребта розглядаєть-
ся як результат „зношування” дисків під впливом
навантаження і травмуючого фактора, яким людина
піддається протягом життя (А.Дзяк, 1981) [11].

Робота виконана у відповідності до прак-
тичних завдань Сумський обласний Центр медич-
ної та фізичної реабілітації хворих з пошкодженням
опорно-рухового апарату та захворюванням нерво-
вої системи.

Формулювання цілей роботи.
Великого значення надається гострій та

хронічній травматизації міжхребцевих дисків. Це
можуть бути  травми при одноразовому підйомі  важ-
кого предмета, незручному та різкому русі або три-
валі надмірні навантаження на хребет у осіб, які зай-
няті важкою фізичною працею. Можуть бути і
мікротравми, і несприятливі статодинамічні умови
роботи хребта внаслідок постійних однотипних
рухів у деяких його відділах, тривалого перебуван-
ня  у якомусь одному фіксованому положенні, з не-
рівномірним, несиметричним навантаженням різних
частин міжхребцевого диска [7].

Результати дослідження.
Прибічники мікротравматичної  гіпотези

вважають, що мікротравма у хворих з неврологічни-
ми проявами спондильозу хребта рідко є провокую-
чим чи проявним фактором, а травматизація, пов’я-
зана з різними виробничими і побутовими рухами,
діє на хребцево-рухливий сегмент, в якому в міру ста-
ріння розвиваються інволюційні процеси. Власне ка-
жучи, у даному випадку немовби об’єднуються  інво-
люційна і мікротравматична гіпотези [11]. У своєму
дослідженні ми розглядали саме цю теорію.

Протягом 2004 – 2005 років було обстеже-
но 520 хворих з дистрофічними вертеброгенними
захворюваннями нервової системи на попереково-
му рівні  з метою виявлення частоти поперекового
спондильозу та  причин, які провокують виникнен-
ня даного захворювання.

Для обстеження хворих використовувалось
стандартне вертеброневрологічне дослідження (По-
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пелянський Я.Ю., 1983). Це дало змогу визначити
ступінь вираженості болю, ступінь змін м’язового
тонусу та вираженість вертебральних деформацій.

Використовували також рентгенологічне
обстеження (по можливості - комп’ютерну томог-
рафію) хребта, що дозволило провести диференці-
альну діагностику між різними формами дистрофі-
чних змін у хребцево-рухливому сегменті .
Електроміографічне дослідження проводилось за
клінічними показаннями по стандартній методиці,
запропонованій Ю.С. Юсевичем.

Деформуючий спондильоз було виявлено
у 63 хворих (12,1%). Основною причиною звернень
був больовий синдром - 57 хворих (90,5%) (див.
таблицю 1.)

Таблиця 1
Наявність больового синдрому у хворих на дефор-
муючий спондильоз поперекового відділу хребта.

Частота випадків  №  
п/п 

Вираженість  
больового  
синдрому 

абсолютна у відсотках 

1. Сильно виражений 9 14,3 
2. Помірно виражений 35 55,6 
3. Слабо виражений 13 20,6 
4. Відсутній 6 9,5 

 
Мали також місце  зміни м’язового тонусу

та  рухливості у поперековому відділі хребетного
стовпа. При об’єктивному обстеженні було встанов-
лено значне обмеження об’єму рухів у враженому
відділі. Даний показник оцінювали на основі вив-
чення кутометричних показників. Відповідні дані
представлені у таблиці  2.

Таблиця 2
Стан рухової функції хребетного стовпа  у обсте-
жених на деформуючий спондильоз поперекового

відділу хребта.
№ 
п/п 

Рухова 
функція 

У 
нормі 

Кут Чоло- 
віки 

Жін- 
ки 

Всього 

1300 10 10 20 
1400 9 17 26 

1.  Згинання 1700 

1500 6 11 17 
2000 18 14 32 
2200 5 16 21 

2.  Розгинан- 
ня 

2450 

2350 2 8 10 
300 5 2 7 
350 13 14 27 

3. Нахил  
вправо 

550 

450 7 22 29 
300 6 5 11 
350 13 13 26 

4. Нахил  
вліво 

550 

450 6 20 26 
500 4 6 10 
600 16 22 38 

5. Поворот  
вправо 

900 

700 5 10 15 
500 3 4 7 
600 16 25 41 

6. Поворот  
вліво 

900 

700 6 9 15 
 

За суб’єктивними даними початок захворю-
вання або загострення  хвороби більшість пацієнтів
пов’язують з рядом  одних і тих же факторів. Ці дані
відображені у таблиці 3.

Таблиця 3
Етіологічні показники виникнення та загострення

спондильозу поперекового відділу хребта.
Частота випадків №  

п/п 
Етіологічні  
фактори абсолютна у відсотках 

1. Підйом важкого  
предмета  39 61,9 

2. Травма 5 7,9 
3. Переохолодження 7 11,1 
4. Емоційний стрес 2 3,2 
5. Спадковість 10 15,9 

 
Вони стверджують правильність наших пе-

редбачень, що саме мікротравми є найбільш поши-
реною причиною виникнення та загострення дано-
го захворювання.

У половині спостережень біль посилював-
ся при ходінні, стоянні, сидінні, емоціях, а зменшу-
вався у більшості хворих у стані спокою (95,0%) або
при застосуванні тепла (50,0%).

Виходячи з вищевикладеного була розроб-
лена комплексна методика лікування. Основним
методом є мануальна терапія, додатково застосову-
вались масаж, фізіотерапія (магніто-лазерна терапія,
фонофорез, електрофорез) та лікувальна фізична
культура (самостійні заняття).

Звертає на себе увагу, що при лікуванні по
розробленій методиці вже на 10-й день спостері-
гається значне поліпшення стану хворих. Дещо гірші
результати спостерігаються у осіб з больовим синд-
ромом, зумовленим поєднанням поперекового спон-
дильозу та деформуючого спондилоартрозу.

Висновки
1. Таким чином, отримані результати досліджен-
ня дозволили виявити особливості етіологічної
картини неврологічних синдромів, які розвива-
ються у осіб з килевими формами спондильозу
поперекового відділу хребта. Аналіз результатів
дослідження дозволяє стверджувати, що прове-
дення ціленаправленої патогенетичної терапії
значно покращує стан хворих і являється основ-
ною ланкою в реабілітації хворих з даною пато-
логією.

2. Більшість хворих (61,9%) основною причиною
початку або загострення спондильозу попереко-
вого відділу хребта називають підйом важких
предметів, що підтверджує мікротравматичну
теорію, як одну з найбільш інформативних у
поясненні етіології даного захворювання.

3. Зробивши короткий аналіз теорій етіопатогене-
зу спондильозу хребта, можна зробити висно-
вок, що багато які з них відображають клінічні
ознаки протікання захворювання, а не його пер-
шопричину.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем етіопа-
тогенетичних факторів килевих форм спондильозу
поперекового відділу хребта.
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МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ РУХОВОЇ
АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ З ОЗНАКАМИ

ВЕГЕТАТИВНОГО ДИСБАЛАНСУ
Левандовський Олександр
Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті приведено розроблену автором ме-
тодику оптимізації рухової активності студентів з озна-
ками вегетативного дисбалансу.
Ключові слова: рух, студент, методика.
Аннотация. Левандовский А. Методика активизации дви-
гательной активности студентов с симптомами вегета-
тивного дисбаланса. В статье приведена разработанная
автором методика оптимизации  двигательной активнос-
ти студентов с признаками вегетативного дисбаланса.
Ключевые слова: движение, студент, методика.
Annotation. Levandovsky Olexander. Methodology of
activating mobile activity of the students with indications
of vegetative dysbalance. In the article there have been
analyzed by the author the methodology of optimization
activating mobile activity of the students with indications
of vegetative dysbalance.
Key words: movement, student, technique.

Вступ.
Проблема вегетозів – обширної групи пато-

логічних станів, основною ланкою патогенезу яких
є дисбаланс центральної нервової (ЦНС) і вегета-
тивної нервової (ВНС) систем - впродовж останніх
років набула значної уваги дослідників. Внаслідок
“дизрегуляції” порушується вегетативне забезпечен-
ня функціонування різних систем організму в про-
цесах підтримки гомеостазу [2]. На думку багатьох
вчених, вегетози – це “хвороба адаптації” [13]. По-
штовхом до розвитку вегетативних розладів є, заз-
вичай, надмірні фізичні і нервово-психічні переван-

таження, порушення режиму праці й відпочинку,
раптові й часті зміни кліматичних умов, професійні
шкідливості, хронічні інфекції й інтоксикації, при
яких стрес як поняття фізіологічне реалізується в
дистрес-синдром, точкою прикладання якого в
організмі є locus resistentia minoris, тобто найвраз-
ливіший орган або система [2, 13].

Згідно сучасних наукових даних, вегетатив-
ний дисбаланс є одним із ключових механізмів па-
тогенетичного каскаду АГ. У осіб з нормальним
рівнем АТ підвищення рівня останнього викликає
посилення парасимпатичного тонусу внаслідок збуд-
ження барорецепторів дуги аорти та каротидного
синуса. Це спричинює сповільнення ритму серця і
зниження АТ. Стимуляція симпатичної нервової си-
стеми внаслідок тривалого впливу певних стресо-
вих факторів сприяє підвищенню продукції норад-
реналіну і відповідному підвищенню АТ. В процесі
“хронізації” АГ мають важливе значення артеріальні
барорецептори внаслідок притаманної для них не-
спроможності реагувати на тривалі зміни АТ. Інши-
ми словами, тривала гіпертензія є ключовим факто-
ром  своєрідного “ресетингу” барорефлексу, в
реалізації якого беруть участь декілька механізмів,
включаючи зниження судинної еластичності  в
ділянці каротидного синуса та дуги аорти і порушен-
ня забезпечення рефлексу на рівні ЦНС [9, 10].

На даний час надзвичайно актуальною ста-
ла проблема покращення здоров’я молоді і форму-
вання в цієї категорії населення мотивації на веден-
ня здорового способу життя.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Враховуючи вищесказане, ми поставили

перед собою мету: розробити комплексну систему
заходів, спрямованих на  запобігання патології
внутрішніх органів у студентів з ознаками вегета-
тивного дисбалансу, шляхом застосування засобів
фізичної реабілітації.

Досягнення поставленої мети планувалося
через вирішення наступних завдань: виявити озна-
ки вегетативної дисфункції серед студентів Прикар-
патського національного університету імені Василя
Стефаника і забезпечити корекцію виявлених пору-
шень шляхом розробки і проведення комплексу ре-
абілітаційних заходів.

Матеріал і методи дослідження. На пер-
шому етапі проведено опитування студентів за спец-
іально розробленим опитувальником для виявлення
несприятливих щодо можливого виникнення серце-
во-судинної патології факторів анамнезу, стилю жит-
тя, шкідливих звичок і одночасного детектування
ознак вегетативних порушень. Для оцінки стану ве-
гетативної нервової системи обчислювали індекс
Кердо, а також проводили пробу з ізометричним
навантаженням, пробу Вальсальви, ортостатичну й
кліностатичну проби.

З метою вивчення стану вегетативної регу-
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ляції гемодинаміки застосовували систему 24-годин-
ного моніторування й аналізу варіабельності серце-
вого ритму (версія: HRV 1,5; JSC “Solvaig”, 1997-
1998), яка  на даний час вважається світовим
стандартом обўєктивної оцінки стану ВНС. Оцінка
ступеня напруги регуляторних систем, яка відобра-
жає негайну фазу патогенетичного каскаду (фазу
нейроендокринної реакції), проводиться з метою
донозологічної діагностики, спрямованої  на розпі-
знавання станів на межі норми й патології, і слугує
як критерієм ранньої діагностики, так і фактором,
що визначає вибір засобу для зворотного розвитку
патологічного процесу [14].

Результати дослідження  та їх
обговорення.

Всього опитано 249 студентів. Аналіз ре-
зультатів початкового тестування показав, що у 75%
опитаних студентів наявні суб’єктивні ознаки веге-
тативної дисфункції, які маніфестуються різними
синдромами і суттєво впливають на якість життя
обстежених. В цілому, на підставі опитування озна-
ки вегетативної дисфункції виявили в 187 обстеже-
них осіб, що складає 75% від їх загальної кількості.
Внаслідок узагальнення поданих скарг у обстеже-
них студентів виділено суб’єктивні ознаки наступ-
них синдромів: астенічного (у 92% випадків), кард-
іологічного (у 82% випадків), цефалгічного (у 75%
випадків), поліартралгічного (у 27% випадків), ней-
роендокринного (у 23% випадків), диспепсичного
(у 23% випадків), аритмічного (у 9% випадків),
гіпервентиляційного (у 7% випадків), у 6% обсте-
жених відзначалися синкопальні стани.

Для більшості обстежених була притаманна
недостатня фізична активність – на це запитання
ствердно відповіли 73% осіб дослідної і 42% респон-
дентів контрольної групи. Значну частину свого ро-
бочого дня такі студенти проводять сидячи – на за-
няттях,  в  читальних залах,  біля комп’ютера,
телевізора, в їдальні, за кермом автомобіля, в інших
видах транспорту тощо. Більшість з них фізичні на-
вантаження пов’язує виключно із заняттями з фізич-
ної культури, на які відводиться 2 академічні години
на тиждень. Оцінюючи ефективність цих занять, сту-
денти вважають, що час, який витрачається безпосе-
редньо на виконання рухових дій, є недостатнім, ос-
кільки вони не відзначають розширення обсягу своїх
рухових умінь і навичок, збільшення свого рухового
потенціалу, покращення техніки виконання фізичних
вправ і не відчувають, що стали внаслідок цих занять
спритнішими і краще підготовленими фізично. На
запитання про вплив занять фізичною культурою на
рівень фізичної і розумової працездатності 68% сту-
дентів дослідної і половина опитаних контрольної
групи дали негативну відповідь.

Співзвучними з отриманими нами є резуль-
тати багатьох наукових досліджень. Останнє обґрун-
товує те, що одним із головних стратегічних завдань
національної освіти є виховання молоді в дусі відпо-
відального ставлення до власного здоров’я і здоро-
в’я оточуючих як до найвищої індивідуальної та сус-

пільної цінності. Студент як людина певного віку і
як особистість може бути охарактеризована з трьох
позицій. По-перше, з соціального боку, де відобра-
жені громадські прояви й відносини. По-друге, з
психологічного боку – це психічні особливості. По-
третє, з біологічного – це фізичний стан студента.
Встановлено, що із загального числа факторів, які
впливають на формування здоров’я студентів, на
заняття фізичною культурою і спортом припадає 15-
30%, на сон – 24-30%, на харчування – 10-16%, на
сумарну дію інших факторів – 24-51%.  [3, 4].

На підставі аналізу показників проб для
оцінки стану вегетативної нервової системи встанов-
лено, що підґрунтям підвищення АТ в обстежених
студентів є активація симпатичної її ланки. Це ствер-
джено результатами проб з ізометричним наванта-
женням, ортостатичної, кліностатичної і проби Валь-
сальви. Вагомим аргументом на користь останнього
слугують також результати обчислення І Кердо, який
був вірогідно більшим у осіб всіх трьох дослідних
груп у порівнянні з контрольною. Перевищення його
оптимального значення, рівного 1, засвідчує суттє-
ву перевагу тонусу симпатичної ланки ВНС у осіб з
вегетативною дисфункцією.

Перевага симпатичного тонусу стверджена
нами також на підставі аналізу параметрів 24-годин-
ного моніторування варіабельності серцевого рит-
му. Для осіб дослідних груп було констатовано знач-
ну перевагу низькочастотного компоненту
ритмограм, який відображає активність симпатич-
ної ланки ВНС, у порівнянні з таким контрольної
групи. Водночас, потужність у діапазоні високих
частот була вірогідно знижена в порівнянні зі своїм
контрольним аналогом. Відповідно до вищесказа-
ного, у осіб з вегетативною дисфункцією співвідно-
шення низько- та високочастотних компонентів рит-
мограм також відображали перевагу перших, а саме
хвиль, що свідчать про надмірну активність симпа-
тичної нервової системи. Про дисбаланс роботи ве-
гетативної нервової системи у осіб дослідних груп
свідчив і індекс Баєвського, який вказує на підви-
щену напругу регуляторних систем організму в по-
рівнянні з особами контрольної групи.

Оцінка напруги регуляторних систем орган-
ізму, яка відображає негайну фазу патогенетичного
каскаду (фазу нейроендокринної реакції), слугує кри-
терієм донозологічної діагностики і визначальним
чинником для встановлення необхідності проведен-
ня комплексу превентивних реабілітаційних заходів.

Комплекс заходів модифікації стилю життя
був розроблений на підставі програми ВООЗ CINDI,
яка реалізується в Україні з 1994 року. Рекомендації
з модифікації стилю життя, дотримання яких було
обовўязковою умовою участі в дослідженні особа-
ми другої й третьої дослідних груп, включали: об-
меження вживання кухонної солі до 5 г на добу, вжи-
вання щоденно не менше 400-500 г фруктів і овочів,
обмеження вживання жирного мўяса і тваринних
жирів, вживання риби тричі на тиждень, обмеження
вживання алкоголю (до 40 мл чистого алкоголю на
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добу для чоловіків і до 20 мл для жінок), повна відмо-
ва від куріння [9, 10].

При розробці комплексів тренувальних за-
нять виходили з того, що в сучасній літературі заз-
начається одна істотна особливість, яка полягає в
тому, що зниження рухової активності є основною
умовою, за якої інтелектуальна напруга починає вик-
ликати істотні й стійкі порушення серцевої діяль-
ності практично здорової людини. Зміни ж, що ви-
никають при розумовій роботі за умов нормальної
рухової активності людини, після завершення робо-
ти швидко нормалізуються [5].

Щоденне тренувальне заняття розробляло-
ся індивідуально для кожного з учасників дослід-
ження і включало:
- Виконання вправ на розтягування і для укріп-

лення м’язів;
- Аеробну розминку;
- Виконання вправ аеробного спрямування;
- Заключну розминку аеробного спрямування;
- Виконання вправ на розтягування.

Особливістю структури тренувального за-
няття було те, що починалося й завершувалося воно
вправами на розтягування. На користь такої по-
слідовності  побудови тренувального заняття
свідчить те, що вправи на розтягування мають розс-
лаблюючий ефект, істотно зменшують ступінь вто-
ми і попереджують травми внаслідок покращення
гнучкості й збільшення амплітуди рухів. Кожну з
вправ рекомендувалося виконувати не менше 1-3
разів, утримуючи положення розтягнення 10-20 с,
не вдаючись до різких рухів. Давалися застережен-
ня розтягуватися до виникнення легких больових
відчуттів з поступовим збільшенням амплітуди рухів
і уникати тривалої затримки дихання.

На початку тренувального заняття також ви-
конувалися вправи для укріплення м’язів, але не щод-
ня, а двічі-тричі на тиждень. До комплексів включа-
лися 8-10 таких вправ з кількістю повторень кожної з
них 6-8 разів. Розроблені нами програми охоплюва-
ли всі основні групи м’язів і, крім того, передбачали
використання обтяжень для рук масою 0,5-2 кг для
осіб жіночої і 3-5 кг для осіб чоловічої статі з посту-
повим наростанням обтяження. Окремі комплекси
також включали вправи з використанням еспандерів.

Включення вправ на укріплення м’язів у
поєднанні з вправами на розтягування обґрунтова-
но тим, що сучасними науковими дослідженнями
встановлено зв’язок між тонусом скелетних м’язів
та центральною нервовою системою. Свідома зміна
тонусу скелетних м’язів впливає на рівень психіч-
ної активності. Якщо свідомо загальмувати рухові
реакції, які відповідають певному психічному ста-
ну, то його прояв помітно послабшає або зовсім зник-
не, та, навпаки, певний рух чи поза викликають
відповідний психічний стан. Так, повне розслаблен-
ня знижує до мінімуму психічну активність, викли-
кає сонливість, сприяє підвищенню дії уявних об-
разів. Цей ефект використовується в аутотренінгах,
психотерапії. Підвищують тонус сигнали слабкої й

середньої потужності, тоді як сильні спричиняють
пригнічення нервової діяльності. Ця особливість дії
сигналів слабкої й середньої потужності, на наш
погляд, використовувалася в методиці древніх пси-
хосоматичних практик: утримання статичних поз
(йога), нескладні рухи, виконання вправ повільно,
плавно (цигун, тайцзи) [12].

З метою розвитку гнучкості з поєднанням з
вправами силового характеру ми керувалися наступ-
ними принципами. По-перше, робота м’язів при
виконанні вправ на їх укріплення повинна викону-
ватися з повною амплітудою. По-друге, акцент на-
давався поступаючій фазі роботи, яка виконується
при розтягненні (подовженні) м’яза під час його ек-
сцентричного скорочення.

Саме під час поступаючої роботи кількість
м’язових волокон, які підлягають скороченню, знач-
но зменшується. Оскільки величина навантаження
розподіляється на меншу кількість скорочувальних
компонентів м’яза, напруга  в  кожному з  них
збільшується. Відтак надмірне навантаження й на-
пруження посилюють розтягнення волокон, збільшу-
ючи їх еластичність [8].

Розминка перед і після основного періоду
тренувального заняття проводилася з метою покра-
щення фізичної активності. Крім того, активна роз-
минка сприяла підвищенню температури м’язів, зни-
женню їх в’язкості й напруги.

Розминка після занять руховою активністю
дає змогу організму перейти зі стану активності до
стану спокою. ЇЇ головною метою є забезпечення
м’язового розслаблення, виведення продуктів роз-
паду з м’язів, зменшення в них больових відчуттів.
Вважається, що у випадку невдало проведеного за-
няття розминка дає змогу досягнути емоційної рівно-
ваги. Водночас це найоптимальніший метод для
встановлення взаємин з тренером.

Основними вправами аеробної спрямова-
ності, які рекомендувалися учасникам дослідження,
були ходьба і біг підтюпцем.

Особливістю розроблених нами комплексів
є те, що основний рух кожної вправи на укріплен-
ня м’язів виконувався на видиху, а не на вдиху, і
супроводився короткочасною затримкою дихання,
що чинило сприятливий ефект для підвищення то-
нусу парасимпатичної ланки вегетативної нервової
системи [6].

За даними літератури, до складу більшості
психосоматичних систем входять практики свідомо
керованих дихальних вправ, які, як і фізичні впра-
ви, використовуються для впливу на психофізичний
стан організму. Саме свідоме керування складови-
ми акту дихання є спільною рисою дихальних вправ
психосоматичних технік, яка відрізняє їх від решти
інших. Сучасними науковими дослідженнями вста-
новлено вплив дихальних вправ на центральну не-
рвову систему та тонус скелетних м’язів – свідома
зміна ритму та довжини фаз дихання визначає рівень
психічної активності: зменшення частоти дихання,
вирівнювання ритму, вдих – гальмують, а видих та
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збільшення частоти дихання активізують нервові
процеси та тонус скелетних м’язів [1, 11].

Після проведеного повторного тестування
наприкінці річного періоду спостереження встанов-
лено, що кількість скарг, які подавали особи, залу-
чені до обстеження, значно зменшилася і водночас
змінився їх характер. Суттєво меншою стала пито-
ма вага студентів, у яких за виявленими при опиту-
ванні скаргами можна було констатувати наявність
синдромів, які засвідчують вегетативний дисбаланс.
В цілому констатовано, що проведення комплексу
заходів фізичної реабілітації є найефективнішим
щодо усунення поліартралгій, астенії й цефалгії.
Інші синдроми підлягали корекції в дещо меншій,
але доволі виразній мірі. Значний позитивний ре-
зультат може бути аргументований також тим, що
більшість студентів стали дотримуватися рекомен-
дацій щодо дотримання правил здорового способу
життя, значно модифікувавши його у відношенні
оптимізації режиму харчування, усунення шкідли-
вих звичок і розширення рухової активності. Таким
чином, істотно зменшився вплив факторів, які вва-
жаються потенційними предикторами виникнення
серцево-судинної патології.

За результатами повторного проведення
проб, які дають змогу оцінити співвідношення ак-
тивності обох ланок ВНС, встановлено чітку тен-
денцію до усунення вегетативного дисбалансу, при-
таманного обстеженим студентам на  початку
дослідження. Так, середні величини коефіцієнта
Вальсальви в обстежених студентів після року спо-
стереження стали порівнянними з такими в конт-
рольної групи, тобто наблизилися до оптимальних
значень цього показника, характерних для осіб без
вегетативної дисфункції. Результати обчислення І
Кердо також засвідчили позитивну динаміку, оскіль-
ки цей показник максимально наблизився до оди-
ниці, яка в даному контексті є мірилом зваженості
обох відділів вегетативної нервової системи, і став
вірогідно меншим у порівнянні зі своєю величиною
на початку дослідження. Після повторного прове-
дення проби з ізометричним навантаженням із ви-
користанням китичного динамометра виявлено, що
значення ДАТ після навантаження достовірно
відрізняються від початкових. Так, якщо на початку
дослідження ДАТ на 3-й хвилині проби, в середньо-
му, складав (110,71±2,73) мм.рт.ст., то при повтор-
ному проведенні проби за аналогічних умов він вже
становив (96,55±2,83) мм.рт.ст., р<0,05. Показово,
що після проведеної корекції і вихідне значення ДАТ,
і його показник на 3-й хвилині навантаження  стали
порівнянними з такими в контрольної групи. Ствер-
дженням окреслених закономірностей були і резуль-
тати повторного проведення активної ортостатичної
проби. Позитивна її динаміка полягала в тому, що
значення більшості показників наблизилися до своїх
контрольних аналогів, що свідчить про оптимізацію
діяльності вегетативної нервової системи та усунен-
ня дисбалансу її окремих ланок. Узгоджувалися з
наведеними результатами і дані активної кліноста-

тичної проби. Після року спостереження найвираз-
ніша динаміка стосувалася параметрів частоти сер-
цевих скорочень і систолічного артеріального тис-
ку. Цікавим є той факт, що динаміка ДАТ під час
проби виявилася більш ригідним показником і не
дозволяла чітко відстежувати оптимізацію актив-
ності різних відділів ВНС до і після корекції.

Повторне проведення моніторування варіа-
бельності серцевого ритму дозволило ствердити от-
римані результати виконання функціональних проб.
За даними ВСР було констатовано зниження актив-
ності симпатичного відділу ВНС, про що судили за
величиною потужності в діапазоні частот LF. Відзна-
чено також позитивну динаміку частотного відоб-
раження активності парасимпатичного відділу, хвиль
HF, значення яких наближалися до таких в конт-
рольної групи. Так, якщо на початку дослідження
низько- та високочастотні характеристики ритмог-
рам становили, відповідно (2281±92) мс2 і (787±49)
мс2, то після року застосування індивідуальних реа-
білітаційних заходів їх значення вже були (1764±61)
мс2 і (1072±58) мс2 (р<0,05), і наближалися за вели-
чинами до значень контрольної групи. Показово, що
аналогічні тенденції були констатовані і для динам-
іки показників співвідношення низько- та високо-
частотних елементів ритмограм та індексу Баєвсь-
кого – інтегрального показника активності
вегетативної нервової системи, що відображає гар-
монійність та збалансованість її окремих відділів.

Висновки
1. Проведений впродовж року комплекс ре-

абілітаційних заходів сприяв нівелюванню дисбалан-
су між окремими ланками ВНС. Усунення надмірної
активації симпатичної її ланки й підвищення пара-
симпатичного тонусу є потужним превентивним
фактором щодо виникнення патології внутрішніх
органів, зокрема артеріальної гіпертензії, у осіб з
ознаками вегетативного дисбалансу.

2. За своєю значущістю для покращення
стану здоров’я створена нами система реабілітацій-
них заходів за умови її тривалого систематичного
застосування спроможна чинити різноплановий
вплив на організм, переводячи його з одного гомео-
статичного рівня на інший, вищий, досконаліший.
Суть цього процесу визначається поняттям адаптації.
Таким чином, розроблений комплекс заходів має
велике саногенетичне значення.

Базисом ствердженої результатами нашого
дослідження різнопланової ефективності цього ком-
плексу щодо забезпечення корекції функціонування
різних органів і систем є поєднання впливу на ос-
новні тісно взаємопов’язані компоненти людської
сутності: психологічний і фізичний. Адже не-
обхідність впливу на перераховані елементи індиві-
да споконвіку визначали зміст і структуру психосо-
матичних практик різних культур.

Перспективним напрямком дослідження є
пролонговане спостереження за динамікою пара-
метрів фізичного розвитку, функціональної й фізич-
ної підготовленості, а також змін психологічного
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статусу студентів під впливом розробленого нами
комплексу реабілітаційних заходів.
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ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЧЕРГУВАННЯ РОБОТИ З
ВІДПОЧИНКОМ НА ОСВОЄННЯ

ТЕХНІЧНИХ ДІЙ У ЖІНОЧОМУ ФУТБОЛІ
Лисенко Людмила, Кравчук Андрій
Чернігівський державний педагогічний
університет імені Т.Г. Шевченка

Анотація. У статті розглядається проблема пошуку
шляхів підвищення ефективності освоєння технічних
дій у жіночому футболі за рахунок застосування в тре-
нувальному процесі режимів чергування роботи з відпо-
чинком.
Ключові слова: режими чергування роботи з відпочин-
ком, технічні дії в жіночому футболі, параметри рухо-
вої координації.
Аннотация. Лысенко Л., Кравчук А. Влияние режимов
дежурства работы с отдыхом на освоение технических
действий  в женском футболе. В статье рассматривает-
ся проблема поиска путей повышения эффективности
освоения технических  действий в женском футболе за
счет применения в тренировочном процессе режимов
чередования работы с отдыхом.
Ключевые слова: режимы чередования работы с отды-

хом, технические действия в женском футболе, пара-
метры двигательной координации.
Annotation. Lysenko L., Kravchuk A. The influence of work
and relaxation on development technical actions in women
football. In clause the problem of search ways increase of
efficiency development the technical actions in women
football is considered at the expense of application in
training process modes watch of work and relaxation
Keywords: modes of alternation of work with relaxation,
technical actions in women football, parameters of impellent
coordination.

Вступ.
Пошук шляхів підвищення ефективності

освоєння технічних дій у жіночому футболі [3].
Технічне оснащення в спортивних іграх і

єдиноборствах пов’язане як з широтою технічного
арсеналу, так і з вмінням спортсмена вибирати і ре-
алізовувати найбільш ефективні рухові дії при не-
достатній інформації і гострому дефіциті часу [5].

Успішна діяльність футболісток неможли-
ва без оволодіння спеціальними технічними прийо-
мами, за допомогою котрих ведеться гра. В сучас-
ному футболі характерною ознакою технічних
прийомів є доцільна з точки зору біомеханіки сис-
тема рухів, яка дозволяє найбільш економно вико-
ристати робоче зусилля з метою підвищення точ-
ності та швидкості ігрових дій [1]. Результативність
техніки рухових дій обумовлена її ефективністю,
стабільністю, варіативністю, економічністю [5].

Вірогідність успіху футболісток закладена
вже в тому, яким шляхом вони до нього підводились,
як їх техніка може модифікуватись, витримувати всі
стресові ситуації змагань, наскільки руйнівними для
неї будуть наслідки неочікуваних рухових дій.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернігівського державного педагогічного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи є: удосконалення методики

технічної підготовки футболісток шляхом викорис-
тання в тренувальному процесі режимів чергуван-
ня роботи з відпочинком [2, 4].

Організація дослідження: в дослідженнях
приймали участь 15 футболісток, спортивної квалі-
фікації 1 розряду. Експериментальна частина  досл-
іджень проводилась в умовах спеціалізованої дитя-
чо-юнацької школи олімпійського резерву з жіночого
футболу спортивного товариства „Спартак”. Футбо-
лістки виконували вправу – човниковий біг 4 х 10
м., ведення м’яча з обводкою 4 стійок (відстань між
стійками 5 м.), удар по воротах з 7 м..

Перший тиждень вправу виконували в про-
цесі тренувального уроку в режимі «В» (за В.В.
Петровським, 1959) - кожна наступна спроба вико-
нувалась при ЧСС 120-140 уд/хв, відпочинок скла-
дав 1,5 хв. Через 2 тиж виконання цієї вправи відбу-
валось під впливом режиму «А» - ЧСС –160 уд/хв,
відпочинок 40 с.

Якість виконання вправи оцінювалась за
попаданням по воротах (1 бал) та якість обведення
фішок (1 бал), крім цього оцінювалась загальна
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швидкість виконання вправи. Показники параметрів
рухової координації (ПРК) футболісток вимірюва-
лись на початку і наприкінці досліджень в кожному
з режимів чергування роботи з відпочинком.

Результати дослідження.
Якість виконання технічної вправи футбол-

істками змінювалась по-різному (малюнок 1).
У режимі «А» спостерігається поступове

збільшення кількості помилок до 8 спроби, в дев’-
ятій спробі  найкраща якість виконання вправи, по-
милка складає 16 % від першої спроби, потім відбу-
вається різке погіршення якості виконання вправи
(найбільша помилка в 11 спробі – погіршення
якості виконання вправи на 100% від першої спро-
би) (табл. 1.).

Якість виконання у режимі «В» навпаки має
тенденцію до покращення. Так, найкраща якість
виконання спостерігається в четвертій спробі, змен-
шення помилки на 35 %, найгірша якість виконання

в дев’ятій спробі – збільшення помилки на 29 %
(табл. 1).

Загалом якість виконання вправи вище в
режимі «В» (р < 0,05), помилка складає 1, 29 ± 0,05
проти режиму «А» – помилка 1,5 ± 0,087 (табл. 1).
Очевидно для освоєння  нових технічних дій
найбільш сприятливим є режим В, коли фізичні
вправи виконуються у стадії зверх відновлення.

Для порівняльної характеристики змін
швидкості виконання вправи під впливом режимів
«А», «В» ми за 100 % взяли найкращий показник
швидкості  даної вправи – 16, 2 с. Режими «А», «В»
по - різному вплинули на зміни швидкості виконан-
ня вправи (мал. 2).

Так, швидкість виконання вправи в режимі
«А» загалом була нижче ніж в режимі «В» (мал. 2.).
В режимі «А» найкраща швидкість спостерігається
в 4 спробі – 17, 3 с., та в 11 спробі – 17, 2 с. (табл. 1).
Середня швидкість виконання по всіх спробах в ре-

Табл. 1.
Зміни якості та швидкості виконання вправи футболістками під впливом режимів «А», «В»

спроби Режим «А» Режим «В» 
Якість виконання Швидкість виконання Якість виконання Швидкість виконання  
(

_
Х ) % (від 

помилки  
1 б.) 

(
_
Х ) 

(сек.) 
% (16, 2 с. 
-100 %) 

(
_
Х ) % (від 

помилки  
1 б.) 

(
_
Х ) 

(сек..) 
% (16, 2 с.  
-100 %) 

1. 1 100 17,8 109,9 1,35 135 16,4 101,2 
2. 1,33 133 18,5 114,2 1,5 150 16,7 103,1 
3. 1,66 166 17,7 109,3 1,28 128 16,6 102,5 
4. 1,33 133 17,3 106,8 1 100 16,6 102,5 
5. 1,66 166 18,3 112,96 1,28 128 16,6 102,5 
6. 1,5 150 18,2 112,3 1,15 115 17 104,9 
7. 1,8 180 17,8 109,9 1,21 121 17,3 106,8 
8. 1,5 150 17,6 108,6 1,42 142 17,2 106,2 
9. 1,16 116 18,0 111,1 1,64 164 16,5 101,9 
10. 1,66 166 18,4 113,6 1,28 128 16,2 100 
11. 2 200 18,2 112,3 1,15 115 16,5 101,9 

_
Х  1,5  17,9  1,29  16,6  
S 0,2  0,37  0,17  0,33  

S
_

Х  0,087  0,11  0,05  0,1  
Якість виконання (р < 0,05)   
Швидкість виконання (р < 0,05)   

 

Мал. 1. Зміни якості виконання вправи під впливом  режимів А, В
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жимі А складає – 17,9 с.
В режимі «В» швидкість виконання вправи

на протязі п’яти спроб стабільна і в середньому скла-
дає –  16,6 с., потім спостерігається зменшення
швидкості до 9 спроби (мал. 2.), в 10 спробі спосте-
рігається найкраща швидкість виконання вправи –
16,2 с. В середньому швидкість виконання вправи в
режимі «В» складає – 16, 7 %. Згідно літературних
даних режим «В» позитивно впливає на розвиток
швидкості (Петровський В.В., 1973).

Загальна швидкість виконання вправ в ре-
жимі «В» краща на 1,2 с. за швидкість в режимі А
(р < 0,05).

Вплив режимів чергування роботи з відпо-
чинком вивчався за змінами в параметрах рухової
координації (ПРК) в процесі реєстрації помилок в
репродукції заданих величин просторових (S), часо-
вих (t) і силових (F) параметрів. Режими чергування
роботи з відпочинком по різному вплинули на зміни
в цих параметрах рухової координації ( табл. 2).

Режим «А» найбільш вплинув на точність
просторого параметру рухової координації (покра-
щення на 2,4 %) (p>0,05). Режим «В» найкраще впли-
нув на точність силового параметру рухової коор-
динації – покращення на 15,8 % та часовий параметр
рухової координації – покращення на 2 %. По всіх

показниках параметрів рухової координації отримані
зміни не достовірні (p>0,05), тобто можна казати
лише про тенденцію в отриманих результатах, що
пов’язано з малою кількістю досліджуваних.

Висновки:
1. Для підвищення ефективності навчання руховим
діям і розвитку спеціальної працездатності в
жіночому футболі слід застосовувати різні ре-
жими чергування роботи з відпочинком у відпо-
відності до педагогічної задачі.

2. Режими тренувального уроку «А», «В» по різно-
му вплинули на якість освоєння технічних дій у
жіночому футболі. Вища якість виконання впра-
ви в режимі «В».

3. Загальна швидкість виконання вправи в режимі
«В» краща на 1, 2 сек. за швидкість виконання
вправи в режимі «А» (р < 0,05).

4. Стан рухової координації по параметрах S, t і F
під впливом уроків з різними режимами зміню-
вався неоднаково. Урок у режимі «А» створю-
вав кращі умови для регулювання просторово-
го параметру рухової координації, а урок із
режимом «В» – силового та часового.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
режимів чергування роботи з відпочинком на освоє-
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Мал. 2.  Зміни швидкості виконання вправи під впливом  режимів «А», «В»
Таблиця 2.

Зміни похибки показників рухової координації футболісток у % від заданої моделі
Режим «А» Режим «В» ПРК 

до  
навантаж 

після різниця до  
навантаж 

після різниця 

з/к 11 % 19,5 % погіршення на 
8,5 % 

19,5 % 16 % покращення на 
3,5 % 

t 

б/к 22 % 25% погіршення на 3 
% 

27 % 25 % покращення на 2 
% 

з/к 10,3 % 10,6 % погіршення на 
0,2 % 

5 % 5 % без змін S 

б/к 11,1 % 8,7 % покращення на 
2,4 % 

15,6 % 17, 9 % погіршення на 
2,3 % 

з/к 30,7 % 24,4% покращення на 
6,43% 

41,2 % 31,4 % покращення на 
9,8 % 

F 

б/к 60,5 % 81 % погіршення на 
21,2 % 

74,3 % 58,5 % покращення на 
15,8 % 
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ння технічних дій у жіночому футболі.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРАВИЛ В
БАДМИНТОНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ

ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ
Любиева В.А.

Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”

Аннотация. Психологическая подготовка спортсмена
очень важна в бадминтоне. Изменение правил меняет
психологический аспект спортивного противостояния.
В работе сформулированы существенные особенности
психологической деятельности бадминтонистов  в усло-
виях новых правил игры.
Ключевые слова: бадминтон, игра, правила соревнова-
ний, психологическая деятельность.
Анотація. Любієва В.А. Вплив нових правил у бадмін-
тоні на психологічну підготовку спортсменів. Психоло-
гічна підготовка спортсмена дуже важлива в бадмінтоні.
Зміна правил веде до зміни  психологічного аспекту
спортивного протистояння. У роботі сформульовані
суттєві особливості психологічної діяльності бадмін-
тоністів в умовах нових правил гри.
Ключові слова: бадмінтон, гра, правила змагань, пси-
хологічна діяльність.
Annotation. Lyubieva V.A. Influence of new rules in
badminton on psychological preparation of sportsmen.
Psychological training is very important for a sportsman in
badminton. The change of the rules in the game changes
psychological aspect of sport opposition. The main changes
of psychological aspect of the game were formulated in the
work.
Key words: badminton, game, rules of games, psychological
training.

Введение.
Одной из распространенных тенденций в

современном спорте является повышение зрелищ-
ности и динамики спортивного соревнования. Это
связано, в частности, с ограничением времени транс-
ляции по телевидению, повышением напряженнос-
ти спортивной встречи, большей доступности сорев-
нования для понимания зрителями и т.п.

Основным средством воплощения указан-
ной тенденции является изменение правил прове-
дения соревнований. Такие изменения произошли
во многих видах спорта: волейболе, настольном тен-
нисе, фехтовании и др. Накопленная практика та-
ких изменений свидетельствует о существенном вли-

янии новых правил на развитие вида спорта в це-
лом, на все виды подготовки спортсмена. Более того,
из литературы известно, что сами правила опреде-
ляют структуру и составные части спортивного ма-
стерства спортсмена [1].

С 1 февраля 2006 года Международная фе-
дерация бадминтона приняла новые правила игры
[2,3]. Основное новшество - каждый розыгрыш во-
лана является результативным. Старые правила бад-
минтона предполагали результативный розыгрыш
только со своей подачи.

Среди других изменений - игра продолжает-
ся до 21 очка (вместо старых 11 или 15 очков). Разни-
ца при счете 20:20 должна составлять 2 очка, игра
завершается при наборе одним из игроков 30 очков.

Еще одно изменение коснулось парной ка-
тегории соревнований. Подающая пара имеет пра-
во только на одну подачу.

Предложения по изменению правил бад-
минтона приняты для того, чтобы  сделать этот вид
спорта более зрелищным, а значит - привлекатель-
ным для зрителя. Изменения должны обострить
спортивное противостояние на корте, сделать матч
был более напряженным, динамичным, заставить
игроков вести борьбу за очко в каждом розыгрыше.
В новых условиях спортсмен лишен права на ошиб-
ку. Это приведет к дополнительной нагрузке на иг-
роков, заставит спортсменов максимально проявлять
свои физические и морально-волевые качества.

Для того, чтобы спрогнозировать возмож-
ное влияние новых правил на игру в целом необхо-
димо проанализировать разные аспекты содержания
игры в бадминтон. Бадминтон относится к игровым
видам спорта, в которых противостояние носит  ин-
дивидуальный, личностный характер. В таких ви-
дах спорта очень важна психологическая подготов-
ка спортсмена. От того, как игрок может справляться
и бороться не только с физической нагрузкой, но и
удерживать необходимый психологический настрой
во многом зависит качество и уровень игры бадмин-
тониста. Быстрый темп игры, напряженность сорев-
новательной борьбы, необходимость принимать ре-
шения в условиях дефицита времени, высокая
концентрация внимания во время каждого розыгры-
ша, сопротивление психологическому давлению со
стороны противника и внешних факторов (поведе-
ние зрителей, ошибки судей, особенности инвента-
ря и т. д.) определяет высокий эмоциональный и пси-
хологический накал игры [4]. А это приводит к
необходимости уделять особое внимание психоло-
гической подготовке игрока.

Особенность бадминтона состоит в том, что
игроку на соревнованиях в течение игрового дня
необходимо сыграть 3-7 встреч. Как правило, это
игры в разных категориях: одиночной, парной, сме-
шанной (микст). Эти встречи могут быть совершен-
но разными по тактике ведения игры, по важности
и задачам для игрока, по продолжительности встре-
чи, по накалу борьбы. К каждой из них бадминто-
нист должен подготовиться не только физически, но
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и настроиться психологически. Следует отметить,
что в играх одиночной категории игрок должен про-
явить лидерские качества, а в парных встречах - ко-
мандные [5]. Все эти особенности предъявляют ог-
ромные требования к психологической подготовке
спортсмена.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального технического университета “Харьковский
политехнический институт”.

Формулирование целей работы.
Целью в статье было сформулировать и про-

анализировать особенности психологических аспек-
тов соревновательной деятельности игроков при
новых правилах игры в бадминтон.

Нами решались такие задачи: изучить мне-
ние тренеров, специалистов, игроков по поводу но-
вых правил; провести психолого-педагогический
анализ игр ведущих бадминтонистов по новым пра-
вилам, систематизировать особенности психологи-
ческой деятельности игроков.

Среди методов исследования: анкетирова-
ние, беседы, анализ игровых действий, анализ по-
ведения спортсменов во время матча, статистичес-
кая обработка  материала .  Исследования
проводились во время Чемпионата Украины 2006
года в Харькове и по видеозаписям Чемпионата Ев-
ропы 2006 года среди мужских и женских команд в
Салониках (Греция).

Результаты исследования.
Приведем полученные нами результаты по

некоторым психологическим аспектам соревнова-
тельной деятельности бадминтонистов в условиях
новых правил.

1. Возросла психологическая напряжен-
ность каждого розыгрыша. Если раньше игрок (осо-
бенно в начале партии) мог эмоционально отдыхать,
расслабляться во время своей подачи, так как ошибка
в данной ситуации грозила только переходом пода-
чи. Сейчас каждый розыгрыш требует предельной
собранности, концентрации внимания, максималь-
ной точности движений. Особенно резко возраста-
ют все эти требования в окончании матча, когда иг-
рок уже физически и морально измотан.

2. Весь матч бадминтонист находится на
пике эмоционального подъема и испытывает пси-
хологическое напряжение. Во время игр по старым
правилам перевес в 5-6 очков давал возможность
игроку довольно спокойно держать этот перевес и
уверенно доводить матч до победы, сохраняя свой
психологический настрой на следующие встречи.
С другой стороны, игрок даже при неудачном на-
чале матча, всегда мог переломить ход игры. Даже
при счете 13:0 всегда оставался шанс спасти матч.
В самых напряженных матчах, когда игра велась
на продолжение, игрок при своей подаче всегда мог
немного эмоционально отвлечься, собраться, обду-
мать свои действия на площадке. Сейчас с одной
стороны перевес в 5-7 очков не дает никакого ста-
бильного преимущества, и играть необходимо на
предельной эмоциональной концентрации. С дру-

гой стороны, как показала статистика, проведен-
ная во время игр чемпионата Украины, разницу в
3-4 очка во время окончания матча трудно ликви-
дировать даже потенциально более сильному иг-
року в матче с более слабым соперником. Осозна-
ние того, что ты должен 5, 6 розыгрышей провести
практически без права на ошибку – очень неодноз-
начно сказывается на качестве игры. В этой ситуа-
ции даже потенциально более сильный и подготов-
ленный спортсмен может не  выдержать
психологического давления.

3. Времени на анализ, осмысление своих
действий на площадке игрок практически не имеет.
Останавливать игру возможно только для замены
ракетки. Остановки игры по просьбе игрока по дру-
гим причинам не предусмотрены. То есть нет пауз,
которые используют обычно бадминтонисты  для
того, чтобы сбить темп, поменять тактику, проана-
лизировать действия свои и соперника.

4. У тренера появилась возможность давать
словесные указания спортсмену во время матча меж-
ду партиями и даже между розыгрышами. Ранее
игрок мог обратиться за консультацией к тренеру
только между 2 и 3 партиями, любые голосовые ко-
манды и указания в другое время были запрещены.
Я думаю, со временем тренеры начнут активно
пользоваться новыми возможностями, в основном
конечно, для поддержании соответствующего пси-
хологического состояния игрока, его эмоционально-
го настроя, давления на соперника.

5. Тренеры также отметили, что психологи-
ческая установка на игру будет меняться.  Необхо-
димо в связи с введением новых правил вносить
изменения в распределение физических и мораль-
ных резервов на весь матч. Если ранее пиковые эмо-
циональные нагрузки спортсмен испытывал в нача-
ле игры и при розыгрыше последних 2-3 очков, то в
сложившихся новых условиях психологическая на-
пряженность должна быть на постоянно высоком
уровне, игрок должен быть эмоционально собран-
ным на протяжении всего матча.

6. Также хотелось бы обратить внимание
тренеров и игроков на психологическую устойчи-
вость спортсменов во время розыгрыша финальных
очков матча, либо при игре на продолжение. Как
правило, такие матчи проходят на финальной ста-
дии турнира и от результатов таких встреч зависит
место игрока в итоговом протоколе. Если же такую
встречу необходимо играть в командном турнире и
от ее результата зависит место, занятое командой,
то в этом случае на игрока ложиться двойное пси-
хологическое давление. Справиться с ним бывает
очень трудно даже опытному спортсмену. Как пра-
вило, в таких ситуациях при равной физической и
тактической, технической подготовке психологичес-
кий фактор становиться решающим. Как правило,
побеждает именно тот игрок, который оказался пси-
хологически более устойчивым и стабильным.

Выводы
На основе всего выше изложенного можно
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сформулировать основные психологические аспек-
ты, на которые необходимо обратить внимание тре-
нерам, спортсменам, специалистам.

Возросла психологическая напряженность
каждого розыгрыша.

Весь матч бадминтонист находится на пике
эмоционального подъема, предельной эмоциональ-
ной концентрации, не имеет права эмоционально
отвлечься.

Игрок в течение матча находится в услови-
ях дефицита времени на принятие решения.

У тренера и игрока появилась возможность
коротких вербальных общений.

Изменились подходы спортсмена и трене-
ра к распределению физических и моральных ре-
зервов на матч и на весь период соревнований.

Возросла психологическая напряженность
заключительной части матча, особенно последних
3-5 очков.

Изменение правил бадминтона вынуждает
тренеров и игроков искать новые методы психологи-
ческой подготовки и тренировки. Психологические
качества развиваются тем успешнее, чем правильнее
организован тренировочный процесс. В статье сфор-
мулированы изменения, на которые обратили внима-
ние специалисты на первых турнирах, проведенных
по новым правилам. Исходя из этого, необходимо
вносить изменения в подготовку спортсменов. Основ-
ные требования к психологической подготовке совре-
менного бадминтониста сформулированы в статье.
Дальнейшее изучение проблемы добавит особенно-
стей нового подхода к психологической подготовке
игроков в связи с новыми правилами.

Направление нашей дальнейшей работы –
поиск, обобщение и аккумулирование методик пси-
хологической подготовки в смежных видах спорта,
где с такими проблемами столкнулись уже давно:
теннис, настольный теннис, волейбол. Накапливая
и обобщая данные о результатах международных
турнирах, Чемпионатах и первенствах Украины, дет-
ских и юношеских турниров разработать методики
психологической тренировки на всех этапах
спортивной подготовки спортсменов.
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ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ВАЛЕОЛОГІЇ,
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Лянной Ю.О.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. У статті розкриваються професійні аспекти
підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у
СумДПУ ім. А.С. Макаренка за рахунок впровадження
у навчальний процес новітніх фізкультурно-оздоровчих
реабілітаційних технологій через співпрацю різних
фахівців галузі охорони здоров’я, валеології, фізичної
культури і спорту.
Ключові слова: фізична реабілітація, професійна підго-
товка.
Аннотация. Лянной Ю.О. Пути сотрудничества специ-
алистов в области здравоохранения, валеологии, физи-
ческой культуры и спорта в подготовке будущих специ-
алистов  по физической реабилитации. В статье
раскрываются профессиональные аспекты подготовки
будущих специалистов  по физической реабилитации  в
СумГПУ им. А.С. Макаренко за счет внедрения  в учеб-
ный процесс новейших физкультурно-оздоровительных
реабилитационных технологий через сотрудничество
разных специалистов в области здравоохранения, вале-
ологии, физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая реабилитация, професси-
ональная подготовка.
Annotation. Lyannoy Y.O. Way of collaboration of
specialists in area of health protection, valeological, physical
culture and sport in preparation of future specialists on the
physical rehabilitation. In the article the professional aspects
of preparation of future specialists open up on the physical
rehabilitation in Sumy state pedagogical university named
after А. S. Makarenko of due to introduction in the
educational process of the newest a thletic-health
rehabilitations technologies through collaboration of
specialists in area of health protection, valeological, physical
culture and sport.
Keywords: physical rehabilitation, professional preparation.

Вступ.
Необхідність серйозної уваги до проблеми

відновлення та зміцнення здоров’я людини, пов’я-
зана з негативними змінами у стані здоров’я насе-
лення України у останні десятиліття [1]. Вирішен-
ню даної проблеми присвячені зусилля міжнародної
спільноти, окремих держав, громадських органі-
зацій, наукових, лікувальних та навчальних закладів.
Одним із кроків у розв’язанні цієї проблеми можна
вважати створення на початку 90-х років у вищих
навчальних закладах (ВНЗ) України та інших краї-
нах СНД нової спеціальності “фізична реабілітація”,
мета якої полягає у підготовці фахівців оздоровчої
галузі. На сьогоднішній день близько двадцяти ВНЗ
України готують реабілітологів, переважно за раху-
нок самоперекваліфікованих медиків або фізкультур-
ників чи масажистів, базовий рівень знань яких не
завжди відповідає професійному спрямуванню даної
спеціальності.

Саме тепер створились умови для співпраці,
обміну науковим, навчально-методичним і практич-
ним досвідом фахівців галузі охорони здоров’я,

http://www.pdffactory.com


100

фізичної культури і спорту, валеології, реабілітології,
спортивної медицини, масажу, мануальної терапії,
включаючи тренерів, спортсменів, інвалідів з метою
надання майбутнім фахівцям з фізичної реабілітації
відповідних теоретичних знань і практичних вмінь
для забезпечення широкого впровадження фізкуль-
турно-оздоровчих реабілітаційних технологій з ви-
користанням різноманітних фізичних вправ, ману-
альних та масажних прийомів, різноманітних
природних чинників як найбільш природовідповід-
них засобів відновлення, оздоровлення, покращен-
ня працездатності, а також профілактики багатьох
захворювань, травм, інвалідності.

Ґрунтовний аналіз процесу фізичної реабі-
літації переконливо доводить, що він покликаний
виконувати функції відновлення та зміцнення здо-
ров’я [4]. Сфера фізреабілітаційної  діяльності зна-
ходиться у межах відновлювального оздоровлення,
що принципово відрізняє її від процесу медичного
лікування або фізичного виховання [2]. Процес
фізичної реабілітації відрізняється від пасивного
вживання фармакологічних засобів проявом власних
зусиль. У процесі фізичної реабілітації, на відміну
від фізичного виховання та спорту, фізичні вправи
повинні застосовуватися в рівноправній єдності з
оздоровчими силами природи і гігієнічними факто-
рами. Спектр професійної діяльності фахівця з
фізичної реабілітації значно виходить за межі ліку-
вальної фізичної культури (ЛФК), яку слід розгля-
дати як один із засобів фізичної реабілітації. Залу-
чення впливу всього природного потенціалу
різноманітних засобів до реабілітаційного процесу
створює умови для поліпшення якості життя люди-
ни у соціумі [5]. Фізична реабілітація в сучасному
суспільстві посідає провідне місце і використовуєть-
ся як ефективний засіб комплексного відновлення
фізичного здоров’я і працездатності хворих, спорт-
сменів, інвалідів. Вона запобігає можливим усклад-
ненням при захворюваннях і травмах, прискорює
відновлення функціональних систем, тренує, загар-
товує організм, допомагає пристосуватися до життя
в нових умовах, що створилися внаслідок хвороби
або травми [3].

Фізична реабілітація як наука про віднов-
лення здоров’я останнім часом значно розширює
свої межі як серед інших видів реабілітації (медич-
ної, психологічної, педагогічної, професійної, соц-
іальної, оздоровчої), так і серед інших засобів
відновлювальної медицини та оздоровлення насе-
лення. Поширення набувають як традиційні, так і
нові засоби та методики реабілітації, що раніше не
використовувались у лікувальній, реабілітаційній і
навчальній практиці. Поряд із ЛФК, масажем, фізіо-
терапією застосовуються фітотерапія, спеліотерапія,
Су-Джок терапія, саунотерапія, аромотерапія, мето-
дики ендоекології, авторські методики Г. Апанасен-
ка, С. Капралова, О. Огулова.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Сумського державного педагогічного універ-
ситету імені А.С. Макаренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення педагогічних

умов впровадження у навчальний процес підготов-
ки майбутніх фізичних реабілітологів СумДПУ ім.
А.С.Макаренка новітніх фізкультурно-оздоровчих
реабілітаційних технологій.

Завдання дослідження:
1.  Вивчити можливості додаткового отриман-
ня майбутніми фізичними реабілітологами про-
фесійних знань, через впровадження у навчаль-
ний процес їх підготовки новітніх фізкультур-
но-оздоровчих реабілітаційних технологій.

2.  Проаналізувати професійну зацікавленість
у вивченні майбутніми фахівцями з фізичної
реабілітації новітніх технологій відновлюваль-
ної та спортивної медицини, валеології, ману-
альної терапії, масажу тощо.

3.  Визначити потребу лікувально-профілак-
тичних, реабілітаційних, навчально-спортивних
закладів у фахівцях (фізичних реабілітологах),
які володіють новітніми фізкультурно-оздоров-
чими реабілітаційними технологіями.

Організація дослідження. Дослідження про-
водилось на базі кафедри фізичної реабілітації Сум-
ДПУ ім. А.С. Макаренка за участю фахівців лікуваль-
но-профілактичних і реабілітаційних закладів м. Сум,
Державного олімпійського навчально-спортивного
центру (м. Київ), а також інших провідних науковців
галузі охорони здоров’я, фізичної культури і спорту,
спортивної медицини і реабілітації. Деякі наукові та
навчально-методичні матеріали були отримані під час
участі автора у Всеросійському науковому форумі
“Реабілітація. Спортивна медицина 2006” (Російська
асоціація спортивної медицини і реабілітації хворих
та інвалідів, Москва, Росія) та семінарі-тренінгу “Тех-
нологія визначення рівня соматичного здоров’я сту-
дентів” (Національний університет “Києво-Моги-
лянська академія”, м. Київ, Україна). Дослідженням
було охоплено 85 студентів. Нами були використані
такі методи педагогічного дослідження як аналіз, рей-
тинг, опитування, бесіда, анкетування.

Результати дослідження.
При вивченні можливостей додаткового

отримання професійних знань студентами-реабілі-
тологами СумДПУ ім. А. С. Макаренка при опану-
ванні новітніх фізкультурно-оздоровчих реабілітац-
ійних технологій можна зазначити, що у навчальний
процес їх підготовки впроваджено спецкурси
“Фізична реабілітація спортсменів високого класу”,
“Основи індивідуального здоров’я людини”,
“Клінічні основи фізичної реабілітації” і плануєть-
ся ввести ще один спецкурс професора Капліна М.М.
“Основи імунореабілітації”.

У змісті розробленого спецкурсу “Фізична
реабілітація спортсменів високого класу” викорис-
товуються авторські методики Капралова С.Ю. –
застосування  аплікаторів, тракційного релакс-мату,
тренажера «Горбунок», водолікувальних процедур,
самомасажу (дерев’яними, ебонітовими, металеви-
ми пристосуваннями), Су-Джок терапії, аромоте-
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рапії, спеліотерапії, мануальної терапії, рефлексо-
терапії, саунотерапії в реабілітаційній практиці
спортсменів збірних команд України. Ці методики
дають можливість студентам значно розширити коло
відновлюючих засобів, які можуть бути використані
у їх професійній діяльності.

У змісті розробленого доцентом Міхеєнком
О.І. спецкурсу “Основи індивідуального здоров’я
людини”, розглядаються такі теми як холістичний
(цілісний) підхід до здоров’я людини, психоемоцій-
на активність та її валеологічний контроль, вчення
про індивідуальну конституцію людини, проблеми
ендоекології організму людини, особливості прове-
дення оздоровчого фізичного тренування, індивіду-
альні особливості дієтотерапії, авторські методики
і системи оздоровлення та ін. Даний спецкурс ство-
рює умови для відповідального відношення майбут-
нього фізреабілітолога до власного здоров’я і перед-
бачає глибокий, системний підхід до оздоровлення
людини з використанням природних засобів. Сту-
денти переконуються, що здоровий спосіб життя в
поєднанні з використанням природних оздоровчих
засобів здатен зробити те, що не під силу надсучас-
ним медичним технологіям. Якщо людина прагне
зцілитися, в неї немає іншого вибору, крім викорис-
тання засобів природного оздоровлення.

У змісті розробленого професором Мухі-
ним В.М. спецкурсу “Клінічні основи фізичної реа-
білітації” розкриваються особливості застосування
фізичних засобів відновлення при захворюваннях і
травмах опорно-рухового апарату (ОРА), серцево-
судинної системи, після хірургічних втручань та ін.
Під час оволодіння методиками даного спецкурсу
на свідомість студентів позитивно впливала творча
особистість професора Мухіна В.М. – автора пер-
шого в Україні підручника “Фізична реабілітація”.
Індивідуальний світогляд автора, його багаторічний
професійний досвід дають змогу надавати студен-
там якісно нову інформацію високого рівня.

Крім того, для додаткового отримання про-
фесійних знань студентами-реабілітологами в м.Су-
ми при кафедрі фізичної реабілітації створено Центр
медичної та фізичної реабілітації хворих та інвалідів
з порушенням функцій ОРА, де студенти додатково
вивчають запатентовані авторські методики д.м.н.
Купини В.В. та під його керівництвом проводять на-
укові дослідження. Серед цих патентів – спосіб ран-
ньої діагностики кіл при остеохондрозі хребта, спосіб
консервативної декомпресії міжхребцевих нервів при
кільових формах остеохондрозу хребта,  спосіб кон-
сервативної декомпенсації спинного мозку, спосіб
консервативної „псевдоахілотомії” та ін. Дані мето-
дики пройшли апробацію у приватній клініці „Вер-
тебролог” м. Сум і довели свою ефективність.

Додаткову наукову, методичну і практичну
інформацію у напрямку професійних знань студен-
ти активно отримують під час участі у семінарах,
які організовуються професорсько-викладацьким
складом кафедри фізичної реабілітації, як правило
після відвідування викладачами, аспірантами

Міжнародних, Всеукраїнських наукових конфе-
ренцій, форумів, конгресів, а також курсів підвищен-
ня кваліфікації, тренінгів, виставок професійного
обладнання. Студентів знайомлять з матеріалами
наукових конференцій, проводять спільне обговорен-
ня та аналіз представлених там наукових доповідей,
статей і т. ін. Серед новітніх фізкультурно-оздоров-
чих реабілітаційних технологій зацікавленість у май-
бутніх фахівців з фізичної реабілітації, керівників
відповідних підрозділів, установ визвали вертикал-
ізатори, противопролежні подушки, термотерапев-
тичні ліжко-масажери (“NUGA BEST”), вакуумна
терапія (методика “Starvac SP 2”), пресотерапія (ме-
тодика “Puistar s2”), термотерапія (комбіновані теп-
ловодолікувальні установки  “SPA-Jet”), тракційна
терапія (використання тракційних столів
“MINATO”), бальнеотерапія, спеліотерапія, галоте-
рапія, повітряна кріотерапія, мора-терапія, велнес-
терапія та ін.

Студенти також запрошуються на наукові
конференції, які проводяться на факультеті фізич-
ної культури. Серед цих конференцій хотілось
відзначити Всеукраїнську наукову конференцію “Су-
часні проблеми медичної та фізичної реабілітації”,
яку щорічно фахівці кафедри фізичної реабілітації
проводять спільно з Сумським обласним управлін-
ням охорони здоров’я за участю науковців провідних
установ України, головних лікарів лікувально-проф-
ілактичних і реабілітаційних закладів Сумської об-
ласті. Можна також відзначити Всеукраїнську нау-
кову конференцію “Біосоціокультурні та педагогічні
аспекти фізичного виховання і спорту”, яка прово-
диться до ювілеїв факультету фізичної культури.
Крім того самі студенти разом зі своїми науковими
керівниками можуть взяти участь у Всеукраїнській
студентській науково-практичній конференції „Су-
часні проблеми фізичного виховання школярів та
студентів України”, яка вже в шосте проводиться на
факультеті фізичної культури.

Професорсько-викладацький склад кафед-
ри постійно намагається знайомити студентів з ос-
танніми новітніми розробками, методиками пов’я-
заних з  відновлювальною та  спортивною
медициною, реабілітологією, валеологією, адаптив-
ною та оздоровчою фізичною культурою через
співпрацю з різними періодичними науково-прак-
тичними виданнями. Серед них українські журнали
“Теорія і методика фізичного виховання і спорту”,
“Спортивний вісник Придністров’я“, “Фізичне ви-
ховання у школі”, “Дефектологія”, “Український
вісник реабілітології” (кафедральний журнал засно-
ваний у 2003 р.) та ін., російські – “Медицинская
реабилитация”, “Медицина и спорт”, “Физкультура
в профилактике, лечении и реабилитации”, “Массаж.
Эстетика тела”, “Теория и практика физической
культуры”, “Физкультура и спорт“, “Основы физио-
терапии, курортологии и ЛФК“. Таким чином, знай-
омившись з фаховими періодичними виданнями, у
студентів-реабілітологів СумДПУ ім. А.С.Макаренка
є додаткові можливості отримання знань професій-
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ного спрямування.
Для з’ясування професійної зацікавленості

в засвоєнні майбутніми фахівцями з фізичної реабі-
літації новітніх технологій відновлювальної та
спортивної медицини, валеології, мануальної те-
рапії, масажу та ін. під час виробничої фізреабіліта-
ційної практики був проведений експеримент у ба-
зових кафедральних закладах за участю студентів-
практикантів,  методистів  з  фаху,  завідуючих
підрозділів, керівників установ. Можна відзначити,
що професійна зацікавленість майбутніх фахівців
значною мірою залежить від їх пізнавальних мож-
ливостей і свідомості, мотивів обрання студентами
даної професії, професійної майстерності викла-
дачів, методистів практики та прямої потреби ліку-
вально-профілактичних, реабілітаційних, навчаль-
но-спортивних, оздоровчих закладів у фахівцях, які
володіють новітніми фізкультурно-оздоровчими ре-
абілітаційними технологіями.

Висновки.
Основними педагогічними умовами впро-

вадження у навчальний процес підготовки майбутніх
фізичних реабілітологів СумДПУ ім. А.С.Макарен-
ка новітніх фізкультурно-оздоровчих реабілітацій-
них технологій виступають матеріально-технічна та
науково-методична забезпеченість спеціальності,
доступність оволодіння студентами відповідними
методиками, мотиви обрання студентами даної про-
фесії, індивідуальний і професійний стиль викладан-
ня спеціальних дисциплін, перспективи престижно-
го працевлаштування випускників  за  фахом .
Співпраця фахівців галузі охорони здоров’я, фізич-
ної культури і спорту, валеології при підготовці
фізичних реабілітологів створює додаткові можли-
вості отримання професійних знань майбутніми
фахівцями, що викликає зацікавленості в них керів-
ників лікувально-профілактичних, реабілітаційних,
навчально-спортивних, корекційно-педагогічних,
оздоровчих закладів. Дещо знижує зацікавленість в
оволодінні знаннями даної професії відсутність по-
сад фізичного реабілітолога в штатних розкладах
державних спеціалізованих установ (ЛПЗ, реабілі-
таційні і навчально-спортивні центри, спеціалізовані
навчальні установи та ін.). У зв’язку з цим гостро
постає питання працевлаштування випускників
даної спеціальності.

Результати теоретично-практичної підго-
товки студентів при опануванні новітніми фізкуль-
турно-оздоровчими реабілітаційними технологіями
засвідчили, що у експериментальній групі відбу-
лися позитивні зміни. На прикінцевому етапі ви-
сокого рівня теоретично-практичної підготовки
досягло 51,3% студентів, що у 2,5 рази перевищує
кількість студентів на констатуючому етапі дослі-
дження. На прикінцевому етапі змінилася кількість
студентів, які досягли достатнього рівня теоретич-
но-практичної підготовки – 28,6% у порівнянні на
констатуючому етапі – 22,5%. На середньому рівні
підготовки залишилися 8,5 % студентів (було
28,3%). Незначна кількість студентів (2,3%) зали-

шилася на низькому рівні.
Про якість підготовки фізичних реабіліто-

логів в СумДПУ ім. А.С. Макаренка також засвід-
чують одне перше (Г. Латіна, 2003 р.), чотири дру-
гих (К. Прикажчик, 2003 р.; Ю. Сінча, 2003 р.; Г.
Латіна, 2004 р., Ю. Сінча, 2005 р.). і одне третє (О.
Даценко, 2005 р.) місця за останні три роки виступу
студентів у Всеукраїнських олімпіадах з фізичної
реабілітації, які відбувалися у Львівському держав-
ному інституті фізичної культури.

У перспективі – дослідження впливу
новітніх фізкультурно-оздоровчих реабілітаційних
технологій для відновлення і покращення працез-
датності спортсменів збірних команд України на базі
реабілітаційного відділення МВЦ Державного олі-
мпійського навчально-спортивного центру (Конча-
Заспа), м. Київ під час проведення фізреабілітацій-
ної (виробничої) практики кращих студентів,
магістрантів спеціальності “фізична реабілітація”
СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Література:
1. Апанасенко Г.Л. Валеология: первые итоги и ближайшие

перспективы // Теория и практика физической культуры.
– 2001. – №6. – С.2–8.

2. Кукса В.О. Підготовка спеціалістів у сфері фізреабілітац-
ійної освіти // Педагогічні науки. Зб. наук. пр. – Суми:
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001. – с. 212-220.

3. Лянной Ю.О. Підготовка фізичних реабілітологів в Сум-
ДПУ ім. А.С. Макаренка для створення і функціонування
реабілітаційної системи в Україні. // Матер. І Всеукр. наук.
конф. “Сучасні проблеми медичної і фізичної реабілітації”
– СумДПУ, 2005. – С. 163-173.

4. Міхеєнко О.І., Лянной Ю.О. Валеологія та фізична реабі-
літація як оздоровчі галузі професійно-прикладної діяль-
ності //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної кон-
ференції. Наука. Освіта. Здоров’я. Реабілітація. – Вип. 4.
– Луганськ: Знання, 2005. – С.106-111.

5. Міхеєнко О.І. Теоретико-методологічні підходи до струк-
турування змісту фізреабілітаційної освіти // Наука і осв-
іта. – Одеса, 2002.– № 6. – С. 74-78.

Надійшла до редакції 23.03.2006р.

ПІДХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ З ВІДХИЛЕННЯМИ В РОЗВИТКУ

Макарова Еліна, Башкін Ігор,
Плетень Сергій, Кривенко Олег

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті наводяться підходи  щодо діагнос-
тики функціонального стану дітей з відхиленнями в
розвитку, з метою підвищення ефективності фізичної
реабілітації.
Ключові слова: діти, відхилення в розвитку, фізична
реабілітація, діагностика, функціональний стан.
Аннотация. Макарова Э., Башкин И., Плетень С., Кри-
венко О. Подходы относительно повышения эффектив-
ности физической реабилитации детей с отклонениями
в развитии. В статье приводятся подходы в диагности-
ке функционального состояния детей с отклонениями в
развитии, с целью повышения эффективности физичес-
кой реабилитации.
Ключевые слова: дети, отклонения в развитии, физи-
ческая реабилитация, диагностика, функциональное
состояние.
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Annotation. Makarova E., Bashkin I., Pleten S., Krivenko
O. Approaches concerning increase of efficiency of physical
rehabilitation of children with deviations in development.
In the article the approaches in diagnostics of the functional
state of children with rejections in physical development
with the purpose rise of efficiency of physical rehabilitation
are presented.
Key words: children, rejections in physical development,
diagnostics, physical rehabilitation.

Вступ.
Вкрай несприятлива екологічна ситуація,

низький рівень культури здорового способу життя
людей поєднуються з високою соціальною напру-
женістю і невизначеністю, породжують хронічне
відчуття тривоги, незадоволеності, втрату соціаль-
ної динаміки. Ці чинники особливо позначаються
на дітях-інвалідах.

Аналіз дитячої інвалідності і фізіологічних
особливостей розвитку організму в ранньому онто-
генезі показує особливу значущість фізичної актив-
ності дитини як основи розвитку його рухових, ко-
ординаційних і інтелектуальних якостей. Для дітей
з розумовими і фізичними обмеженнями незалежно
від категорій, етіології і патогенезу (природжені або
придбані; спадкові, хромосомні, родові, інфекційні;
по зору, слуху, інтелекту, опорно-руховому апарату,
психосоматики, щелепно-лицьовим, кардіореспіра-
торним і ін.) у сфері фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності є характерними обмеження їх рухової актив-
ності ,  погіршення фізичних  якостей: сили,
швидкості, витривалості, спритності, гнучкості, про-
сторової орієнтації, вестибулярної стійкості, реакції
на об’єкт, що рухається, швидкісно-силової витри-
валості, координаційних якостей, мікро- і макромо-
торіки, зорово-рухової реакції та ін.

Отже, в системі комплексної реабілітації і
соціальної адаптації дітей з вираженою патологією
істотно важливе місце повинне бути відведене зас-
тосуванню засобів і методів фізичного виховання,
лікувальної фізичної культури (спеціальні динамічні
і статичні, дихальні і координаційні вправи),
гігієнічним і заходам загартування. Значення рухів
для організму таке велике, що рухова активність
виділена як ведучий ознака життя.

Рухово-м’язові відчуття лежать в основі
пізнання навколишнього середовища, з їх допомо-
гою в свідомості людини відображаються просто-
рові і кількісні особливості предмету.

Значення рухів для організму таке велике,
що рухова активність виділена як ведучий ознака
життя.

Інформаційну структуру системи рухів лю-
дини можна визначити як послідовність впорядко-
ваних в часі повідомлень, як інформаційну структу-
ру елементарних біозбуджень.

«Майбутні рухові програми» піддаються
управлінню за допомогою створення в теперішньо-
му часі певних біологічних і механічних регуляторів
і механізмів, певних «вузликів на» спомин, які в
якийсь момент «майбутнього» забезпечать автома-
тичне управління руховим процесом.

В блоці оздоровчих проблем і профілакти-
ки захворювань доцільно виділити систему фізич-
ної реабілітації як самостійний науковий, педагогі-
чний, сервісно-технічний і соціальний напрям. Під
фізичною реабілітацією дітей-інвалідів необхідно
розуміти систему реалізації природних здібностей
дитини на основі активізації цілеспрямованої м’я-
зової діяльності. Це процес і система заходів, які
направлені на відновлення і компенсацію обмеже-
них фізичних можливостей і інтелектуальних здібно-
стей, на підвищення психоемоційної стійкості і адап-
таційних резервів організму дитини.

Теорія і практика реабілітації дітей з ано-
маліями в розвитку виділяють наступні положення:
- можливо більш ранній початок, цілеспрямо-

ваність і безперервність реабілітації;
- комплексний характер реабілітації (медичні

працівники різного профілю, спеціалісти з оз-
доровчої фізичної культури, соціальної і корек-
ційної педагогіки, фахівці із соціальній роботі,
юристи, економісти, інженери-конструктори
допоміжних засобів і устаткування);

- індивідуальність і адресність системи реабілі-
таційних заходів;

- поєднання рухового і інтелектуального розвит-
ку дитини;

- спільну діяльність, з одного боку, медиків,
фахівців із соціальній роботі і педагогів, які
навчають, і, з іншою - сім’ї, яка сприяє розвит-
ку навчання і навиків, допомагає в лікуванні і
реабілітації;

- мотиваційний аспект для дітей - упровадження
ігрових методів;

- згладжування суперечностей між дитиною-інва-
лідом і соціумом;

- професійно орієнтуючі напрямки виховання
особи та інші види.
Визначальним початком успішного реабілі-

таційного (корекційного і адаптаційного) процесу є,
можливо, рання діагностика відхилень в розвитку
фізичних якостей, сенсорних аналізаторів або інте-
лекту дитини з урахуванням медичних свідчень і про-
типоказань до занять фізичними вправами і спортом.

Одним з серйозних протипоказань є супутні
запальні процеси в окремих органах і тканинах, які
можуть носити гострий і хронічний характер. Особ-
лива увага необхідно приділяти діагностиці і мони-
торінгу хронічних запальних процесів. Одним з сут-
тєвих  діагностичних методів  є проведення
розширеного (кількісного і морфометричного) ана-
лізу окремих паростків крові.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження була оцінка розробле-

ної системи аналізу з урахуванням причинно-на-
слідкових відносин при зміні еритроцитарного, лей-
коцитарного і тромбоцитарного паростків крові, для
діагностики функціонального стану дітей з обмеже-
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ними руховими можливостями і підвищення ефек-
тивності реабілітаційних заходів.

Результати дослідження.
До проведення занять за рекомендованими

програмами фізичної реабілітації, в групі дітей з
обмеженими руховими можливостями (сколіоз,
ДЦП), для розробки підходів і оптимізації проведен-
ня оздоровчо-реабілітаційних занять, забиралася
кров до і після стандартного навантаження. Це доз-
воляло індивідуально об’єктивізувати особливість
функціонального стану досліджуємих, і реакцію їх
організму на навантаження. Отримані дані дозволя-
ли більш оптимально підходити до дозування фізич-
них навантажень, їх об’єму і інтенсивності.

В процесі проведених досліджень було
встановлено, що серйозні відхилення від норми
спостерігалися практично у всіх паростках крові,
що вивчалися.

Особливо хотілося б зупинитися на наступ-
них змінах.

В еритроцитарному паростку спостерігала-
ся наступна спрямованість змін: поява анізоцитозу,
пойкілоцитозу (різниця в розмірах параметрів, що
вивчалися, від 6 до 12 мкм.), появою клітин лізису і
передлізису. Часто спостерігалася гіпохромність ерит-
роцитів, зменшення їх кількості. Дані зміни інтерп-
ретувалися, як переданемічні і анемічні стани.

В тромбоцитарном паростку спостерігалася
агрегація тромбоцитів, і поява їх макроформ. Дані
порушення реології крові свідчили про можливе по-
рушення кровообігу в мікроциркуляторному руслі.

В лейкоцитарному паростку спостерігали-
ся прояви міогеного лейкоцитозу. Зсув міогеного
лейкоцитозу носив спрямованість у бік збільшення
нейтрофільних лейкоцитів. Популяція лімфоцитів
була представлена середніми і великими формами.
Виявлялися ознаки гострого і хронічного запален-
ня по процентному співвідношенню моноцитів і
палочкоядерних нейтрофілів до загальної кількості
лейкоцитів. В окремих випадках визначалися озна-
ки алергічних реакцій.

На підставі отриманих даних вносилися ко-
ректування в проведення оздоровчо-реабілітаційних
заходів. Даний підхід розширив можливості ефек-
тивного використання засобів і методів фізичної
реабілітації у дітей з обмеженими можливостями
опірно-рухового апарату. Про поліпшення рівню і
якості здоров’я свідчило проведене тестування, після
оздоровчо-реабілітаційних заходів. Так, було вияв-
лено поліпшення наступних показників: збільшили-
ся обхватні розміри біоланок опірно-рухового апа-
рату; покращав стан постави; нормалізувалися
показники тонусометрії, стабілографії; збільшува-
лася силова витривалість м’язів; збільшилася екс-
курсія грудної клітки, показники ЖЄЛ; підвищилась
загальна фізична працездатність (індекс Руфье).

Висновки.
Таким чином, можна зробити висновки:

1. Для правильного підбору фізичних вправ і
інших засобів фізичної культури з метою роз-

витку фізичних якостей, зміцнення і вдоскона-
лення здоров’я дітей з фізичними обмеження-
ми необхідними є постійний медичний конт-
роль і  педагогічне спостереження,
кваліфіковане визначення показань і протипо-
казань до занять фізичними вправами і спортом.

2. При формуванні стратегії, тактики і конкретних
етапних програм фізкультурно-оздоровчої реа-
білітації дітей-інвалідів необхідно враховувати
різні фізіологічні, соціальні і педагогічні (суб-
’єктивні, об’єктивні, мотиваційні) чинники і
умови адаптації.

3. Вплив оздоровчо-фізкультурних заходів на
дітей-інвалідів є комплексним і виражається в
наступному:

- психічній дії за допомогою підвищення то-
нусу і сприятливого поліпшення емоційного
стану;

- тонізуючій дії за допомогою поліпшення за-
гального життєвого тонусу і досягнення оп-
тимального сприятливого стану органів і си-
стем організму;

- функціональній дії, яка характеризується
підвищенням фізичної діяльності організму і
його пристосовності до фізичного наванта-
ження. В одних випадках функціональна дія
може бути безпосередньою - відносно опор-
но-рухового апарату, органів кровообігу, ди-
хання, в інших -непрямим: на органи трав-
лення,  виділення і  інші  системи;  й
структурному, або морфологічному впливу,
що виявляється в стимулюванні трофічних
процесів, попередженні гіпертрофії м’язів,
поліпшенні кровообігу в органах і системах;

- підтримуючій дії, для якої є характерною
підвищена пристосовність організму до по-
ступового фізичного навантаження і підтрим-
ка створених в результаті систематичних за-
нять рухових навичок і стереотипів. Рухові
навики інвалід може легко втратити, якщо
тренувальні заняття будуть перервані;

- компенсаторній дії, яка визначається в удос-
коналенні окремих органів і систем, та обу-
мовлена необхідністю заміни деяких втраче-
них функцій. Наприклад, при ампутації однієї
нижньої кінцівки іншу необхідно укріпити і
удосконалити до такого ступеня, щоб вона
могла нести вагу тіла, або при плегії - укріпи-
ти і усилити м’язи брюшного пресу, хребта і
плечового поясу.
Перспективи подальших досліджень у да-

ному напрямку.
- розробка і створення оптимальної структури

державного і суспільного управління і органі-
заційних форм фізичної реабілітації дітей
інвалідів;

- створення в Україні мережі регіональних
центрів, що працюють під загальним методич-
ним керівництвом і за злагодженими програма-
ми. Основою діяльності таких центрів повинне
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бути проведення моніторингу фізичного здоро-
в’я, корекції рухової активності дітей-інвалідів;

- створення зведеного інформаційного «банку
даних» з питань фізичної реабілітації інвалідів;

- розробка науково обґрунтованих методичних
рекомендацій по формах і режимах занять
дітей-інвалідів;

- створення індустрії технічних засобів і устат-
кування для інвалідів (сертифікація, виробниц-
тво, упровадження, сервісне обслуговування);

- створення структури оздоровчих центрів, типо-
вих схем «зелених коридорів», водних аква-
торій, рекреаційних і туристичних структур з
урахуванням потреб інвалідів різних категорій.
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РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТЬНО-

ОЗДОРОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Наталія Маковецька
Запорізький національний університет

Анотація. У статті висвітлюється проблема вдоскона-
лення управлінської діяльності. Аналізується процес
становлення  педагогічного менеджменту, розглядають-
ся передумови його застосування в процесі організації
освітньо-оздоровлювальної роботи дошкільного на-
вчального закладу.
Ключові слова: педагогічний  менеджмент, освітньо-оз-
доровлювальна  робота.
Аннотация. Маковецкая Н. Роль педагогического менед-
жмента в организации образовательно-оздоровительной
работы дошкольного учреждения. В статье освещается
проблема совершенствования управленческой деятель-

ности. Анализируется процесс становления педагоги-
ческого менеджмента , рассматриваются предпосылки
его использования в процессе организации образова-
тельно-оздоровительной  работы дошкольного учебно-
го учреждения.
Ключевые слова: педагогический менеджент, образова-
тельно-оздоровительная работа.
Annotation. Makovetskaya N. Role of pedagogical
management in the organization of educational improving
work of preschool establishment. In article problem
реrfection administrative асtivity is lighted. Весoming
реdagogical management is analysed, pre-conditions his
арplication in preschool establishments are considered.
Keywords: реdagogical management.

Вступ.
Потреба в професіоналізації управлінської

діяльності у сфері освіти в останнє десятиріччя стала
відчуватися особливо гостро. За рубежем розробка
наукових підходів до управління освітнім закладом
почалася в 20-х роках, а в нашій країні - в 50-х ро-
ках XX сторіччя. Розробки вітчизняних учених ба-
зувалися, в основному, на положеннях педагогічної
теорії, без урахування досягнень загальної теорії
соціального управління. У цілому, слід зазначити,
що управління було скуто орієнтацією освітньої ус-
танови на дії керівних органів. Зовнішнє середови-
ще мало враховувалося. Крім того, головним недо-
ліком традиційного управління освітніми закладами
було прагнення дивитися на всі проблеми крізь при-
зму однієї лише педагогіки. Основну увагу надава-
лося аналізу досвіду кращих закладів, не дивлячись
на неможливість, в деяких випадках, підвести тео-
ретичний фундамент.

В 70-х-80-х роках XX сторіччя був зробле-
ний важливий крок уперед, коли робилися спроби
використати результати дослідницької роботи зару-
біжних і вітчизняних учених в галузі управління
соціальними системами. Тоді ж починається посту-
повий перехід від традиційного висвітлення проблем
управління освітніми закладами, яке часто обмежу-
валося узагальненням досвіду кращих керівників
шкіл і дошкільних закладів і підготовкою на цій ос-
нові практичних рекомендацій щодо організації уп-
равління, до розробки його наукових основ, теоре-
тичного осмислення спостережуваних процесів і
явищ. Серед найцікавіших досліджень цього періо-
ду слід зазначити ряд робіт Ю.В.Васильєва, Ю.О.
Конаржевського, Т.І. Шамової [3,7,9]. Була постав-
лена проблема розширення самостійності освітнь-
ого закладу і прав його керівника; критикувалася
система контролю. Більш пізні дослідження Ю.С.
Алферова,  Т.П. Афанасьева, В.С. Лазарева, А.В.
Лоренсова, А.М. Моїсєєва, О.М. Моїсєєвої, Н.В.
Немова, Т.І. Пуденка, О.Г. Хомеріки, П.В. Худо-
минського були узагальнені в навчальному посібни-
ку “Управління школою: теоретичні основи і мето-
ди” під редакцією В.С. Лазарева [13].

У динамічному світі, що пред’являє неаби-
які вимоги до сучасних освітніх закладів, з’являєть-
ся немало педагогічних управлінських інновацій, що
створюють можливості для якісних перетворень в їх
діяльності. Водночас ускладнюються завдання управ-
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ління і вимагають нових, науково обґрунтованих спо-
собів їх рішення. Разом із згаданими роботами, ідеї
про системний підхід до дослідження проблем уп-
равління в освіті знайшли своє обґрунтовування і
розвиток в психолого-педагогічних працях В.У. Агє-
євца, О.С. Анісимова, Д.М. Гвішиані, В.С. Лазарева,
М.М. Поташника та ін. [1, 2, 5, 8, 11 і др.]. Що сто-
сується управління дошкільним закладом, то окремі
питання його діяльності до теперішнього часу вза-
галі не знайшли свого узагальнення: неопрацьо-
ваність проблем управління є очевидною. Пошук но-
вих аспектів соціального управління, зумовлений
змінами державно-політичного устрою, що відбува-
ються в нашій країні, економіку, цінності і орієнта-
цію зажадав переосмислення управлінського досві-
ду. Вивчення і аналіз світового досвіду управління,
який на рівні організації виражається в загальному
понятті “менеджмент”, дали можливість запозичати
деякі істотні його сторони і адаптувати до управлін-
ня в дошкільних навчальних закладах.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті - аналіз становлення педаго-

гічного менеджменту як якісно нового ступеню уп-
равлінської діяльності і можливості його застосуван-
ня в діяльності дошкільних навчальних закладів.

Результати дослідження.
Відомо, що поняття “менеджмент” має де-

кілька трактувань: процес постановки і досягнення
цілей за допомогою мобілізації праці людей, їх інте-
лекту, мотивів поведінки, а також за допомогою
фінансових і технічних ресурсів; управління бізне-
сом через філігранну роботу з людьми; спеціальний
вид управлінської діяльності, заснований на роботі
з людьми; уміння добиватися поставлених цілей,
використовуючи працю, інтелект, мотиви поведін-
ки інших людей; управлінська функція, вид діяль-
ності з керівництва людьми в найрізноманітніших
організаціях; галузь людського знання, що допома-
гає здійснити цю функцію [10].

Це далеко не повний перелік визначень ме-
неджменту, спільність яких зводиться до наступно-
го: управлінська діяльність, орієнтація на кінцеву
мету, людиноцентристський підхід до управління.
Стосовно освітніх установ може йтися про педагогі-
чний менеджмент, що враховує особливості його
діяльності. Використання й адаптація менеджменту
полегшуються тим, що багато його цілей вже давно
розроблено і реалізуються у вітчизняній практиці
управління. Адаптація можлива тільки з урахуванням
традиційних українських особливостей, психологіч-
них і етично-етичних цінностей народу, а також при
одночасному вивченні, узагальненні і поглибленні
власного досвіду управління, його трансформації і
насиченні новим змістом. Педагогічний менеджмент,
як ланка соціального управління, повинен узяти все
позитивне, що накопичено в управлінні і розвинути
стосовно освітніх установ, базуючись на наукових
основах філософії, соціології, педагогіки, економіки,

кібернетики. Педагогічний менеджмент ще тільки
починає боронити свої позиції в педагогічній науці і
практиці діяльності освітніх установ. Розглядаючи
педагогічне управління (М.П.Сибірськая Т.І.Шамо-
ва і ін. [9, 12]) і враховуючи світовий досвід менедж-
менту, узагальнений в роботах М.Х.Мескона, М.Аль-
берта, Ф.Хедоурі [10], педагогічний менеджмент
припускає забезпечення досягнення цілей з орієнта-
цією на прикінцевий результат за допомогою ефек-
тивного використання творчого потенціалу керівниц-
тва, всього педагогічного колективу, а також дітей.

Що ж стосується проблем управління  дош-
кільним навчальним закладом, то окремі питання
його діяльності дотепер не знайшли свого узагаль-
нення: зокрема нерозробленість проблеми управлі-
ння освітньо-оздоровлювальним процесом є очевид-
ною. Необхідність пошуку шляхів вирішення саме
цієї проблеми пояснюється тим, що здоров’я - це
безцінне надбання не тільки кожної людини, але і
всього суспільства. На жаль, результати досліджень
свідчать, що велика кількість дітей утрачає його вже
в дошкільному віці. На сьогодні серед дошкільників
кількість практично здорових дітей складає лише 3-
4 %. Причин росту патології безліч. Насамперед, це
погана екологія, незбалансоване харчування, інфор-
маційні і нейропсихічні перевантаження, і, зрештою,
зниження рухової активності, яка є могутнім біоло-
гічним стимулятором життєвих функцій організму,
що розвивається.

У Законі України “Про дошкільну освіту”
серед пріоритетних завдань розвитку дошкільної лан-
ки освіти найголовнішими є збереження і зміцнення
здоров’я дітей [6]. Однак, результати педагогічних
досліджень доводять, що життєдіяльність дитини в
умовах освітніх закладів визначається високим тем-
пом, твердою нормованістю, впливом великої
кількості стресових факторів, орієнтацією на змаган-
ня, як обов’язкову складову сучасного життя, гучні-
стю оточення, неможливістю дитині усамітнитися,
постійними оцінками її навчальних досягнень [4].

Саме тому проблема вдосконалення відомих
і створення нових ефективних шляхів організації
освітньо-оздоровлювальної роботи є сьогодні досить
актуальною. У світлі вищезгаданого, особливого
значення набуває  пошук нових аспектів соціально-
го управління, переосмислення управлінського дос-
віду. Вивчення й аналіз світового досвіду управлін-
ня, що на рівні організації виражається в загальному
понятті “менеджмент”, дали можливість запозичи-
ти деякі його істотні риси й адаптувати до управлін-
ня  дошкільними навчальними закладами, де умов-
но слід виокремити два  рівні  педагогічного
менеджменту: керівник - колектив педагогів і співро-
бітників; педагог - діти. Метою першого рівня ме-
неджменту є забезпечення продуктивної діяльності
співробітників через розвиток, саморозвиток їхнього
творчого потенціалу. Метою другого рівня право-
мірно вважати здійснення оптимального керування
освітнім процесом при максимальному розкритті і
розвитку можливостей і здібностей кожної дитини.
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Стосовно діяльності дошкільних навчальних
закладів може йтися про педагогічний менеджмент.

Використання й адаптація педагогічного
менеджменту  полегшуються тим, що деякі його цілі
вже давно розроблені і реалізуються у вітчизняній
практиці управління дошкільними навчальними зак-
ладами. Адаптація є можливою тільки з урахуван-
ням українських національних традицій, українсь-
ких особливостей, психологічних і морально-етич-
них цінностей народу.

Приймаючи до уваги головне в менеджменті
- людиноцентристський підхід - успіх в управлінні
колективом і в освітньо - оздоровлювальному про-
цесі може бути досягнутий за рахунок залучення кож-
ного до процесу оздоровлення дітей, створення ат-
мосфери поваги і довіри, забезпечення успіху в
діяльності. Потреба у відчутті успіху через визнання
оточуючими є, як стверджується науковцями, більш
вагомим стимулом, ніж матеріальна винагорода. Два
основних рівні педагогічного менеджменту дають
підставу виокремити підрівні, зумовлені структурою
дошкільного закладу і взаємодією педагогів і дітей.

Узявши за основу вимоги людиноцентрис-
тського підходу, умови якісної праці людини і конк-
ретні технології, можна розробити систему управл-
іння на кожному рівні (управління дошкільним
закладом, управління освітньо-оздоровлювальним
процесом тощо) і підрівні (управління методичною
роботою, спрямованою на вдосконалення освітньо-
оздоровлювального процесу, комерційною діяльні-
стю, що забезпечує надання послуг щодо оздоров-
лення дітей тощо). Поряд із людиноцентристським
підходом в управлінні доцільним є використання
законів кібернетики, що сприятиме цілеспрямованій
організації постійного контролю за  ходом виконан-
ня рішень, спрямованих на підвищення ефектив-
ності  освітньо-оздоровлювальної роботи,  її
постійній корекції у випадку відхилення від необхі-
дних результатів.

Отже, педагогічний менеджмент ставить за
мету  управління дошкільним навчальним закладом
і освітньо-оздоровлювальним процесом, сутністю
якого є людиноцентристський підхід і орієнтація на
прикінцеву мету з безупинним контролем і корегу-
ванням діяльності.

Забезпечення управління освітньо-оздоров-
лювальним процесом - не що інше, як реалізація
менеджменту другого рівня. Тому необхідним є зас-
тосування принципів людиноцентристського підхо-
ду в сполученні з положеннями кібернетики про
організацію зворотного зв’язку [9]. При цьому ме-
неджером є педагог, який працює з дітьми. Поло-
ження людиноцентристського підходу, що припус-
кають створення атмосфери поважного відношення
до особистості, прояв довіри до людини, забезпе-
чення успіху в діяльності кожного вимагають пла-
номірної їх реалізації  в  спільній діяльності педаго-
га і дітей, спрямованої на оздоровлення дошкіль-
ників. Вимога поваги припускає уміння і готовність
менеджера надавати всіляку допомогу і сприяння в

розвитку здібностей вихованців і усуненні недоліків,
що заважають їхньому розвитку; брати живу участь
у проблемах і труднощах дітей; уважно, зацікавле-
но ставитися до їхньої думки; формувати в дітей
почуття впевненості в досягненні  результатів, в ус-
піху. Оскільки успіх у менеджменті розуміється як
реалізована мета, а будь-який вихованець, звичай-
но, прагне до успіху і хоче  бути визнаним як педа-
гогом, так і однолітками,  важливим стає створення
атмосфери успіху, нехай навіть через нескладні дії,
що окриляють і стимулюють на подальше досягнен-
ня результатів. Більш того, успіх і поважне ставлен-
ня зміцнює колектив, а поразка, як правило, пород-
жує конфлікти і пошук винних.

Висновок.
Отже, з’ясування істотних рис і особливос-

тей педагогічного менеджменту дошкільного закла-
ду, як об’єкта управління, дає основу для проекту-
вання змісту і  забезпечення цілеспрямованої
діяльності щодо організації освітньо-оздоровлю-
вальної роботи.

Подальше дослідження планується спряму-
вати на вдосконалення  шляхів застосування педа-
гогічного менеджменту в  організації оздоровлю-
вальної роботи  дошкільного закладу.
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ПРАВО – СПЕЦИФІЧНИЙ ЗАСІБ
УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І

СПОРТОМ
Мальона Світлана

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. У статті розкривається поняття та роль  пра-
ва, правових норм у фізичній культурі та подається ко-
ротка характеристика  значень  функцій права  в уп-
равлінні фізичною культурою і спортом.
Ключові слова: фізична культура і спорт, право, управ-
ління.
Аннотация. Малёна С.Б. Право – специфическое сред-
ство управления физической культурой и спортом. В
статье раскрывается понятие и роль права, правовых
норм в физической  культуре, а также подаётся краткая
характеристика значения функций права в управлении
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, право,
управление.
Annotation. Maljona S. B. Law as a specific way of the
physical training management. The article deals with the
notion and the role of law, legal norms in the physical
training and the characteristic of the meaning of functions
of law in the physical training management and sport is
given.
Key words: physical training and sport, law, management.

Вступ.
На сьогоднішній день важливими завдання-

ми управління сфери фізичної культури і спорту
України являються досягнення високої організова-
ності всього суспільного життя, формування нових
суспільних відносин, виховання кадрів тощо. У ви-
рішенні цих завдань особливу роль відіграє систе-
ма правових (юридичних) норм, які встановлені дер-
жавою і виражають волю всього народу. Постає
проблема у визначенні права як компоненту управ-
ління фізичною культурою.

У теорії права протягом тривалого часу вва-
жалося, що вітчизняна юридична наука спиралася
на єдино вірне та завершене правове вчення, що
базувалося на «беззаперечних» положеннях соціал-
істичної теорії розвитку суспільства. Але нині на
зміну прийшов плюралізм теорій, концепцій, докт-
рин, вчень, що знайшло своє відповідне відображен-
ня і в правознавстві, яке сьогодні характеризується
різноманітністю підходів у визначенні сутності й
змісту права [4, 7, 9].

Наявність плюралістичного підходу щодо
праворозуміння об’єктивно зумовлена тим, що пра-
во тісно пов’язане з іншими соціальними явищами,
як-от: державою, політикою, економікою, фізичною
культурою тощо [4].

Кожен окремий випадок виявляє право з
якогось одного боку, тому цілісна його характерис-
тика можлива лише шляхом всебічного аналізу ба-
гатоманітних зв’язків права з соціальною дійсністю.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – здійснити системний аналіз

поняття «право» і визначити його сутність при уп-
равлінні фізичною культурою.

Результати дослідження.
Відображаючи різні аспекти суспільного

життя термін «право» вживається в процесі спілку-
вання людей досить часто. Але не завжди вони мо-
жуть відобразити його характеристики як цілісного
суспільного явища у зв’язку з рівнем розвитку сусп-
ільних наук. Так і фахівці в галузі фізичної культу-
ри, на сьогоднішній день не можуть чітко визначи-
ти ролі правових норм фізичної культури і спорту.

Становлення української держави як демок-
ратичної, соціальної, правової, розвиток міжнарод-
них відносин безпосередньо пов’язані з правовою
освітою населення. Недостатня правова обізнаність
громадян – це причина порушень основних прав і
свобод, що закріплені Конституцією України.

Вихідні ідеї щодо професійної підготовки
майбутніх фахівців в сфері фізичної культури і
спорту повинні ґрунтуватися на основних положен-
нях Конституції України, Законів України «Про ос-
віту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і
спорт», Державної програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту, Указу президента від 18 жовтня 2001
року, «Про національну програму правової освіти
населення», Національної доктрини розвитку фізич-
ної культури і спорту в Україні та низці інших нор-
мативно-правових документів [1, 2, 3, 6, 11].

Сучасні умови розвитку суспільства вима-
гають удосконалення системи підготовки педагогі-
чних кадрів, де всі ланки підпорядковані єдиній меті
– формування всебічно гармонійно розвиненої осо-
бистості. Так і в сфері фізичної культури розв’язан-
ня цієї проблеми неможливе без підвищення рівня
правової культури фахівців. Успішне вирішення цієї
проблеми залежить від розвитку правової освіти
майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту,
її змісту та інноваційних технологій у навчально-
виховному процесі. Разом з тим Закон України про
фізичну культуру і спорт є одним із найважливіших
та прогресивних документів галузі часів новітньої
української державності [6, 11].

Для здійснення державного управління сфе-
ри фізичної культури і спорту необхідно визначити
таку нормативно-правову форму регулювання, яка
в найбільшій мірі могла б забезпечувати високу
організованість і систематичність відносин в даній
сфері.

В нормах права закріплені найбільш важ-
ливі функції фізичної культури і спорту: сприяти
формуванню морального і духовного лиця народу,
їх багатосторонньому і гармонійному розвитку, збе-
реження здоров’я та творчої активності [4, 7]. Саме
в даній специфічній (правовій) формі проявляється
роль держави в розвитку фізичної культури і спорту,
забезпечення умов і встановлених гарантій реалізації
не лише державного значення, але й інших функцій
фізичної культури і спорту у суспільстві.

У сучасній юридичній науці термін «право»
розглядається в різних значеннях. Детальніше це
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відображено на рис. 1.
У сфері фізичної культури право є не-

від’ємним компонентом управління, воно служить
основою, офіційним засобом закріплення загальної
програми управління. Остання визначається голов-
ними напрямками розвитку фізичної культури і
спорту в суспільстві, які відображені в державних
документах і нормативно-правових актах адмініст-
ративних органів.

Право надає державній системі управління
фізичною культурою і спортом юридично-владний
характер. Так, створені державою комітети з фізич-
ної культури і спорту, які виступають від її імені,
наділені необхідними державними повноваженнями
(на відміну від спортивних організацій, які такими
повноваженнями не володіють). Це дозволяє їм при
виконанні  основних завдань застосовувати
владність, у зв’язку з чим вони характеризуються як
виконавчо-розпорядні органи держави. Юридично-
владні повноваження комітетів по фізичній культурі
і спорту знаходять своє відображення: а) у виданні
від імені держави юридичних актів з питань фізич-
ної культури і спорту і забезпечення їх виконання;
б) в здійсненні нагляду та контролю за дотриман-
ням прийнятих актів. При цьому повсякденна вико-
навчо-розпорядча діяльність комітетів здійснюєть-
ся у відповідності з законом і на його основі, тобто
носить підзаконний характер.

Крім упорядкування і закріплення існуючих
відносин, а також співучасть у розвитку нових сус-
пільних відносин в сфері фізичної культури і спорту
право має і охоронну функцію. Її суть виражається
у забороні проведення шкідливих для здоров’я  за-
нять  та змагань, вживання допінгу тощо.

Оздоровча функція права передбачає відсто-
ронення і попередження тих чи інших відхилень у

поведінці учасників сфери фізичної культури і
спорту, порушення спортивних відносин.

Таким чином, правові засади фізичної куль-
тури і спорту – це загальнообов’язкові, юридичні
норми, встановлені державою (в особі його органів)
спрямовані на регулювання і розвиток суспільних
відносин в сфері фізичної культури і спорту у відпо-
відності з завданнями державного будівництва,
принципами та ідеями цього різновиду суспільної

діяльності.
Висновок.
Проведене дослідження дозволяє стверджу-

вати, що регулювання правових відносин у сфері
фізичної культури за допомогою юридичних чин-
ників створює належні умови щодо ефективного
управління всіма напрямками у цій сфері соціаль-
ної діяльності. Подальші дослідження необхідно
спрямувати на виявлення правової  готовності
фахівців щодо реалізації відповідних завдань, які
поставлені державою у сфері фізичної культури.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у поглибленому розкритті сутності права в
управлінні фізичною культурою.
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Рис. 1. Різновиди сутності поняття «право».

 соціально-правові потреби та погляди людей, задоволення яких дає їм 
змогу повноцінно існувати, - це природне право (наприклад, право 
людини на життя, свободу тощо). 

офіційно визнані можливості суб’єктів права (фізичних і юридичних 
осіб) здійснювати певні дії, гарантовані державою (наприклад, право на 
працю), - це так зване, суб’єктивне право. 

система норм права, тобто правил поведінки, що встановлені державою 
та визначають дозволи, обов’язки й заборони щодо можливостей 
суб’єктів права здійснювати певні дії – це так зване, об’єктивне право. 

право розглядається в широкому значенні як сукупність 
правових норм, правової свідомості та правовідносин. 

під правом розуміють сукупність усіх правових явищ, які 
справляють вплив на врегулювання суспільних відносин, мова 
йде про правову систему. 
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Анотація. У статті розглянуто загальні напрямки у виз-
наченні ініціативи як психолого- педагогічного понят-
тя та на основі цього виділено його  сутність.
Ключові слова: ініціатива , ініціативність , творча
діяльність, активність, самостійність.
Аннотация. Манько В.А. Сущность  понятия „инициа-
тива” в психолого -  педагогической литературе. В ста-
тье рассматриваются основные направления  в опреде-
лении  инициативы как психолого – педагогического
понятия и на основе этого выделено его сущность.
Ключевые слова: инициатива, инициативность, творчес-
кая деятельность, активность, самостоятельность.
Annotation. Man’ko V.A.  Essence of concept «initiative»
in the psychological pedagogical literature. Main trends in
determination of the initiative as psychological – educative
conception are considered in the article and on the basis of
it is emphasized its essence.
Keywords: initiative, creative activity, activity, self-
sufficiency.

Вступ.
У Концепції виховання дітей і молоді в на-

ціональній системі освіти одним з основних на-
прямків національного виховання зазначено, що „ак-
тивність,  самодіяльність і творча  ініціатива
учнівської молоді, об’єднання педагогічного керів-
ництва з ініціативою і самодіяльністю учнів, утвер-
дженням життєвого оптимізму, розвиток навичок по-
зитивного мислення” [1; 103].

В умовах інтенсивного оволодіння учнями
змістом розвивальної освіти як основи виробницт-
ва нових ідей і технологій, а також гострої конку-
ренції у всіх сферах життєдіяльності необхідно не
тільки передбачати появу нових знань про такий
феномен я  „ініціативна особистість”, але й прийма-
ти участь у його формуванні.

У психолого – педагогічній науці проблема
вивчення розвитку ініціативності особистості зна-
ходить висвітлення в роботах Б.Ананьєва, Л. Ви-

готського, Я. Пономарьова, Н.Левитова, В.Ляшен-
ко, Н.Степашова та ін. Сутнісні особливості понят-
тя „ініціативність” були з’ясовані у наукових пра-
цях Ф. Гонобліна, П. Рудика, Б. Теплова. Різні
аспекти проблеми розглядалися у дисертаційних
дослідженнях М.Говорова, І.Добрянського, Є.Дуд-
кіна та ін. В Україні проблема знайшла відгук у ро-
ботах Л.Новікової, Г.Сорокі, О.Трошкіна та ін.

Аналіз праць з цього питання показав, що
серед дослідників немає єдиної точки зору стосов-
но визначення  поняття „ініціатива”.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - розкрити підходи до визна-

чення сутності терміну „ініціатива” у психолого пе-
дагогічній літературі.

Результати дослідження.
Ініціатива зараз стає предметом вивчення

різних наук. У філософії ініціатива розуміється як
самостійно, з власних спонукань виконувана  суб-
’єктом розумова або практична дія з метою ефек-
тивного розв’язання порівняно новим способом
якоїсь актуально значимої задачі. Ініціатива виво-
диться перш за все з необхідності отримати прин-
ципово нове об’єктивно – істинне знання для вирі-
шення будь – якої важливої проблеми.

Розглядаючи проблему, слід розрізняти тер-
міни „ініціатива” та „ініціативність”.

Дослідник цього питання О.Трошкін заз-
начає, що „існують різні напрямки в обґрунтуванні
сутності понять „ініціатива” й „ініціативність” у
психолого - педагогічній літературі. Можна визна-
чити, що ініціативність - це якість особистості, у
якій виявляється діяльнісний стан людини з її став-
ленням до змісту, характеру діяльності і прагнен-
ням мобілізувати свої морально - вольові зусилля
на досягнення навчально – творчої мети. Ініціати-
ва - засіб вияву певної якості, що є складовою діяль-
ності учня” [2; 27].

Деякі науковці як основну характеристику
ініціативності виділяють особистий почин (М.Гово-
ров, Б.Теплов, Н.Левітов та ін.). На думку цих
фахівців, ініціативність слід розуміти як уміння лю-
дини діяти за своєю власною потребою без нагаду-
вання і підштовхування, потребу відповідальності
за свої дії і вчинки. . До того ж, етимологічний аналіз
слова „ініціатива” дає нам значення „входжу, настав-
ляю, починаю”[4]. У тлумачному словнику В. Даля
ініціатива – це „начінаніє, зачінаніє, учинаніє”[5].
На основі семантичного аналізу можна зробити вис-
новок, що зміст ініціативності полягає у тому, що
людина, яка її проявляє, спонукається внутрішніми
метою та цінностями.

Так, К.Абульханова – Славська розглядає
ініціативність як одну з найважливіших форм соціаль-
ної активності, „що виступає проявом особистісного
інтересу і творчого ставлення до дійсності, зустріч-
ної активності стосовно іншої людини. Ініціатива -
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це зберігання особистістю творчої або авторської
позиції в процесі діяльності. Ця форма виступає як
причина початку і розгортання діяльності” [3].

Це дало можливість деяким дослідникам
виділити зв’язок ініціативності і вольових якостей
особистості. Таку точку зору розділяють О.Радугін,
М.Говоров, Ф.Гоноблін, Н.Левітов. На думку цих
дослідників ініціативність характеризується як
якість волі, пов’язана зі ставленням людини до праці,
що виявляється в умінні працювати творчо, здійсню-
ючи вчинки з власної ініціативи.

Багато авторів розглядають ініціативність як
складне утворення особистості, її інтегральну якість.

На думку науковців Т.Тищенко та Н.Татарн-
ікова ініціатива і самостійність є основними ознака-
ми, що визначають рівень розвитку самодіяльності.

У працях деяких дослідників ініціативність
є показником вищої форми активності особистості
(В. Лозова, А Цаболова та ін.). Розглядаючи ознаки,
на основі яких визначається поняття „активність”,
В.Лозова виділяє ініціативність, позитивне ставлен-
ня до процесу пізнання показником активності інди-
віда. „Людський індивід стверджує себе як осо-
бистість там і тоді, де і коли він ... проявляє почин і
ініціативу” [6; 26].

Д.Богоявленська, Л.Попов, П.Іванов розгля-
дають ініціативу як інтелектуальну властивість осо-
бистості.  На думку Л.Попова, інтелектуальна ініціа-
тива – один з проявів творчості, здатність до пошуку
завдань, проблем, нових засобів дій, вищим проявом
яких є самостійна постановка проблем [7; 9]. Авто-
ри вважають що, інтелектуальна ініціатива є продов-
женням розумової діяльності за межами необхідно-
го, не порівнюючи її з проявами будь – якої ініціативи
в інтелектуальній сфері.

Сутність ініціативи, як вважає П.Рудик, по-
лягає у здатності людини на самостійні вольові про-
яви, що виражаються у самостійній постановці
мети, у самостійній організації самої дії, спрямо-
ваної на досягнення цієї мети. На думку  Т.Тищен-
ка  ініціатива – це окремий випадок самостійності,
а вищим етапом розвитку самостійності є творчість.
При цьому ініціатива виражається в схваленні
рішення й організації дій, спрямованих на творче
перетворення дійсності. Проявити ініціативу, за
думкою П.Іванова, це самому, не чекаючи вказівок,
висунути мету дії, підібрати шляхи й засоби, що
ведуть до її досягнення і самому досягти цієї мети.
Ініціатива – творча спроможність і прагнення до
самостійних дій. Л.Новікова висловлює думку, що
ініціативу характеризує самостійність у постановці
мети діяльності, у знаходженні шляхів і засобів її
реалізації . При цьому автор підкреслює,  що
здатність людини діяти без сторонньої допомоги,
без чиїхось вказівок, самостійно, є головною в ха-
рактеристиці ініціативи. Прояв соціально цінної
ініціативи характеризує вищий рівень сформова-
ності самостійності [2;30].

Багатофункціональність ініціативності по-
лягає в тому, що вона є основою взаємозв’язку бага-

тьох інтегративних якостей особистості і має фор-
муючий вплив на її розвиток. За думкою О. Трошк-
іна, найбільш істотними компонентами ініціатив-
ності є: спрямованість особистості на творчу
діяльність; активність і енергійність; самостійність;
здатність до реалізації особистісного почину.[2; 35].
До того ж, імпонує визначення науковця, що „ініціа-
тивність - це складна якість особистості, у якій ви-
являється діяльнісний стан людини з її ставленням
до цілей , змісту, характеру діяльності і прагненням
мобілізувати свої морально - вольові зусилля на до-
сягнення навчально - творчої та професійно - прак-
тичної мети. Ініціатива - це засіб прояву даної якості,
що є складовою діяльності”[2;40].

Висновки.
Таким чином, у ході дослідження встанов-

лено, що ініціативність, як складна якість особис-
тості, є показником її самостійності  та активності.
Зміст ініціативності полягає насамперед у тому, що
людина, яка її виявляє, спонукається внутрішніми
метою і цінностями. Вміння діяти за власним бажан-
ням, реалізуючи особистісний почин у нових фор-
мах і видах діяльності, мати здатність у разі потре-
би швидко опановувати різними видами діяльності
- таке найбільш повне  вираження ініціативної осо-
бистості. Сутність ініціативи полягає у здатності
людини на самостійні вольові прояви, що виража-
ються у самостійній постановці мети, у самостійній
організації самої дії, спрямованої на досягнення цієї
мети. Будь – яка ініціатива виходить за межі обо-
в’язків  і спрямована на вияв активності, само-
стійності.  Тому одним з основних завдань навчан-
ня є підвищення активності  особистості  та
включення її у різні види діяльності.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку більш детального вивчення про-
блеми розвитку ініціативності учнів у психолого-
педагогічній літературі та можливого застосування
отриманих результатів у сучасних умовах.
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РОЗВИТКУ, СПЕЦІАЛЬНОЇ

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ЮНИХ
БАСКЕТБОЛІСТОК У СИСТЕМІ ЇХ
БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Маслова Олена
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. Розглянуто вплив рівня біологічного дозрі-
вання юних баскетболісток, в залежності від гормональ-
ного стану організму, на прояв їх спеціальної працез-
датності і функціональних можливостей.
Ключові слова: рівень біологічного дозрівання, спец-
іальна працездатність, менструальна функція, менстру-
альний цикл, гормональна циклічність.
Аннотация. Маслова О.В., Взаимосвязь уровня биоло-
гического развития, специальной  работоспособности и
функциональных возможностей организма юных бас-
кетболисток в системе их многолетней подготовки. Рас-
смотрено влияние уровня биологического дозревания
юных баскетболисток, в зависимости от гормонально-
го состояния организма, на проявление их специальной
работоспособности  и функциональных возможностей.
Ключевые слова: уровень биологического дозревания,
специальная работоспособность, менструальная функ-
ция, менструальный цикл, гормональная цикличность.
Annotation. Maslova O.V. Correlation of biological
development, special capacity and functional possibilities
of organism of young basketball players at their system of
preaparation. Influencing of level of the biological ripening
of young basketball players is considered depending on the
hormonal state of organism on the display of their special
capacity and functional possibilities.
Keywords: level of the biological ripening, special capacity,
menstrual function, menstrual cycle hormonal recurrence.

Вступ.
Генетично обумовлений природою статевий

диморфізм чоловічого та жіночого організмів впли-
ває не тільки на антропометричні, фізичні та психо-
логічні особливості. Біологічна специфіка жіночого
організму – циклічність гормональних змін на про-
тязі менструального циклу, а звідси, і циклічність усіх
систем організму визначає різні відповідні реакції
чоловіків та жінок на однакові подразники, до яких
відносять тренувальні та змагальні навантаження [6].

Це питання є актуальним не тільки серед
спортсменок високого класу, а й серед дівчат – у
майбутньому представниць юного резерву.

Питання впливу спортивних навантажень на
статеве дозрівання дівчат у пре- і пубертатному віці,
як складової частини біологічного розвитку, є особ-
ливо важливим, адже час і характер становлення
статевої зрілості спортсменок, а саме формування
та розвиток гормональної регуляції усіх функцій
організму, у наступному можуть негативно відбити-
ся на репродуктивній функції їхнього організму, а
також негативно впливати на рівень спортивних до-
сягнень, оскільки відомо, статеві гормони є важли-
вою ланкою адаптаційно-трофічних процесів орган-
ізму людини.

Сьогодні при відборі, плануванні та побудові
тренувального та змагального процесів у юнацькому

спорті орієнтиром є паспортний вік дитини. Рідко хто
з тренерського складу звертає увагу на біологічний
вік дитини. Дослідження, що стосуються впливу біо-
логічного розвитку на прояв функціональних мож-
ливостей організму, які забезпечують працездатність
та рівень рухової активності юного спортсмена чи
спортсменки не чисельні [5, 6].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного університету фізичного вихо-
вання і спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявити взаємозв’язок

рівня біологічного дозрівання з функціональними
можливостями та спеціальною працездатністю юних
баскетболісток.

Методи дослідження:
1. Аналіз і узагальнення даних спеціальної літе-

ратури.
2. Анкетування.
3. Педагогічні методи дослідження: педагогічне

тестування з визначення спеціальної працездат-
ності баскетболісток [2, 4].

4. Фізіологічні методи дослідження: визначення
рівня біологічного дозрівання організму спорт-
сменок (розвиток вторинних полових ознак,
менархе) [1]; дослідження гормонального ста-
тусу дівчат (визначення базальної температури;
виявлення эстрогенної насиченості організму за
допомогою метода “феномен папороті” [3, 6]);

5. Психофізіологічні методи дослідження (визна-
чення часу простої і складної сенсомоторних
реакцій, лабільності нервових процесів).

6. Методи математичної статистики.
Результати дослідження  та їх

обговорення.
З метою з’ясування впливу систематичних

тренувальних занять і участі в спортивних змаганнях
на становлення і характер протікання менструальної
функції були проаналізовані результати опитування
й анкетування юних баскетболісток під час проведен-
ня турів Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги
протягом 2003-2005 р. Були опитані 84 спортсменки
у віці 13-15 років з них: III юнацького розряду – 22
спортсменки, II юнацького розряду -15, I юнацького
розряду - 28, III дорослого розряду - 19. Як засвідчи-
ли результати анкетування, більшість дівчат почали
займатись баскетболом з 6-7 років – 44 % респон-
дентів; з 8-9 років – 20,2 %; з 10-11 років – 9,5 % та з
12 років і пізніше – 15,4 %  опитаних. На запитання
про кількість тренувальних занять дівчата відповіли,
що тренуються по одному тренувальному заняттю 3-
5 разів на тиждень 22 % дівчат; мають по одному тре-
нувальному заняттю 5-7 разів на тиждень – 26 % опи-
таних та 51% - тренуються два рази на день. Про на-
явність та вік встановлення менструальної функції
(МФ) 11 % дівчат вказали 11-12 років; 31 % - 12-13
років; 36 % - 13-14 років; 8,3 % - 14-15 років і 14,3 %
підтвердили відсутність МФ. При  опитуванні дівчат
також було встановлено, що майже 19 % з них мали
або мають порушення МФ, а саме: поява менструації
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раніше строку – 3,9 %; затримка менструальної фази
– 5,2 %; затягнення менструальної фази – 6,5 % та
зникнення менструальної фази – 2,6 %. Даючи оцін-
ку своєї працездатності під час менструальної фази,
спортсменки відповіли, що почувають себе відмінно
– 20,7 %; добре – 16,9 %; задовільно – 9,1 %; незадо-
вільно – 53,2 %. При оцінці спортсменками свого
спортивного результату під час менструальної фази
19,4 % опитаних дали відповідь “відмінно”; 11,7% -
“добре”; 56 % - “задовільно”; 13 % - “незадовільно”.

Аналіз даних анкетного опитування, прове-
деного серед спортсменок високого класу в 1980-
1993 рр. показав, що вік початку занять баскетбо-
лом у середньому складав 10-11 років [6]. Як видно
з результатів проведеного нами анкетування, вік, у
якому проводять набір і починають проведення си-
стематичних занять складає 6-9 років. Так само при
опитуванні спортсменок було встановлено, що 53
дівчинки вже займаються в спеціалізованих спортив-
них класах, а вік визначення спортсменок у дані кла-
си складає 10-12 років (5-6 клас).

Це свідчить, що одним з основних прин-
ципів підвищення ефективності тренувальної і зма-
гальної діяльності в жіночому баскетболі є його
омолодження, тобто проведення набору дітей у ран-
ньому віці, і скорочення періоду початкової підго-
товки з переходом до поглибленої спеціалізації з
виду спорту.

При проведенні бесід із тренерським скла-
дом команд було виявлено, що для ефективної зма-
гальної діяльності команд баскетболісток 13-15
років основним фактором є рівень фізичної підго-
товленості спортсменок. Це свідчить про те, що пла-
нування і побудова тренувального процесу  спрямо-
ване насамперед на значне підвищення частки
фізичної підготовки в загальній системі підготовки
юних баскетболісток, що спричиняє збільшення
об“єм й інтенсивності тренувальних навантажень.

Однак, основним критерієм при цьому, є
паспортний вік дитини, не враховується більш зна-
чима ознака – рівень його біологічного розвитку,
особливо під час періоду статевого дозрівання.

Нами було проведено комплексне обстежен-
ня групи юних баскетболісток  під час 2-х річних
циклів підготовки, у віці 13-14 і 14-15 років відпов-
ідно.

На підставі результатів дослідження гормо-
нального статусу спортсменок, група дівчат була
розділена на 3 підгрупи: 1-а підгрупа – спортсмен-
ки з регулярною менструальною функцією.  2-а
підгрупа – дівчата, у яких не наступив вік менархе,
але вже присутня скрита гормональна циклічність –
аналогічна гормональної циклічності дівчинок з ре-
гулярною менструальною функцією. 3-я підгрупа
– спортсменки, у яких відсутня і менструальна фун-
кція, і скрита гормональна циклічність.

Кристалізація слизу, взятого з носової по-
рожнини у дівчат, показала не тільки фази менстру-
ального циклу дівчат із установленою менструаль-
ною функцією, але і наявність скритої гормональної

циклічності (зміни концентрації полових гормонів
при відсутності менструальної функції), де: (-) —
відповідає концентрації гормонів при менструальній
фазі; (+(+)) — відповідає постменструальній фазі;
(++(+)); (+++) — відповідає фазі овуляції; (++) —
відповідає постовуляторной фазі; (+) — відповідає
предменструальній фазі.

Отримані результати свідчать про те, що:
· у дівчат першої підгрупи, зі сталою менструаль-
ною функцією, результативність виконання кидків
прямо зв’язана з динамікою зміни фаз менструаль-
ного циклу. Найкращий результат 10±2,03 спорт-
сменки першої підгрупи показали в постменструаль-
ну фазу, а найгірший – у фазу овуляції, де результат
дорівнює 4±1,83. Однак важливим залишається той
факт, що в підгрупі спортсменок, де виявлена на-
явність прихованої гормональної циклічності, також
існує чітко виражена динаміка спеціальної працез-
датності. Найкращий результат виконання кидків у
кошик, спортсменками другої підгрупи, з дистанції
4,5 м дорівнює 11±2,09 при показнику +(+), а гіршим
був результат 4±1,05 при показнику ++(+). Що сто-
сується підгрупи дівчат, у яких відсутня менструаль-
на функція і скрита гормональна циклічність, дос-
товірних змін результативності при виконанні кидків
не виявлено. Це свідчить про те, що зміни гормо-
нального статусу організму юних спортсменок, що
є одним з основних показників їхнього біологічно-
го розвитку, впливають на їхню спеціальну працез-
датність, і відповідно на спортивний результат не
тільки при наявності менструальної функції, але і
до її встановлення.
· вплив гормонального статусу на спеціальну пра-
цездатність встановлено в результаті проведення
другого педагогічного тесту. В першій підгрупі
відмінний результат 3,76±0,12 відповідає постову-
ляторной фазі МЦ, в той час як  незадовільний ре-
зультат 4,02±0,15 зареєстрований у менструальну
фазу. Наявність результату 3,59±0,09 при показнику
+(+) і результату 3,97±0,35 при показнику (-) у другій
підгрупі дівчат підтверджує достовірний зв’язок між
гормональним тлом спортсменок і характером про-
яву ними спеціальної працездатності. У третій
підгрупі баскетболісток відсутня чітка динаміка
зміни результативності виконання тесту.
· так само був виявлений тісний взаємозв’язок
рівня біологічного дозрівання (відповідно до ре-
зультатів аналізу гормонального статусу) з функці-
ональними можливостями організму дівчат.  На
першому році досліджень наприкінці річного пер-
іоду підготовки у першій підгрупі спортсменок
найкращий результат зареєстрований у IV фазу МЦ
(0,1315±0,01), а  найгірший - у III фазу МЦ
(0,1799±0,01) . Цікавим є той факт, що в другій
підгрупі спортсменок при показнику +(+), резуль-
тат дорівнює 0,1225±0,01, а при (-) – 0,1727±0,01.
Результати обстеження, зафіксовані на початку но-
вого періоду підготовки свідчать про те, що кра-
щим був показник ВПДР, зареєстрований знову
таки в IV фазу МЦ (0,1282±0,01), а гіршим - у III
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фазу МЦ (0,1561±0,01). Ідентична динаміка зміни
показників ВПДР у дівчинок другої підгрупи
підтверджується тим, що при показнику +(+), ре-
зультат  дорівнює  0,122±0,01,  а  при ( -)  –
0,1561±0,01. Аналіз дані реєстрації ВПДР, на дру-
гому році досліджень показав наявність середньо-
го і тісного кореляційного зв’язку (r=0,49; 0,67; 0,7)
між зміною гормонального тла організму юних
спортсменок першої і другої підгруп і динамікою
результатів ВПДР. Наявність таких даних говорить
про вплив гормонального статусу організму спорт-
сменок на діяльність ЦНС їхнього організму. Це
підтверджується результатами тестування третин
підгрупи, де як видно, існує деяка специфіка дина-
міки зміни ВПДР, але вона не настільки істотна як
динаміка першої і другої підгруп. Підтвердженням
цьому є виявлений надалі середній і сильний коре-
ляційний зв’язок (r=0,49; 0,67; 0,7)  між показни-
ками лабільності нервових процесів і характером
зміни гормонального статусу дівчинок, а так само
наявність слабкого кореляційного зв’язку (r=0,12;
0,14) результатів психофізіологічного тестування і
гормонального фону баскетболісток третьої підгру-
пи, у виді відсутності чіткої динаміки їхніх змін.

Висновки.
У теорії і методиці спортивного тренуван-

ня питання статевого диморфізму, практично, не
враховуються. Важливий і цікавий процес станов-
лення жіночого організму в пре- і пубертатний пе-
ріоди, коли в ньому відбувається складна нейро-гор-
мональна перебудова .  У  ці  періоди ще не
сформовані остаточно структурно-функціональні
системи організму, їхній нейро-гуморальні механ-
ізми біологічної регуляції, тому функціональна
вартість виконуваного навантаження висока, час
відновлення функцій організму після тренувальних
і змагальних навантажень більш тривале і це має
велике практичне значення при використанні тре-
нером повторних навантажень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем
взаємозв’язокe рівня біологічного розвитку, спец-
іальної працездатності та функціональних можли-
востей організму юних баскетболісток у системі їх
багаторічної підготовки.
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ДЕРЖАВНЕ ТЕСТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНА
ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ДІТЕЙ ШЕСТИ РОКІВ В ДОШКІЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ
Медвідь А.М.

Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. Автором статті розглядаються нормативи дер-
жавного тестування як об’єктивне оцінювання фізич-
ної підготовленості дітей шести років  в дошкільних
закладах. Визначені рекомендації вихователям установ,
де за штатним розкладом не працює фізінструктор щодо
підготовки дошкільнят до складання державних тестів.
Ключові слова: гнучкість, розвиток м “язевої системи,
спритність, тест,
Аннотация. Медведь А.Н. Государственное тестирова-
ние как объективная оценка физической подготовлен-
ности детей шести лет в дошкольном учреждении . Ав-
тор статьи рассматривает нормативы государственного
тестирования как объективную оценку физической под-
готовленности детей шести лет в дошкольном учреж-
дении . Определены рекомендации воспитателям  тех са-
дов, где по штатному расписанию нет инструктора по
физическому воспитанию, про подготовку дошкольни-
ков к сдаче тестов.
Ключевые слова: гибкость, развитие мышечной систе-
мы, ловкость, тест.
Annotation. Medvid A. The state testing as an objective
estimation of physical readiness of children of six years in
preschool establishment. The author of article considers
specifications of the state testing as an objective estimation
of physical readiness of children of six years in preschool
establishment. Recommendations to tutors of those gardens
where under the list of staff is not present the instructor in
physical preparation about preparation of preschool children
before delivery of tests are determined.
Key words: flexibility, development of muscular system,
dexterity, the test.

Вступ.
У Законі України «Про дошкільну освіту»

зазначено: період дошкілля є базовим етапом фі-
зичного, психологічного та соціального становлен-
ня дитячої особистості, а тому очевидною є пріори-
тетність фізичного виховання саме в цьому віці. В
контексті наступності маємо чітко усвідомити: фі-
зичне виховання дошкільнят здійснюється задля
його оздоровчої  та обов’язково розвивальної
функцій, завдяки чому діти набувають фізичної го-
товності до навчання у школі.

Ефективність фізичного виховання забезпе-
чується комплексним використанням традиційних
засобів фізичного виховання. Це, зокрема: фізичні
вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туриз-
му); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода);
гігієнічні чинники (режим харчування, занять і
відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання та ін.).

Фізична готовність як одна з найголовніших
складових загальної готовності до шкільного навчан-
ня визначається станом здоров’я майбутнього пер-
шокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком
фізичних якостей, сформованістю самообслугову-
вальних та культурно-гігієнічних навичок, правиль-
ної постави, самостійністю і творчістю в руховій
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сфері. Одним із важливих показників життєдіяльності
дитини є стан її здоров’я — міцної основи успішного
сьогоднішнього й завтрашнього життя. Тож у питанні
фізичної готовності  до школи маємо зважати не лише
на формування рухового досвіду дітей, розвиток їхніх
фізичних якостей, а передусім на ефективність
зміцнення здоров’я, забезпечення високого рівня пра-
цездатності, витривалості [5].

Сукупність організаційних форм роботи,
обов’язкових для впровадження в освітній процес,
становлять: заняття з фізичної культури; фізкультур-
но-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнасти-
ка після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпа-
узи,  загартувальні процедури); різні  форми
організації рухової активності у повсякденні (заняття
фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні
свята й розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, са-
мостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я,
індивідуальна робота з фізичного виховання) [1].

Спробуємо окреслити основні вимоги до
оновленого дошкільного закладу:
- навчально-виховний процес, і, зокрема, фізич-

не виховання не повинні призводити до втоми
й перевтоми дітей. Кількість занять, їх три-
валість визначаються не тільки програмою і
віком дітей, а й їх фізичним та психічним ста-
ном, рівнем працездатності;

- для дітей мають бути створені такі умови, аби
малі не підкорялися, а самостверджувалися,
творили, розкріпачувалися у думках і рухах;

- діяльність педагога має органічно поєднувати-
ся з діяльністю дітей у єдиний активний вихов-
ний і пізнавальний процес;

- педагог повинен організовувати свою роботу не
лише згідно з програмою, а й згідно з емоцій-
ним, фізичним станом вихованців;

- вихователь самостійно може визначити темп
навчання дітей, обсяг і рівень їх творчої діяль-
ності, розширювати межі дитячої ініціативи та
власної творчості [1].
Завдання та зміст фізичного виховання в

дошкільних навчальних закладах визначаються ви-
могами Базового компонента дошкільної освіти в
Україні, чинними програмами розвитку, навчання та
виховання дітей дошкільного віку „Малятко”, „Ди-
тина”, „Українське дошкілля”.

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання дітей дошкільного віку, а
саме аспекти виховання дітей раннього віку вивча-
ли К.Л.Печора, Г.В. Пантюхіна, Л.Г. Голубєва та ін.;
умови впровадження фізичної культури в навчаль-
но-виховний процес дошкільної установи аналізу-
вали С.Я. Лайзане, О.Д.Вікулов, І.М.Бутін, М. Єфи-
менко, проблемою перспективного планування
основних видів рухів займались Е.С. Вільчковський,
Л.І. Пензулаєва та інші. Заслуговує на увагу запро-
понована Н. Гавриш ідея інтеграції різних видів
діяльності вихованців як оптимізації загальноосвіт-
ньої діяльності. Аспекти медико-педагогічного кон-
тролю за фізичним вихованням вивчали С.Я. Лайза-

не, Г.П. Юрко.
Робота виконана у відповідності до плану

НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Зробити порівняльний аналіз середніх по-

казників основних рухів за програмою „Малятко”,
середніх вікових показників розвитку фізичних яко-
стей за Кенеман та  Хухлаєвою та Державних тестів
фізичної підготовленості дітей шести років. Розро-
бити методичні рекомендації щодо оптимізації та
підвищення ефективності роботи по підготовці до
складання Державних тестів в установах, де за штат-
ним розкладом не працює фізінструктор.

Результати дослідження.
За програмою „Малятко” середні показни-

ки основних рухів у дітей 3-6 років утабличені за
різновидами основних рухів і не розділені за стате-
вою ознакою. Наведемо приклад: біг 10, 20 і 30м,
стрибки в довжину з місця та розбігу, стрибки в ви-
соту з розбігу (для дітей шостого та сьомого років
життя) та кидання торбинок з піском на дальність з
поміткою, що якщо результати виконання основних
рухів перевищують середні показники – це свідчить
про хорошу рухову підготовленість даної дитини [4].

Автори „Теорії та методики фізичного ви-
ховання дітей дошкільного віку” пропонують
рівень фізичної підготовленості дошкільнят 4-6
років визначати за трьома видами випробувань, а
саме: бігу на 10 м з ходу, стрибок в довжину з місця
та витривалості (довжині долаємої дистанції в мет-
рах). Показники рівня фізичної підготовленості
розрізняються за статевими ознаками (хлопці,
дівчата) й за показником чи займається дитина до-
датково фізичними вправами. Доцільно зазначити,
що в випадку випробування швидкості бігу резуль-
тативним для чотирьохрічної дитини є саме біг з
ходу на 10 м, практики визначають, що саме ця
дистанція відповідає фізіологічним можливостям
дитини. А в випадку показника витривалості для
дівчини шести років, довжина долаємої дистанції
при додаткових заняттях складає 1249,3, що май-
же в двічі  більше показника за умови відсутності
додаткових  занять (659,1 м). Середні вікові показ-
ники розвитку фізичних якостей дітей віком 3-7
років пропонують такі показники: крім бігу з ходу,
біг 30 м зі старту, стрибки в довжину та в висоту з
місця, метання правою і лівою руками, кидок на-
бивного м’яча (1 кг) двома руками з-за голови, по-
долання відстані на витривалість в метрах [3].

З метою об’єктивної оцінки фізичної підго-
товленості дітей 6 років доцільно проводити їх тес-
тування за єдиною методикою відповідно до вимог
Державних тестів і нормативів оцінки фізичної
підготовленості населення України (Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 15.01.1996 за №80).
Державні тести фізичної підготовленості дітей ше-
сти років складаються з восьми видів випробуван-
ня: біг 600 м (витривалість), згинання  і розгинання
рук в упорі лежачи на підлозі або підтягування на
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перекладині або висіння на зігнутих руках (сила).
Піднімання тулуба в сід за одну хвилину характери-
зує розвиток   м’язевої системи, нахили тулуба впе-
ред з положення сидячи в см в свою чергу характе-
ризує розвиток гнучкості, човниковий біг 4х9 м –
спритність, біг на 30 м в сек – швидкість та стрибок
в довжину. За умови відсутності басейну плавання
як вид випробування в умовах дошкілля м. Чернівці
не проводилось, адже в місті працює єдиний басейн
при ДНЗ №41.

Порівняльна характеристика всіх вищевик-
ладених нормативів дає змогу визначити що, се-
редній показник для дітей шести років: 30 м – 8,0
(хлопці) та 8,2 (дівчата), тоді як ці результати за нор-
мативами Державних тестів знаходяться між показ-
ником 2 і 1 балів. Стрибок в довжину з місця (відпо-
відно) – 97 см та 92 см, а за нормативами Державних
тестів між 2 та 3 балами. Порівняння даних програ-
ми „Малятко” і тестів фізичної підготовленості на
прикладі бігу на 30 м дає такий результат, а саме:
середній показник для дітей віком 6 років – 7,5-8,0
відповідають результату між 3 та 2 балами для дівчат
і 2 та 1 балом для хлопців.

В дослідженні приймали участь 24 вихо-
ванців старшої групи ДНЗ №48, з них 11 дівчат і 13
хлопців, тим кому на час проведення Державних
тестів фізичної підготовленості виповнилось шість
років. За результат в бігу на 600м 1 вихованець
(4,16%) отримав бал – 0, троє дітей  (12,5%) - 1, два
бали – 2 вихованців (8,32%), три бали отримали 8
дітей, що складає 33,3%, чотири і п’ять балів відпо-
відно – 7 та 3 дошкільнят (29,12% та 12,5%). Отже,
58,3% дітей виконали випробування на витривалість
на 3 бали і нижче. Для прикладу розглянемо нахили
тулуба вперед з положення сидячи в см (гнучкість):
дві дівчинки та один хлопець виконали на 1 бал, п
“ять дошкільнят отримали по 3 і 4 бали, а 11 отри-
мали вищий бал.

Висновки.
Узагальнюючи вищесказане, необхідна си-

стематична і тривала підготовка дітей шести років
для складання Державних тестів фізичної підготов-
леності. Розроблені та впроваджені в роботу ДНЗ
№48 комплекси ранкової гімнастики, загально роз-
виваючих вправ, після денного сну з вправами для
розвитку і зміцнення м’язевого корсету та рук, дом-
інантні заняття з фізичного виховання із загальною
темою „Ми - силачи”. Розроблені рекомендації щодо
проведення прогулянок із використанням рухливих
ігор для розвитку спритності та швидкості. Прове-
дені змагання „Осінній крос” та „Весняні прогулян-
ки”, спартакіада серед вихованців старшої групи,
пішохідні переходи як дитячий туризм з метою роз-
витку витривалості. В роботу установи впроваджені
комплекси дитячої хатха-йоги та стретчингу з ме-
тою розвитку гнучкості.

Надалі варто проаналізувати результати
складання Державних тестів фізичної підготовле-
ності в цьому році й порівнюючи результати, виз-
начити чи ефективні заходи, що вжито педагогіч-

ним колективом.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
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Анотація. У статті визначається основні напрямки
діяльності держави у сфері підготовки спеціалістів та
розвитку спортивно-масового руху серед дорослого на-
селення України.
Ключові слова: спортивний клуб, спеціаліст, фізична
активність.
Аннотация. Мединский С.В. Перспективы обеспечения
и развития физической культуры и спорта среди взрос-
лого населения  Украины. В статье определяются основ-
ные направления деятельности государства в сфере под-
готовки специалистов  и развития спортивно-массового
движения  среди взрослого населения Украины.
Ключевые слова: спортивный клуб, специалист, физи-
ческая активность.
Annotation. Medinskij S.V. Prospects of maintenance and
development of physical training and sports among adult
population of Ukraine. In article the basic directions of
activity of the state in sphere of preparation of experts and
development of a sports-mass movement among adult
population of Ukraine are determined.
Key words: sports club, the expert, physical activity.

Вступ.
Помітною і позитивною ознакою суспіль-

ного розвитку багатьох країн, особливо у постра-
дянському просторі, нині є інтенсивний розвиток
спортивної, оздоровчо-рекреативної, туристичної
сфер. При цьому принципово важливим є те, що
функціонування цих сфер відбувається за принци-
пово нових, відмінних від раніше існуючих соціаль-
но-економічних, політико-правових, організаційних
умов. Україна потребує міцних тілом і духом дорос-
лих громадян, здатних свідомо примножувати по-
тенціал держави, успішно самореалізовувати свої
природні і набуті фізичні та духовні здібності й по-
тенціал, активно розвивати їх.

Здоров’я людини нерозривно пов’язане із
її заняттям фізичною культурою та спортом, з діяль-
ністю по оздоровленню, підтриманню здорового
способу життя. В організації занять фізичною куль-
турою та спортом громадянам допомагають сотні
тисяч фахівців: тренери, викладачі фізичного вихо-
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вання, інструктори фізкультури, працівники органів
державного управління фізичною культурою та
спортом, фізкультурно-спортивних товариств,
спортивних клубів. Це мають бути науково і прак-
тично високоосвічені, озброєні методично, люди, з
відповідною фаховою підготовкою [1-4, 6, 7].

Як зазначається в проекті Національної про-
грами розвитку фізичної культури і спорту в Україні
на період до 2012 року, напруженою є ситуація у
кадровому забезпеченні сфери фізичної культури і
спорту. З одного боку невиправдано великою є
кількість вищих навчальних закладів, що готують
фахівців з фізичної культури і спорту, а з іншого –
недостатньо кваліфікованих кадрів з фізкультурно-
спортивної роботи.

Досягнутий рівень розвитку фізичної куль-
тури і спорту в Україні не забезпечує оптимальної
рухової активності кожної людини впродовж усього
життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики
захворювань та фізичної реабілітації.

Лише 10% населення України охоплено ре-
гулярно спортивною діяльністю. Лише кожен п’ят-
десятий долучається до участі у спортивних змаган-
нях загальнодоступного характеру.  Фізична
пасивність характерна для більшості людей працез-
датного та похилого віку (відповідно 84-86% та 95-
97%). За наведеними показниками Україна суттєво
поступається Фінляндії, Швеції, Великобританії,
Німеччині та іншим країнам [5].

Недостатня рухова активність громадян у
повсякденній діяльності негативно впливає на демог-
рафічну ситуацію в Україні. За очікуваною тривалі-
стю життя Україна поступається більшості країнам
Європи. Показники смертності від хвороб системи
кровообігу в українців найвищі серед європейців.

Загалом сфера фізичної культури і спорту в
Україні не відносилась до пріоритетів державної
політики, що підтверджується порівнянням показ-
ників бюджетів усіх рівнів на цю сферу з обсягами
бюджетного фінансування інших соціально-гумані-
тарних сфер. Крім цього за останні п’ять років на
розвиток фізичної культури і спорту виділялось з
державного бюджету у середньому 0,5%, а з місце-
вих – 0,2 % їх видаткових частин, що в декілька разів
менше середньоєвропейських показників.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає у визначенні основ-

них напрямків коригування законодавчих доку-
ментів, які регламентують юридично-правову та
фінансово-економічну сторони діяльності спортив-
них клубів з одного боку та підготовки спеціалізо-
ваних фахівців для роботи з дорослим населенням
при клубній системі розвитку фізичної культури і
спорту.

Результати дослідження  та їх
обговорення.

Важливими напрямками реалізації держав-

ної політики у сфері фізичної культури і спорту ма-
ють стати:
- забезпечення об’єднання зусиль у розвитку
фізичної культури і спорту держави, заінтере-
сованих громадських та приватних організацій,
широких верств населення;

- формування у дорослого населення сталих тра-
дицій та мотивацій щодо фізичного виховання і
спорту як важливих чинників забезпечення здо-
рового способу життя;

- удосконалення форм залучення дорослого на-
селення до регулярних та повноцінних занять
фізичною культурою і спортом за місцем їх про-
живання, навчання, роботи та у місцях масово-
го відпочинку;

- сприяння поширенню клубної системи у сфері
фізичної культури і спорту;

- удосконалення управління сферою фізичної
культури і спорту шляхом створення умов для
зростання ролі громадських та приватних орган-
ізацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
Для того, щоб вирішити ці завдання, необ-

хідно розв’язати цілий комплекс організаційно-пра-
вових аспектів у справі розвитку спортивних клубів
різної діяльнісної спрямованості з одного боку та
стратегічно визначити напрямок підготовки спец-
іалістів у вищих навчальних закладах спортивного
спрямування для майбутньої роботи у громадських
та приватних організаціях фізкультурно-спортивної
спрямованості – спортивних клубах різного типу,
структурах для активного відпочинку та фізичної
рекреації з другого боку.

Для поширення клубної системи роботи у
фізичній культурі і спорті потрібно ліквідувати чітке
протиріччя між завданнями, які визначаються дер-
жавою у сфері фізичної культури та спорту, задек-
ларованих прав громадян на заняття фізичною куль-
турою, оздоровленням свого організму та спортом з
одного боку та умов діяльності, а особливо фінан-
сових джерел діяльності, спортивних товариств та
клубів, з іншого. Зменшення фінансового тягаря
діяльності спортивних клубів, з іншого боку направ-
ляє поле фінансове поле діяльності таких клубів в
напрямок громадських об’єднань, яким же і заборо-
няє прибуткову фінансову діяльність. На сьо-
годнішній день спортивним клубам, як добровільно-
му об’єднанню громадян, не дозволяється фінансова
діяльність, що перешкоджає реальному фінансуван-
ню їх працівників та створенню потужної матері-
альної бази.

В Україні визначено підготовку фахівців у
галузі фізичної культури і спорту з наступних на-
прямків:

- “Олімпійський та професійний спорт”, де
випускники отримують професійну кваліфікацію
тренера з виду спорту, тобто працюють з професій-
ними спортсменами;

- “Педагогіка і методика середньої освіти.
Фізична культура”. Випускники цієї спеціальності
стають викладачами фізичного виховання у навчаль-
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них закладах;
- “Фізична реабілітація” – випускники ста-

ють спеціалістами з фізичної реабілітації та віднов-
люють здоров’я хворих та неповносправних людей;

- “Спортивна медицина”, де випускники
отримують професійну кваліфікацію лікаря зі
спортивної медицини.

Таким чином, актуальним завданням сього-
дення постає питання підготовки спеціалістів для
роботи у громадських організаціях фізкультурно-
спортивної спрямованості, спортивних клубах, при-
ватних структурах для активного відпочинку, які
будуть забезпечувати заняття фізичною культурою і
спортом для дорослих громадян держави.

Для забезпечення якісної підготовки таких
спеціалістів, їх конкурентоспроможності  на націо-
нальному і міжнародному ринках праці було б доц-
ільно відкрити напрямок для підготовки фахівців для
клубної системи розвитку фізичної культури і спорту
для дорослого населення. Теоретико-методичні ос-
нови підготовки таких фахівців повинні враховувати
майбутню специфіку їхньої роботи з дорослим насе-
ленням з одного боку, а з іншого боку такі фахівці
повинні бути достатньо ознайомленими з основами
ведення бізнесу та юриспруденції для забезпечення
успішної роботи приватних клубів, секцій.

Висновки:
- одним з основних завдань діяльності фізкуль-
турно-спортивних клубів повинно стати  пост-
ійне підвищення рівня здоров’я, фізичного та
духовного розвитку дорослого населення;

- податки на такий вид діяльності мають бути
мінімальними або відсутніми взагалі протягом
певного часу, що дасть можливість гідно опла-
чувати працівникам клубу їхню працю, покли-
кану на виконання таких значних завдань, роз-
ривати матеріальну базу клубів, використовува-
ти в своїй діяльності як новітні досягнення в
наукових розробках, так і сучасні тренажери та
інші засоби спортивного тестування та медич-
ного контролю;

- необхідно розпочати підготовку фахівців для
клубної системи розвитку фізичної культури і
спорту з впровадженням у навчанні передових
технологій досягнення спортивної науки та ме-
дико-спортивних дисциплін, які будуть відоб-
ражати характерні особливості дорослого на-
селення;

- змінити відношення держави до фізичної актив-
ності дорослого населення, а саме, забезпечити
достойні фінансові надходження, матеріально-
технічну базу та інформаційно-пропагандистсь-
ке забезпечення.

Перспективи подальшого дослідження по-
лягає у поглибленому визначенні основних на-
прямків коригування законодавчих документів, які
регламентують юридично-правову та фінансово-еко-
номічну сторони діяльності спортивних клубів та
підготовки спеціалізованих фахівців для роботи з
дорослим населенням при клубній системі розвит-

ку фізичної культури і спорту.
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ФІЗИЧНИЙ СТАН ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ
РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

У СТУДЕНТІВ IV КУРСУ
Мисула Ігор, Коваль Володимир, Голяченко

Андрій, Бобеляк Наталя
Тернопільський державний медичний
університет ім. І.Горбачевського

Анотація. Оцінювали фізичний стан та фактори ризику
розвитку ішемічної хвороби серця у студентів. Найви-
щий ризик виявлений у чоловіків, що можна пояснити
високим балом емоційних перенавантажень  та курінням.
Ключові слова: фізичний стан, фактори ризику
Аннотация. Мисула И., Коваль В., Голяченко А., Бобе-
ляк Н. Физическое состояние и факторы риска разви-
тия ишемической болезни сердца у студентов IV курса.
Оценили физическое состояние и факторы риска раз-
вития ишемической  болезни сердца у студентов. Высо-
кий уровень обнаружен у мужчин, что объясняется вы-
соким балом эмоциональных нагрузок и курением.
Ключевые слова: физическое состояние, факторы риска.
Annotation. Misula I., Koval’ V., Golyachenko A., Bobelyak
N. Physical condition and risk factors of development of
ischemic illness of heart at students of IV rate. The bodily
condition and factors of risk of development of ischemic
heart trouble was estimated at students. The greatest risk is
exposed at men that it is possible to explain by the high
mark of emotional overloads and smoking.
Key words: bodily condition, factors of risk.

Вступ.
В Україні як у більшості країн світу в ос-

танні десятиліття спостерігається постійне зростан-
ня захворюваності на ішемічну хворобу серця (ІХС)
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[1], яка все частіше проявляється не лише серед осіб
похилого, але й молодого, найбільш працездатного
віку [2]. Віковий діапазон індивідуального ризику
розвитку ішемічної хвороби серця коливається в
широких межах. В структурі факторів ризику в осіб
різного віку та статі головними є недостатня рухова
активність, надлишкова маса тіла, нервово-емоційні
перевантаження, підвищення артеріального тиску
[3]. Ступінь ризику розвитку ІХС та вираженість
ризик-факторів із віком різко зростають. Проте в
останні роки з’являється все більше даних, що
свідчать про виявлення ризку ІХС не лише в дорос-
лих, але й в дітей.

Спостерігається різна ступінь вираженості
ризику розвитку ІХС (від 0, тобто коли рівень роз-
витку ІХС відсутній, до ІІІ ступені вираженості) в
студентів вищих учбових закладів. В більшості сту-
дентів молодших курсів, у яких передбачені органі-
зовані заняття з фізичного виховання, ризик розвитку
ІХС мінімальний (І ступінь); у студентів старших
курсів, де відсутні організовані заняття фізичними
вправами, простежується зростання ступеня ризи-
ку ІХС за рахунок низької рухової активності, нез-
балансованого харчування, перевищення необхідних
для даного індивідууму величин маси тіла.

Фізичний стан відображає рівень фізичної
працездатності, функціональних резервів життєво-
важливих органів та систем (в першу чергу серце-
во-судинної), ступінь фізичного розвитку та фізич-
ної  підготовленості  (стан рухових якостей).
Встановлений чіткий взаємозв’язок між ступенем
вираженості ризику розвитку ішемічної хвороби
серця та фізичним станом людини.

При цьому виділяють 5 рівнів фізичного
стану в кожному десятилітті життя: високий (5),
вище середнього (4), середній (3), нижче середньо-
го (2) та низький (1).

В Україні та за кордоном проводиться ве-
лика кількість наукових досліджень та профілактич-
них оглядів як в лікувальних установах так і за
місцем роботи чи навчання. Досить актуальним за-
лишається розумне використання даних цих дослі-
джень та оглядів з метою прогнозування ризику роз-
витку різних захворювань. З практичної точки зору
досить важливо, щоб дані отримані при обстеженні
були швидко оцінені та видані обстежуваному та
лікарю в чіткій формі. Теоретичною моделлю оцін-
ки ризику ІХС є багатофакторна модель – множин-
на логістична функція, що використовується рядом
зарубіжних та українських вчених для передбачен-
ня появи ІХС у людини в найближчі 5-10 років [4].
При цьому основну увагу слід приділяти оцінці рівня
фізичного стану людини. Оскільки рекомендовані з
цією метою тести з фізичними навантаженнями є
недоступними для масових обстежень слід корис-
туватися тими способами, які дозволяють прогно-
зувати фізичний стан за простими фізіологічними
показниками, виміряними в стані спокою.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського державного медичного універ-

ситету ім. І.Горбачевського.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження була оцінка

фізичного стану та факторів ризику розвитку ІХС у
студентів IV курсу. Фізичний стан відтворює рівень
фізичної працездатності, функціональні резерви
органів та систем (в першу чергу серцево-судинної),
ступінь фізичного розвитку та фізичної підготовле-
ності. Існує чіткий взаємозв’язок між ступенем ви-
раженості ризику розвитку ІХС та фізичним станом
людини. При цьому слід назвати основні парамет-
ри, що використовуються для визначення ризику. Це
вік, ріст, рівень артеріального тиску, пульс, наявність
інфаркту міокарда чи стенокардії у батьків, фізична
активність тощо. З наукових досліджень відомо, що
спектр факторів не обмежується лише цими показ-
никами [1,4]. Проте, спеціально проведені дослід-
ження показали, що включення інших, хоча й
збільшує точність прогнозування, але не суттєво.

Результати дослідження.
За методикою Київського НДІ медичних

проблем фізичної культури всім студентам 4-го кур-
су ТДМУ ім.І.Горбачевського визначено прогнозо-
ваний рівень фізичного стану та ризик розвитку ІХС.
Метод оцінки фізичного стану передбачав вимірю-
вання артеріального тиску (АТ), із наступним роз-
рахунком середнього АТ та підрахунок частоти пуль-
су (ЧП). Враховувалися також такі показники як: вік,
ріст (см), маса тіла (кг) (фактична і розрахункова).
Отримані дані підставлялися в наступну формулу:
       700 –  3 · ЧП – 2,5 · АТср. – 2,7 · А + 0,28 · В
Х = ———————————————————
                        350 – 2,6 · А + 0,21 · Р,
де Х – кількісний показник, еквівалентний прогно-
зованому рівню фізичного стану; ЧП – частота сер-
цевих скорочень в спокої, уд в 1 хв; АТср. – середній
артеріальний тиск, мм.рт.ст.; А – вік, років; В – маса
тіла, кг; Р – ріст, см.

Середній артеріальний тиск розраховували за
формулою:

АТсист. – АТдіаст.
       АТср.= ————————  + + АТдіаст.

3
Даний метод рекомендований для оцінки

рівня фізичного стану практично здорових осіб із
нормальною вагою тіла або при її збільшенні не
більше ніж на 15% в порівнянні із нормою. Розра-
хунок нормальних величин маси тіла здійснювали
наступними формулами:

у чоловіків: 50 + (ріст – 150) · 0,75 + (вік –
21) / 4;

у жінок: 50 + (ріст – 150) · 0,32 + (вік – 21) / 5.

Фактори ризику ІХС визначали, враховую-
чи вік, характер стресу, спадкові фактори, куріння,
особливості харчування, рівень АТ, масу тіла, фізич-
ну активність.

Обстежено 36 студентів 4-го курсу медично-
го факультету віком 20 – 25 років. Обстежуваних под-
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ілено на 3 групи: 1 група – жінки (12), 2 група – чоло-
віки (12), 3 група – чоловіки іноземні студенти (12).

Виявлено, що прогнозований рівень фізич-
ного стану був у осіб жіночої статі та іноземних сту-
дентів вище середнього (відповідно 0,706±0,54 та
0,737±0,042), тоді як у обстежених 2 групи – середній
(0,672±0,038).

Показники середнього тиску виявились най-
нижчими у 1 групі – 73,93±2,44, тоді як у чоловіків
2 групи – 92,9±3,58. В іноземців цей показник –
86,2±2,34.

По шкалі ризику розвитку ІХС в осіб 2 гру-
пи середній бал – 22, що є явною ознакою ризику
ІХС; в жінок – 19,09 (мінімальний ризик ІХС), тоді
як в іноземних студентів цей показник склав 17,5
(мінімальний ризик ІХС).

Висновки.
Таким чином, у студентів 2-ї групи виявле-

но високий рівень ризику виникнення ІХС та се-
редній прогнозований рівень фізичного стану, що
можна пояснити високим балом нервово-емоційних
перенавантажень та курінням.

Запропонований метод прогнозування
фізичного стану не потребує спеціальних тестів,
показники знімаються в стані спокою, тому може
використовуватись при масовому обстеженні.

Спеціальна фізична підготовка, що спрямо-
вана на досягнення вищого рівня фізичного стану
та корекцію факторів ризику розвитку ІХС, перед-
бачає заняття по фізичному вихованню, чого немає
в навчальній програмі 4-го курсу. Студентам необх-
ідна регулярна фізична підготовка на протязі всього
навчання у вищому учбовому закладі. Більш високі
результати будуть спостерігатися в тому випадку,
якщо окрім академічних занять проводяться са-
мостійні заняття оздоровчими тренуваннями в по-
єднанні із збалансованим харчуванням.

Цікавим для медицини було б вивчення та-
кож частоти та особливостей перебігу захворювань
у людей з різним рівнем фізичної підготовки та її
зміни в процесі тренувань. Особливо це стосується
людей працездатного віку та дітей.

Наведений нами перелік параметрів, що
визначає ризик розвитку різних форм ІХС та мето-
дика дослідження, при внесенні певних коректив
може з успіхом використовуватися для прогнозуван-
ня виникнення інших захворювань у студентів, для
чого необхідні додаткові дослідження.
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ПСИХОФІЗІОЕНЕРГЕТИЧНА
САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Михайлович М.М., Чорнокоза Л.В., Купчик В.І.
Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Анотація. З метою профілактики різних функціональ-
них порушень, підтримки високого рівня розумової та
фізичної працездатності , збереження біоенергетики
організму використовуються прийоми психофізіоенер-
гетичної саморегуляції.
Ключові слова: психофізіоенергетична саморегуляція,
автотренінг, самонавіювання, біоенергетика.
Аннотация. Михайлович М.М., Чорнокоза Л.В., Купчик
В.И. Психофизиоенергетическая  саморегуляция и здо-
ровье. С целью профилактики различных функциональ-
ных нарушений, поддержания высокого уровня умствен-
ной и физической работоспособности, сохранения
биоэнергетики организма используются приемы психо-
физиоенергетической саморегуляции.
Ключевые слова: психофизиоенергетическая саморегу-
ляция, аутотренинг, самовнушение, биоэнергетика.
Annotation. Mikhaylovich M.M., Chornokoza L.V.,
Kupchik V.I. Psychophysioenergetical self-control and
health. With the purpose of preventive maintenance of
various functional infringements, maintenance of a high
level of intellectual and physical serviceability, preservation
bioenergetics an organism receptions at
psychophysioenergetical self-control are used.
Key words: psychophysioenergetical self-control, auto-
training, autohyonosis, bioenergetic.

Вступ.
Стрімкий темп розвитку науки і техніки су-

часного життя ставить занадто високі вимоги до
нервово-психічного стану людини. Надлишковий
потік інформації тримає її у стані, майже постійної
та досить своєрідної, психофізичної напруги, що
відбивається, в першу чергу, на стані здоров’я [3,8,9].

Від хронічної нервово-психічної напруги, за
даними статистики, розвиваються, головним чином,
захворювання серцево-судинної системи, яка дуже
часто та занадто чутко реагує на те, що відбувається
у світі наших думок та відчуттів. При негативних та
шкідливих емоціях слід навчитися керувати собою,
своїм станом. Лише за цієї умови можливо успішно
протистояти стресовим ситуаціям, в яких досить ча-
сто опиняється сучасна людина.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в аналізі та обґрун-

туванні літературних джерел пов’язаних з психо-
фізіоенергетичною саморегуляцією.

Науково доведено, що навчитись керувати
своєю психікою та здоров’ям можливо, але для цьо-
го потрібно оволодіти прийомами психофізіоенер-
гетичної саморегуляції або так званим автогенним
тренуванням [1,4].

Результати дослідження.
Автогенне тренування являє собою систе-

му в якій свідомо використовуються фізичні, енер-
гетичні та психологічні прийоми, які допомагають
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зміні тонусу м’язової системи та динаміці деяких
психофізіоенергетичних процесів [2,10]. У резуль-
таті стає можливим завчасно впливати на деякі
функції організму, психічний та енергетичний його
стани. Автогенні тренування широко використову-
вались ще за давніх часів, на їх системі засновано
широко відоме вчення йогів.

Цілеспрямовано регулюючи емоційний то-
нус та деякі психоенергетичні процеси, автогенні
тренування допомагають: дисциплінувати увагу;
подолати роздратованість, схильність до зайвих хви-
лювань; попереджати нервові зриви; забезпечувати
стабільний психічний стан при емоційно складних
ситуаціях; мобілізувати інтелектуальні та творчі ре-
сурси; зберігати здоров’я, тривалий час підтриму-
вати високу працездатність; позбавлятись від
шкідливих звичок (зловживання алкоголем та нар-
котиками, паління, переїдання).

Система вправ автогенного тренування по-
чинається з тренувань в стані пасивної бадьорості
або на початкових стадіях сонного гальмування.
Доведено, що при гальмівних станах (перехідні ста-
ни, від бадьорості до сну) значно підвищується
здатність до запам’ятовування та засвоєння матері-
алу [5,6]. Відомо, що емоційна напруга супровод-
жується скороченням мімічних та скелетних м’язів,
мускулатури судин та внутрішніх органів, віддачею
енергії [3]. Потік нервових імпульсів, що поступає
від м’язів до головного мозку, призводить до актив-
ного стану рухові центри та судинно-регулюючі ме-
ханізми ЦНС. Зовнішньо це відображається в ско-
роченні визначених груп м’язів, підвищенні АТ,
прискоренні пульсу, підвищенні температури тіла.
Під час розслаблення м’язів потік імпульсів змен-
шується або припиняється та в рухових і судинно-
регулюючих центрах мозку утворюються зони галь-
мування. Підвищується готовність організму до
біоенергетичного насичення, рівномірного розпод-
ілення енергії [6,10].

Виклик гальмування, спокою у ЦНС шля-
хом розслаблення мімічних та скелетних м’язів, мус-
кулатури судин і внутрішніх органів і є основою тре-
нування. Оволодіти  методами психофізіоенергетич-
ного управління може кожен, хто здатний подолати
внутрішній бар’єр зневіри у власні сили та можли-
вості, володіє духом творчого пошуку. Починати
тренування можна у будь-якому віці. Головне при
цьому – налаштувати себе на систематичність та
регулярність занять. Для занять не потрібно спец-
іально пристосованих приміщень. Вже на самому
початку роботи над собою слід налаштовуватися на
тренування у будь-яких умовах (галас, освітлення
тощо). Незручності тільки тренують волю, здатність
до концентрації уваги та активізують уяву. Вся пси-
хічна діяльність з цього моменту повинна бути зо-
середжена тільки на відпочинку та тренуванні з по-
вним відключенням від сторонніх думок, відчуттів,
переживань. Далі можна уявити, що вся увага скон-
центрована у вигляді пучку енергії. Ця підвищена
чуттєвість під впливом зосередженості є необхідною

умовою, коли здійснюється процес розслаблення
м’язів, розширення судин тощо. Спрямовуючи пу-
чок зосередженості почергово зверху до низу (від
м’язів обличчя до м’язів стоп), можна досягти гли-
бокого м’язового розслаблення. М’язове розслаблен-
ня рефлекторно викликає заспокоєння відчуття спо-
кою, приємну важкість у руках, ногах та в усьому
тілі, легкий сонливий стан, сприяє швидкому віднов-
ленню сил та набору енергії.

Ці показники є критерієм успішної реалі-
зації 1-го завдання психофізіоенергетичної саморе-
гуляції – досягнення максимального м’язового роз-
слаблення та ефекту заспокоєння. Переходити до
2-го завдання – вироблення ефекту відчуття тепла в
руці, можливо лише за умови реалізації першого.
Гальмівний фон у корі головного мозку, що утво-
рюється за допомогою відповідних м’язових груп
при виконанні першого завдання, веде до рефлек-
торного розширення судин, припливу енергії та
відчуття тепла у тих ділянках, на котрих зосередже-
на увага. Завдяки чому посилюється заспокійливий
ефект. Вправи використовуються також задля знят-
тя внутрішньої стурбованості, загального заспокоє-
ння, відпочинку, підготовки організму до набору
енергії та подальшого енергетичного збагачення.
Після досягнення ефекту тепла у руках, ногах та
підготовленості до набору енергії з’являється мож-
ливість керувати серцевою діяльність та диханням.

Для реалізації формул самонавіювання не-
обхідно подумки уявити повністю розслаблені м’я-
зи обличчя, рук, ніг, розширення судин, рух теплої
крові та енергії по розширених судинах, своє серце,
легке вільне дихання тощо. Іншими словами навчи-
тись подумки заглядати в середину свого „Я”. Вміння
заспокоювати дихання та серцеву діяльність дозво-
ляє викликати не тільки зовнішній спокій, але й до-
сягати остаточного заспокоєння всього організму.

Після досягнення ефекту м’язового розслаб-
лення та потепління у кінцівках можна переходити
до відпрацювання навичок із швидкого приведення
себе в спокійний врівноважений стан при активній
бадьорості та емоційно насиченій діяльності. Для
цього необхідно намагатися змінювати напругу м’язів,
глибину та частоту дихання, розширювати кровоносні
судини, використовуючи самонавіювання задля при-
ведення себе у спокійний, врівноважений стан та го-
товність до набору енергії. Тренуватися слід постійно
та в усіх можливих ситуаціях – під час поїздок у транс-
порті, при галасливих подразниках, в емоційно-склад-
них обставинах. Головний ефект від усього вищезга-
даного – це вміння обробляти надлишкову,
емоційно-насичену інформацію не на рівні емоцій, а
на рівні інтелектуальної обробки та адекватного реа-
гування, що сприяє збереженню серця та судин від
стресових ударів негативних емоцій, покращенню
здоров’я та працездатності.

Після того, як шляхом реалізації прийомів
психофізіоенергетичної саморегуляції досягнуто
стану глибокого м’язового розслаблення, що сприяє
гарному запам’ятовуванню, уяві та формує підвище-
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ну готовність до насичення енергією, виконується
цілеспрямоване самонавіювання з використанням
спеціальних формул [3,6]. За цільовим призначен-
ням формули самонавіювання підрозділяються на
такі групи:
1. Група „заспокоєння”. Використовується для

зняття внутрішньої турботи, емоційної напру-
ги при ускладненні процесу засинання після
перевтоми та перезбудження.

2. Група „самонавіювання якості”, „впевненості у
собі”. Як відомо, досягнутий стан глибокої ре-
алізації підвищує процеси запам’ятовування,
сприйняття, що успішно може бути використа-
но для самонавіювання необхідних якостей або
їх вдосконалення: уваги, пам’яті, волі, витри-
валості, швидкості орієнтації в складних умо-
вах, холоднокров’я, витримки, спокою, пост-
ійного самоконтролю, впевненості у собі та у
власних діях тощо.

3. Група „саморегуляції” стану. Йдеться про ре-
гулюючий самовплив на судинну систему
(профілактика різних проявів гіпертензії) сер-
цевий ритм або інші внутрішні органи коли
відбуваються в них функціональні порушення
у відповідь на емоційне перенапруження.

4. Група „підбадьорювання”. Формули самонаві-
ювання використовуються для тонізації органі-
зму, самонавіювання стану бадьорості, покра-
щення настрою,  готовності  інтенсивно
виконувати розумову та фізичну діяльність.

5. Група „набору енергії”. Глибоке розслаблення
м’язової системи забезпечує швидке відновлен-
ня сил та сприяє набору біологічної енергії.
Людина при цьому відчуває приплив життєвих
сил, енергії та здоров’я.
Для здоров’я дуже важливо керувати влас-

ними  емоціями.  Вплив  емоцій  на  психічну
діяльність та фізіологічні функції організму дуже
великий. Сила емоцій миттєво призводить у дію
реакції внутрішніх органів та систем. І в залежності
від сили та тривалості емоцій, особливо якщо вони
негативні, реакція організму може супроводжува-
тись руйнівними масованими порушеннями, зміна-
ми, втратою енергії. Неконтрольовані негативні
емоції частіше за все дезорганізують психічну
діяльність, викликаючи цілу низку гострих захво-
рювань або загострень хронічних. У стані емоцій-
ного збудження та гніву людина настільки втрачає
контроль над собою, що починає здійснювати не-
притаманні їй дії та вчинки, які потім засуджує
сама. Тому спостерігання за власними емоціями,
їх контроль, володіння та керування ними – не-
від’ємна складова частина збереження здоров’я та
профілактики багатьох захворювань. Шляхом сис-
тематичних занять формуються та вдосконалюють-
ся вольові якості. Воля – це здатність бути здоро-
вим, гарно фізично розвинутим долати біль, страх,
відчай, залишатися зібраними та витривалими у
будь-якій ситуації [7,8]. Основні прийоми та умо-
ви формування волі:

1. Самоаналіз власних дій, вчинків, відчуттів та
помилок з боку вольових прорахунків, щоб вони
не повторювались надалі.

2. Жорсткий самоконтроль над виконанням влас-
не запланованих завдань, програм, обіцянок.

3. Цілеспрямовані вправи на прояв вольових яко-
стей. Прикладом вольового завдання є самоор-
ганізація на виконання навчальних завдань, до-
сягнення спортивних результатів, глибоке
оволодіння вправами з психофізіоенергетичної
саморегуляції, котрі самі по собі ще більше при-
множують вольові якості.

4. Цілеспрямовані самонавіювання в стані пасив-
ної та активної бадьорості.
Таке уявне „обґрунтування” умов діяльності

та власних дій у стані глибокого зосередження на-
строює психіку на робочий режим, усуває переду-
мови для розгубленості та страху, так як у нашій
свідомості утворюються чисельні готові комплекси
моделей поведінки у складних ситуаціях. Як на-
слідок, у потрібний момент ці відпрацьовані комп-
лекси легше формуються в адекватні відповідні дії
та мобілізуються швидше, ніж у нетренованої лю-
дини, в якої утворення таких комплексів відбуваєть-
ся стихійно, несвідомо та по частинах.

Висновок.
Таким чином, в результаті тренувань з пси-

хофізіоенергетичної саморегуляції у стані пасивної
та активної бадьорості виникають та формуються
нові  життєво необхідні якості  особистості ,
зміцнюється здоров’я. З іншого боку, практика пси-
хофізіоенергетичної саморегуляції не тільки удос-
коналює організацію психічної діяльності, фізіоло-
гічних процесів, та  безперечно сприяє духовному
та фізичному розвитку людини.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем психо-
фізіоенергетичної саморегуляції та здоров’я.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ И ВЕГЕТАТИВНОЙ

РЕГУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА

Михалюк Евгений, Сыволап Виталий
Запорожский государственный
медицинский университет

Аннотация. Проведено сравнение показателей централь-
ной гемодинамики, ВСР и физической работоспособ-
ности 147 футболистов и 53-х представителей мини-
футбола в подгруппах с квалификацией 1 разряд-КМС
и МС-МСМК. Обнаружены достоверные различия, вы-
ражающиеся в более благоприятном функциональном
состоянии представителей мини-футбола.
Ключевые слова: футбол, мини-футбол, центральная
гемодинамика, вариабельность сердечного ритма, фи-
зическая работоспособность .
Анотація. Михалюк Є., Сиволап В. Особливості цент-
ральної гемодинаміки й вегетативної регуляції в спорт-
сменів ігрових видів спорту. Проведено порівняння по-
казників центральної геодинаміки, ВСР та фізичної
працездатності 147 футболістів та 53-х представників
міні-футбола в підгрупах з кваліфікацією 1 розряд-КМС
та МС-МСМК. Виявлені вірогідні відмінності, що
відображують сприятливий функціональний  стан пред-
ставників з міні-футболу.
Ключові слова: футбол, міні-футбол, центральна гемо-
динаміка, варіабельність серцевого ритму, фізична пра-
цездатність.
Annotation. Mihalyuk E., Syvolap V.  Features central
hemodynamics and vegetative regulation at sportsmen of
game kinds of sports. The comparative analysis of central
hemodynamics data, HRV and physical efficiency of 147
footballers and 53 mini-footballers representatives was
made in groups with qualification of the 1 category-KMS
and MS-MSMK. Clear differences, manifested in more
favourable functional state of central  hemodynamics, HRV
and physical efficiency of the mini-football representatives
were revealed.
Keywords: football, mini-football, central hemodynamics,
heart rate variability, physical efficiency.

Введение.
Современный футбол предполагает высокий

уровень подготовки игроков. Одна из характерных
черт его является неравномерность нагрузки на про-
тяжении игры, что зависит от складывающейся иг-
ровой ситуации, соотношения сил соревнующихся
команд и уровня подготовленности футболистов [1].

Анализ научной литературы показывает, что
вопросы функциональной готовности спортсменов,
занимающихся спортивными играми, недостаточно
изучены. В игровых видах спорта оптимальным яв-
ляется согласованность деятельности различных
систем организма, а количественная характеристи-
ка возможна только при комплексной диагностике
функционального состояния органов и систем [2-4].
Авторы выявили зависимость между основными
показателями гемодинамической регуляции, пара-
метрами физической работоспособности и состоя-
нием нервно-мышечного аппарата.

Согласно данным [5], юные футболисты с
разной исходной степенью активности регуляторных
систем имеют различный исходный уровень функ-
циональных возможностей гемодинамической про-

изводительности сердца, а значит и разный уровень
приспособительных возможностей организма к фи-
зическим нагрузкам.

Работа выполнена по  плану НИР Запорожс-
кого государственного медицинского университета.

Формулирование целей работы.
Целью работы явилось сравнение показа-

телей центральной гемодинамики (ЦГ), вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) и физической рабо-
тоспособности у спортсменов игровых видов спорта
(футбол и мини-футбол).

Материалы и методы исследования. Про-
ведено комплексное исследование включающее оп-
ределение параметров ЦГ, ВСР и физической рабо-
тоспособности у 147 футболистов в возрасте от 16
до 35 лет, стажем занятий от 8 до 25 лет, а также у
53-х представителей мини-футбола в возрасте от 18
до 35 лет и стажем занятий от 2-х до 17 лет. По ква-
лификации футболисты были распределены на две
подгруппы: в I-ю вошли спортсмены уровня I раз-
ряд-КМС (n=103), во II-ю – МС-МСМК (n=44). У
представителей мини-футбола в I-ю подгруппу вош-
ли 41 человек квалификации I разряд-КМС, а во II-
ю – 12 футболистов квалификации МС-МСМК.

Центральную гемодинамику рассчитывали
методом тетраполярной реографии по Kubicek et al.
(1977) в модификации Ю.Т.Пушкаря с соавт. (1984).
Оценка показателей сердечного ритма проводилась
на основании вариационной пульсометрии по Р. М.
Баевскому с анализом ряда показателей: мода (М0),
амплитуда моды (АМ0), вариационный размах (Д).
Кроме того, вычисляли ряд вторичных показателей:
вегетативный показатель ритма (ВПР), индекс веге-
тативного равновесия (ИВР), показатель адекватно-
сти процессов регуляции (ПАПР), индекс напряже-
ния регуляторных систем (ИН). Для объективной
оценки состояния ВНС использовали неинвазивный
метод спектрального анализа волновой структуры
ритма сердца, являющийся мировым стандартом [6].
Оценивались следующие показатели спектра мощ-
ности: LF – низкочастотный компонент спектра в
диапазоне 0,04-0,15 Гц,  как индикатор преимуще-
ственно симпатического тонуса, HF – высокочастот-
ный компонент спектра в диапазоне 0,15-0,40 Гц,
отражающий парасимпатическую активность, отно-
шение LF/HF – индекс для оценки взаимодействия
симпатической и парасимпатической системы.

Физическую работоспособность определя-
ли на велоэргометре по общепринятой методике с
расчетом относительной величины – PWC170/кг. По-
лученный цифровой материал обработан статисти-
чески с применением критерия Стьюдента. Все дан-
ные представлены как М±m, статистически
значимыми считали отличия при р<0,05.

Результаты исследования.
В современном спорте высших достижений

игровые и индивидуальные виды, в зависимости от
выполняемого характера тренировочной работы,
делятся на циклические и ациклические. В соответ-
ствии с существующей классификацией (А.Г.Дем-
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бо с соавт., 1966) в футболе и мини-футболе преоб-
ладает ациклическая работа переменной мощности
с развитием ловкости, быстроты и силы.

В нашей работе мы сделали попытку срав-
нения показателей ВСР, ЦГ и физической работос-
пособности у представителей футбола и мини-фут-
бола в зависимости от квалификации. Сравнивали
данные 103-х футболистов и 41-го представителя
мини-футбола уровня 1 разряд-КМС, а также 44-х
футболистов и 12-ти представителей мини-футбола
уровня МС-МСМК.

Футболисты и представители мини-футбо-
ла, имеющие квалификацию 1 разряд-КМС не от-
личались между собой по возрасту, но у футболис-
тов был больше стаж занятий (р<0,0001), длина
(p<0,002) и масса тела (p<0,00003). Весьма интерес-
но, что футболисты и представители мини-футбола
уровня МС-МСМК не имели отличий по возрасту,
длине и массе тела, и лишь стаж занятий футболом
был достоверно большим у первых (р<0,0005).

Сравнение показателей ВСР футболистов и
представителей мини-футбола уровня 1 разряд-КМС
обнаружило существенное снижение ЧСС на 10,4%
(p<0,0005), LF% на 11,0% (p<0,05), отношения LF/
HF на 29,7% (p<0,006), а также увеличение HF% на
16,7% (р<0,013) у последних.

Аналогичное сравнение у спортсменов
уровня МС-МСМК обнаружило достоверное отли-
чие только по одному показателю ВСР – мощность
спектра в диапазоне низких частот, которая на
40,7% (p<0,01) была больше у представителей
мини-футбола.

Таким образом, показатели ВСР у предста-
вителей мини-футбола уровня 1 разряд-КМС отра-
жают преобладание парасимпатической иннервации
над симпатической, в то время как увеличение мощ-
ности спектра в диапазоне низких частот у МС-
МСМК, полученное у представителей мини-футбо-
ла  свидетельствует об активации у них
симпатического звена ВНС.

Изменения вегетативной регуляции сердеч-
но-сосудистой системы у футболистов и представи-
телей мини-футбола сопровождались достоверны-
ми сдвигами центральной гемодинамики. Так, у
футболистов уровня 1 разряд-КМС и МС-МСМК
имело место существенное снижение УИ на 9,6%
(p<0,0001) и 9,5% (p<0,01) соответственно, по срав-
нению с представителями мини-футбола. Интерес-
но отметить, что футболисты и представители мини-
футбола  не имели достоверных различий по
показателям СИ, ОПСС и УПС. Выравнивание по
параметрам СИ у футболистов при снижении УИ
достигалось за счет достоверного увеличения ЧСС.

Таким образом, футболисты имеют мень-
шие показатели УИ и большие значения ЧСС, чем
представители мини-футбола.

Важной закономерностью изменений цен-
тральной гемодинамики и вегетативного обеспече-
ния у представителей мини-футбола квалификации
1 разряд-КМС следует считать поддержание на дол-

жном уровне СИ за счет снижения ЧСС, увеличе-
ния УИ и активации парасимпатического звена ВНС.
В то же время, у футболистов уровня 1 разряд-КМС
стабильные параметры СИ обеспечиваются увели-
чением ЧСС, снижением УИ и активацией симпа-
тической иннервации.

Представители мини-футбола уровня МС-
МСМК  достигают должных величин СИ за счет
снижения ЧСС, увеличения УИ и при этом у них
наблюдается гиперактивация симпатического звена
ВНС. У футболистов уровня МС-МСМК имеет ме-
сто увеличение ЧСС, снижение УИ при снижении
активности симпатического отдела ВНС.

Представители футбола и мини-футбола
достоверно отличались по показателю физической
работоспособности. Так, представители мини-фут-
бола квалификации 1 разряд-КМС имели на 11,7%
(p<0,001) выше средние величины физической ра-
ботоспособности, чем футболисты аналогичной
квалификации. Представители мини-футбола ква-
лификации МС-МСМК также отличались более
высокой физической работоспособностью (на
15,6%, р<0,0005) чем футболисты аналогичной ква-
лификации.

Выводы:
1. По данным ВСР изменения вегетативного рав-

новесия отражают преобладание парасимпати-
ческих влияний у представителей мини-футбо-
ла  квалификации 1 разряд-КМС.  У
представителей мини-футбола уровня МС-
МСМК преобладает  симпатический отдел
ВНС.

2. Независимо от уровня квалификации футболи-
сты имеют меньший УИ, большую исходную
ЧСС, чем представители мини-футбола. Спорт-
смены квалификации 1 разряд-КМС и МС-
МСМК не имеют достоверных различий среди
показателей СИ, ОПСС и УПС.

3. Показатели физической работоспособности у
представителей мини-футбола квалификации 1
разряд-КМС и МС-МСМК достоверно выше
показателей физической работоспособности,
полученных у футболистов.
Перспективным является широкое распро-

странение комплексного исследования центральной
гемодинамики, ВСР и физической работоспособно-
сти у спортсменов игровых видов спорта для оцен-
ки их функционального состояния.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
центральной гемодинамики и вегетативной регуля-
ции у спортсменов игровых видов спорта.
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ЦИРКАДНІ ЗМІНИ ЧУТЛИВОСТІ
БАРОРЕЦЕПТОРІВ, АРТЕРІАЛЬНОГО

ТИСКУ І ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ
СКОРОЧЕНЬ У ОСІБ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ

РОЗЛАДАМИ
Мосейчук Ю.Ю.

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті розглядаються аспекти функціону-
вання вегетативної нервової системи (ВНС) у осіб з
психологічними  розладами за умов різної стресової на-
пруженості довкілля. Показано, що для осіб з психоло-
гічними розладами характерні дисбаланс роботи ВНС і
нижча чутливість барорецепторів.
Ключові слова: вегетативна нервова система, чутливість
барорецепторів , психологічні розлади, постуральне те-
стування
Аннотация. Мосейчук Ю.Ю. Циркадные изменения
чувствительности барорецепторов, артериального дав-
ления и частоты сердечных сокращений у лиц с психо-
логическими  расстройствами. В статье рассматривают-
ся аспекты функционирования вегетативной нервной
системы (ВНС) у лиц с психологическими  расстройства-
ми при разной стрессовой напряженности  окружающей
среды. Показано, что для лиц с психологическими  рас-
стройствами характерны дисбаланс работы ВНС и сни-
женная чувствительность барорецепторов.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, чув-
ствительность барорецепторов , психологические рас-
стройства, постуральное тестирование
Annotation. Moseychuk Y.Y. Circadian changes of
baroreceptor sensitivity, arterial blood pressure and heart
rate in persons with psychological disorders. In the article
the aspects of functioning of the autonomous nervous
system (ANS) in persons with psychological disorders under
the conditions of a different stress tension are examined. It
is shown that persons with psychological disorders have
ANS disbalance and lower sensitivity of baroreceptors.
Key words: autonomous nervous system, sensitivity of
baroreceptors, psychological disorders, postural test.

Вступ.
Велика роль в розумінні перебігу психоло-

гічних процесів належить поняттю про автономну
нервову систему, яку ще називають вегетативною
системою (ВНС), підкреслюючи її виняткову роль
в регуляції роботи внутрішніх органів [4, 5, 8]. Ціка-

во, що вченню про будову і функцію ВНС, а також
її підрозділи на дві підсистеми: симпатичну та па-
расимпатичну, вже понад століття, а провідні вчені
ще до сих пір не зрозуміли чіткий алгоритм її фун-
кціонування.

Розуміючи тісні взаємозв’язки між психіч-
ною діяльністю і роботою внутрішніх органів, цілий
ряд авторів проводить наполегливі пошуки ме-
ханізмів, що реалізуються при їх взаємозалежних
впливах одне на одного. В одному з них, зокрема,
констатовано диференціацію між ворожими і нево-
рожими чоловіками в завданнях по ідентифікації слу-
хових елементів, а також в реакціях ВНС. Виявило-
ся, що ворожі особи демонструють кращий слух лівим
вухом; а також більшу реактивність серцево-судин-
ної системи після подразнення холодом. Неворожі
чоловіки показували кращий слух правим вухом і
меншу реактивність серцево-судинної системи на
холодові подразники. Ці результати стверджують гіпо-
тезу про переважну активацію і функціональність
правої півкулі головного мозку у ворожих осіб, і лівої
– у неворожих [3, 6]. Показовими в аспекті демонст-
рації взаємозалежності роботи ВНС від емоційного
стану, була робота, в якій показано, що ступінь воро-
жості впливає на чутливість шкіри, сенсорно-мотор-
не навчання і вегетативний тонус організму. Так, во-
рожі особи показали кращу шкірну чутливість і нижчу
здатність до сенсорно-моторного навчання в лівій
половині тіла, а також переважання тонусу симпатич-
ної нервової системи. Дослідні з невисокою ворожі-
стю продемонстрували кращу шкірну чутливість в
правій половині тіла, знижений симпатичний тонус і
високу схильність до сенсорно-моторного навчання
в лівій половині тіла [7].

Така взаємозалежність психічних і соматич-
них структур на сьогодні ставить перед науковцем
цілком нові завдання. Серед них – пошук високо-
інформативних, малоінвазивних методів діагности-
ки і корекції психологічних порушень. Ключовим,
на нашу думку, аспектом цієї проблеми може бути
розуміння функціонування барорецепторної систе-
ми реагування організму.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було вивчення циркад-

них коливань чутливості барорецепторів, а також ко-
ливання ЧСС і артеріального тиску (АТ) у осіб з пси-
хологічними розладами під час виконання ними
постурального тесту.

Об’єкт і методи дослідження. Досліджен-
ня зроблено на базі кафедри фізичної реабілітації
Прикарпатського національного університету імені
В. Стефаника і базується на обстеженні 61 студента
з психологічними розладами, які, були розділені в
залежності від курсу навчання, склали 3 дослідні гру-
пи: перша – 23 особи (студенти першого курсу), дру-
га – 18 (третій) і третя – 20 (п’ятий). Контрольну
групу склали 17 практично здорових осіб. Конт-
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рольна і дослідні групи статистично не відрізняли-
ся за гендерним і статевим розподілом.

Для вивчення функції вегетативної нерво-
вої системи і реакцію показників серцево-судинної
системи на зміну положення тіла, проводили посту-
ральне тестування, яке передбачало спочатку 10-хви-
линне лежання, а потім – 5-хвилинне спокійне сто-
яння [1]. Протягом усього часу проведення тесту
проводили безперервне вимірювання систолічного
артеріального тиску (САТ), діастолічного артеріаль-
ного тиску (ДАТ) і ЧСС. Для досягнення точної ча-
сової градації показників, вимірювання проводили
за допомогою апарату АВРМ-04 фірми “Meditech”
(Угорщина) для 24-годинного моніторування АТ,
програмно спеціально налаштованого на зняття по-
казників в період проведення постурального тесту
[9]. Поряд з цим визначали чутливість барорецеп-
торів за методом вимірювання спонтанних коливань
САТ і інтервалів R-R. Для цього паралельно з вимі-
рюванням АТ постійно на протязі виконання тесту
проводили запис ритму серця за допомогою систе-
ми оцінки варіабельності серцевого ритму: HRV 1,5;
JSC “Solvaig”, 1998. Після цього за допомогою ком-
п’ютерної програми розшифровки ритмокардіограм
вивчали коливання інтервалів R-R під час зміни по-
ложення тіла і співставляли з динамікою САТ в іден-
тичні проміжки часу. Чутливість барорецепторів виз-
начали за спеціальною формулою [4].

Отримані нами контрольні показники чутли-
вості барорецепторів, в цілому статистично не
відрізнялися від даних, отриманих іншими дослідни-
ками за стандартною методикою визначення [10].
Тестування проводили двічі в кожній групі: на почат-
ку навчального семестру, у вересні і в кінці, в травні.

Кінцеву математично-статистичну обробку
даних проводили пакетом статистичних програм

«Statistica 5.0» і «Microsoft Excel, 2002», керуючись
посібником С.Н.Лапач, А.В.Чубенко і П.Н.Бабич
(2002) [2]. Проводили двох-вибірковий (t-критерій
Стьюдента). Перед вирахуванням критерію Стьюден-
та первинно проводили за допомогою критерію Фіше-
ра оцінку рівності аналізованих груп, а також оціню-
вали нормальність вибірок (за допомогою програми
“Excel”). Всі критерії, необхідні для повноцінного
вирахування критерію Стьюдента, були збережені.

Результати дослідження і обговорення.
Цікавими виявилися і дані, отримані в ході

вимірювання основних показників серцево-судин-
ної системи в положенні лежачи і стоячи (табл.).

В загальному у осіб з психологічними роз-
ладами вдалося констатувати статистично значущу
різницю в реагуванні систолічного та діастолічного
АТ на ортостатичне навантаження в порівнянні з та-
кими у осіб контрольної групи. Так, значення ДАТ у
осіб дослідної групи на початку навчального року, у
вересні, в положенні лежачи і стоячи складали в се-
редньому, відповідно 72±9,4 і 76±8,5 м.рт.ст., різни-
ця приросту, яка відображає активацію симпатич-
ної нервової системи при переході дослідного з
горизонтального положення у вертикальне, - 4
мм.рт.ст. В той же час, аналогічні величини у осіб з
психологічними розладами першої дослідної групи
в цей час склали, відповідно 77±8,3 і 84±9,2 мм.рт.ст.,
різниця – 7,0 мм.рт.ст., р<0,05. Аналогічні законо-
мірності були констатовані і для осіб інших дослід-
них груп, що, на нашу думку, може свідчити про
більшу симпатичну готовність у осіб з психологіч-
ними розладами, а це, в свою чергу, - про включен-
ня в патологічні механізми формування психологіч-
них паттернів відповіді на подразники довкілля і
вегетативної нервової системи.

Ствердженням цього припущення була і

Примітки:
1. * - зміна показника достовірна в порівнянні з величиною його аналога в контрольної групи (р<0,05);
2. ° - зміна показника достовірна в порівнянні з величиною його в положенні “лежачи” (р<0,05).

Таблиця 1
Результати постурального тестування осіб з психологічними розладами на початку і в кінці навчального

року (М±m)
Контрольна група (n=17) Дослідна  

група 1 (n=23) 
Дослідна  

група 2 (n=18) 
Дослідна  

група 3 (n=20) Показник 

лежачи стоячи лежачи стоячи лежачи стоячи лежачи стоячи 
Вересень 

САТ,  
мм.рт.ст.*  114±11,2 108±10,4 117±8,9 112±9,6 121±12,2 118±11,4 120±11,7 117±10,5 

ДАТ,  
мм.рт.ст.* 72±9,4 76±8,5 80±7,3 86±9,2 82±6,7 88±8,3 84±7,5 87±7,1 

ЧСС,  
уд./хв. ° 65±8,1 82±9,6 72±8,8 86±9,8 74±8,4 87±8,7 74±7,8 89±8,3 

Травень 
САТ,  
мм.рт.ст.*  114±11,5 109±9,3 121±7,6 117±9,2 119±10,2 116±9,5 116±9,3 114±8,8 

ДАТ,  
мм.рт.ст.* 74±9,2 78±8,1 79±8,2 88±7,8 85±8,1 87±7,4 81±8,3 83±7,4 

ЧСС,  
уд./хв. ° 68±8,8 84±9,2 78±9,4 91±9,1 76±8,9 89±9,5 76±8,2 92±8,7 
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виявлена нами різниця розподілу аналізованих ве-
личин серцево-судинної системи в різних дослідних
групах в період здачі екзаменаційної сесії. Якщо у
осіб першої дослідної групи (І курс навчання) вели-
чини САТ, ДАТ і ЧСС мали чітку тенденцію до зро-
стання в травні, як в лежачому, так і в стоячому по-
ложенні, то вже в осіб другої (ІІІ курс) і, особливо,
третьої дослідних груп (V курс) була відмічена чітка
декрементна динаміка САТ і ДАТ при відносній тен-
денції до зростання ЧСС. На нашу думку, поряд з
іншими факторами регуляції даних показників, їх
циркадні коливання в різні періоди навчального року
можуть бути і відображенням своєрідного перебігу
психологічних процесів при наростанні стресової
напруженості довколишнього середовища в травні.
І якщо особи першого курсу реагують на це підви-
щенням симпатичної готовності, то особи третього
і, особливо, п’ятого курсів навчання демонструють
неадекватну реакцію на зміну положення тіла, що
може свідчити про дезадаптацію і поглиблення дис-
функції вегетативної нервової системи. Про це, зок-
рема, свідчить недостатній для динаміки виконання
постурального тесту приріст ДАТ в положенні сто-
ячи в травні у осіб третьої дослідної групи, різниця
якого по відношенню до положення лежачи склала
в середньому всього 2 мм.рт.ст. Примітно, що у осіб
першої дослідної групи ця різниця склала в травні 9
мм.рт.ст., а в осіб контрольної групи – 4 мм.рт.ст.

Показовою в даному контексті виявилася і
динаміка чутливості барорецепторів (рис.). Як відо-
мо, барорецептори ,  як трактуються сьогодні
більшістю провідних вчених, є центральними еле-
ментами регуляції роботи серцево-судинної систе-
ми [5, 11]. Саме оцінка їх чутливості вважається
одним із найбільш валідних методів оцінки та про-

гнозування перебігу цілого ряду патологічних станів
та роботи кардіореспіраторного апарату [4]. За на-
шою робочою гіпотезою, їх чутливість залежить і
від стресової напруженості довколишнього середо-
вища, і від особливостей перебігу психологічних
реакцій у конкретних індивідуумів.

Це було стверджено при порівнянні отри-
маних величин ЧБР (в ході виконання постурально-
го тесту) в осіб з психологічними розладами в різні
періоди навчального року.

Так, було виявлено характерна крива зміни
чутливості барорецепторів при переході з горизон-
тального у вертикальне положенні у осіб конт-
рольної групи. При аналізі величини ЧБР у осіб з
психологічними розладами була констатована ста-
тистично значуща різниця в порівнянні з величина-
ми контрольної групи, р<0,05. Для прикладу, вели-
чина ЧБР на початку навчального року у осіб першої
дослідної групи в положеннях лежачи і стоячи скла-
ла, відповідно (24±4,7) мс/мм.рт.ст. і (12±1,8) мс/
мм.рт.ст., а в осіб контрольної групи, - (33±6,2) мс/
мм.рт.ст. і (10±3,1) мс/мм.рт.ст., відповідно (р<0,05).
Подібні тенденції були виявлені і при аналізі отри-
маних даних інших дослідних груп.

Цікавою виявилася порівняльна характери-
стика даних ЧБР на початку і в кінці навчального
року. В середньому було констатовано зниження чут-
ливості барорецепторів в травні у осіб з психологі-
чними розладами. Максимальне зниження ЧБР було
характерне для осіб третьої дослідної групи (п’ятий
курс навчання), яка склала в травні (14±2,4) мс/
мм.рт.ст. – в положенні лежачи і (9±1,1) мс/мм.рт.ст.
– в положенні стоячи проти вересневих значень,
відповідно (22±4,1) мс/мм.рт.ст. і (12±2,6) мс/
мм.рт.ст. Різниця показників статистично значуща,

Рис. 1. Коливання чутливості барорецепторів у осіб з психологічними розладами на початку і в кінці на-
вчального року.
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р<0,05. Аналогічні закономірності були констатовані
і для інших дослідних груп.

Хотіли би підсумувати, що для осіб з пси-
хологічними розладами характерна нижча чут-
ливість барорецепторів в порівнянні з особами без
таких розладів. В графічному еквіваленті для них
притаманне сплощення кривої чутливості (за дани-
ми постурального тесту). Ґрунтуючись на наших да-
них, хотіли би відмітити також, що ЧБР залежить
від стресової напруженості довколишнього середо-
вища і наявності психологічних розладів в індиві-
дуума, які обумовлюють особливості його реагуван-
ня на зовнішні подразники: обидва фактори є
причиною зниження чутливості. В цьому контексті
хотіли би відмітити, що зниження ЧБР, за даними
літератури, асоціюється зі зростанням ризику роз-
витку і прогресування цілого ряду серцево-судин-
ної патології, зокрема раптової серцевої смерті, ар-
теріальної гіпертензії тощо [4, 8].

Можливим фактором зниження ЧБР може
бути, на нашу думку, і своєрідна акумуляція стресо-
вих впливів довкілля на організм з переключенням,
“рісеттінгом” порогу чутливості механізмів психо-
емоційного сприйняття довкілля із закріпленням не-
сприятливих патологічних стереотипів поведінки,
що, за умов формування психологічної “пам’яті” і
“загромадження” її несприятливими алгоритмами
поведінки, може стати в майбутньому пусковим чин-
ником ініціації цілої низки “ідіоматичних” захворю-
вань, зокрема ессенціальної гіпертензії. Таке при-
пущення дозволили висловити отримані результати
визначення ЧБР у осіб з психологічними розладами
різних курсів. Саме особи п’ятого курсу навчання
(третя дослідна група) продемонстрували статистич-
но значуще максимальне зниження ЧБР, як на по-
чатку, так і, особливо, в кінці навчального року. Про-
те це припущення потребує подальших прицільних
досліджень.

Висновки.
1. Для осіб з психологічними розладами

характерна нижча чутливість барорецепторів та не-
адекватна динаміка САТ, ДАТ і ЧСС в ході виконан-
ня постурального тесту;

2. Чутливість барорецепторів залежить від
стресової напруженості довколишнього середовища:
збільшення останньої є причиною зниження чутли-
вості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем циркад-
них змін чутливості барорецепторів, артеріального
тиску і частоти серцевих скорочень у осіб з психо-
логічними розладами.
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СТУДЕНТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ ЯК СУБ’ЄКТ РИНКУ ПРАЦІ

Нікітенко О.Я., Нікітенко Є.М.
Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. У статті проаналізована мотивація одержан-
ня вищої освіти студентами-випускниками та першо-
курсниками КДПУ. З’ясовується ступінь розуміння сту-
дентами  вищого навчального закладу того, що вони є
суб’єктами галузевого ринку праці. Визначені  шляхи
вирішення питань щодо подальшого працевлаштуван-
ня студентів-випускників.
Ключові слова: студент, університет, ринок праці.
Аннотация. Никитенко Е.Я., Никитенко Е.М. Студент
высшего учебного заведения как субъект ринка труда.
В статье проанализирована мотивация получения  выс-
шего образования студентами-выпускниками и перво-
курсниками КГПУ. Уточняется степень понимания сту-
дентами высшего учебного заведения того, что они
являются субъектами отраслевого рынка труда. Опре-
делены пути решения вопросов последующего трудо-
устройства студентов-выпускников .
Ключевые слова: студент, университет, рынок труда.
Annotation. Nikitenko Ye. Y., Nikitenko Ye.N. A student of
the higher educational institution as a person of labour
market. The motivation of getting higher education by the
first-year students of the Kremenchyg State Polytechnical
University is analysed in the article. The degree of
understanding by the graduating student of the higher
educational institution the fact that he is a person of the trade
labour market is defined more precisely in it. The ways of
the solution of the questions connected with the organization
of technical type for getting a job of the graduating students
in the future are also determined in the article.
Key – words: a student, a university, labour market,
marketing activities.

Вступ.
Студент є важливим ключовим суб’єктом
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ринку праці [1,3]. Як майбутній власник-продавець
своєї робочої сили він має добре орієнтуватись у
ситуаціях, що виникають на ринку праці. А це ви-
магає від нього адекватної оцінки власних можли-
востей, якості власної робочої сили та перспектив її
продажу роботодавцям. Розвиток ринкових відно-
син у суспільстві, становлення галузевого ринку
праці, аналіз літературних джерел [1-5] доводить
актуальність та недостатнє вивчення обраної теми.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кременчуцького державного політехнічного
університету.

Формулювання цілей роботи.
Провести соціологічне дослідження (анке-

тування) з метою:
- аналізу мотиваційної сфери студентів як

проблемного чинника одержання якісної вищої пол-
ітехнічної освіти та реалізації майбутньої профес-
ійної діяльності за фахом;

- порівняння результатів анкетування оцін-
ки своєї майбутньої  робочої сили студентів-
випуcкників та першокурсників ВНЗ політехнічно-
го профілю.

Результати досліджень.
У анкетуванні приймали участь студенти -

першокурсники та випускники, які навчаються на
денному та заочному відділеннях Кременчуцького
державного політехнічного університету, опанову-
ючи політехнічні спеціальності.

За результатами дослідження 45% студентів
вказали, що вибрали ВНЗ за власним бажанням, по
18% припало на вплив з боку батьків і викладачів,
на 6% респондентів учинили вплив друзі. І ще 4%
вказали на знайомих.

Було з’ясовано, чим приваблює навчання
студентів в університеті. Відповіді розподілились
таким чином: можливість здобути освіту,  не
від’їжджаючи з міста – 25%; можливість підвищи-
ти освітній рівень – 6%; можливість отримати
відстрочення від служби в Збройних Силах – 23%;
можливість отримати престижну професію – 44%;
можливість реалізувати свої здібності -2%.

Вища освіта - один із найважливіших сусп-
ільних інститутів. Головною функцією її є надання
професійної освіти, загальнотеоретичних і профес-
ійних знань, які в подальшому допоможуть студен-
там в успішній професійній діяльності. Не випадко-
во найбільша  кількість (68%) студентів -
першокурсників визнали, що для досягнення успіху
в житті їм потрібна вища освіта, 26% - більшою
мірою згодні з цим, ніж не згодні. Лише 2% студентів
не вважають необхідним отримання вищої освіти,
4% - не змогли визначити своєї позиції.

На погляд одних студентів, отримання
вищої освіти дає їм гарантії благополучного май-
бутнього – 31%, для інших (16%) - престиж у
суспільстві, для третіх (8%) - засіб запобігання дег-
радації, для четвертих (18%) - можливість отримати
диплом, який коли-небудь знадобиться; п’яті визна-
ли, що якщо влаштуються на роботу, то отримані

знання їм не зашкодять – 27%.
Що ж спонукає молодь вступати до КДПУ?

42% респондентів зазначили, що мотивом вступу до
університету була зацікавленість у обраній професії.
Для 35% головним мотивом є отримання диплому.
13% вступили до університету, щоб набути необхідні
навички для майбутньої роботи. 6% зазначили, що
вступили до університету, аби уникнути стану без-
робітного. Ще 3% - щоб бути хоча б на якийсь час
працевлаштованими.

Хоча студенти-першокурсники тільки-но
починають навчання в університеті, але вони вже
повинні оцінювати свої майбутні перспективи після
закінчення ВНЗ. Судячи з їх відповідей, одні розра-
ховують працювати після закінчення університету
за спеціальністю (фахом) – 55%; другі гадають, що
зможуть влаштуватися на роботу в будь-якій іншій
галузі – 15%; третім ще складно щось відповісти –
15%; четверті сподіваються влаштуватися за спец-
іальністю в іншій країні – 13%; п’яті не впевнені,
що знайдуть будь-яку роботу – 2%.

А чи усвідомлюють першокурсники, що
після закінчення університету їм доведеться витри-
мати конкурентну боротьбу на ринку праці? За ре-
зультатами дослідження 54% респондентів цілком
усвідомлюють майбутні труднощі, пов’язані з пра-
цевлаштуванням; 38% ще не замислювалися над цим
питанням, а 8% це взагалі не хвилює.

Що стосується студентів-випускників, то
вони знаходяться у більш складному становищі, ніж
студенти-першокурсники, оскільки вони вже стоять
на порозі галузевого ринку праці.

Як же вони оцінюють свої перспективи
інтеграції у ринкових відносинах?

Було важливо з’ясувати, чи вважають студен-
ти-випускники свій вибір ВНЗ та спеціальності пра-
вильним? Відповідь на це запитання показало, що
42% абсолютно впевнені, що зробили правильний
вибір; 35% не зовсім впевнені, що зробили правиль-
ний вибір; 9% вважають, що помилились з вибором,
а для 14% це не має принципового значення. Як ба-
чимо, лише незначна кількість студентів помилилась
із вибором майбутньої професії. Можна стверджува-
ти, що переважна більшість студентів негативно
відноситься не до обраної спеціальності, а до перс-
пектив отримання роботи за даною спеціальністю.
Серед причин незадоволеності обраною спеціальні-
стю є, насамперед, складнощі в працевлаштуванні
після закінчення КДПУ та шанс бути зареєстрованим
в службі зайнятості в якості безробітного. Респонден-
ти також не вважають свою майбутню професію пре-
стижною та високооплачуваною.

Що стосується відповідей на це запитання
випускників-заочників, то більшість з них (71%)
абсолютно впевнені, що зробили правильний вибір,
6% - не зовсім впевнені, а для 22% респондентів на
сьогоднішній день це не має принципового значен-
ня, і лише 1% вважає, що помилився з вибором. На
рисунку 1 представлено співвідношення відповідей
на це запитання студентів-випускників денної фор-
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ми навчання та студентів-випускників заочної фор-
ми навчання КДПУ.

Рис. 1. Порівняльна оцінка правильності вибору
ВНЗ та спеціальності студентами-випускниками
денної та заочної форм навчання КДПУ: де ряд 1
– студенти-випускники денної форми навчання,
ряд 2 – студенти-випускники заочної форми на-
вчання. 1 – Абсолютно впевнений, що зробив пра-
вильний вибір. 2 – Не зовсім впевнений, що зробив
правильний вибір. 3 – Вважаю, що помилився з
вибором. 4 – Сьогодні це для мене не має принци-

пового значення.

Щоб з’ясувати, чи відповідає рівень профес-

ійних знань, які отримують студенти-випускники,
вимогам сучасного ринку праці, їм було поставлено
наступне запитання: “”Чи вважаєте Ви, що рівень
отриманих Вами знань за час навчання в універси-
теті дозволить Вам успішно працювати за фахом?».
Аналіз отриманих результатів із цього питання на-
дано в таблиці 1.

Отримані результати дають змогу дійти вис-
новку, що знання, які надаються в університеті, не
повною мірою задовольняють вимогам робото-
давців. Це, зокрема, підтверджується тим, що лише
48% респондентів мають знайомих, які успішно пра-
цюють після закінчення університету за отриманим
фахом. Але зовсім іншу ситуацію ми спостерігаємо
у відповідях студентів-випускників заочної форми
навчання. Студенти-заочники оцінюють збільшен-
ня своїх можливостей саме після закінчення універ-
ситету.

Аналіз результатів дослідження пояснює
наведені ситуації такими обставинами. По-перше,
нестабільністю ринку праці випускників КДПУ пол-
ітехнічного профілю. По-друге, соціальною та пра-
вовою незахищеністю випускників ВНЗ і молодих
спеціалістів. У ринкових реаліях система працев-
лаштування через міські служби зайнятості працює,
в силу різних причин, не дуже ефективно. По-третє,
студенти не розуміють своєї особистої ролі у вирі-

42%

71%

35%

6% 9%
1%

14%

22%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4

Ряд1
Ряд2

 
 

Як ви оцінюєте свої перспективи після закінчення КДПУ 

Кількість відповідей 
студентів-випускників 
денної форми навчання,  

% 

Кількість 
відповідей 

студентів-випускників 
заочної форми 
навчання,  

% 
Сподіваюсь отримати більш високу посаду 

в організації, де працюю 
7 18 

Сподіваюсь на більш престижну та високооплачувану 
роботу 

25 23 

Бажаю створити власну фірму за фахом 
 

20 19 

Маю намір створити власну фірму в іншій галузі 
діяльності 

8 4 

Не впевнений, що вища освіта щось змінить у моїй 
діяльності 

5 6 

Сподіваюсь влаштуватись за спеціальністю в іншій 
країні 

20 14 

Важко відповісти 15 16 
 

Всього: 100 100 
 

 

Таблиця 1
Порівняльна оцінка студентами-випускниками КДПУ успішності своєї майбутньої професійної діяльності
Чи вважаєте Ви, що рівень отриманих Вами знань за час 
навчання в університеті дозволить Вам успішно  

працювати за фахом 

Студенти-випускники 
денної форми навчання, 

% 

Студенти-випускники 
заочної форми 
навчання,  

% 
Так 53 83 
Ні 16 6 

Важко відповісти 31 11 
Всього: 100 100 

 Таблиця 2
Оцінка студентами-випускниками денної і заочної форм навчання своїх перспектив після закінчення КДПУ
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шенні проблем працевлаштування. Багато студентів
відкладають рішення даних питань до отримання
диплому, розраховуючи на випадок, допомогу знай-
омих, родичів тощо.

 Лише 15% студентів вже мають місце ро-
боти. Це свідчить про те, що переважна більшість
студентів, як і раніше, гадають, що сам факт отри-
мання вищої освіти гарантує престижну та добре
оплачувану роботу. Отже, в цьому напрямі потрібна
систематична та цілеспрямована робота зі студен-
тами у засобах масової інформації та під час їх на-
вчання в університеті.

Важливе місце у вирішенні проблеми пра-
цевлаштування студентів, на їх думку, посідає служба
зайнятості. Переважна більшість студентів (95%)
вважає, що саме спеціальна служба в структурі уп-
равління КДПУ повинна займатися питанням реаль-
ного працевлаштування випускників.

Бажаність цього заходу ґрунтується на не-
спроможності державних служб зайнятості при роз-
в’язанні проблем післявузівського безробіття, по-
перше, врахувати всі нюанси та специфічність
працевлаштування представника кожної окремої
спеціальності.

По-друге, громіздкістю та невправністю
державних структур та їх неспроможністю за сучас-
них умов повноцінно та оперативно розв’язувати
проблеми молодіжного (в першу чергу молодих дип-
ломованих спеціалістів) безробіття.

По-третє, служби працевлаштування почи-
нають діяти тільки тоді, коли випускникові ВНЗ
фізкультурного профілю вже відмовлено в роботі за
фахом, а самотужки знайти таку роботу він не в
змозі, натомість непокоїтися про післявузівське пра-
цевлаштування за фахом необхідно ще в стінах ВНЗ.

По-четверте, служба зайнятості практично
не займається своїм головним обов’язком — ство-
ренням нових робочих місць. Вона діє старими ме-
тодами: звернулися — спробуємо допомогти, не
звернулися і Бог з вами; ніякої зацікавленості у роз-
в’язанні цих доленосних проблем, ніяких підготов-
чих, упереджувальних стосовно післявузівського
безробіття дій.

По-п’яте, звернення у бюро зайнятості вчо-
рашнього студента ВНЗ, дипломованого молодого
спеціаліста є для нього, з одного боку, психологіч-
но важливим - фрустраційне самопочуття, нія-
ковість тощо, а з іншого - практично незручним,
або невідома організація у невідомі строки невідо-
мо що запропонує.

По-шосте, державні бюро працевлаштуван-
ня мають слабкі зв’язки з організаціями недержав-
ної форми власності, а саме вони зараз можуть
більше можливостей, щоб запропонувати роботу для
дипломованих фахівців.

Усі ці проблеми, безперечно, не розв’язати
відразу, але частково вирішити і бути в курсі сту-
дентських потреб може відділ практик та працев-
лаштування студентів КДПУ. Вона як структурний
підрозділ ВНЗ повинна підпорядковуватись керів-

ництву навчального закладу й опікуватися з боку
студентських профспілок та студентського парла-
менту (Ради студентів та аспірантів), а тому на
відміну від сторонньої служби зайнятості, не може
не бути зацікавленою в як найкращому розв’язанні
покладених на неї клопотів стосовно своїх студентів.

 Працівники ВНЗ краще, ніж сторонні служ-
бовці, розуміються на фахових особистостях стосов-
но працевлаштування та спеціальностей і тому кра-
ще можуть зрозуміти бажання випускників та
оперативніше допомагати їм.

Допомога ВНЗ щодо майбутнього працев-
лаштування студентів повинна полягати :
- у поліпшенні якості викладання базових дис-
циплін для підвищення конкурентоспроможності
майбутнього молодого спеціаліста на галузевому
ринку праці;
- у заохочуванні здібних студентів до отримання
ще однієї спеціальності шляхом паралельного на-
вчання на різних факультетах;
- у обов’язковому введені до навчального плану
спеціальних навчальних дисциплін, які б адаптува-
ли майбутнього молодого спеціаліста до ринкових
умов, в яких йому треба буде жити й працювати;
- у створенні можливостей для ефективних
виробничих практик, бажано у місцях можливого
працевлаштування;
- у розробленні методологічних посібників (под-
ібних до тих, які вже давно існують у західних краї-
нах) з рекомендаціями про моделі поведінки випус-
кників ВНЗ на біржі праці, у відділах кадрів як
державних, так і недержавних підприємств, щодо
самореклами;
- у створенні або реорганізації в структурі управ-
ління ВНЗ власного спеціалізованого центру пра-
цевлаштування випускників конкретного навчаль-
ного закладу, який надав би студентам такі послуги:
консультування з проблем працевлаштування, пси-
хологічно-адаптаційні послуги, створення інформа-
ційного банку даних про робочі місця, налагоджен-
ня зв’язків з можливими роботодавцями.

Висновки.
Студенти-випускники вищих навчальних

закладів не відчувають себе повною мірою суб’єкта-
ми ринкових відносин, оскільки не мають чітких
уявлень про галузевий ринок праці та алгоритми
поведінки на ньому. Усі наведені обставини мають
вагоме значення для процесу відпрацювання питань,
пов’язаних з організацією маркетингової діяльності
ВНЗ політехнічного профілю в Україні.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки студентів вищого навчального закладу.
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РОЗВИТОК ІДЕЇ ОРГАНІЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТУДЕНТІВ
(ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Осова О.О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглянуто питання навчально-пізна-
вальної діяльності молоді в контексті розвитку дидак-
тики вищої школи другої половини ХІХ сторіччя, виз-
начено погляди видатних вчених України означеного
періоду на її сутність та умови організації.
Ключові слова: організація навчально-пізнавальної
діяльності молоді, зміст освіти, методи навчання, вик-
ладач, студент.
Аннотация. Осовая О.А. Развитие идеи организация
наставительно-познавательной  деятельности студентов
(историко-педагогический аспект). В статье рассмотрен
вопрос учебно-познавательной деятельности молодежи
в контексте развития дидактики высшей школы, пока-
заны взгляды известных ученых Украины данного пе-
риода на суть и условия ее организации.
Ключевые слова: организация учебно-познавательной
деятельности  молодежи, содержание образовании, ме-
тоды обучения, преподаватель, студент.
Annotation. Osovaya O.O. Development of the idea of
organization preceptive-cognitive activity of students
(historical pedagogical aspect). In the article the problem
of the yourth scholastic-cognitive activity in the context of
the high-school development in the second half of 19
century is considered; the thoughts of the Ukrainian
outstanding scientists of this period concerning its content
and conditions of organization are market.
Keywords: the organization of the yourth scholastic-
cognitive activity, the context of education, a teacher, a
student.

Вступ.
Сучасний період відбудови незалежної  Ук-

раїнської держави характеризується посиленою ува-
гою до історії національної педагогіки, зокрема ди-
дактичного досвіду. Саме дидактичні традиції
української школи на різних етапах її розвитку, в
тому числі, і здобутки в галузі організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності молоді другої половини
ХІХ сторіччя,  допомагають подолати відірваність
сучасних загально дидактичних концепцій від по-
треб теорії і практики навчання, стати суттєвим чин-
ником у процесі реформування системи освіти вищої
школи, уникнути багатьох прорахунків і недоліків,
тому ідея правильної організації навчально-пізна-
вальної діяльності молоді є однією із центральних у
сучасній педагогіці.

Проблема організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів частково висвітлювалась у
працях В.О.Вихрущ, С.Т.Золотухіної, О.А.Тишик,
О.М.Кін, С.В.Машкіної.

 Аналіз  робіт вищезазначених авторів доз-
воляє стверджувати, що у вищій школі був накопи-
чений певний досвід з використання різноманітних
методів, реалізації принципів активізації навчально-
пізнавальної діяльності слухачів. Однак, на сьогодні
відсутнє цілісне дослідження, в якому було б пред-
ставлено проблему організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності молоді.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: виявити динаміку розвитку

організації навчально-пізнавальної діяльності мо-
лоді в контексті розвитку дидактики вищої школи
другої половини ХІХ сторіччя.

Результати дослідження.
Як відомо, друга половина ХІХ сторіччя ха-

рактеризувались новими явищами в історії школи та
педагогічної думки в Україні. Скасування кріпосно-
го права, розвиток капіталізму, загострення соціаль-
них суперечностей, зростання селянських завору-
шень, революційно-демократичний рух – усе це
об’єктивно сприяло розвитку народної освіти. У 60-
х роках досліджуваного періоду передові педагоги
України виступили проти станової школи з її мушт-
рою і відривом від життя, теорії від практики. Пер-
шими, хто підняв питання про необхідність підготов-
ки реформи середньої і вищої школи і тим самим, за
словами К.Д.Ушинського, „розбудив нашу педагогі-
чну думку, яка до тієї пори ще спала”, був видатний
український педагог М.І.Пирогов [1; с.11] .

Як показав аналіз праць вченого [1-3] знач-
не місце в його педагогічній спадщині відводилось
проблемі організації навчально-пізнавальної діяль-
ності молоді. Педагог називав чотири умови, від
яких, на його думку, залежить успіх організації на-
вчально-пізнавальної діяльності: врахування в про-
цесі навчання властивостей самої науки, особливо-
стей і  ступеня розвитку самої  особистості ,
особливостей і ступеня освіти вчителя, особливос-
тей способу викладу предмету [2]. Як бачимо, ці
вимоги передбачали важливі елементи педагогічно-
го процесу: зміст (“особливості науки”), метод
(“спосіб викладання”) і об’єктивно-суб’єктивні
відносини (“учитель – учень”). Крім того, вони не
тільки “припускали”, а й зумовлювали творчу
діяльність педагога, здійснення індивідуального
підходу до вихованців.

Аналізуючи зміст освіти, М.І.Пирогов ве-
ликого значення надавав вивченню давніх мов,
рідної мови, історії та математики, аргументуючи це
тим що вивчення цих наук самостійне і само по собі
вже достатньо освічує та розвиває дух людини, підго-
товляючи її до сприймання різноманітних – і мораль-
них, і наукових – істин”  [2; с.220].

Надаючи окремого значення змісту освіти,
як однієї із умов організації навчально-пізнавальної
діяльності молоді, М.І.Пирогов все ж таки зазначав,
що „головне у навчанні полягає не в тому, що їм
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повідомляється, а в тому як це повідомляється”[2;
с.306]. Зокрема, під час викладання в університеті
рекомендував використовувати активні методи на-
вчання, які, на його думку, дозволяли б тримати ува-
гу у постійній напрузі, спонукали студентів до дій,
тобто пропонував перетворити їх з об’єкту навчаль-
но-пізнавальної діяльності на суб’єкт.

 Позиція М.І.Пирогова, побудована на
суб’єкт-суб’єктних відносинах, передбачала враху-
вання індивідуальних особливостей студентів і спри-
яла розвитку їх самостійності. Він вважав доціль-
ним відмовитись від лекцій, зміст яких будується на
матеріалі, що вже ввійшов у „підручники і запис-
ки”. Так, у „Письмі з Гейдельборгу” М.І.Пирогов
представив наступну форму організації навчально-
пізнавальної діяльності студентів: він пропонував
взяти на початку курсу який–небудь посібник, кері-
вництво, а потім поділити його розділи між студен-
тами для самостійного опрацювання. Студентам
давалось завдання принести на лекцію свої заува-
ження і питання стосовно матеріалу змісту. Пояс-
нення цих сумнівів і „неясностей” і склало б пред-
мет лекції. В даному випадку докорінно змінилася б
позиція студента: з пасивного слухача – на активно-
го учасника полілогу, що сприяло б кращому зас-
воєнню теоретичних знань, розвивало їх мислення,
самостійність.

Педагог високо оцінював також такі мето-
ди організації навчально-пізнавально діяльності
молоді, як бесіди, оповіді, пояснення, особливу ува-
гу він пропонував приділяти їх поєднанню з наочн-
істю, яка є „життєвою умовою освіти”. Особливого
значення у досягненні успішної організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності М.І.Пирогов надавав осо-
бистості вчителя. Як показав аналіз праць вченого
[2-3], серед питань, які стосувалися особистості вчи-
теля і його ролі у навчальному процесі. М.І.Пиро-
гов великого значення надавав стосункам вчителя і
вихованця, зазначаючи, що „наставники повинні
залишатись наставниками у справжньому розумінні
цього поняття” [2; с.166].

Важливу роль у вирішенні даної проблеми
відіграє саме підготовка вчителя. Для первинної
підготовки вчительських кадрів та підвищення рівня
їх професійної майстерності він радить відкривати
педагогічні інститути, семінарії та курси. Зазначи-
мо, що М.І.Пирогов справедливо наголошував на
важливості спеціальної практики, оскільки вчитель
повинен бути озброєний загальноосвітніми, спец-
іальними і практичними знаннями, високою мораль-
ною і педагогічною культурою.

Отже, педагог вже на той  час помітив важ-
ливість як науково-теоретичної, так і навчально-
практичної підготовки вчителя. З метою підвищен-
ня загального рівня викладання,  поліпшення
викладацького складу університетів учений рекомен-
дував проводити конкурси на заміщення вакантних
посад педагогів, сприяв проведенню з’їздів учителів,
першим поставив питання про піднесення значення
педагогічних рад, які повинні спрямовувати свою

увагу на педагогічні проблеми, пов’язані з методи-
кою навчально-пізнавальної діяльності молоді:
„Було б мені бажано, – писав він, – щоб учителі, зби-
раючись в педагогічних радах,  повідомляли один
одному, які вони використовують педагогічні  прийо-
ми для розвитку сприйняття учнів, їх уваги і розум-
іння”[3;с.633].

Отже, як свідчить проведене дослідження,
наприкінці 50-х на початку 60-х років ХІХ століття в
педагогіці було закладено теоретичне підґрунтя для
становлення дидактики вищої школи, зокрема в пи-
таннях організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів. Серед основних умов успішної  організації
навчально-пізнавальної діяльності називалися зміст
освіти, методи навчання, суб’єктивно-об’єктивні
відносини між викладачами та студентами.

Суттєвий внесок у розвиток вітчизняної
дидактики другої половини ХІХ століття належить
видатному українському вченому, педагогу, методи-
сту К.Д.Ушинському. Розглядаючи навчання як про-
цес, в ході якого обов’язково здійснюється вихован-
ня і розвиток особистості, великий український
педагог в своїх статтях, наукових фундаментальних
працях „Три елементи школи”, „Про народність у
суспільному вихованні”, „Педагогічна подорож до
Швейцарії”, „Користь педагогічної літератури” ре-
тельно обґрунтовував свою точку зору.

Однією з найважливіших умов ефектив-
ності процесу навчання

К.Д. Ушинський вважав чітку організацію
навчально-пізнавальної діяльності молоді, а серед
шляхів її реалізації на перше місце ставив учителя,
його особистість. У багатьох своїх працях К.Д.
Ушинський висловлював думку про те, що однією
із важливих якостей учителя є різногалузеві знання.
Треба сказати, що природні виховні таланти зустрі-
чаються рідко, а саме знання і уміння викладати
матеріал можуть створити особистість учителя, мож-
ливо, з людини, яка не мала особливих природних
задатків К.Д. Ушинський наголошував на тому, що
учитель повинен володіти різноманітними, точни-
ми і визначеними знаннями з тих наук, які він зби-
рається викладати. „Для народного учителя, - заува-
жував він, - необхідна широка різнобічна освіта У
багатьох своїх працях Ушинський висловлює думку
про те, що однією із важливих якостей учителя є
різногалузеві знання. Треба сказати, що природні
виховні таланти зустрічаються рідко, а саме знання
і уміння викладати матеріал можуть створити осо-
бистість учителя, можливо, з людини, яка не мала
особливих природних задатків. К.Д. Ушинський на-
голошував на тому, що учитель повинен володіти
різноманітними, точними і визначеними знаннями
з тих наук, які він збирається викладати. „Для на-
родного учителя, - зауважував він, - необхідна ши-
рока різнобічна освіта”[4;с.249].

Як показав аналіз праць вченого[4, 5], про-
блеми підготовки вчителя-професіонала він приділяв
велику увагу, розробивши певну систему його підго-
товки: для підготовки викладачів пропонував ство-
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рювати університетську учительську семінарію, до
якої приймали б вихованців тільки тоді, коли можна
було з упевненістю передбачити в них хороших вчи-
телів. („Про проект учительської семінарії”). У про-
екті відзначається також виключна можливість спец-
іальної, педагогічної,  методичної та практичної
підготовки вчителів.

У зв’язку з цим великий педагог запропо-
нував при семінаріях створити спеціальні зразкові
школи як базу для педагогічної практики.

Поряд із особистістю вчителя, однією із
умов успішної організації навчально-пізнавальної
діяльності молоді К.Д. Ушинський вважав викорис-
тання наочності, як ефективного стимулу, через своє
переконання, що слово немає змоги описати явище
чи об’єкт так, щоб особистість одразу зрозуміла про
що йде мова [5].

Необхідною умовою успішної організації
навчально-пізнавальної діяльності молоді К.Д.
Ушинський вважав також використання активних
методів навчання. Він виступав проти існуючого на
той час у вищих закладах освіти „одиночного” ме-
тоду читання лекцій і закликав будувати навчальний
процес так, щоб він збагачував студентів необхід-
ними знаннями,  які б розвивали їх розумову
діяльність, бо „не самі знання, а ідея, яка розвиваєть-
ся у розумі дитини, засвоєння того чи іншого знан-
ня, - ось що має складати стовбур, кінцеву мету та-
ких занять. Навколо цього стовбура повинні
природно наростати логічні та розумові оболон-
ки”[5;с.22] .

Отже, людський розум видатний мислитель
вважав основним чинником, який надає людському
пізнанню поступального руху і рекомендував на за-
няттях використовувати такі методи навчання як
порівняння, аналіз, синтез узагальнення, поясню-
вальне читання, різноманітні види усних, письмо-
вих, графічних вправ, бесіди тощо.

Надаючи великого значення розвитку мис-
лення молоді в процесі організації її навчально-
пізнавальної діяльності К.Д.Ушинський особливу
роль відводив мові, наголошуючи на тому, що „роз-
винути дар слова у дитини – означає майже те ж
саме, що розвинути в неї логічність мислення...”
[5;с.140]. К.Д.Ушинський підкреслював також ви-
няткове виховне й освітнє значення мови, тому що
вона відображає історію і своєрідність народу, зав-
дяки чому реалізується, на думку вченого, принцип
народності виховання. Тому вчений рекомендував
включати до змісту освіти рідну та іноземні мови.

Таким чином, на основі проведеного аналі-
зу педагогічної спадщини К.Д.Ушинського, може-
мо зробити висновок, що завдяки глибокому дослі-
дженню проблеми організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності молоді, вченим був зроблений знач-
ний внесок у розвиток дидактики вітчизняної вищої
школи. Педагог більш конкретно, ніж М.І.Пирогов,
розглянув умови успішної її організації, серед яких
виділив уміле поєднання методів і принципів навчан-
ня за умови провідної ролі вчителя.

Серед розробок представників напрямку у
дидактиці досліджуваного періоду особливу увагу
привертає  дидактична система С.І.Миропольсько-
го, її оригінальність, чіткість, обґрунтованість і адап-
тованість до умов, в яких функціонувала вища шко-
ла в Російській імперії. Особливо цінна, на нашу
думку,  розробка С.І.Миропольським ідеї організації
навчально-пізнавальної діяльності молоді. Він, як і
К.Д.Ушинський, сутність даної проблеми вбачав не
тільки у вихованні моральних якостей, а й в розвит-
ку розумових здібностей особистості, збуджені її до
самопізнання, пізнання та самовдосконалення [6].
Вирішенню цих завдань, на думку вченого, сприя-
ють зміст освіти, методи і форми організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності молоді, а також осо-
бистість і підготовка вчителя.

Так, проблема змісту освіти розв’язується
у відповідності до авторського розуміння навчан-
ня, яке в першу чергу здійснює виховний вплив на
особистість: вчити слід усьому, що може зробити
людину справжньою людиною, а не елементарній
грамотності.

Дослідники дидактичної спадщини С.І.Ми-
ро польського зазначають, що він одним з перших
об’єднав у змісті освіти загальнолюдський,  націо-
нальний та практичний компоненти, здійснивши на
практиці комплексну розробку проблем змісту осв-
іти. Конкретні завдання, які повинен виконувати
зміст освіти, вчений визначав такими критеріями:
спрямованість на реальну мету зробити “людину
“людиною”; забезпечення умов всебічного розвит-
ку; практична значимість змісту освіти; забезпечен-
ня гуманізації освіти; врахування вікових та “при-
родних” здібностей особистості, матеріального
добробуту народу, між предметних зв’язків [6].

Аналізуючи умови успішної організації на-
вчально-пізнавальної діяльності молоді, С.І.Миро-
польський  важливу роль відводив особистості вчи-
теля: “Пробудження інтересу до навчання лежить в
особистості вчителя, - пише С.І.Миро польський. –
Взагалі, в знаннях, уміннях та добрих якостях вчи-
теля полягає перша умова успішного навчання.
...Добрий вчитель буде ще краще, якщо він ґрунтов-
но засвоїть пропоновані дидактикою системи, ме-
тоди, прийоми навчання, навчальні засоби і загальні
основи виховую чого навчання”[7;с.21]. Отже, як
бачимо, особистість вчителя як дидактичний фак-
тор, стоїть у системі С.І.Миро польського на одно-
му щаблі із знаннями і володіннями ефективними
методами і прийомами навчання. Так, С.І.Миро-
польський  рекомендував використовувати такі ме-
тоди організації навчально-пізнавальної діяльності
молоді, які сприяють розвитку самостійності, акти-
візують здатність до пізнання та самопізнання.

Як показав аналіз праць вченого [6-7] усі
методи навчання він класифікував на наукові та пе-
дагогічні. Основним завданням наукових методів
вважав пошук вірного шляху при дослідженні пред-
метів наукового пізнання, а педагогічних – у вірній і
загальнодоступній передачі добутої істини іншим[7].
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При цьому С.І.Миропольський підкреслював, що
тільки педагогічні методи усіляко сприяють розвит-
ку особистості, стимулюють формування інтересів,
позитивного ставлення до навчання[7; с.60]. До гру-
пи педагогічних методів він відносив наступні: по-
ступовий, змішаний, концентричний, бесіда, роз-
повідь, вправи і повторення, робота з книжкою,
опитування, оцінка знань. Як відомо, С.І.Миро-
польським вперше були сформульовані вимоги до
розвиваючих методів, „з метою підвищення ефек-
тивності процесу навчання”:
· метод повинен прискорювати хід навчання
і таким чином розвивати особистість студента;

· метод повинен бути простим, природним і
відповідати природі студента;

· метод повинен полегшувати працю як вик-
ладача, так і студента;

· метод повинен враховувати індивідуальні
властивості особистості;

· метод повинен передбачати послідовність
вправ;

· метод повинен сприяти пожвавленню педа-
гогічного процесу, запобігати його одноманіт-
ності;

· метод повинен відповідати особливостям
матеріалу, що вивчається;

· метод повинен передбачати певну педагогі-
чну систематичність;

· метод повинен враховувати ідею свідомості,
самостійності в навчанні.
Як бачимо, С.І.Миропольський системати-

зував окремі вимоги до методів навчання, які були
висловлені його попередниками. На думку вченого,
чітке дотримання цих вимог сприяло б активізації
діяльності як викладачів, так і студентів, сприяло б
розвитку ініціативності і самостійності останніх,
щоб в цілому позитивно вплинуло на кінцевий ре-
зультат процесу навчання.

Отже, як показав аналіз історико-педагогі-
чної літератури [6,7], розробка С.І.Миропольським
проблеми успішної організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності молоді являла собою певну система-
тизацію досягнень попереднього вітчизняного і за-
рубіжного досвіду та переосмислення власних
спостережень за практикою вищої школи. Умови
успішної організації навчально-пізнавальної діяль-
ності молоді, визначені автором, ґрунтувались на
засадах демократизму і гуманізму, розумінні психі-
чної і естетичної природи особистості.

Висновки.
Таким чином, на основі проведеного досл-

ідження можемо зробити висновок, що у процесі
становлення і розвитку дидактики вищої школи дру-
гої половини ХІХ сторіччя проблемі успішної орган-
ізації навчально-пізнавальної діяльності молоді при-
ділялось достатньо уваги. Вважаючи її запорукою
ефективного процесу навчання, видатні вчені, ме-
тодисти, дидакти (М.І.Пирогов, К.Д.Ушинський,
С.І.Миропольський) визначали її сутність, умови,
серед яких називали: зміст освіти, особистість учи-

теля, методи, засоби навчання.
Подальше дослідження передбачається про-

вести у напрямку більш детального вивчення істо-
ричного досвіду організації навчально-пізнавальної
діяльності молоді з метою визначення умов успіш-
ної її організації і можливого застосування в сучас-
них умовах.
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ПРОЦЕСІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Тарас Палагнюк
Чернівецький національний
університет ім. Ю.Федьковича

Анотація. В даному дослідженні інтереси молоді у про-
цесі фізичного виховання визначаються як потреби в
спортивній і духовній (культурній) діяльності, в реаль-
них продуктах цієї діяльності, а також у специфічних
соціальних відносинах.
Ключові слова: фізичне виховання, інтерес.
Аннотация. Палагнюк Тарас. Мотивационные аспекты
в процессе физического воспитания. В данном иссле-
довании интересы молодежи в процессе физического
воспитания определяются как потребности в спортив-
ной и духовной (культурной) деятельности, в реальных
продуктах этой деятельности, а также в специфичес-
ких социальных отношениях.
Ключевые слова: физическое воспитание, интерес.
Annotation. Palagniuk T. Motivational aspects during
physical training. In the given research the interests of youth
in process of physical education realization of mass sports
measures are determined as requirement for sports and
spiritual activity in real products of this activity and also in
the specific social relations.
Key words: physical education, interests.

Вступ.
У соціально-педагогічній системі фізично-

го виховання основними питаннями є відносини між
безпосередніми та опосередкованими учасниками,
ідеали та інтереси. Аналіз результатів соціологічних
досліджень свідчить, що форми і стан розвитку
фізичного виховання значною мірою залежить від
змісту взаємодії ціннісних орієнтацій та ефектив-
ності очікуваного результату суб’єктів-учасників
даного процесу. В цьому полягає сенс взаємозв’яз-
ку та взаємовідносин між ідеалом та інтересом з
одного боку, та відносин між формуванням та задо-
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воленням певних потреб з другого.
Концепція позашкільної освіти та вихован-

ня, виховна робота в закладах освіти України розгля-
дається Леко Б.А., Чуйко Г.В.; роль психологічного
фактора у  фізичному вихованні та спорті аналізують
Н. Гайсонюк та С.Дудицька; особливості психології
особистості характеризує  А.Г Ковалев  [1,3].

На думку вчених усвідомлений інтерес ви-
ступає як мотив, намір, свідомо визначена мета
діяльності. Таким чином, інтерес розглядається як
рушій діяльності особистості в тій чи в іншій сфері.
Такий стан інтересу впливає і на тенденції взаємної
діяльності суб’єктів-учасників процесу фізичного
виховання  [4, 5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей статті.
Цілі дослідження. Довести, що інтерес як

різновид соціальних відносин в фізичному вихованні
виражає сутність змісту утилітарно-прагматичного
процесу та проявляється лише в умовах виникнен-
ня певних відносин суб’єкта з предметом.

Результати дослідження.
Взаємозв’язок інтересів здійснюється  в

спонтанній та в організованій формах. Моральні,
духовні, естетичні потреби, а також спрямованість
інтересу до відносин в діяльності впродовж фізич-
ного виховання значною мірою залежить від конк-
ретного стану особистості, на  яку впливають
зовнішні обставини і діє її внутрішній стан.

Момент цілепокладання полягає насампе-
ред у визначенні взаємодії індивідуальної, колектив-
ної та громадської цінностей.

Пізнавальні потреби виступають важливим
елементом в системі духовних потреб, їх взаємодія
з діяльністю зумовлюється загальними закономірно-
стями і педагогічними принципами, які керують роз-
витком духовних потреб і людською діяльністю.
Стан пізнавальної потреби характеризується тим, що
її предмет має певну цінність для суб’єкта потреби
сам по собі, а не лише є засобом досягнення іншої
мети. Зв’язок пізнавальної потреби і діяльності, який
визначається в процесі фізичного виховання, мож-
ливо представити в суб’єктивному і об’єктивному
аспектах. Об’єктивний аспект розкриває місце і роль
потреби в детермінації діяльності, а суб’єктивний –
в її мотивації. Детермінація пізнавальної діяльності
розгортається в площині: умови, які викликають і
формують потребу, сама потреба, умови реалізації
пізнавальної потреби.  Продуктивна освітня потре-
ба, як своєрідна детермінація фізичної діяльності,
із потенційної причини діяльності перетворюється
в  актуальну,  коли є адекватні умови,  а  саме
відповідність змісту, форм, засобів фізичного вихо-
вання освітній потребі.

Активне відношення до оточуючого довкі-
лля в аспекті мікро- і макросоціуму творить одну з
основних особливостей людини. Форми прояву
людської активності є дуже різноманітними. Однак,

загальною основою, яка поєднує всі різновиди ак-
тивного відношення людей до реальної дійсності, є
те, що дії людини в широкому розумінні виникають
не спонтанно. Натомість це складний соціальний,
психофізіологічний процес, який має певні об-
’єктивні і суб’єктивні передумови. Сучасна наука
стверджує, що формуючим і скеровуючим фактором
активності людини виступає мотив діяльності, який
спричиняє діяльність до реалізації.

Таким чином, мотивація – це особливий
стан особистості, який сформований в результаті
співвідношення особистих інтересів, потреб і мож-
ливостей з предметом діяльності в процесі фізич-
ного виховання, який сприяє визначенню мети і за-
собів її досягнення. Серед відносин, в які вступає
особистість, найбільш характерними і важливими
виступають виховні відносини, які спрямовані на
досягнення нових мотиваційних орієнтацій.

Досить поширеною є думка щодо пояснен-
ня розвитку мотивації процесами опредмечування
конкретних потреб людини. В класичному розумінні
потреба – це стан організму людини, соціальної гру-
пи чи суспільства загалом, який відображає за-
лежність від об’єктивних і суб’єктивних умов їх
життєдіяльності [3].

Специфіка людських потреб визначається
соціальною природою діяльності людини. Психоло-
гічною формою активності людини, яка відображає
її потреби, є мотивація поведінки. Мотивація пове-
дінки значною мірою визначається низкою інтересів
та їх спрямованістю. Таким чином, інтерес, як цілес-
прямоване співвідношення людини і об’єктивної
реальності можна окреслити через відношення суб-
’єкта до певного об’єкта її потреб. В людській
психіці інтерес проявляється як вольовий імпульс,
який скеровує її діяльність.  Актуалізація потреб
людини у вигляді установок, найбільш загальні
емоційні механізми генетичного і ситуативного роз-
витку мотивації не виступають лише продуктом ан-
тропогенезу, а використовуються в її формуванні.
Слід зазначити, що феноменологічні особливості, які
відрізняють власне людські механізми мотивації –
опосередкованість інтелектом, волею і т.д. не запе-
речують дію і вплив біологічних механізмів.

Потреби, які реалізуються в процесі фізич-
ного виховання допустимо характеризувати як по-
треби узгодженості, співрозмірності, гармонізації
всіх без винятку різновидів особистісної діяльності
на високому рівні, а водночас і як потребу в особ-
ливій формі повідомлення результатів цієї діяль-
ності. Таким чином, естетична потреба, як процес
естетичного опанування ціннісних домінант фізич-
ного виховання розуміється як найважливіший чин-
ник діяльності особистості загалом. Отож, дана ка-
тегорія спирається не на предметний продукт у
вигляді самостійного, просторово виділеного есте-
тичного об’єкта, а виступає як функціональна струк-
тура, що формує процеси діяльності особистості їх
предметними засобами і виражається в конкретних
результатах.
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Можна виділити декілька рівнів структур-
ної побудови естетичних потреб. Насамперед сюди
відносяться збереження і ствердження соціально
значущого досвіду, а також зародження випрацюван-
ня на його основі ціннісних орієнтацій особистості
й способів стимулювання її активності в адекватно-
му для розвитку суспільства напрямі. Важливим еле-
ментом структури розглядаємо пізнання таких ас-
пектів дійсності, якими неможливо опанувати в
інших різновидах діяльності.

Аналіз структурних компонентів естетичної
потреби свідчить, що для її задоволення в процесі
фізичного виховання діяльність суб’єкта як така
може по-різному співвідноситись з окремими сфе-
рами життєдіяльності суспільства. Отож особливі-
стю фізичного виховання виступає можливість охо-
пити практично всі соціально значущі аспекти
дійсності та всебічно впливати на індивіда. Це надає
фізичному вихованню специфічну універсальність
і обумовлює багатоманітність та різнобічність його
педагогічних функцій. Головними з них є: соціаль-
но-організуюча, виховна, гедоністична, просвітниць-
ка, компенсаційна, оздоровча, естетична та ін. Слід
зазначити, що всі вони реалізуються завдяки соц-
іально-комунікативній діяльності, яка забезпечує в
процесі фізичного виховання збереження, відтворен-
ня і транспозицію головних завдань освітньо-оздо-
ровчого змісту.

Висновки.
Враховуючи вищенаведене, інтереси і по-

треби молоді у процесі фізичного виховання визна-
чаємо як потреби в спортивній і духовній (куль-
турній) діяльності, в реальних продуктах цієї
діяльності, а також у специфічних соціальних відно-
синах, тобто у взаємодії суб’єктів – опосередкова-
них учасників і об’єктів – реальних учасників, задо-
волення яких  сприяє розвитку творчих сил
особистості, її гармонійному духовному і фізично-
му вдосконаленню.

Перспективи досліджень полягають у по-
дальшому розкритті різновидів соціальних відносин
в фізичному.
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ,
ПРОФІЛАКТИКИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА

ПІДЛІТКІВ З ВЕГЕТО-СУДИННОЮ
ДИСФУНКЦІЄЮ

Пащенко Віктор, Булкіна Неллі,
Авксентієв Леонід, Ярошенко Петро,

Ніколаєва Олена
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті запропонована  система нових тех-
нологій для оздоровлення і реабілітації дітей і підлітків,
що страждають ВСД. Основним засобом у цій системі
оздоровлення є дозоване лікувальне веслування в іоні-
зованому помешканні. Пропонується режим роботи на
тренажері В.Г. Пащенко тривалістю 22 дні. Також до-
даються результати і рекомендації. Засіб профілактики
і реабілітації компактний, комфортний, экономічний і
ефективний.
Ключові слова: технологія оздоровлення, профілакти-
ка, фізична реабілітація, система реабілітації, ліку-
вальне веслування, система дозованого фізичного на-
вантаження.
Аннотация. Пащенко В., Булкина Н., Авксентиев Л.,
Ярошенко П., Николаева Е. Новые технологии оздоров-
ления, профилактики и реабилитации  детей и подрост-
ков с вегето-сосудистой  дисфункцией. В статье предло-
жена система новых технологий для оздоровления и
реабилитации детей и подростков, которые страдают
ВСД. Основным средством в этой системе оздоровле-
ния является дозированная лечебная гребля в ионизи-
рованном помещении. Предлагается режим работы на
тренажере В.Г. Пащенко продолжительностью 22 дня.
Также представлены результаты и рекомендации. Сред-
ство профилактики и реабилитации компактный, ком-
фортный, экономичный и эффективный.
Ключевые слова: технология оздоровления, профилак-
тика, физическая реабилитация, система реабилитации,
лечебная гребля, система  дозированной физической
нагрузки.
Annotation. Paschenko V., Bulkina N., Avksentiev L.,
Yaroshenko P.,  Nikolaeva E. New technologies of
improvement of preventive maintenance and rehabilitation
of children and teenagers with vegetovascular dysfunction.
In clause the system of new technologies for improvement
is offered for children and teenagers rehabilitation who
suffer VSD. The basic means in this system of improvement
is dosed out medical rowing in the ionized premise. The
operating mode on V.G.Pashchenko’s simulator by duration
22 days is offered. Also results are submitted to the
recommendation. Means of preventive maintenance and
rehabilitation compact, comfortable, economic and
effective.
Key words: health rehabilitation technology, preventing
measures, physical rehabilitation, rehabilitation system,
medical rowing, system of the dozed physical load.

Вступ.
Винахід належить до профілактичної і

відновлювальної медицини. Вегето-судинна дисфун-
кція (ВСД) в теперішній час є найбільш поширеною
патологією дітей та підлітків, що обумовлена спад-
ковою схильністю та впливом комплексу численних
факторів, одним з яких є емоційне напруження. Па-
тологічний процес має виражену тенденцію до при-
скорення, характеризується численними суб’єктив-
ними порушеннями, що значно знижують „якість
життя”, фізичну і соціальну адаптацію.
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В останні роки комітет експертів ВОЗ нео-
дноразово підкреслював важливість попередження
серцево-судинних захворювань починаючи з дитячого
віку, що часто є «стартовою точкою” гіпертонічної
хвороби, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця.

Підлітки відносяться до найбільш незахи-
щеної частини населення, так як основними особ-
ливостями їх організму є функціональна нестійкість
нервово-психічної діяльності і обумовлене його не-
достатньо розвиненню свідомо-вольовою реакцією.

Психоемоційні перевантаження, діючі через
аналізатори на кору головного мозку і підкірковій
структури, впливають на нейрогенний і гумораль-
ний компоненти регуляцій серцевої діяльності і су-
динного тонусу.

Відомий спосіб профілактики (Александров
А.А., Розанов В.Б. Епідеміологія і профілактика ар-
теріального тиску у дітей та підлітків // Російський
педіатричний журнал. — 1998 — № 2 с. 16 -20). У
цьому журналі більше уваги приділяється епідеміо-
логії. Радять займатися профілактикою, але як саме
- не вказують.

Найбільш близьким до заявленого рішення
(прототипом) є доповідь комітету експертів ВОЗ
{профілактика в дитячому та підлітковому віці сер-
цево-судинних захворювань, що проявляються у
зрілому віці. — Женева — 1992 — С. 112).

В загальних рисах вказується на  не-
обхідність профілактики при даних порушеннях, за
допомогою фізичних вправ.

Поряд з позитивним не вказується на фізич-
не навантаження, не розраховано це навантаження
на тиждень, на курс лікування профілактики.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Задачі. Завданням, яке вирішується запро-

понованим способом, є - відновлення функціональ-
ного стану, провідних систем зниження психоемоц-
ійної напруги, стресу, турбуючої депресії шляхом
включення психічного впливу та лікувально-дозо-
ваного веслування в іонізованому приміщенні.

Результати дослідження.
Система реабілітації. Відновлення функці-

онального стану провідних систем.
Запропонована нами профілактика та реаб-

ілітація дітей та підлітків з вегето-судинною дисфун-
кцією за допомогою оздоровчо-лікувального вес-
лування обмежується в КГМ, в хвилинах періоду як
за день, так і за весь курс профілактики та реа-
білітації, а також включення.

Двадцять сеансів позитивного психологіч-
ного впливу, яке посилюється музикальним супрово-
дом, а приміщення насичується штучними фракці-
ями ефірних лікарняних  масел рослин
вегетотропного та седативного впливу. Мета вина-
ходу - зменшення психоемоційної напруги, турбую-
чої депресії за допомогою позитивного психологіч-
ного впливу та лікувального дозованого веслування.

Спільними ознаками прототипу та нашого способу
є використання фізичних вправ, тобто фізична на-
вантаження на людину.

Запропонований нами спосіб - здійснюєть-
ся комплекс немедикаментозних впливів, спрямова-
них на вищі відділи нейрогормональної регулюю-
чої системи, ще сприяє тренуванню механізмів
регуляції вегетативних функцій.

Запропонований комплекс включає серію
двадцяти сеансів позитивного психологічного
впливу у вигляді емоціонально-забарвлюючого
читання лікувальних текстів, містячи основні впра-
ви та самоврядування.

Наврочені у образні та сюжетні композиції,
близькі і зрозумілим дітям і підліткам. При цьому
досягається гипералізована релаксація хребетної
мускулатури, почуття тепла, важкості, спокою.

Словесні формули тренінгу посилюються
музикальним супроводом, характер якого по ритму,
тембру і емоційній забарвленості потенцирує необ-
хідний психофізичний стан.

Атмосфера приміщення, в якому проходить
сеанс заповнена летючими фракціями ефірних ма-
сел лікарських рослин вегетотропного та седа-
тивного діяння, посилюючих терапевтичний ефект
словесних та музичних впливів.

Використовується також веслувальний тре-
нажер В.Г. Пащенка (АС № 685287). Застосовують
вправи у вигляді лікувального веслування, на тре-
нажері поліпшується виконання дихальних рухів
трудної клітини за рахунок відновлення навичок
дихання під час рухової діяльності.

При цьому відбувається покращення окси-
генації організму, корекції серцево-судинної діяль-
ності. При всьому цьому курсі реабілітації відбува-
ється зменшення  психоемоційної  напруги,
турбуючої депресії. Запропонований засобом проф-
ілактики та реабілітації за допомогою веслувального
тренажеру В.Г. Пашенка А.С. № 685287 вдається
точно дозувати напруги як в одному занятті, так і в
цілому курсі реабілітації.

Заявляється можливість методично вірно
розрахувати та побудувати курс профілактики та реа-
білітації дітей і підлітків.

Диференціація інтенсивності та обсягу
фізичного навантаження досягається рівнем напру-
ги при виконанні одного веслувального руху за раху-
нок програмованого опору в тренажері, різної три-
валості роботи, кількістю повторення роботи після
перерви для відпочинку.

Тренувальний спосіб здійснюється на
тренажері В.Г. Пащенка в іонізованому приміщенні,
яке насичується негативна зарядженими іонами при
концентрації 500 - 5000 іонів у 1см3.

Режим роботи складається з чотирьох пері-
одів тривалістю 22 дня (таблиці).

I період. Ввідний - 1 день - задача: адапта-
ція до апарата і  випробування динамічного
дихального стереотипу.

II період. Підготовчій - 6 днів (А і Б) зада-
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ча: розвиток адаптаційних зрушень в системі дихан-
ня й кровообігу до виконуваної роботи.

III період. Основний - 9 днів (А, Б, В) - вир-
ішення оздоровчо-тренувальних задач.

IV період. Заключний - 6 днів - розвиток
максимальної адаптації до виконуваної роботи.

V режимах до графи методика використан-
ня тренажера табл. розшифровується таким чином.
2x1'   5'    2x1,5'
1                  1

Приклад. Пацієнт працює на тренажері 2
рази по 1-й хвилині. З одноразовою хвилинною пе-
рервою, потім перерва 5 хвилин, потім знову пра-
цює 2 рази по 1,5 хвилини з однохвилинною пере-
рвою.

1. За  ввідний період на  тренажері
здійснюється 80 гребків і виконана робота вимі-
рюється 800кг/м.

2. За підготовчий період здійснюється 1200
гребків і виконана робота дорівнює 12000кг/м

3. За основний період - здійснюється на тре-
нажері 12000 гребків і виконана робота дорівнює -
36000кг/м.

4. За заключний період - відбувається 4200
і виконана робота дорівнює 42000кг/м. За весь оз-
доровчий режим, який складається з 22 днів підлітки
пропрацьовують на тренажері 454 хвилини, вико-
нують 9080 гребків і виконують роботу, що дорів-
нює 90 тонам 800кг/м.

Результати. Під нашим наглядом знаходи-
лось 86підлітків 7 -14 років (48 хлопчиків, 38 дівча-
ток) з ВСД 3-х типів за класифікацією В.Г.Майда. -
21 чол. з гіпедтензивним, 38 чол. - з гіпотензивним,
та 27 підлітків з кардиальним типами.

Усі пацієнти були комплексно оглянуті, от-
римали курс лікування і готувалися до переходу із

стаціонару на амбулаторне лікування. Усім підліткам
після виписки надали 3-х недільне комплексне ліку-
вання, включаючи седативну фітотерапію (пустир-
ник, валер’яна душиця, хміль - окремо, або вкупі),
вегетотріння (препарати беллоіда) та ноотропні
(пірацетам) засоби.

Вищесказаний курс терапії застосовували 2
рази на рік (весною та восени) за стандартною схе-
мою диспансерного спостереження, з метою перед-
бачення рецидивів захворювання.

Під час виписки із стаціонару всі пацієнти
були „ поділені на 3 групи:

І група - контрольна - складали 28 дітей (6
із гіпертензивним, 13 - із гіпотензивним та 9 із кар-
диальним типами ВСД), які стримували тільки тра-
диційний курс амбулаторного лікування;

ІІ група - індивідуального впливу - склада-
ли 33  дитини (8 - із гіпертензивним, 14-із гіпотен-
зивним, 11-з кардиальним типами ВСД), які отри-
мували в домашніх умовах (або у лікарні) поряд з
призначеним традиційним комплексом лікувально-
оздоровчу греблю на тренажері В.Г. Пащенка, а та-
кож програму психоемоційного тренінгу у вигляді
щоденних сеансів тривалістю до 20-ти хвилин у ден-
ний час через 1,5-2 години після обіду.

Повітря приміщення де відбувалися сеан-
си, ароматизувалося летучими фракціями ефірних
масел евкаліпта, шавлії, м’яти, сосни у дозі 0,1мт/м
у 20-ти хвилинній експозиції. Повітря приміщення,
де відбувалось веслування насичувалося негативні
зарядженими іонами при концентруванні  500 - 5000
іонів в 1см3 при відносній вагомості ЗО - 40%.

Курс впливу складав 20-21 день з рекомен-
дацією повторення (4 рази в навчальному році).

Таким чином у II групі регулярне (1 раз у
2 - 2,5 місяці) проведення курсів індивідуального

Таблиця 1
Методика використання веслувального тренажера

К-ть хвилин К-ть 
веслувань 

№ Періоди К-ть 
днів 

Методика  
використання 
веслувального 
тренажера За 

день 
За 
курс 

За 
проц 

За 
курс 

К-ть  
за  

процес 

КГМ 
за 
курс 

1 Ввідний 1 2x1    5    2x1 
1             1 

4 4 80 80 800 800 

А 3 2x2     5    2x2 
1,5            1,5 

8 24 160 480 1600 4800 2 Підготовчий 

Б 3 2x3    5    2x3 
2             2 

12 36 240 720 2400 7200 

А 3 2x4  5   2x4 
2,5       2,5 

16 48 320 960 3200 9600 

Б 3 2x5   5    2x5 
3            3 

20 60 400 1200 4000 12000 

3 Основний 

В 3 2x6   10    2x6 
5             5 

24 72 480 1440 4800 14400 

А 3 2x7    10    2x7 
5 5 

28 84 560 1680 5600 16800 Заключний 

Б 3 3x7   10    3x7 
5              5 

42 126 840 2520 8400 25200 

4 

Всього 22   454  9080  90800 
 

http://www.pdffactory.com


140

психоемоційного тренінгу та лікувально-оздоров-
чої греблі за В.Г. Пащенком здатне підвищити ефек-
тивність амбулаторного етапу реабілітації дітей і
підлітків з ВСД, що виявляється у збільшені три-
валості та підвищення якості ремісії, зменшення ча-
стоти та ступеня вагомості рецидивів захворюван-
ня та вегетативних проксизмів, попередження
необхідності використання медикаментозних за-
собів, зниження числа повторних захворювань.
Слід розуміти, що терапевтичний ефект викорис-
тання  програми психотренінгу та лікувально-оз-
доровчої  греблі здійснюється також у активній
участі самого  пацієнта в лікувально-профілактич-
ному процесі.

Висновки.
Здатність лікувально-оздоровчої греблі за

В.Г. Пащенком та психотренінгу, що обговорюється
підвищує рівень адаптації та антистресового захис-
ту організму є профілактикою не тільки вегето-су-
динної дисфункції, але цілого ряду психосоматич-
них захворювань.

Спосіб профілактики і реабілітації комфор-
тний  та економічний, може бути використаний на
популярному рівні, що дуже важливо для покращен-
ня  загального рівня психосоматичного здоров’я
населення.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем застосу-
вання нових технологій оздоровлення, профілакти-
ки і реабілітації дітей та підлітків з вегето-судинною
дисфункцією.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ
ЮВЕНАЛІВ І ЮНІОРІВ У СПОРТИВНИХ

ТАНЦЯХ
Петренко Ганна

Миколаївський державний
університет ім. В.О. Сухомлинського

Анотація. В статті розглянуті питання участі дітей у
спорті. Зроблено огляд програм з підготовки ювеналів
та юніорів до участі у змаганнях, системи тренувань
юних спортсменів.
Ключові слова: юніори, ювенали, програми підготовки.
Аннотация. Петренко А. Анализ программ подготовки
ювеналов и юниоров в спортивных танцах. В статье
рассмотрены вопросы участия детей в спорте. Сделан
обзор программ подготовки ювеналов и юниоров к уча-
стию в соревнованиях, системы тренировок  юных
спортсменов .
Ключевые слова: юниоры,  ювеналы, программы под-
готовки.
Annotation. Petrenko A. The analysis of programs of
preparation uvenals and juniors in sports dances. The
questions of children participation in sport. The article is
concerned to the questions of children participation in sport,
the review of uvenals and juniors training program for taking
part in competitions and training system of young sportsmen
is done.
Кeywords: uvenals, juniors, training program.

Вступ.
Проблема участі дітей у великому спорті

неминуче породжує самі різні оцінки. Можна зро-
бити таке припущення: великий спорт, в якому бе-
руть участь діти, може робити на них як негатив-
ний, так і позитивний вплив.

Діти – категорія специфічна, перш за все,
віковими особливостями розвитку психіки і коор-
динації. Основна така специфічна особливість ма-
леньких танцюристів, що визначає всю методику
роботи з ними – це їх невтомна допитливість і
уважність до всього, що відбувається [5].

Існує безліч аспектів, важливість яких, на
різних етапах навчання, для різних рівнів танцюван-
ня неоднакова. То одні, то інші стають більш пріо-
ритетними. Необхідно розуміти загальні, об’єктивні
моменти, продиктовані вимогами даного класу (а
іноді і віку) і суб’єктивні, що пред’являються пев-
ному танцюристу залежно від його індивідуальних
потенційних можливостей і майстерності в контексті
цих об’єктивних вимог [3, 5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського.

Формулювання цілей роботи.
Виходячи з цього, нами була поставлена

мета проаналізувати програми та систему підготов-
ки юних спортсменів у бальних танцях на прикладі
підготовки ювеналів та юніорів.

Результати дослідження.
Отже, за класифікаційними правилами зма-

гань всіх танцорів поділяють по вікових категоріях:
Ювенали-1-в календарному році повинно

виповнюватись 9 років або менше;
Ювенали-2 – в календарному році повинно
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виповнюватись 10 або 11 років;
Юніори -1 – в календарному році повинно

виповнюватись 12 або 13 років;
Юніори -2 – в календарному році повинно

виповнюватись 14 або 15 років.
За правилами змагань програму їх підготов-

ки складає:
ЮВЕНАЛИ – 1 – 4 st, 4 lat, 8 танців – за-

гальний залік, (за правилами УФСТ – Початківці –
вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв; клас Е –
вальс, танго, квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв).

ЮВЕНАЛИ – 2 – 4 st, 4 lat, 8 танців – за-
гальний залік (повільний вальс, віденський вальс,
танго, квікстеп, самба, ча-ча-ча, румба, джайв).

ЮНІОРИ – 1 – 5 st, 5 lat, 10 танців – загаль-
ний залік, (клас Е- вальс, танго, квикстеп, самба, ча-
ча-ча, джайв; Д – всі 10 танців).

ЮНІОРИ – 2 – 5 st, 5 lat, 10 танців – загаль-
ний залік.

Розділення на «спортсменів» і «неспортс-
менів» відбувається по закінченні, як правило, пер-
шого року навчання (тобто після участі у перших
змаганнях як початківців). Про це тренер поперед-
жає батьків наперед. Думку батьків теж враховуєть-
ся, але важливо, що тільки тренер може визначити,
чи достатньо у даної дитини мотивації (і в першу
чергу саме її) для занять в спортивній групі [5].

Проведення змагань та нагородження пере-
можців у вікових категоріях 13 років і молодші, по-
винно проходити не пізніше ніж о 21 годині.

Тренування необхідно планувати, складати
план як на сезон, так і на кожний місяць, тиждень,
день, на кожне тренування.

Зрозуміло, є різниця між плануванням са-
мостійного тренування і роботи з педагогом.

В першу чергу, те, чим тренер займається з
танцюристами, визначає те, чого вони хочуть від
нього і те, що вони можуть на даний момент. Зви-
чайно, коли тренер починає працювати з парою, він
дивиться їх танець – і це не залежить від того, з якою
парою він працює, бачить він їх перший раз або
тридцять перший [5].

Перша тренувальна задача завжди визна-
чається тим, що якнайбільше помітно при погляді
на танець. Це важливо, коли йдеться про те, з чого
починати змінювати рівень конкретної пари або
групи, оскільки танцювальних аспектів так багато,
що працювати продуктивно можна в будь-якому з
них, важливо – що важливо для даного танцюрис-
та або групи.

Загалом, робота з танцюристами має свою
концепцію, і лише можна міняти послідовність тем,
залежно від актуальності тієї або іншої теми.

Хочу відзначити, що існує два види спортив-
ної підготовки.

Перший вид – це загальна фізична підго-
товка (фітнес, плавання, біг, стрибки на скакалці або
батуті, спортивна йога, стретчинг). Цей вид роботи
в основному планується на літні збори і поклика-
ний вирішувати задачі загальної готовності органі-

зму спортсмена до специфічних танцювальних на-
вантажень.

Другий вид – це спеціальна танцювальна
спортивна підготовка. Цей вид роботи проводиться
протягом сезону і включає танцювальні тренування

Відмітимо, що дуже багато тренерів (це
помітно по турнірах) працюють більше над спортив-
ними показниками, ніж над грамотністю танцю, і в
результаті в так званій «середній ланці» (танцюрис-
ти, які танцюють в другій третині учасників турні-
ру) багато пар, помітних своїм активним рухом, але
при найближчому розгляді вони звертають на себе
увагу низьким рівнем технічної і хореографічної
підготовки. Якщо ж займатися тільки технікою і не
працювати над фізичним спортивним станом, то
можна отримати багато красивих пар, що рухають-
ся з маленькою амплітудою і швидкістю, які все
більш втрачають здатність розвивати свої фізичні
параметри [5]. Для того, щоб точно розуміти, коли
що давати, тренеру важливо уявляти собі графік
спортивних заходів.

В даний час в практиці спортивних баль-
них танців все ще широко поширена методика тре-
нування, що передбачає виконання вправ фізичної
підготовки в кінці заняття. Проте деякі тренери, на-
магаючись модернізувати учбово-тренувальний про-
цес, планують виконання спеціальної роботи або на
початку заняття, після загальної розминки, або роз-
поділяють рівномірно по всьому заняттю.

Результати експериментів [3, 6, 7] дозволя-
ють говорити про те, що більш ефективний приріст
рівня фізичної підготовки спостерігаються у разі,
коли танцюристи засоби фізичної підготовки вклю-
чають в першу частину тренування, тобто на фоні
оптимального стану центральної нервової системи.
Проте стомлення, викликане значними енерговит-
ратами при виконанні вправ фізичної підготовки,
заважає тим, що займаються ефективно вирішувати
задачі теоретичної підготовки в основній частині
заняття: швидше наступає втома, погіршується ко-
ординація рухів, знижується так званий коефіцієнт
корисної дії роботи по формуванню рухових нави-
чок. Рівномірний розподіл засобів фізичної підго-
товки в структурі всього заняття дозволяє ефектив-
но вирішувати задачі, як розвитку фізичних якостей,
так і особливо технічного вдосконалення. Виконан-
ня в невеликих об’ємах силових, швидкісних і вправ
на гнучкість на початку тренування створює спри-
ятливі передумови для розвитку спеціальних якос-
тей. Використання в спеціальній розминці фізичних
вправ схожих за динамікою і кінематичною струк-
турою з основними технічними діями на снаряді,
сприятливо позначається на вдосконаленні техніки
майстерності танцюристів. Виконання вправ для
розвитку активної і пасивної гнучкості в перервах
між підходами у вигляді зміни програми сприяє
збільшенню підготовленості в суглобах і створює
оптимальні умови для збереження необхідної ампл-
ітуди при виконанні спеціальних вправ. Використан-
ня в кінці занять вправ, що спрямовані на віднов-
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лення загальної спеціальної витривалості, дозволяє
успішно вирішувати поставлені задачі.

Практика показує, що хлопчики швидше і
краще освоюють танцювальні рухи, вправи класич-
ного тренажу, а також зв’язану хореографію після
попереднього оволодіння елементарними рухами в
суглобах [3].

Система підготовки танцювальних пар віко-
вої категорії 6 – 9 років включає наступні розділи:
навчання правилам знаходження на танцювальному
майданчику; етику спілкування і відносин в парах;
навчання ритму; систему ігрового тренажу; систе-
му ігрових вправ для відробітку техніки основних
кроків; навчання основним крокам і фігурам; навчан-
ня варіаціям «Е» і «Д» класів; спеціальні прийоми
для підтримки інтересу до танців і розвитку твор-
чих здібностей у дітей; творчі програми конкурсів і
свят для дітей; курс лекцій для батьків дітей, що зай-
маються спортивними бальними танцями; порядок
побудови уроків по спортивному танцю; порядок
побудови уроків по сценічному танцю; систему оз-
доровчого розвиваючого тренажу; система психоло-
гічної підготовки дітей для участі в спортивних зма-
ганнях; оформлення танцювального залу для занять
бальними танцями і проведення конкурсів спортив-
ного танцю.

Задачами хореографічної підготовки на
етапі початкової підготовки є: формування правиль-
ної постави; виховання “чистоти” рухів; розвиток
здібності виконувати складно координовані багато-
суглобові рухи.

На етапі початкового навчання майбутні
танцюристи повинні освоїти елементарні рухи у всіх
суглобах тіла.

Однак, не все в спортивному танці визна-
чає тренування як фізичне зусилля. Секрети успіху
дійсно видатних діячів культури тіла полягають не
в тому, насправді, скільки і як додається зусиль для
досягнення бажаного результату. Скільки спорт-
сменів – стільки способів тренування, хоча, звичай-
но, є загальні, єдині закони чисто фізіологічні, виз-
начальні правила тренувальних навантажень. Проте,
одних лише цих правил недостатньо для досягнен-
ня дійсно ефективного результату. У багато разів
ефективність тренувань підвищує грамотний психо-
логічний настрій на роботу зі своїм тілом, що є усв-
ідомлена робота плюс зусилля духу.

Таким чином, методика роботи з танцюри-
стами-спортсменами повинна будуватися, в першу
чергу, на базі тих тренувальних задач, які тренер
поставив для себе і для них концептуально.

В рейтингових змаганнях, на Чемпіонатах,
Кубках і Гран При дозволяється виконувати повний
список фігур, описаних в підручниках, включно з
примітками, окрім фігур: «Контра Чек»,»Оверсвей»
і «Лівий Віск» [1].

Не дозволяється: виконувати фігури части-
нами, якщо це не описано в підручнику; переноси-
ти фігури з танцю в танець; партнеру виконувати
партію партнерки і навпаки.

У програмі для Початківців, Е і Д класів у
всіх вікових категоріях дозволяється: виконувати
фігури згідно Переліку фігур в кожному класі; ви-
користовувати попередні і подальші фігури тільки
відповідно до опису в підручниках.

Не дозволяється: виконувати фігури части-
нами, якщо це не описано в підручнику; переноси-
ти фігури з танцю в танець; партнеру виконувати
партію партнерки і навпаки.

Програма складності класу «С» для кате-
горій Юніори-1, Юніори-2 включає: Повільний
Вальс, Танго, Віденський Вальс, Фокстрот і Квикстеп.
Хореографія в С-класі повинна надавати танцюрис-
ту можливість показати володіння школою і правиль-
ним виконанням фігур, описаних в підручниках.

Дозволяється у всіх танцях, окрім Фокст-
роту: використовувати фігури розділів «Початківці»,
Е-клас, Д-клас, С-клас, відповідно до опису; поєдну-
вати фігури даних розділів частинами; використо-
вувати ускладнені ритми фігур; переносити фігури
з танцю в танець; партнеру виконувати партію парт-
нерки і навпаки; третина використаних в композиції
фігур повинні бути з розділів «Початківці», Е і Д
класів; закінчення в Квикстепі, що біжить, може за-
кінчуватися в правому повороті, продовжуючись
відкритим натуральним поворотом.

В латиноамериканської програмі в рейтин-
гових змаганнях, на Чемпіонатах, Кубках і Гран При
дозволено виконувати повний список фігур, описа-
них в підручниках, включаючи примітки, окрім фігу-
ри «Зворотній Ролл» в Самбі.

Не дозволяється: переносити фігури з
танцю в танець; - партнеру виконувати партію парт-
нерки і навпаки.

У програмі для Початківців, Е і Д класів у
всіх вікових категоріях дозволяється: виконувати
фігури згідно Переліку фігур в кожному класі; ви-
користовувати попередні і подальші фігури тільки
відповідно до опису в підручниках.

Не дозволяється: виконувати фігури части-
нами, якщо це не описано в підручнику; переноси-
ти фігури з танцю в танець; партнеру виконувати
партію партнерки і навпаки.

Програма складності класу С в категоріях
Юніори-1, Юніори-2включає: Ча-ча-ча, Самба, Рум-
ба, Пасодобль, Джайв. Хореографія в С-класі повин-
на давати танцюристу можливість показати володі-
ння школою на фігурах, описаних в підручниках.

Дозволяється у всіх танцях, окрім Пасодоб-
ля: використовувати фігури розділів Початківці, Е-
клас, D-клас, С-клас, використовувати всі відкриті і
закриті позиції, згідно з описом в підручниках; ви-
конувати фігури частинами; використовувати розд-
ільне танцювання 8 тактів. З’єднання фігур без три-
мання не повинне перевищувати 8 тактів (для IDSF
– 4 такти). Цьому відрізку без з’єднання рук повин-
не передувати і слідувати за ним мінімум 16 тактів
фігур з різними варіантами з’єднання в парі, які опи-
сані в підручниках. Допускається початок хореог-
рафії з відрізка на відстані. Вільні руки повинні ру-
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хатися природно; виконувати повороти на трьох кро-
ках в Ча-ча-ча, Румбі в ритмі 4і1, в Самбі – 1 і 2;
переносити фігури з танцю в танець; партнеру ви-
конувати партію партнерки і навпаки; виконувати
кидки ногами тільки в характері «Кичок» або «Флік»
не вище 45° [4].

Крім того, аналіз першоджерел показав, що
оскільки бальні танці як вид спорту є дуже молоди-
ми, то тренерами як правило не ведуться документи
планування та обліку. Серед документів, які вико-
ристовуються більшою частиною тренерів – це осо-
бистий журнал відвідувань занять танцорами, а у
танцорів (і тільки зі стажем) – це класифікаційні
книжки.

Виконання розрядних вимог і присвоєння
розрядів, звань проходить з танцювально-спортивних
дисциплін окремо (стандарт, латина, багатоборство).

Рік рахується з дня першого успішного ви-
ступу, що дає право на виконання відповідних роз-
рядних вимог.

Показник спортивно-кваліфікаційного роз-
ряду визначається як середнє арифметичне кращих
оцінок результатів виступу спортсменів на змаган-
нях відповідного рангу. Кількість змагань необхід-
них для виконання показника спортивно-кваліфіка-
ційного розряду визначається федерацією або
асоціацією спортивного танцю, до якої належить
спортсмен, і повинні бути не менше п’ять.

До виконання або підтвердження розрядних
вимог програму складності для спортивно-танцю-
вальної пари на танцювальний сезон визначає тре-
нер. Після виконання або підтвердження парою роз-
рядних вимог освоєння програм складності і
присвоєння розрядів проходить в строго визначеній
послідовності.

П’ятикратний виступ у Хобі-класі – для
спортивно-оздоровчих груп дає право на освоєння
програми складності «Е» класу.

Танцювальний розряд пари для рейтинго-
вих турнірів визначається по вищому розряду одно-
го з партнерів.

Типові програми навчання дітей розроблені
тільки для хореографії, ритміки, програм же зі
спортивного бального танцю знайти не вдалося.

Висновки.
Українською Федерацією спортивного

танцю розроблені спільно з педагогами і тренерами
зі спортивного танцю рекомендації по відповідності
танцювальних фігур до вікової категорії дитини і
його рівня підготовленості та правила змагань [2,
4]. Тому при побудові тренування протягом багать-
ох літ слід виходити з наступних чинників: середнь-
ого стажу регулярного тренування, що вимагається
для досягнення вищої спортивної майстерності у
спортивних танцях; віку, в якому звичайно досяга-
ють щонайвищих результатів; рівня підготовленості
і природної обдарованості спортсмена; віку, в яко-
му почалося спеціальне тренування.

Таким чином, логічною стає проблема удос-
коналення системи багаторічної підготовки юних

спортсменів, що займаються спортивними танцями.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки ювеналів і юніорів у спортивних танцях.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
ТА ВЕГЕТАТИВНОГО ІНДЕКСУ КЕРДО

У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ

ВІД СТАТІ
Петров Григорій

Дніпропетровський національний університет

Анотація. У роботі представлені результати досліджен-
ня статевих особливостей фізичного розвитку і вегета-
тивних показників серцево-судинної системи (за індек-
сом Кердо)у студентів технічних спеціальностей.
Ключові слова: фізичний розвиток, функціональний  вік,
індекс Кердо.
Аннотация. Петров Г.  Особенности физического разви-
тия и вегетативного индекса Кердо у студентов техни-
ческих специальностей в зависимости от пола. В работе
представлены результаты исследования половых особен-
ностей физического развития и вегетативных показате-
лей сердечно-сосудистой системы (с помощью индекса
Кердо) у студентов технических специальностей.
Ключевые слова: физическое развитие, функциональ-
ный возраст, индекс Кердо.
Annotation. Petrov G. Features of physical development
and vegetative index Кеrdо at students of technical
specialities depending on a floor. In work results of research
of sexual features of physical development and vegetative
parameters of cardiovascular system (by means of index
Кеrdо) at students of technical specialities are presented.
Keywords: physical development, functional age, index
Кеrdо.

Вступ.
Студентська молодь це особлива професій-

на група: інформаційні та емоційні перевантажен-
ня, яким вони підлягають, досить часто приводять
до порушення адаптаційних процесів організму, що
викликає різні відхилення в стані здоров’я [1]. Струк-
тура захворюваності серед цієї категорії за останні
роки суттєво не змінюється. Переважна кількість
нозологій – це захворювання серцево-судинної сис-
теми. Як відомо, серцево-судинна система є важли-
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вою ланкою фізичної працездатності людини, що у
свою чергу визначає рівень фізичного розвитку і
загальний стан здоров’я.

Дослідження останніх років доводять, що
зі вступом у вищі навчальні заклади для молоді ха-
рактерним стає недостатній рівень рухової актив-
ності, що веде до низького функціонального стану
та зниження фізичної підготовленості. Дана пробле-
ма потребує більш детального вивчення, тому вини-
кає необхідність продовжити дослідження. Це дасть
можливість розробити практичні рекомендації щодо
раціонального використання засобів і методів фізич-
ної культури в програмі фізичного виховання сту-
дентів вищих навчальних закладів освіти.

Перші ознаки статевого диморфізму у лю-
дини проявляються вже в періоді внутрішньоутроб-

ного розвитку організму. На етапі раннього онтоге-
незу ознаки статевого диморфізму між індивідуума-
ми вже виражені, насамперед, на рівні первинних ста-
тевих ознак. Протягом статевого дозрівання,
розходження між чоловіками і жінками стають більше
вираженими, за рахунок вторинних статевих ознак.

В той же час, аналіз наукової літератури
свідчить про недостатньо вивчене питання щодо
особливостей статевого диморфізму серед студентів
за  вегетативними показниками та показниками
фізичного розвитку.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дніпропетровського національного
університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою роботи було вивчення особливос-

тей статевого диморфізму фізичного розвитку та
індексу Кердо у студентів технічних спеціальностей.

Методи й організація досліджень. Обсте-
жено 62 (35 дівчат і 27 юнаків) студента фізико-тех-
нічного факультету Дніпропетровського національ-
ного університету, віком 17-23 років.

Рівень фізичного розвитку оцінювався за
відповідною методикою [2]. Для визначення темпу
фізичного розвитку використані антропометричні
показники: довжина (L) і маса тіла (МТ), показники
кардіореспіраторної системи: частота серцевих ско-
рочень у спокою (ЧССспок) та після 20 присідань
(ЧССнав), життєва ємність легенів (ЖЄЛ), затрим-
ка дихання на вдиху (ЗДвд) і видиху (ЗДвид), а та-
кож показник станової м’язової сили (СМС). Рівень
фізичного розвитку відображає індивідуальний
рівень морфофункціональної зрілості окремих тка-
нин, органів, систем цілісного організму.

Рівень фізичного розвитку оцінювався за
допомогою коефіцієнту фізичного розвитку (КФР),
який розраховувався за формулою:
КФР = (Lф/Lт +MTф/MTт + ЧССспок т /ЧССспок
ф + ЧССнав т/ЧССнав ф + ЖЄЛф/ЖЄЛт +  ЗДвд

ф/ЗДвд т + +ЗДвид ф/ЗДвид
т + СМС ф/СМС т) / n,        (1)

де ф – фактичне значення показника; т – табличне
значення показника; n – кількість показників, вико-
ристаних у формулі.

Для аналізу рівня фізичного розвитку було
розроблено таблицю середніх значень показників
для юнаків і дівчат віком 17-27 років (табл. 1). Наве-
дені табличні значення показників, які використані
у формулі визначення КФР підлітків, отримані за
даними різних авторів [2,3,4].

Коефіцієнт фізичного розвитку кількісно
відображає ступінь біологічного дозрівання органі-
зму. У табл. 2 наведено класифікацію КФР у юнаків
і дівчат, відповідно, яка дає можливість якісно виз-
начити три рівні фізичного розвитку: низький, се-
редній і високий.

Таблиця 2
Класифікація коефіцієнту фізичного розвитку у

юнаків і дівчат
К о е ф іц і є н т   

ф із и ч н о г о  р о з в и т к у  
Р ів е н ь   

ф і з и ч н о г о   
р о з в и т к у  Ю н а к и  Д ів ч а т а  
В и с о к и й  >  1 ,1 8  >  1 ,1 4  
С е р е д н ій  0 ,8 7 - 1 ,1 8  1 ,8 4 - 1 ,1 4  
Н и з ь к и й  <  0 ,8 7  <  0 ,8 4  

 

Крім коефіцієнту фізичного розвитку, визна-
чали функціональний вік студентів (ФВ) за форму-
лою [5]:

ФВ = КФР * КВ,                                                     (2)
де КВ – календарний вік (роки).
З відхиленням значень ФВ від значень КВ

визначається тип фізичного розвитку організму сту-
дента. Відхилення ФВ на більш ніж 5 років від КВ
відображає фізіологічний розвиток, більш ніж на
+5 років - акселерацію, більш ніж на –5 років – ре-
тардацію.

Вегетативний індекс (ВІ) визначався за фор-
мулою Кердо, який дозволяє кількісно оцінити стан
адаптаційних механізмів у студентів [6].

Статистичний аналіз проводився за допомо-
гою програмного пакету Statgraphics 5.1, із застосу-
ванням методів непараметричної статистики.

Таблиця 1
Середні значення показників фізичного розвитку у юнаків та дівчат

Частота серцевих 
скорочень, хв-1 

Затримка дихання, 
с Статеві 

групи 
Довжина 
тіла, см 

Маса 
тіла, кг у стані 

спокою 
після 20 
присідань 

Життєва 
ємність 
легенів, л на 

вдиху 
на 

видиху 

Станова 
м’язова 
сила, кг 

Юнаки 179 70 74 112 3,7 70 35 119 
Дівчата 170 76 78 106 3,0 51 32 62 
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Результати досліджень та їх обговорення.
У табл. 3 наведено середні показники фізич-

ного розвитку, отримані у студентів різної статі.
Таблиця 3

Середні значення показників фізичного розвитку у
студентів різної статі

Показники Дівчата 
(n = 35) 

Юнаки 
(n = 27) 

Довжина тіла, см 165,00 
(162;170) 

177,50* 
(172;184) 

Маса тіла, кг 53,50 
(49,5;59,0) 

66,80* 
(58,0;72,2) 

ЧСС у спокої, хвил-1 85,00 
(80;92) 

80,00 
(72;90) 

ЧСС після навантаження,  
хвил-1 

128,00 
(120;136) 

112,00* 
(98;130) 

Затримка дихання 
на вдиху, с 

40,00 
(35;50) 

75,00* 
(60;90) 

Затримка дихання 
на видиху, с 

25,00 
(18;30) 

31,00* 
(25;40) 

Станова м’язова сила, кг 50,00 
(45;63) 

120,00* 
(102;130) 

Життєва ємність легенів,  
л 

2,60 
(2,4;3,0) 

4,10* 
(3,6;4,5) 

 Примітка: * - р < 0,01, по відношенню до
групи дівчат.

Середні дані табл. 3 свідчать, що за дослід-
жуваними показниками фізичного розвитку у дівчат
і юнаків спостерігаються достовірні різниці за всіма
показниками крім частоти серцевих скорочень в
стані спокою (p<0,05, за критерієм Вілкоксона-Ге-
хана). Загальний висновок вказує на той факт, що за
показниками фізичного розвитку юнаки мають
більший рівень функціональних можливостей кар-
діореспіраторних функцій, порівняно із дівчатами.
Однак, розгляд особливостей статевого диморфіз-
му лише за середніми значеннями окремих показ-
ників фізичного розвитку є недостатнім. Це пов’я-
зано із наявністю гетерохронності  у динаміці
морфофункціонального дозрівання юнаків і дівчат.

Значення коефіцієнту фізичного розвитку та
функціонального віку у студентів різної статі наве-
дено у рис.1. Згідно представлених даних між юна-
ками і дівчатами немає достовірної різниці за кален-
дарним віком. Однак, як за темпом фізичного
розвитку, так і за показниками функціонального віку
спостерігається достовірна різниця (рис. 1).

Дівчата мають більш високий рівень фізич-
ного розвитку порівняно із юнаками. Аналогічний
результат спостерігається і за показником функціо-
нального віку, який достовірно вищий також у дівчат
(рис. 1).

Таким чином, у студенток фізико-технічно-
го факультету спостерігається більший темп фізич-
ного розвитку, ніж у студентів того ж факультету. Це
вказує на прискорений темп біологічного дозріван-
ня у дівчат. Як результат, прискорений темп фізич-
ного розвитку у дівчат порівняно із юнаками прояв-
ляється у підвищених значеннях функціонального
віку (рис. 1).

Рис. 1 Середні значення коефіцієнту фізичного
розвитку та функціонального віку у студентів
різної спеціалізації (Примітка: * - p< 0,01, по-

рівняно із юнаками)

Аналіз показника індексу Кердо показує
відхилення вегетативних параметрів (ВІ) у студентів
різної статі. Так, у більшості юнаків (81%) цей по-
казник становить, в середньому, 16,55+1,93, що
свідчить про переважання симпатичних впливів в
серцево-судинній системі. З негативним показником
ВІ було виявлено 4 юнака (15%), у яких середнє зна-
чення індексу становить –13,5+6,07. Це свідчить про
підвищений парасимпатичний тонус в серцево-су-
динній системі. Лише у одного юнака (4%) в серце-
во-судинній системі спостерігається повна вегета-
тивна рівновага (ВІ=0).

У дівчат спостерігається схожа ситуація. З
35 дівчат у 28 (що складає 80%) переважають сим-
патотонічні впливи на серцево-судинну систему
(ВІ=23,52+2,25). Чотири дівчини (11%) мають не-
гативний коефіцієнт (ВІ=–8,5+5,50), тобто
відмічається зміщення вегетативного балансу в сер-
цево-судинній системі в бік парасимпатикотонії.
Повна вегетативна рівновага серцево-судинної сис-
теми була у трьох студенток (9%).

Тобто, відсоток симпатикотонії в серцево-
судинній системі у дівчат і юнаків однаковий. Різни-
ця полягає в тому, що у дівчат, відносно юнаків, в
2,5 рази переважає вегетативна рівновага. Можли-
во, саме тому дівчата випереджають юнаків за кое-
фіцієнтом фізичного розвитку та функціонального
віку.

Отримані дані можуть свідчити про різну
адаптацію до розумової та фізичної діяльності дівчат
і юнаків. Використання встановлених вегетативних
показників серцево-судинної системи, як критеріїв,
дозволить оцінити функціональні можливості та
рівень пристосування до фізичних навантажень, що
слугує основою для внесення корекції інтенсивності
навантаження в ході навчального процесу.

Висновки
1. Фізичний розвиток у студентів технічних спец-
іальностей різної статі характеризується гетрохрон-
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ністю морфофункціонального дозрівання у юнаків і
дівчат.
2. За інтегральними показниками фізичного роз-
витку та функціонального віку, дівчата мають більш
високий порівняно із юнаками.
3. За вегетативними показниками серцево-судин-
ної системи у переважної кількості осіб як в групі
юнаків, так і у дівчат більше виражена симпатико-
тонія. У дівчат відсоток осіб з вегетативною рівно-
вагою в 2,5 рази більше, ніж у юнаків.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем фізич-
ного розвитку у студентів технічних спеціальностей
в залежності від статі.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАНЯТЬ З
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІД РІВНЯ
ЗАСВОЄННЯ НИМИ ПРОГРАМИ

НАВЧАННЯ
Піддубний О.Г., Ольховий О.М., Корчагін М.В.

Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Анотація. В статті визначається ступінь впливу рівня
засвоєння традиційної та модульно-рейтингової про-
грам навчання офіцерами - керівниками занять з фізич-
ної підготовки курсантів на якість їх подальшої про-
фесійної діяльності.
Ключові слова: фізична підготовка, підготовка керів-
ників занять, модульно-рейтингова програма.
Аннотация. Поддубный О.Г., Ольховой О.М., Корчагин
Н.В. Зависимость показателей профессиональной дея-
тельности руководителей занятий по физической под-
готовке от уровня усвоения ими программы обучения.
В статье определяется степень влияния уровня усвое-
ния традиционной и модульно-рейтинговой программ
обучения офицерами - руководителями занятий по фи-
зической подготовке курсантских подразделений на ка-
чество их профессиональной деятельности.
Ключевые слова:  физическая подготовка, подготовка
руководителей занятий, модульно-рейтинговая про-
грамма.
Annotation. Poddubniy O.G., Ol’hoviy O.M., Korchaqin
M.V. The dependence of index professional-public work
instructors of lessons in physical culture from level
mastering program instruction. This article defines the

degree influence of level mastering traditional and module
raiting program by officer’s – the instructors of lessons in
physical culture military cadets on quality of their
professional-public work.
Key words:  physical culture in Armed Forces, teaching of
lesson instructors, module raiting program.

Вступ.
Вперше введена в вищих військових навчаль-

них закладах первинна військова професійна підго-
товка курсантів вимагає від офіцерів – командирів
взводів виконання функціональних обов’язків, які
наближаються до праці науково-педагогічних праці-
вників кафедр фізичної підготовки та спорту вищих
військових навчальних закладів [5, 6]. Існуюча сис-
тема командирської та професійної підготовки офі-
церів переважно спрямована на підтримку їх фізич-
ної підготовленості. Питанням вдосконалення
методичних умінь і практичних навичок в проведенні
занять з фізичної підготовки не надано відповідної
уваги, що не відповідає вимогам сучасності [4, 6].

Аналіз останніх досліджень, публікацій
свідчить, що традиційна система підготовки офіцерів-
керівників занять діє з визначеним ступенем ефек-
тивності та потребує вдосконалення, а питання  за-
лежності ефективності показників роботи керівників
занять з фізичної підготовки від рівня засвоєння ними
програми навчання вивчено не досконало [1, 2, 3].

Дослідження проводиться відповідно до
теми 3.5.1. “Фізична підготовка офіцерів в умовах
комплектування збройних сил України на кон-
трактній основі” Річного плану наукової і науково-
технічної діяльності МО України на 2006 рік, шифр
“Професіонал – 2007”, з номером державної реєст-
рації 0101U000519.

Формулювання цілей статті.
Визначення залежності ефективності показ-

ників роботи офіцерів – керівників занять з фізич-
ної підготовки з курсантами в період первинної
військово-професійної підготовки від рівня засвоє-
ння ними традиційної та модульно-рейтингової про-
грами навчання.

Результати досліджень.
З метою визначення граничного рівня знань

та практичних вмінь офіцерів – керівників занять з
фізичної підготовки для якісного засвоєння ними
модульно-рейтингової програми, ми визначили за-
лежність показників їх подальшої професійної діяль-
ності від рівня засвоєння ними програми та модуль-
но-рейтингової програми навчання [4, 5, 6].

Результати, наведені у таблиці 1, свідчать
про вплив рівня засвоєння традиційної та модуль-
но-рейтингової програм навчання на проведення,
якість керівництва та організацію навчальних занять,
інших форм фізичної підготовки.

Для визначення достовірності різниць між
різними групами ми перевірили, наскільки емпіричні
частоти розподілення відрізняються від теоретично
розрахованих у передбаченні про відсутність впли-
ву фактора, який досліджують. Щоб вирішити по-
ставлене завдання, обчислюють помилку і довірчі
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інтервали імовірності теоретично очікуваного чис-
ла. Згідно з нульовою гіпотезою (тобто про допу-
щенні відсутності зв’язку) імовірність теоретично
очікуваного числа дорівнює відсотку тих, кого вип-
робують, у групі до розподілення їх за ступенем
впливу фактора.

Помилка імовірності (m) теоретично очіку-
ваного числа визначається за формулою 1:

 
m

p 1 p−( )
n

:=
n  ,                    (1)

де: p – імовірність теоретично очікуваного числа;
n – кількість досліджуваних у групі.

На підставі обчисленої помилки m будуєть-
ся довірчий інтервал для 5-відсоткового рівня знач-
ності, який дорівнює ±2 m, і для 1- відсоткового рівня
значності, рівний ±2,6 m. Якщо імовірність емпірич-
но отриманого числа, вираженого у відсотках від
кількості випробовуваних у групі, не потрапляла в
рамки довірчого інтервалу імовірності теоретично
очікуваного числа, то робиться висновок, що емпі-
рично отримане число відрізняється від теоретично
очікуваного при відповідному рівні значимості. У
нашому випадку досліджувались 24 офіцера конт-
рольної і експериментальної груп 2003 року та за-
лежність показників їх роботи від рівня засвоєння
програми навчання. За результатами дослідження
були виділені чотири групи з різним рівнем засвоє-
ння програми навчання: „відмінно” – 1 чол.; „доб-

ре” – 10 чол.; „задовільно” – 10 чол.; „незадовіль-
но” – 3 чол. Було висунуто припущення, що на якість
подальшої професійної діяльності впливає резуль-
тат засвоєння програми навчання досліджуваними.

При розгляданні залежності якості прове-
дення навчальних занять, організації та проведення
процесу фізичної підготовки, рівня фізичної підго-
товленості курсантських підрозділів від рівня зас-
воєння програми навчання (табл. 2), бачимо, що
питома вага офіцерів, у яких відзначається низький
рівень якості проведення навчальних занять, орган-
ізація та проведення процесу фізичної підготовки,
низький рівень фізичної підготовленості курсантсь-
ких підрозділів, знаходились в групі з низьким
рівнем засвоєння програми навчання.

Значення помилки імовірності у першому
випадку становить m=29,58 %; у другому – m =24,7
%; у третьому – m =33,3 %.

Емпіричний розподіл у другому та у третьо-
му випадках не виходить за рамки розрахованого
інтервалу, тому коливання в частоті появи офіцерів з
гіршим рівнем організації та проведення процесу
фізичної підготовки та низьким рівнем фізичної підго-
товленості курсантських підрозділів неможливо до-
стовірно пояснити рівнем засвоєння ними програми
навчання. Емпіричний розподіл в першому випадку
виходить за рамки цього інтервалу, тому коливання в
частоті появи офіцерів з гіршим рівнем проведення
навчальних занять можна достовірно пояснити рівнем
засвоєння ними програми навчання.

Таблиця 1
Залежність показників роботи керівників занять (n=24)  від рівня засвоєння програми навчання

Оцінка рівня засвоєння програми навчання 

„відмінно” „добре” „задовільно” „незадовільно” 

Показники роботи керівників занять 

К
іл
ьк
іс
ть

 
до
сл
ід
ж
ув
ан
их

 
вс
ьо
го

 
оц
ін
ок

 оцінка  
Х  

вс
ьо
го
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ін
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 оцінка  
Х  

вс
ьо
го

 
оц
ін
ок

 оцінка  
Х  

вс
ьо
го

 
оц
ін
ок

 оцінка 
Х  

Проведення навчальних занять 24 1 5 10 4,2 10 3,6 3 2,33 
Проведення інших форм  
фізичної підготовки  24 1 5 10 4 10 3,4 3 2,7 

Рівень фізичної підготовки  
підрозділу 24 1 5 10 4,2 10 3,5 3 2,33 

 Таблиця 2
Розбіжність емпіричної частоти розподілу досліджуваних (n=24) від теоретичної залежності рівня зас-

воєння ними програми навчання

Оцінювані компоненти 

Імовірність 
емпірично 

отриманого числа 
(% від n) 

Довірчий інтервал імовірності 
теоретично очікуваного числа (%) 

 
Р 

Проведення навчальних занять 60 від–17до42 < 0,05 
Організація та проведення 
процесу фізичної підготовки 20 від–16до33 > 0,05 

Фізична підготовленість 
курсантських підрозділів 40 від–17до50 > 0,05 
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З метою визначення ступеню сформова-
ності у досліджуваних знань, навичок і вмінь в
організації та проведенні ранкової фізичної заряд-
ки, навчальних занять, спортивно–масової роботи,
фізичного тренування в процесі навчально–бойової
діяльності було проведено педагогічний експери-
мент. При оцінюванні якості керівництва та органі-
зації фізичної підготовки в підрозділі у 2003/2004
роках (табл. 3) враховувалось: як утримується та
експлуатується навчально–матеріальна база для за-
нять з фізичної підготовки, яка закріплена за підроз-
ділами, як у розкладі занять враховується кількість
годин на теми занять з розділів фізичної підготовки
в залежності від рівня підготовленості курсантів, як
здійснюється контроль за проведенням ранкової
фізичної зарядки, спортивно-масовою роботою.

Таблиця 3
Оцінка якості керівництва  та організації ФП

(2003\2004 роки)
кількість чоловік Елементи керівництва  

та організації КГ 12\11  ЕГ 12\10 
забезпечення ФП 2/0 3/2 
контролю та обліку ФП 8/7 11/10 
підготовки помічників  
керівників занять з ФП 5/7 8/8 

планування ФП 10/10 11/10 
вміння керувати ФП 10/11 11/7 
 

Аналіз питань інструктажів сержантів
(підготовки помічників керівників занять з ФП),
обліку виконання нормативів військово-спортивно-

го комплексу свідчіть, що більша кількість офіцерів
(86,7 %) як у контрольній так і у експериментальній
групах вміють приймати рішення з упорядкування
процесу фізичного удосконалення військовослуж-
бовців, 80 % своєчасно контролюють усі форми ФП,

ведуть облік рівня фізичної підготовки курсантів.
Викликає труднощі у всіх керівників занять (86 %)
питання забезпечення ФП. В КГ недостатня кількість
офіцерів (62%) володіє питаннями підготовки по-
мічників керівників занять з ФП та планування
фізичної підготовки. Така ситуація пояснюється на-
явністю в модульній програмі окремих модульних
елементів, які конкретно, на прикладі показують
алгоритм розробки документів планування [4].

Результат контролю практичних занять
(табл. 4) керівним складом  навчального центру
свідчить про те, що як у КГ, так і у ЕГ, більшість
керівників занять вміло ставлять навчальні пробле-
ми, вміють віддавати команди та розпорядження,
проводять аналіз та оцінювання практичних дій кож-
ного курсанта. Однак, як у КГ, так і у ЕГ, більшість
офіцерів не вміють створювати творчу обстановку
на заняттях. У них слабкий зв’язок змісту практич-
ного заняття з лекційним матеріалом. Більша
кількість офіцерів КГ досягає цілі навчання за раху-
нок володіння способами підтримки на заняттях
дисципліни і необхідного емоційного настрою тих,
хто навчається. В ЕГ вищою є ступінь досягнення
мети заняття (95 %).

Майже всі офіцери якісно відпрацьовують
навчально-методичну документацію, 64 % чітко
ставлять завдання курсантам на самостійну роботу.
На відміну від КГ (57 %), більша кількість офіцерів
ЕГ (86 %,) володіє методикою проведення заняття,
прийомами регулювання фізичного навантаження та
щільності заняття, прийомами усунення помилок та
попередження травматизму.

Висновки.
1. Результати, отримані в ході педагогічно-

го експерименту показали, що заняття за розробле-
ною модульно-рейтинговою програмою у більшо-

Таблиця 4
Результати контролю практичних занять керівним складом університету та навчального центру у 2003/

2004 роках
кількість чоловік Питання, які аналізуються  КГ 12/11 ЕГ 12/10 

Наявність і якість навчально–методичної документації 9/8 12/11 
Наявність постановки навчальних проблем 8/7 10/7 
Вміння віддавати команди та розпорядження 7/6 8/8 

Володіння програмним матеріалом і дотримання послідовності виконання 
вправ, прийомів та дій 4/6 10/8 

Володіння прийомами регулювання фізичного навантаження та щільності  
заняття 6/4 8/7 

Володіння прийомами усунення помилок та попередження травматизму 3/4 7/8 
Володіння способами підтримки на заняттях дисципліни і необхідного 

емоційного настрою тих, хто навчається 8/9 7/8 

Зв’язок змісту практичного заняття з лекційним курсом 4/6 7/7 
Методика проведення практичного заняття 7/6 10/9 

Уміння викладача створювати творчу  обстановку 1/6 6/3 
Уміння викладача провести аналіз та оцінювання практичних дій кожного 

слухача 6/6 6/8 

Чіткість постановки  завдання на самостійну роботу 3/2 7/7 
Ступінь досягнення мети заняття 9/8 11/10 
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му ступені впливають на вдосконалення у керівників
фізичної підготовки організаторських здібностей,
теоретичних знань та методичної майстерності ніж
за традиційною, а якість отриманих знань достовір-
но впливає на рівень фізичної підготовленості кур-
сантських підрозділів.

2. Педагогічний експеримент показав, що
показники ефективності роботи офіцерів – керів-
ників занять з фізичної підготовки з курсантами в
період первинної військово-професійної підготовки
експериментальної групи були вищими, ніж у офі-
церів контрольної групи.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку розробки ефективної системи
наукового забезпечення фізичної підготовки в Зброй-
них силах України.
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ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ

ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ СТУДЕНТІВ З
НИЗЬКИМ РІВНЕМ СОМАТИЧНОГО

ЗДОРОВ’Я
Пильненький В.

Миколаївський державний університет

Анотація. У роботі вперше на контингенті студентів з
низьким рівнем соматичного здоров’я проведено оці-
нювання адекватності  фізичних навантажень у процесі
оздоровчого тренування їхньому стану здоров’я. Дове-
дено, що адекватність фізичних навантажень на занят-
тях зі студентами з низьким рівнем  соматичного здо-
ров’я не відповідає стану їх здоров’я і з роками навчання
вона все більше знижується.
Ключові слова: студенти, низький рівень, соматичне
здоров’я, адекватність, оздоровче тренування.
Аннотация. Пыльненький В. Оценка  адекватности фи-
зических нагрузок при оздоровительной тренировке со
студентами с низким уровнем соматического здоровья.
В работе впервые на контингенте студентов с низким
уровнем соматического здоровья проведена оценка адек-
ватности физических нагрузок при  оздоровительной
тренировке соответственно их состоянию здоровья.
Доказано, что физические нагрузки студентов на заня-
тиях не соответствуют состоянию их здоровья и с года-

ми обучения в университете адекватность все больше
снижается.
Ключевые слова: студенты, низкий уровень, сомати-
ческое здоровье, адекватность , оздоровительная тре-
нировка.
Annotation. Pulnenkiy V. The appraisal of the adequate of
physical load on the lessons of improving from a health
point of view tra ining in student with low level of
somatically health. At first appraisal of the adequate physical
load on the lessons of improving from health point of view
training in the students with low level of somatically health
was done in the work. Provided scientifically that adequate
of physical load on the lessons in the students with low
level of somatically health does not correspond with the
state of their health and for the years of their studing it
become lower.
Key words: students low level, somatically health, adequate,
improving from health point of view training.

Вступ.
Низка авторів висловлює думку про те, що

особи з низькою руховою активністю потребують
лише невеликого навантаження для отримання по-
зитивного ефекту [5, 6]. Водночас є дані про те, що
навантаження під час виконання фізичних вправ
повинно виконувати роль сумарного впливу середо-
вища, але за умови, що цей вплив не перевищує
функціональних можливостей організму (тобто осо-
бам з низькою руховою активністю необхідно більше
додаткового фізичного навантаження, ніж представ-
никам професій, пов’язаних із фізичною працею) [4].

Деякі  автори висловлюють думку про те,
що особи з низькою руховою активністю потребу-
ють лише невеликого навантаження для отримання
позитивного ефекту [3]. Водночас існують дані про
те, що навантаження під час виконання фізичних
вправ повинно виконувати роль сумарного впливу
середовища, але за умови, що цей вплив не переви-
щує функціональних можливостей організму (тоб-
то особам з низькою руховою активністю необхідно
більше додаткового фізичного навантаження, ніж
представникам професій, пов’язаних із фізичною
працею) [2].

Адекватність та ефективність фізичного
навантаження залежить від вибору його величини.
Остання може змінюватися за рахунок обсягу зас-
тосованих вправ.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Миколаївського державного університету імені
В.О.Сухомлинського.

Формулювання цілей роботи.
Аналіз досліджень з адекватності фізичних

навантажень виявив значне коливання рекомендова-
них параметрів. Найбільш актуальною є проблема
вибору інтенсивності впливу навантажень на організм
людини. Саме це стало метою наших досліджень.

Результати дослідження.
На попередньому етапі дослідження нами

вперше була зроблена спроба оцінити адекватність
фізичних навантажень 50-60 % від максимально
можливих з інтенсивністю 120-130 уд/хв. для сту-
дентів з низьким рівнем соматичного здоров’я за
методикою В.І. Бєлова [1] у нашій модифікації. У
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дослідженнях, які відбувалися з вересня до грудня
2001 р., взяли участь 217 студентів з низьким рівнем
соматичного здоров’я Європейського університету
Рівненської філії.

За попередньо розробленими протоколами
студенти під нашим керівництвом вносили такі дані:
тривалість разового тренування (t) у хвилинах; се-
редня інтенсивність застосованих навантажень (і),
яка визначалася за частотою серцевих скорочень;
кількість тренувальних занять на тиждень (s).

Кожному параметру навантаження відпові-
дала умовно вибрана кількість балів:

t – кожні 15 хв. фізичного навантаження
оцінювалися 1 балом; навантаження понад 120 хв. –
7 балів;

і – менша за 100 уд/хв.– 1 бал, кожні 10 уд/
хв. до 100 уд/хв. – 3 бали, понад 160 уд/хв. – 10 балів;

s – 2-3 тренувальних занять на тиждень оц-
інювалися 1 балом, 4-5 занять – 2 балами, 6-7 за-
нять – 3 балами.

Фізична активність удома, у дні занять (а)
оцінювалася за п’ятибальною системою:
- напружена фізична робота - 1 бал;
- незначна напружена робота – 2 бали;
- нефізична робота з обмеженою рухливістю – 3

бали;
- сидяча робота з обмеженою рухливістю – 4

бали;
- відсутність фізичного навантаження – 5 балів.

Вікова група (V) досліджуваних студентів 18-
20 років оцінювалася 5 балами.

Рівень здоров’я (U) попередньо визначали за
методикою В.П. Войтенко, де за табличними значен-
нями вираховувалися відсотки осіб з “незадовіль-
ним” станом здоров’я; потім за відношенням сту-
дентів, які оцінили своє здоров’я як “незадовільне”,
до тих, хто себе вважав здоровим.

Отримані за всіма шістьма показниками дані
(v, a, u, t, i, s) були оброблені на ЕОМ за такою схе-
мою: при постійних величинах v, a, u визначали
найбільш раціональні параметри фізичного наван-
таження t, i, s, які б забезпечували найвищий рівень
здоров’я студентів 18-20 років з неоднаковою побу-
товою і професійною руховою активністю. Зібраний
таким чином фактичний матеріал заносився в таб-
лиці.

Адекватність фізичного навантаження
у балах визначали за формулою:

N = (t + I+ S) – (a + u + v).
Визначені середні дані оцінки адекватності

фізичних навантажень у процесі оздоровчого тре-
нування студентів з низьким рівнем соматичного
здоров’я представлені на таблиці 1.

Аналіз отриманих результатів дослідження
адекватності вказаних фізичних навантажень на ака-
демічних заняттях зі студентами з низьким рівнем
соматичного здоров’я показав невідповідність їх
функціональному стану. Так, для студентів 1-го курсу
відповідність складає – 5,4 ум. од. Для студентів
інших курсів вона не відповідає їхньому фізичному

стану: для 2-го – - 0,3 ум. од., для 3-го – - 3,0 і для 4-
го курсу – - 7,7 ум. од.

Таблиця 1
Визначення адекватності фізичних навантажень
у процесі оздоровчого тренування студентів з

низьким рівнем  соматичного здоров’я
параметри  
фізичного  
навантаження 

забезпечення  
рівня  
здоров’я 

функц. 
стан 

організму 

  
 

Курси 
v a u t i s N 

I 5 2 5,6 6 7 1 5,4 
II 5 3 4,3 5 5 1 - 0,3 
III 5 4 4,0 4 4 1 - 3,0 
IV 5 5 3,7 2 3 1 - 7,7 

 Примітка: отримані бали зі знаком “+”, “0”
або “ – “ порівнювали з рівнем здоров’я досліджу-
ваних осіб та з кількістю днів, пропущених через
простудні чи інфекційні захворювання за рік.

Для підтвердження даного висновку нами був
зроблений аналіз результатів стану здоров’я сту-
дентів 1-4 курсів результати. Кількість пропущених
через хворобу навчальних днів студентами визнача-
лась в балах (за одну пропущену годину нарахову-
вав 1 бал): до 3 днів – 3 бала, з 4 до 6 днів – 6 балів,
з 7 до 9 днів – 9 балів, більше 10 днів – відповідна
кількість балів на одного студента.

Аналіз пропущених через хворобу навчаль-
них днів за лікарняними листами показав негативну
динаміку серед студентів 1-4 курсів (табл. 2).

Таблиця 2
Кількість пропущених студентами через хворобу

навчальних днів (бали)

Курси  n До 3-х  
днів 

4 – 6  
днів 

 
7-9  
нів 

 

Більше  
10-ти  
днів 

I 41 14 / 42 9 / 54 10 / 90 8 / 80 
II 42 9 / 27 12 / 72 8 / 72 13 / 169 
III 39 9 / 27 7 / 42 12 / 108 11 / 121 
IV 33 7 / 21 7 / 42 11 / 99 8 / 80 

 Примітка: у чисельнику кількість студентів;
у знаменнику сума балів.

Як свідчать дані таблиці 2, сума балів у пер-
шокурсників, які хворіли до 3-х днів, значно більша
(42 бали), ніж у студентів наступних курсів, але, як
це було зазначено, переважно короткочасні про-
студні хвороби. На 3-4 курсах картина змінюється:
за кількістю пропущених навчальних днів через хво-
робу (більше 6-ти) старшокурсники набрали найб-
ільшу суму балів, .Це свідчить про те, що з роками
навчання в університеті імунна система організму
знижується, захисні функції погіршуються.

Отриманні результати дали нам змогу прове-
сти корекцію фізичного навантаження в основному
педагогічному експерименті у відповідності до ре-
ального рівня соматичного здоров’я.

Висновок.
Доведено, що оцінка адекватності фізичних
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навантажень у процесі оздоровчого тренування сту-
дентів з низьким рівнем соматичного здоров’я є об-
’єктивним критерієм фізичного стану студентів.
Визначено, що адекватність фізичних навантажень
на заняттях зі студентами з низьким рівнем  сома-
тичного здоров’я не відповідає стану їх здоров’я і з
роками навчання вона все більше знижується.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем оцінки
адекватності фізичних навантажень у процесі оздо-
ровчого тренування студентів з низьким рівнем со-
матичного здоров’я.
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МОТИВИ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ
ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ
Путров С.Ю.1, Сущенко Л.П. 2

Запорізький національний технічний університет1

Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова2

Анотація. У статті з’ясовуються мотиви, яким надають
перевагу студенти технічного університету при харак-
теристиці свого ставлення до фізичного виховання.
Продовжується пошук конкретних засобів втілення гу-
манітарного напрямку трансформації вищої освіти,
який базується на вихованні у студентів шанобливого
ставлення до особистого здоров’я.
Ключові слова: фізичне виховання, позитивне ставлен-
ня, студенти, технічний університет.
Аннотация. Путров С.Ю., Сущенко Л.П. Мотивы к за-
нятиям физическим воспитанием студентов техничес-
кого университета. В статье выясняются мотивы, кото-
рым предоставляют преимущество студенты
технического университета при характеристике своего
отношения к физическому воспитанию. Продолжается
поиск конкретных средств воплощения гуманитарного
направления  трансформации высшего образования, ко-
торое базируется на воспитании  у студентов почтитель-
ного отношения к личному здоровью.
Ключевые слова: физическое воспитание, позитивное
отношения, студенты, технический университет.
Annotation. Putrov S.Yu., Suschenko L.P. Motives to
employment by physical training of students of technical

university. The motives which are chosen as an advantage
by students of technical universities characterizing the іr
attitude to physical training are cleared up in the article.
The search of the concrete facilities of humanitarian
direction embodiment of higher education transformation
which is based on the respectful attitude of student’s
education to the personal health is continuing.
Key words: physical education, positive appeal, students,
technical university.

Вступ.
Найбільшим досягненням останніх років в

Україні у галузі фізичного виховання студентської
молоді є включення навчальної дисципліни “Фізич-
не виховання” як обов’язкової для засвоєння її змісту
студентами денної форми навчання вищих навчаль-
них закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації усіх форм влас-
ності. Ця обставина юридично закріплює важливу
роль фізичного виховання у структурі сучасної гу-
манітарної освіти студентів як суттєвого чинника
майбутньої фахової підготовки. Конкретне втілення
гуманітарного напрямку трансформації вищої осві-
ти базується на реалізації  двох найвагоміших посту-
латів: фундаментальної фахової підготовки май-
бутніх спеціалістів та  вихованні  у студентів
шанобливого ставлення до особистого здоров’я.

Проблемі з’ясування теоретичних і методич-
них основ фізичного виховання присвятили свої
праці відомі вітчизняні науковці В.Г.Ареф’єв, О.Ц.-
Демінський [2], О.Д.Дубогай, Т.Ю.Круцевич [1],
О.С.Куц, Ю.Т.Похоленчук, Б.М.Шиян. У наш час
різні аспекти розвитку фізичного виховання сту-
дентів у вищих навчальних закладах України розг-
лядали у своїх працях дослідники В.Є.Білогур,
І.В.Боднар, Л.П.Долженко, А.В.Домашенко, А.І.Д-
рачук, В.Д.Єднак, В.В.Затилкін, О.В.Зеленюк,
С.М.Канишевський, Г.В.Клименко, С.Й.Кривиць-
кий, М.В.Курочкіна, Т.Б.Кутек, О.О.Малімон, С.Ю.
Ніколаєв, Ю.В. Новицький, Р.Т.Раєвський, В.В. Ро-
маненко, С.А.Савчук, М.О.Третьяков, О.В.Тимошен-
ко, Л.В.Хрипко, Г.Г.Цибіз [5], І.П. Чабан, Л.М. Щер-
бак [3].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити мотиви,

яким надають перевагу студенти технічного універ-
ситету при характеристиці свого ставлення до фізич-
ного виховання.

Результати дослідження.
У анкетуванні приймали участь студенти

перших-третіх курсів Запорізького національного
технічного університету. Дані анкетування показа-
ли, що із 128 студентів першого курсу Запорізького
національного технічного університету лише 21,78%
респондентів мають спортивний розряд, а 78,12% –
не мають. 25,78% студентів віддають перевагу на-
вчальній програмі з фізичного виховання оздоров-
чої спрямованості; 18,75% студентів – професійно-
прикладної спрямованості; 55,47% студентів –
спортивної спрямованості. Мотиву фізичного вдос-
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коналення надають перевагу 35,16% опитуваних
студентів, мотиву дружньої солідарності – 8,59%
студентів, мотиву необхідності відвідування занять
– 10,16% студентів, мотиву суперництва – 10,94%
студентів, мотиву наслідування – 3,91% студентів,
мотиву намагання досягнути спортивних результатів
– 16,41% студентів, процесуальному мотиву – 0,78%
студентів, ігровому мотиву – 13,28% студентів, мо-
тиву комфортності – 0,77% студентів.

Результати анкетування свідчать, що із 184
студентів другого курсу Запорізького національно-
го технічного університету лише 16,30% респон-
дентів мають спортивний розряд, а 83,70% – не ма-
ють. Цей показник нижче, ніж у студентів першого
курсу. 37,50% студентів віддають перевагу на-
вчальній програмі з фізичного виховання оздоров-
чої спрямованості; 22,28% студентів – професійно-
прикладній спрямованості; 40,22% студентів –
спортивній спрямованості. Мотиву фізичного вдос-
коналення надають перевагу 19,57% опитуваних
студентів, мотиву дружньої солідарності – 10,33%
студентів, мотиву необхідності відвідування занять
– 21,20% студентів, мотиву суперництва – 5,43%
студентів,  мотиву наслідування – 5,98% студентів,
мотиву намагання досягнути спортивних результатів
– 15,76% студентів, процесуальному мотиву – 2,72%
студентів, ігровому мотиву – 15,22% студентів, мо-
тиву комфортності – 3,79% студентів.

Дані анкетування показали, що із 173 сту-
дентів третього курсу Запорізького національного
технічного університету лише 16,18% респондентів
мають спортивний розряд, а 83,84% – не мають. Цей
показник майже такий, як і у студентів другого кур-
су. 32,37% студентів віддають перевагу навчальній
програмі з фізичного виховання оздоровчої спрямо-
ваності; 22,54% студентів – професійно-прикладній
спрямованості; 45,09% студентів – спортивної спря-
мованості. Мотиву фізичного вдосконалення нада-
ють перевагу 12,14% опитуваних студентів, мотиву
дружньої солідарності – 6,94% студентів, мотиву
необхідності відвідування занять – 28,32% студентів,
мотиву суперництва – 9,83% студентів,  мотиву на-
слідування – 5,78% студентів, мотиву намагання
досягнути спортивних результатів – 19,65% сту-
дентів, процесуальному мотиву – 3,47% студентів,
ігровому мотиву – 13,29% студентів, мотиву комфор-
тності – 0,58% студентів.

Аналіз даних таблиці 1 свідчить, що за пер-
іод навчання зростає кількість студентів, які відда-
ють перевагу  навчальній програмі з фізичного ви-
ховання оздоровчої спрямованості (від 25,78%
студентів першого курсу ЗНТУ – до 37,50% студентів
другого курсу ЗНТУ), а також зростає кількість сту-
дентів, які віддають перевагу  навчальній програмі
з фізичного виховання професійно-прикладної спря-
мованості (від 18,75% студентів першого курсу
ЗНТУ – до 22,28% студентів другого курсу ЗНТУ).
Зменшується кількість студентів, які віддають пе-
ревагу навчальній програмі з фізичного виховання
спортивної спрямованості (від 55,47% студентів

першого курсу ЗНТУ – до 40,22% студентів другого
курсу ЗНТУ).

Таблиця 1
Показник кількості студентів Запорізького націо-
нального технічного університету, які віддають
перевагу відповідній спрямованості навчальної

програми з фізичного виховання (%)
№ 
п/п Спрямованість 1 курс 2 курс 3 курс 

1 Оздоровча 25,78 37,50 32,37 
2 Професійно- 

-прикладна 
18,75 22,28 22,54 

3 Спортивна 55,47 40,22 45,09 
 

Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що за пер-
іод навчання зменшується кількість студентів, які
при характеристиці свого ставлення до занять з
фізичного виховання віддають перевагу  мотиву
фізичного вдосконалення (від  35,16% студентів пер-
шого курсу ЗНТУ – до 19,57% студентів другого
курсу і 12,14% студентів третього курсу ЗНТУ). Зро-
стає кількість студентів, які віддають перевагу  мо-
тиву необхідності відвідування занять (від  10,16%
студентів першого курсу ЗНТУ – до 21,20% студентів
другого курсу і 28,32% студентів третього курсу
ЗНТУ), а також зростає кількість студентів, які відда-
ють перевагу  мотиву намагання досягнути спортив-
них результатів (від  16,41% студентів першого кур-
су ЗНТУ – до 19,65% студентів третього курсу
ЗНТУ). Значна кількість студентів віддає перевагу
ігровому мотиву (13,28% студентів першого курсу
ЗНТУ, 15,22% студентів другого курсу і 13,29% сту-
дентів третього курсу ЗНТУ).

Таблиця 2
Показник кількості студентів Запорізького на-
ціонального технічного університету, які при ха-
рактеристиці свого ставлення до занять з

фізичного виховання надають перевагу відповід-
ним мотивам (%)

№ 
п/п Мотив 1 курс 2 курс 3 курс 

1 Фізичного вдосконалення  35,16 19,57 12,14 
2 Дружньої солідарності  8,59 10,33 6,94 
3 Необхідності  

відвідування занять  
10,16 21,20 28,32 

4 Суперництва 10,94 5,43 9,83 
5 Наслідування 3,91 5,98 5,78 
6 Намагання досягнути  

спортивних результатів  
16,41 15,76 19,65 

7 Процесуальний 0,78 2,72 3,47 
8 Ігровий  13,28 15,22 13,29 
9 Комфортний 0,77 3,79 0,58 

 
У рейтингу мотивів, яким надають перева-

гу студенти першого курсу Запорізького національ-
ного технічного університету, перше місце займає
мотив фізичного вдосконалення, на другому місці –
мотив намагання досягнути спортивних результатів,
на третьому місці – ігровий мотив. У рейтингу мо-
тивів, яким надають перевагу студенти другого кур-
су ЗНТУ, перше місце займає мотив необхідності
відвідування занять, на другому місці – мотив фізич-
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ного вдосконалення, на третьому місці – мотив на-
магання досягнути спортивних результатів. Ці по-
казники свідчать про відмінності у рейтингу мотивів,
яким надають перевагу студенти першого та друго-
го курсів. У рейтингу мотивів, яким надають пере-
вагу студенти третього курсу ЗНТУ, перше місце
займає мотив намагання досягнути спортивних ре-
зультатів, на другому місці – мотив намагання до-
сягнути спортивних результатів, на третьому місці
– ігровий мотив. Аналіз даних таблиці 3 свідчить,
що за період навчання у рейтингу мотивів, яким на-
дають перевагу студенти ЗНТУ, перше місце – у сту-
дентів другого і третього курсів займає мотив необ-
хідності відвідування занять; друге місце – у
студентів першого і третього курсів займає мотив
намагання досягнути спортивних результатів; третє
місце у студентів першого і третього курсів займає
ігровий мотив. Студенти ЗНТУ не віддають перева-
гу таким мотивам, як мотив дружньої солідарності
(шосте місце – у студентів першого і третього курсів,
п’яте місце – у студентів другого курсу); як мотив
наслідування (сьоме місце – у студентів першого і
третього курсів, шосте місце – у студентів другого
курсу); як процесуальний мотив (восьме місце – у
студентів першого і третього курсів, дев’яте місце –
у студентів другого курсу); як мотив комфортності
(восьме  місце – у студентів першого і другого курсів,
дев’яте місце –  у студентів третього курсу).

Таблиця 3
Рейтинг мотивів, що характеризують ставлення
студентів Запорізького національного технічного
університету до занять фізичним вихованням
№ 
п/п Мотив 1  

курс 
2  
курс 

3  
курс 

1 Фізичного вдосконалення  1 2 4 
2 Дружньої солідарності  6 5 6 
3 Необхідності  

відвідування занять  
5 1 1 

4 Суперництва 4 7 5 
5 Наслідування 7 6 7 
6 Намагання досягнути  

спортивних результатів  
2 3 2 

7 Процесуальний 8 9 8 
8 Ігровий  3 4 3 
9 Комфортний 8 8 9 
 

Висновки.
1. Ставлення до фізичної культури як

цінності повинно розглядатися студентами вищих
технічних навчальних закладів через потреби, інте-
реси, мотиви, цінності й установки особистості.
Ставлення до цінностей фізичної культури в сукуп-
ності своїх компонентів служить стрижневою пси-
хологічною характеристикою діяльності майбутнь-
ого фахівця,  виявляється в  спрямованості
особистості як найбільш узагальненій та інтег-
ральній характеристиці її внутрішньої активності,
що фокусує її внутрішній стан.

2. Активність завжди пов’язана з появою
тих або інших мотивів діяльності. Нами проведено
анкетування студентів за такими мотивами, що ха-
рактеризують їх ставлення до фізичного вихован-

ня: мотиви фізичного самовдосконалення, дружньої
солідарності, почуття обов’язку суперництва, на-
слідування, спортивних досягнень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем мотивації
до занять фізичним вихованням студентів технічно-
го університету.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ
ЗМІСТУ ЕЛЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТУ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-
МАРКЕТОЛОГІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ

ОСВІТИ
Ребрина Анатолій

Тернопільський національний
педагогічний університет  ім. В. Гнатюка

Анотація. В статті проаналізовані  та узагальнені особ-
ливості професійної діяльності маркетологів та їх ПВЯ
з метою розробки змісту елективного компоненту на-
вчальної програми з фізичного виховання для студентів-
маркетологів у ЗВО.
Ключові слова: особливості професійної діяльності,
ПВЯ, елективний  компонент.
Аннотация. Ребрина А. Особенности  профессиональ-
ной деятельности как основа определения содержания
элективного компонента учебной программы по физи-
ческому воспитанию для студентов-маркетологов выс-
ших учебных заведений. В статье проанализированы  и
обобщены особенности профессиональной деятельно-
сти маркетологов и их профессионально-важные каче-
ства с целью разработки содержания элективного ком-
понента  учебной программы по физическому
воспитанию для студентов-маркетологов высших учеб-
ных заведений.
Ключевые слова: особенности профессиональной дея-
тельности, профессионально-важные качества, электив-
ный компонент.
Annotation. Rebrina A. Main features of professional
activity as a ground for content determination of the elective
component of the training sillabus in physical training for
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Marketing Department students of higher education
institutions. The article gives the analysis of the generalized
peculiarities of the professional activity for marketing
specialists and their professional qualities. The aim is to
develop the maintenance of elective component of on-line
tutorial in physical education for the students of marketing
specialists in higher education establishments.
Keywords: terms of professional training, professional
important qualities, elective component.

Вступ.
Розвиток ринкових відносин та згортання

планово-адміністративної системи управління при-
вели до появи в Україні професій невідомих до цьо-
го часу для більшості її населення. В умовах ринко-
вої економіки важливим чинником успішного
функціонування вітчизняного підприємства є його
переорієнтація на засади маркетингу. Маркетинг в
наш час динамічно розвивається та перебуває в
центрі уваги науковців [11,18].

Досягнення мети і вирішення завдань фізич-
ного виховання забезпечується у закладах вищої
освіти (ЗВО) двома взаємозалежними змістовними
дидактичними компонентами: обов’язковим базо-
вим, що формує основи фізичної культури особис-
тості фахівців відповідного рівня освіти та електив-
ним [17].

Згідно рекомендацій навчальної програми
зміст елективного дидактичного компоненту спи-
рається на базовий і доповнює його з урахуванням
індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, стану
здоров’я тих, хто навчається [17]; його професійно-
прикладної спрямованості на підставі аналізу особ-
ливостей професійної діяльності та професійно-ва-
гомих якостей (ПВЯ) [13,16,18].

Отже, виявлення особливостей професійної
діяльності маркетолога та його ПВЯ є актуальним і
потребує наукового обґрунтування.

Вітчизняними та зарубіжними дослідника-
ми вивчались особливості праці та ПВЯ фахівців-
економістів для підвищення ефективності профес-
ійної  підготовки студентів економічних
спеціальностей засобами фізичного виховання. Се-
ред них: Н.Н.Завидівська (2002), С.В.Кальницький
(2003), С.М.Іванов (2004), С.І. Кириченко (1998),
Н.І.Тонков (1999), С.В. Остроуменко (1998), І.Н.
Чайкін (1999), С.В. Сергієнко (2004), Е.Маляр (2004,
2005). Проте аналіз літературних джерел засвідчив
відсутність наукових досліджень з проблеми профес-
ійної підготовки студентів-маркетологів засобами
фізичного виховання.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського національного педагогічного
університету імені В.Гнатюка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – виявити особливості

професійної діяльності маркетологів, їх ПВЯ,
здібності та схильності для визначення професійно-
орієнтованого елективного компоненту програми з
фізичного виховання для студентів-маркетологів ЗВО.

Методи дослідження: аналіз психологічної,
педагогічної, економічної літератури та інтернет –

ресурсів.
Результати дослідження.
Маркетолог – фахівець, який досліджує і

аналізує маркетингову ситуацію (співвідношення
попиту і пропозиції на ринку товарів і послуг), вив-
чає, прогнозує і формує попит на товари і послуги,
їх кількісні та якісні характеристики з урахуванням
соціально-демографічних особливостей різних
верств населення, стану та динаміки його платосп-
роможності, прибутків, смаків тощо, складає плани
заходів для проведення рекламних компаній (дає
рекомендації з рекламної політики), бере участь у
виставках готової продукції, встановлює контакт з
ринком та визначає його структуру (визначає потен-
ціал, пропонує, координує стратегію та знижує ри-
зики просування нового товару або можливості для
збільшення продажу вже відомої продукції), стиму-
лює та виявляє ефективні місця, оптимальні засоби
і час збуту та здійснення угод, вирішує питання ціно-
утворення, аналізує ціни на різні товари, контролює
їх виконання [16,18].

До функцій маркетолога входить створен-
ня образу відносно низьких цін товарів і послуг,
інформування споживача про їхні параметри, фор-
мування умов для пізнавання нових товарів, інфор-
мування споживачів про місце придбання продукції,
розпродаж, створення умов для сприятливого сприй-
няття продукції фірми. Він вивчає мотиви поведін-
ки споживачів, їх ставлення до компанії, до її про-
дуктів, проводить статистичну і аналітичну обробку
результатів опитування споживачів і спеціалістів,
вивчає рівень конкуренції, оцінює і володіє повною
інформацією фірми і конкурентів. Накопичення до-
стовірної, повної й актуальної інформації про ри-
нок дає можливість маркетологу розробляти кон-
цепції вдосконалення якості товарів і послуг,
нарощувати конкурентні переваги [11,14,16,18].

Отже, маркетингова діяльність забезпечує
надійну, достовірну і своєчасну інформацію про
ринок, структуру і динаміку конкретного попиту,
смаки і переваги покупців. Власне впровадження
концепції маркетингу в практику дає можливість
формувати раціональні виробничі програми, опера-
тивно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати
в умовах конкуренції. Сьогодні на маркетингу по-
чинається і закінчується вся діяльність фірми. Мар-
кетинг – невід’ємна частина сучасних ринкових
відносин [13,16].

Виконання обов’язків маркетолога вимагає
напруженої розумової  діяльності. Для цієї роботи
характерні значні емоційно-психічні навантаження.
Від маркетолога вимагається високий рівень інте-
лекту і культури спілкування, концентрації та
стійкості, значного обсягу та переключення уваги,
наявність оперативної, короткочасної і довготрива-
лої словесно–логічної, наочно-образної та рухової
пам’яті, дослідницька здібність [2,7,8,13,14,18].
Маркетологу необхідні добре розвинені відчуття
дрібних м’язів пальців рук, швидкість простої та
складної реакції, оперативне мислення, ініціа-
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тивність, наполегливість [2,8,13,14,18]. Для виконан-
ня професійних обов’язків важливими для маркето-
лога є: активність, кмітливість, рішучість, са-
мостійність, врівноваженість, організованість.
Бажаними характерологічними рисами визнають:
спритність, витривалість, швидкість простої та
складної реакції, дисциплінованість, уважність, вит-
римку та акуратність, здатність до обдуманого ри-
зику [2,8,11,13].

Переважну більшість робочого часу спец-
іаліст з маркетингу проводить в офісі. Проте його
професійна діяльність передбачає участь в ділових
зустрічах та консультаціях, можливими є відряджен-
ня [18]. За класифікацією Є.О Клімова, (2003) та
А.А. Бодальова (1993) професію маркетолога відно-
сять до трьох типів професій „людина-людина”
(зустрічі, бесіди, консультації) [16,18], „людина-зна-
кова система” (вивчення маркетингових матеріалів,
робота з електронно-обчислювальною технікою,
оргтехнікою) [18] та “людина-ринок” (встановлен-
ня контакту з ринком). Аналіз психологічної літера-
тури [1,3,4,5,6,9,10] та запропонована Є.О. Клімо-
вим (2003) чотириярусна класифікація професій, що
побудована на основі багатофакторного принципу
дозволили  нам  скласти формулу професії маркето-
лога: Л-Л, Л-З, Л-Р; Г,П,Д; А,Ф; П,Н,М (табл.1).

Таблиця 1
Професійна формула маркетолога

Ярус 
1  2 3 4 
Тип  Клас  Відділ  Група 

За  ознакою  

Предмета  
праці 

Цілей   
праці 

Основних   
засобів   
праці 

Умов   
праці 

Л-Л , Л -З , Л-Р  Г,П ,Д  А ,Ф  П ,Н ,М  
 Примітка: Л-Л - професія типу: людина-людина, Л-
З – людина–знакова система, Л-Р – людина-ринок;
Г – гностична (від дaвньогрець. “гнозис” – знання),
перетворювальна (П) та Д – дослідницька професія;
А – професія зв’язана із застосуванням автоматич-
них і автоматизованих систем з перевагою функціо-
нальних засобів праці (Ф); П – робота в приміщенні,
Н - в незвичайних умовах (вплив іонізуючих та не-
іонізуючих електромагнітних полів і випромінювань
та постійний акустичний шум комп’ютерної та іншої
периферійної автоматичної техніки [12,15,19]), М -
із підвищеною відповідальністю (вимушений обду-
маний ризик [18]).

Робочий день маркетолога вважається нор-
мованим, але творчий характер праці та стислі тер-
міни виконання роботи часто змушують працювати
понад 8 годин на день, а також у вихідні дні [13,18].

Для виконання професійних обов’язків мар-
кетолог повинен мати здорову  нервову та серцево-
судинну системи [2,8,13,18]. Важливою умовою ро-
боти за спеціальністю маркетолога є відсутність
порушень психіки, функціональних розладів органів
мовлення, слуху та зору.

Розлади стану здоров’я маркетологів (зах-
ворювання органів чуття, центральної нервової та
серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату)
обумовлені нервово-психічним та статичним напру-
женням, а також перевантаженістю слухового та зо-
рового аналізаторів [2,7,13,18].

Професія маркетолога висуває певні вимо-
ги до здібностей та схильностей особистості. Для
спеціаліста цієї професії важливим є гнучкість ана-
літичного мислення, креативність, вміння працювати
в команді в умовах дефіциту інформації, ресурсів та
часу, схильність до інтенсивного рівня спілкування
та встановлення швидких контактів із людьми з
різноманітних соціальних груп [1,2,8,11,13,14,18].

Для ефективного виконання професійних
обов’язків маркетологу необхідна хороша вольова
регуляція психічних процесів, добре розвинена сен-
сомоторна координація, висока швидкість сприйнят-
тя та оцінювання ситуації. Зібраність та висока зо-
середженість допоможе спеціалісту з маркетингу
досягти значних успіхів у роботі [2,18].

Так, для спеціалістів з маркетингу обов’яз-
ковим є володіння автоматизованими програмними
засобами, сучасною обчислювальною технікою, но-
вими технологіями обробки інформації. У зв’язку з
цим помітно змінюється зміст праці фахівців, що
загострює питання розвитку, збереження та зростан-
ня їх ділових якостей [4].

Висновки.
1. Несприятливим фактором роботи марке-

толога є нервово-психічне та статичне напруження,
а також перевантаженість слухового та зорового
аналізаторів. Професійна діяльність спеціаліста з
маркетингу вимагає напруженої розумової та сен-
сорної праці, емоційної стійкості.  Внаслідок його
трудової діяльності найбільше страждають від зах-
ворювань органи чуття, центральна нервова та сер-
цево-судинна  системи, опорно-руховий апарат.

2. Професійно вагомими якостями маркето-
логів є: комунікабельність, гнучкість аналітичного
мислення, креативність, оперативне мислення, опе-
ративна, короткочасна, довготривала, словесно-ло-
гічна та наочно-образна пам’ять, концентрація, об-
сяг та  переключення уваги,  ініціативність ,
наполегливість. Необхідні для виконання професій-
них обов’язків добре розвинені відчуття дрібних
м’язів пальців рук, рішучість, активність, са-
мостійність, урівноваженість, організованість, доб-
ре розвинена сенсомоторна  координація,
кмітливість. Бажаними є також: спритність, витри-
валість, швидкість простої та складної реакції, дис-
циплінованість, сміливість, уважність, витримка та
акуратність.

Перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку. Результати аналізу й узагальнення
особливостей професійної діяльності маркетологів
будуть враховані у розробці методики елективного
компоненту навчальної програми з фізичного вихо-
вання для майбутніх маркетологів у ЗВО.
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
Римик Роман

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Анотація. В статті наведено результати позитивного
впливу авторської програми ППФП учнів професійно-
технічних навчальних закладів за профілем радіотехні-
ка на їх фізичну підготовленість.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підго-
товка, фізична підготовленість, фізичні якості.

Аннотация. Римик Р. Физическая подготовленность уче-
ников профессионально-технических учебных заведе-
ний. В статьи приведены результаты положительного
влияния авторской программы ППФП учеников профес-
сионально-технических учебных заведений по профи-
лю радиотехника на их физическую подготовленность.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка, физическая подготовленность, фи-
зические качества.
Annotation. Rimik R. Physical preparedness of students of
professional technical educational establishments. In the
articles the results of the positive influencing of the author
program of the PAPP students of professional technical
educational establishments on the type of radiotrician on
their physical preparedness are resulted.
Keywords: the professional-applied physical preparation,
physical preparedness, physical qualities.

Вступ.
Кожна професія висуває специфічні вимо-

ги до фізичних і психічних якостей людини її при-
кладних вмінь і навичок. Тому, при підготовці мо-
лоді до праці у професійно-технічних навчальних
закладах необхідно поєднувати загальну фізичну
підготовку (ЗФП) із професійно-прикладною фізич-
ною підготовкою (ППФП) [1, 2].

Загальна фізична підготовка створює пере-
думови для успішної професійної діяльності фахів-
ця та опосередковано проявляється через такі чин-
ники працездатності, як стан здоров’я, рівень
фізичного розвитку та фізичну підготовленість. Тому
ЗФП є основою ППФП [3, 4].

У системі фізичного виховання учнівської
молоді чільне місце займає процес фізичної підготов-
ки. Рівень розвитку її основних компонентів (фізич-
них якостей) - сили, швидкості, гнучкості, витрива-
лості, спритності на думку багатьох дослідників
(Ареф’єв В.Г., Єдинак Г.А., Гужаловський А.А., Вол-
ков Л.В., Круцевич Т.Ю., Шиян Б.М. та ін.) у значній
мірі впливає на покращення як фізичного так і пси-
хологічного здоров’я підростаючого покоління.

Розвиток фізичних якостей є одним з основ-
них напрямків процесу фізичного вдосконалення
учнівської молоді. Рівень розвитку фізичних якос-
тей в значній мірі визначає результативність фор-
мування рухових вмінь та навичок і успішне вико-
ристання їх в різних життєвих ситуаціях, в тому числі
і професійній діяльності [5].

Низка авторів з метою забезпечення висо-
кого рівня фізичної підготовленості студентської
молоді пропонують впроваджувати в навчальний
процес з фізичного виховання нові педагогічні тех-
нології, використовувати нетрадиційні і альтерна-
тивні форми і методи роботи [6, 7].

Водночас до цих пір відсутня програма
ППФП для учнів радіотехнічного профілю, яка б
мала комплексний вплив на підвищення фізичної
підготовленості, рівня фізичного здоров’я та про-
фесійно-важливих якостей.

Робота виконана відповідно до Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2001-2005 рр. Державного ко-
мітету із питань фізичної культури та спорту Украї-
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ни за темою 2.1.6. „Комплексний підхід до вирішен-
ня завдань фізичного виховання учнівської молоді”
(номер державної реєстрації 0102U005721).

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є визначення ефектив-

ності впливу експериментальної програми ППФП
учнів професійно-технічних навчальних закладів
радіотехнічного профілю на їх фізичну підготов-
леність.

Методи досліджень: теоретичний аналіз і
узагальнення науково-методичної літератури; педа-
гогічне тестування; педагогічний експеримент; ме-
тоди математичної статистики.

Результати досліджень.
Дослідження проводились на базі ВПУ №13

м. Івано-Франківська, що здійснює підготовку учнів
за профілем радіотехніка. У дослідженні брали
участь 54 учні ІІ курсу віком 17 років, із них 30
юнаків складали експериментальну групу і 24 - кон-
трольну. Заняття у контрольній групі проводили за
традиційною методикою. В експериментальній групі
у процесі фізичного виховання реалізовувалась ав-
торська програма ППФП учнів професійно-техніч-
них навчальних закладів за профілем радіотехніка.
Формуючий експеримент тривав 19 місяців.

Визначаючи фізичну підготовленість учнів
контрольної та експериментальної груп ми прово-
дили тестування відповідно до вимог Державних
тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості

населення України. Тестування фізичної підготов-
леності дозволило визначити та оцінити рівень роз-
витку основних фізичних якостей (витривалість,
силу, прудкість, спритність, гнучкість, швидкісно-
силові здібності) використовуючи 6 стандартних
тестів: біг 3000 м, 100 м, “човниковий біг” 4х9 м,
підтягування на поперечині, стрибок у довжину з
місця, нахил тулуба.

Під впливом експериментальної програми
ППФП учнів професійно-технічних навчальних зак-
ладів за профілем радіотехніка відбулись значні по-
зитивні зміни із фізичної підготовленості у експе-
риментальній групі (Р<0,05), в учнів контрольної
групи таких змін не виявлено (Р>0,05).

Аналіз результатів обстежень за середніми
показниками розвитку рухових якостей свідчить
(табл. 1), що в учнів експериментальної групи з тес-
ту підтягування на високій поперечині, який харак-
теризує розвиток силових здібностей, приріст ре-
зультату більший ніж у контрольній групі.  У
експериментальній групі різниця результатів до і
після експерименту збільшилась на 28,8%, що є ста-
тистично достовірно (Р<0,05); у контрольній групі
на 4,6% (Р>0,05).

У тесті зі стрибка у довжину з місця, який
характеризує швидкісно-силові здібності, учні екс-
периментальної групи за період формуючого експе-
рименту покращили результат на 15,5% (Р<0,05),
учні контрольної груп на 6,1% (Р<0,05). У тестуванні

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості контрольної та експериментальної груп до і після педагогічного

експерименту

Контрольна група (24) Експериментальна група(30) 
Тестові вправи Етапи дослід 

Мх ± mх Різниця t 
Р Мх ± mх Різниця t 

Р 

Підтягування (рази) До 
Після 

7,33±0,616 
7,67±0,510 

0,34 
(4,6%) 

0,417 
>0,05 

8,96±1,053 
12,60±0,790 

3,64 
(28,8%) 

2,761 
<0,05 

Стрибки у довж. з місця (см) До 
Після 

196,46±4,088 
208,50±2,846 

12,04 
(6,1%) 

2,417 
<0,05 

209,10±5,021 
241,50±2,606 

32,4 
(15,5%) 

5,728 
<0,05 

Нахил тулуба вперед (см) До 
Після 

6,78±1,283 
5,04±0,746 

1,74 
(25,6%) 

1,178 
>0,05 

8,65±0,992 
14,33±1,070 

5,68 
(39,6%) 

3,891 
<0,05 

Біг 100 м (с) До 
Після 

15,17±0,133 
14,98±0,108 

0,19 
(1,3%) 

1,117 
>0,05 

14,53±0,246 
13,47±0,139 

1,06 
(7,9%) 

3,755 
<0,05 

Біг 3000 м (хв.) До 
Після 

13,47±0,138 
13,61±0,152 

0,14 
(1,0%) 

0,693 
>0,05 

13,85±0,139 
13,07±0,150 

0,78 
(5,9%) 

3,808 
<0,05 

Човниковий біг 
4х9 м (с) 

До 
Після 

10,52±0,151 
10,35±0,096 

0,17 
(1,6%) 

0,909 
>0,05 

11,16±0,111 
9,75±0,102 

1,41 
(14,5%) 

9,380 
<0,05 

 Таблиця 2
Оцінка фізичної підготовленості учнів контрольної та експериментальної груп до і після педагогічного

експерименту
Рівні фізичної підготовленості 

низький нижче за 
середній середній вище за 

середній високий Групи Етапи 
дослід Бал 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ До 
Після 

13,17 
13,75 

1 
1 

4,2 
4,2 

17 
17 

70,8 
70,8 

6 
6 

25,0 
25,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ЕГ До 
Після 

15,10 
25,36 

3 
- 

10,0 
- 

15 
1 

50,0 
3,3 

8 
7 

26,7 
23,3 

4 
14 

13,3 
46,7 

- 
8 

- 
26,7 
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на гнучкість, виконуючи вправу нахил тулуба, у ек-
спериментальній групі результат зріс на 5,68 см, що
збільшило результат на 39,6% (Р<0,05). У конт-
рольній групі результат покращився на 1,74 см
(25,6%), що є статистично не достовірно при Р>0,05.

Пруткість визначали за тестом у бігу на 100
м, де учні експериментальної групи у кінці форму-
ючого експерименту покращили свої результати на
1,06 с (7,9%), при (Р<0,05). У контрольній групі
різниця результатів становить 0,19 с (1,3%), що є
статистично не достовірно (Р>0,05).

Середній результат з бігу на 3000 м, який
характеризує витривалість, в учнів експерименталь-
ної групи збільшився на 0,78 хв (5,9%), що є стати-
стично достовірно при Р<0,05. У учнів контрольної
групи цей показник покращився на 0,14 хв (1,0%) і
є статистично не достовірним при Р>0,05.

За показником з човникового бігу 4х9 м, що
характеризує спритність, учні експериментальної
групи на кінець педагогічно експерименту покращи-
ли свій результат на 1,41 с (14,5%), який є статис-
тично достовірним при Р<0,05. В учнів контрольної
групи різниця показників становить 0,17 с (1,6%),
при Р>0,05.

Під впливом занять за експериментальною
програмою відбулися значні  позитивні зміни
фізичної підготовленості в учнів експериментальної
групи.

Аналіз даних таблиці 2 свідчить, що в кінці
формуючого експерименту не було виявлено учнів
експериментальної групи із низьким рівнем фізич-
ної підготовленості, до початку експерименту таких
учнів було 10,0%. На 47,7% зменшилась кількість
учнів експериментальної групи з нижчим за середній
рівень фізичної підготовленості, та на 3,4% із се-
реднім рівнем. Водночас зросла кількість учнів з
вищим за середній рівень фізичної підготовленості
на 33,4%, та 26,7% учнів цієї групи виявили висо-
кий рівень фізичної підготовленості.

Учні контрольної групи на кінець формую-
чого експерименту, не покращили свій рівень фізич-
ної підготовленості.

Висновки:
Впроваджена програма ППФП для учнів

професійно-технічних навчальних закладів радіотех-
нічного профілю в експериментальній групі дала ста-
тистично достовірний приріст результатів (Р<0,05),
за усіма показниками фізичної підготовленості.

На кінець формуючого експерименту не
було виявлено учнів експериментальної групи з низь-
ким рівнем фізичної підготовленості та на 47,7%
зменшилась їх кількість з нижчим за середній рівень
фізичної підготовленості.

Отже, одержані дані дають підставу ствер-
джувати, що розроблена нами програма ППФП учнів
професійно-технічних навчальних закладів за проф-
ілем радіотехніка позитивно вплинула на зріст фізич-
ної підготовленості учнів експериментальної групи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем ППФП

учнів професійно-технічних навчальних закладів.
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СТАН ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО Й

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Ротерс Т.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. Стаття присвячена визначенню стану рухово-
го розвитку школярів в  визначенню  стану духовного
розвитку школярів в процесі взаємодії фізичного й есте-
тичного виховання. Автор  аналізує  рівень розвитку у
школярів відчуття ритму, відчуття простору, відчуття часу
Ключові слова: духовність, дух, душа, взаємодія, ритм,
ритмічний розвиток.
Аннотация. Ротерс Т. Состояние духовного развития
школьников в процессе взаимодействия  физического и
эстетичного воспитания. Статья посвящена определе-
нию состояния духовного развития школьников в про-
цессе взаимодействия  физического и эстетического вос-
питания. Автор анализирует уровень  развития  у
школьников ощущения ритма, пространства, времени,
точности мышечных усилий совместно с овладением
красотой и выразительностью движений.
Ключевые слова: духовность, дух, душа, взаимодей-
ствие, ритм, ритмическое развитие.
Annotation. Roters T. State of spiritual development of the
schoolboys during interplay of physical and aesthetic
education. The paper is dedicated to definition of a state of
spiritual development of the schoolboys during interplay
of physical and aesthetic education. The writer parses a level
of development for the schoolboys of sensation of a rhythm,
space, time, accuracy of muscle gains together with
mastering by beauty and expressiveness of locomotions.
Keywords: confessor, spirit, douche, interplay, rhythm,
rhythmic development.

Вступ.
Сучасне українське суспільство переживає

перехідний кризовий етап свого розвитку на дюні
вельми суперечливої духовної ситуації, що характе-
ризується зневагою до гуманістичних загально-
людських цінностей, поширенням споживацької
моралі, абсолютизацією переваги матеріального над
духовним. Саме піднесення духовного формування
особистості стає необхідною умовою формування
людини нової  доби, людини ХХІ століття, від якої
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новою мірою залежить майбутня доля України.
Оновлення освітньої системи фізичної куль-

тури, її демократизація на гуманітарних засадах ви-
магають від вітчизняної педагогічної науки пошуку
нових шляхів удосконалення фізичного виховання
дітей. Тому великого значення набуває науково-пе-
дагогічне вирішення проблеми духовного розвитку.
Формування духовної культури в процесі взаємодії
фізичного виховання з естетичним як до доміную-
чого фактора для розвитку ціннісної системи шко-
лярів в  аспекті  збереження свого здоров’я.
Успішність розв’язання цієї проблеми залежить від
визначення стану духовного розвитку, духовної куль-
тури школярів в процесі взаємодії фізичного та ес-
тетичного виховання, а також від визначення ефек-
тивних засобів цієї взаємодії.

Формування духовної культури, духовний
розвиток особистості в структурі педагогіки духов-
ності  виступає складовою частиною дослідження
проблеми кваліметрії  духовності і психолого-педа-
гогічних моделей, яку проводить інститут духовно-
го розвитку людини Східноукраїнського національ-
ного університету імені Володимира Даля під
керівництвом доктора педагогічних наук, професо-
ра, член-кореспондента АПН України Г.Шевченко.

Проблема духовності особистості досліджу-
валась у роботах В.Андрущенка, С.Анісімова, В.
Барановського, І. Беха, М.Боришевського, Л.Буєвої,
С.Кримського, М.Михальченка, С.Пролєєва, О.Се-
машка та інших [1-7].

Духовний розвиток школярів спрямований
на розвиток духовності у процесі взаємодії, фізич-
ного та естетичного виховання, де духовність вис-
тупає як сутнісна якість людини.

Проте вищезазначені дослідження не вичер-
пують всіх питань формування духовності, духов-
ного розвитку, духовної культури особистості. Зок-
рема ще не знайшли достатнього вивчення питання
наукової розробки, методичного інструментарію,
вимірів стану духовного розвитку школярів у про-
цесі взаємодії фізичного і естетичного виховання.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Відповідно  до затвердження змісту робо-

ти, згідно етапів календарного плану було визначе-
но такі завдання:

Розробити інструментарій виміру стану
духовного розвитку школярів на підставі  визначення
інтересу та мотивації учнів різних вікових груп до
занять фізичною культурою та музично-ритмічних
занять у взаємодії  фізичного й естетичного
виховання.

Проаналізувати стан духовного розвитку
школярів у взаємодії  фізичного і естетичного
виховання.

Для реалізації завдань роботи було визна-
чено комплекс методів, адекватних проблемі дослі-
дження, а також віковим особливостям учнів загаль-

ноосвітніх шкіл, вчителів фізичного виховання.
Основні методи входили у групу емпірич-

них та статистичних. А саме:
Вивчення та узагальнення досвіду роботи в

загальноосвітніх школах  проводилося на підставі
педагогічного спостереження за педагогічним про-
цесом духовного розвитку у процесі взаємодії фізич-
ного виховання з естетичним. Визначалися основні
питання для педагогічного спостереження, які да-
вали можливість об’єктивно оцінити які засоби,
форми, методи використовують педагоги.

Анкетування учнів, вчителів для виявлення
інтересу і мотивів до музично-ритмічних занять у
взаємодії фізичного і естетичного виховання.
Бесіди з учнями молодших класів, які фіксувалися
на диктофон, та давали відповідь на відношення
дітей до музично-ритмічної діяльності.

Аналіз програмно-нормативних документів
з метою визначення соціального запиту у плані ду-
ховного розвитку саме у процесі фізичного вихован-
ня, знайомство з засобами, які пропонуються в про-
грамах з фізичного виховання для гармонійного
духовно-фізичного розвитку.

Тестування школярів за основними діагно-
стичними методиками, а саме: визначення відчуття
простору, відчуття часу, відчуття точності м’язових
зусиль, відчуття ритму, красу і виразність рухів, по-
стави, ходи у школярів різних вікових груп.

Статистичні методи обробки експеримен-
тальних даних для якісного і кількісного аналізу
емпіричного матеріалу, який отримано у результаті
виміру стану духовного розвитку.

Результати дослідження.
Згідно концепції дослідження, яку ми роз-

робили у 2004 році, педагогіка духовності включає
взаємозв’язок фізичного й духовного, взаємодію
фізичного й естетичного виховання учнів з 1 по 11
класи, що забезпечує цілісність і всебічність розвит-
ку особистості школяра з урахуванням сутності та
специфіки фізичного й естетичного виховання. У
цьому процесі  головним чинником виступає ритм,
ритмічний розвиток, який має суттєвий вплив на
фізичну й духовну сутність школярів, притаманність
фізичному і естетичному вихованню.

Взаємодія фізичного та естетичного вихо-
вання через ритм заснована на тому, що у школярів
розвивається ритм рухових дій і ритм музичних
сприймань на основі відчуття ритму. Фізичне та ес-
тетичне виховання школяра поєднується в єдиному
процесі ритмічного розвитку, де цілеспрямовано
виховується відчуття часу, відчуття простору, відчут-
тя точності м’язових зусиль, краса, виразність і
ритмічність рухів за допомогою музично-ритмічних
і фізичних вправ.

Згідно концепції, для вирішення завдань
другого етапу роботи ми визначили стан духовної
культури школярів у процесі взаємодії фізичного й
естетичного виховання на підставі музично-ритмі-
чної діяльності.

Дослідження мотивів занять школярів музич-
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но-ритмічною діяльністю дозволило нам зробити
висновок, що учням різних вікових груп подобається
музично-ритмічна діяльність своєю емоційністю,
можливістю висловити свої почуття, підняти настрій.
Даний висновок підтверджується результатами анкет-
ного опитування більш ніж 595 школярів 5–11 класів,
з яких 55,8% для свого фізичного та естетичного вдос-
коналення обрали уроки ритміки й аеробіки замість
уроків фізичної культури. Бесіда зі школярами мо-
лодших класів (415 осіб) з записом відповідей на дик-
тофон показала, що 98,2% подобається виконувати
різні види рухів під музику.

Учні різних класів віддають перевагу су-
часній, швидкій, ритмічній музиці (90,7%). Виконан-
ня різноманітних вправ під ритмічну музику викли-
кає в них почуття радості (32%), почуття емоційного
підйому (60%), насолоди – (8%), що має велике ес-
тетичне значення.

Однак у школах уроки фізичної культури
вкрай рідко проводяться з музичним супроводом (від
1,8% до 7,4% за результатами відповідей учнів за-
гальноосвітніх шкіл). Тільки в приватних школах на
уроках фізичної культури (88,2%) використовуєть-
ся музика, а також вводяться уроки ритміки, аероб-
іки, хореографії з 1 до 11 класу.

Визначаючи вихідний рівень ритмічного
розвитку за основними діагностуючими методика-
ми (на прикладі типової загальноосвітньої школи №
12 – 249 шк.), ми констатували, що відчуття ритму в
учнів 1–3 і 5–7 класів погане, а у школярів 8–9 і 10–
11 – задовільне. Відчуття простору відповідає в 1–
3, 5–7, 10–11 класах задовільному рівню, а в 8–9 –
поганому. Відчуття часу в молодших школярів та
школярів 8–9 і 10–11 класів – добре, а у 5–7 класах
– задовільне.

Естетичною характеристикою відчуття про-
стору, відчуття часу, відчуття точності м’язових зу-
силь є постава і хода. Показники відчуття точності
м’язових зусиль у початкових та старших класах
погані, в 5–7 – добрі і в 8–9 задовільні. Показники
нормальної постави мають 53,2% школярів молод-
ших, середніх і старших класів. При цьому в хлоп-
чиків показники нормальної постави вищі, ніж у
дівчаток, і тільки до 10–11 класу показники нормаль-
ної постави у дівчат досягають показників хлопців.
Приймати красиве положення тіла  відповідно до
естетичних вимог можуть 52,6% школярів. Дослід-
ження стану ходи в школярів усіх вікових груп по-
казало, що вмінням правильно пересуватися волод-
іють у 1–3 класі 37,7%, в 5–7 – 45,3%, в 8–9
відповідно 53,2% і в 10–11 класі 45,7%. Основним
відхиленням від правильного пересування є пара-
лельна і косолапа хода. Придавати ході естетичне
забарвлення, рухатися красиво, передаючи при цьо-
му певні почуття, в 1–3 класах можуть 58,8% , в 5–7
класах – 46,7%, в 8–9 класах – 46,3% і в 10–11 кла-
сах хода відповідає естетичним вимогам у 46,5%
школярів. Опитування школярів молодших, середніх
і старших класів про те, як потрібно красиво і доц-
ільно рухатись, показало, що всі 100% опитаних не

мають на це чітких уявлень. Школярам усіх вікових
груп притаманна мала виразність рухів або її
відсутність (81,4%). Оскільки саме виразність рухів
є показником естетичного виховання, то можна зро-
бити висновок про низький рівень естетичного ви-
ховання на уроках фізичної культури. Дані показни-
ки свідчать про погане володіння технікою
танцювальних вправ, про відсутність гармонії рухів
і музики та слабке відображення почуттів у русі.

Узагальнюючи наведені дані, можна резю-
мувати, що рівень ритмічного розвитку школярів СШ
№ 12 потребує корекції в плані його підвищення.

Вивчення стану ритмічного розвитку шко-
лярів у практиці загальноосвітніх шкіл (за даними
педагогічних спостережень СШ № 26, 38, 14, 17, 48,
7, 5, 12 м. Луганська) дозволив зробити такі виснов-
ки: на уроках фізичної культури в молодших класах
музичний супровід не використовується; вчителі
дуже рідко звертають увагу на красу постави, ходи,
виразність  рухів; цілеспрямованим вихованням
відчуття ритму не займаються.

Такий висновок було зроблено стосовно
уроків фізичної культури в середніх та старших кла-
сах і вчителів цих класів. Подібний стан викладан-
ня фізичної культури було зафіксовано в школах
Луганської області.

Для більш повної характеристики стану
ритмічного розвитку у взаємодії фізичного вихован-
ня з естетичним ми провели анкетування директорів
загальноосвітніх шкіл 21 районів Луганської області
і 10 шкіл м. Луганська, вчителів фізичної культури
(350) і вчителів початкових класів (175). Результати
анкетування директорів шкіл дозволили констатува-
ти, що уроки ритміки в школах Луганської області
регулярно не проводяться. Усі 100% опитуваних заз-
начили, що основною причиною цього є те, що не
вистачає навчальних годин (45%) та фахівців (30%),
а також немає відповідної матеріально-технічної
бази (10%) та достатнього фінансування (15%).

У результаті опитування вчителів фізичної
культури ми з’ясували: 83,4% вчителів вважають, що
школярі з інтересом ставляться до вимог ритміки та
ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури і
що ритмічний розвиток школярів – важлива скла-
дова частина фізичного виховання школярів. 82,6%
вчителів фізичної культури вказали на необхідність
розв’язання завдань естетичного виховання в про-
цесі фізичного. Але бесіди на фахові теми з учите-
лями фізичної культури показали низький рівень
їхньої професійної підготовки з проблем естетич-
ного виховання в процесі викладання фізкультури.
Так, у вчителів немає чітких уявлень про красу фізич-
ного вигляду, красу і культуру рухів, красу поведін-
ки школярів. Вони погано орієнтуються у виборі
естетичних засобів і методів для формування духов-
них якостей особистості школяра (відчуттів, емоцій,
уявлень), а також у засобах ритмічного розвитку.

Внаслідок анкетування вчителів початкових
класів м. Луганська, м. Брянка, м.Краснодона, м.
Ровеньки, а також районів: Біловодського, Красно-

http://www.pdffactory.com


161

донського, Новоайдарського, Новопсковського, Пе-
ревальського, Попаснянського, Сватівського, Слав-
’яносербського, Троїцького – ми встановили, що всі
100% учителів усвідомлюють важливість ритмічно-
го розвитку молодших школярів у взаємодії фізич-
ного та естетичного виховання і, відповідно до своєї
компетентності, займаються ритмічним розвитком
на уроках фізичної культури, але уроки ритміки ре-
гулярно проводять 9,4% вчителів, зрідка – 12% і
78,6% – не проводять.

Для розв’язання завдань ритмічного розвит-
ку вчителі початкових класів використовують різні
види ходи і бігу (54,2%), танці – 12,5%, танцювальні
вправи – 37,4%, ритмічні ігри – 12,5%, вправи з пред-
метами – 8,3%. Однак, дані вправи на уроках фізич-
ної культури виконуються без музичного супрово-
ду, бо немає для цього відповідних матеріально-тех-
нічних умов. При цьому вчителі початкових класів
розуміють, що взаємодія фізичного й естетичного
виховання на уроках фізичної культури і ритміки
виявляється в умінні дітей почувати й розуміти кра-
су фізичних і музично-ритмічних вправ (41%), кра-
сиво рухатись, стояти (28%), мати гарну поставу
(16%), правильно виконувати фізичні вправи (25%).

Висновки.
Розглянуті дані свідчать про те, що в загаль-

ноосвітніх школах приділяється недостатньо уваги
ритмічному розвитку особистості школяра у взаємодії
фізичного та естетичного виховання. Цілеспрямова-
ним розвитком у школярів відчуття ритму, відчуття
часу, відчуття простору, відчуття точності м’язових
зусиль, краси і виразності рухів під музику вчителі
не займаються. Стає все більш очевидним, що ритм-
ічний розвиток особистості школяра у взаємодії
фізичного і естетичного виховання виступає складо-
вою частиною духовного розвитку школярів.

У якості перспектив подальших розвідок у
даному напрямі виступають проблеми формування
духовної культури студентів вищих технічних та
педагогічних навчальних закладів, основи якої скла-
дає духовний розвиток школярів у процесі взаємодії
фізичного та естетичного виховання.
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА
МОТИВАЦІЮ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сіренко Р.Р.
Львівський національний

університет імені Івана Франка

Анотація. Дослідження присвячене вивченню факторів,
що впливають на рухову активність та мотивацію до
занять фізичним вихованням студентів вищих навчаль-
них закладів.
Ключові слова: рухова активність, мотивація, самокон-
троль.
Аннотация. Сиренко Р.Р. Влияние двигательной актив-
ности на мотивацию к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями студентов  высших учебных
заведениях. Исследование посвящено изучению факто-
ров, которые влияют на двигательную активность и
мотивацию к занятиям физическим воспитанием сту-
дентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: двигательная активность, мотивация,
самоконтроль.
Annotation. Sirenko R.R. Influence of impellent activity
on motivation to independent employment by physical
exercises of students higher educational institutions.
Research devoted to determination of factors influencing
on impellent activity and interest to employments by
physical students education of higher sparring education
establishments.
Key words: impellent activity, interest, self-control.

Вступ.
Важливою проблемою життєдіяльності сту-

дентської молоді на сучасному етапі розвитку сусп-
ільства є збереження та зміцнення здоров’я, підви-
щення рівня розумової та фізичної працездатності,
подолання гіпокінезії, дотримання основ здорового
способу життя і ін.

Практика свідчить, що два заняття (4 го-
дини) на тиждень на перших двох курсах універ-
ситету не дозволяють забезпечити мінімальний
рівень рухової активності студентів. Тому зрозумі-
ло, що необхідність самостійних занять фізични-
ми вправами у вільний поза навчальний час, є об-
’єктивно обґрунтована.

Дані соціологічних досліджень [2, 3] та
досвід практичної діяльності свідчать, що фізкуль-
турно-спортивна активність студентів у більшості
визначається структурою їх інтересів, потреб, мо-
тивів та ціннісних орієнтацій. Однак, для більшості
студентів рівень їх розвитку у фізкультурно-
спортивній сфері обмежується, в кращому випадку,
проголошенням позитивного ставлення до занять,
реалізація ж на практиці цієї тези, зводиться до
мінімуму [4, 5].

Вивчення питання зниження рухової актив-
ності студентів та рівня здоров’я стало передумо-
вою визначення мотивації, що спонукає, або зава-
жає їм займатися фізичним самовдосконаленням.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського національного університету імені
Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
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Метою нашого дослідження стало визна-
чення факторів, що впливають на рухову активність
та мотивацію до занять фізичними вправами сту-
дентів ВНЗ.

Організація дослідження.
Студентам Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка було запропоновано
анкету, яка включала 31 запитання, пов’язане з виз-
наченням їхнього стану здоров’я, рухової активності,
ставлення до спортивних заходів, інтересу до занять
фізичними вправами, стимулів підвищення мотивації
до занять, самооцінку власної фізичної кондиції.

В анонімному анкетуванні взяло участь 300
студентів (чоловічої статі) І та ІІ курсу ЛНУ ім.
І.Франка (економічного, історичного, філософсько-
го, юридичного факультетів та факультету інозем-
них мов). Кожну групу з факультету складало 60 осіб,
репрезентативність вибору визначалась за методи-
кою Паніотто.

Результати дослідження.
Під час опитування відповіді студентів було

типологізовано й класифіковано за принципом
відношення кожної відповіді до відповідного фак-
тору. Однією з передумов визначення рухової актив-
ності нами виділено оцінку студентами власного
стану здоров’я. Дослідження показали, що 70,7 %
студентів не дотримуються режиму харчування. 64
% - недосипають, сплять менше 8 годин уночі. Че-
рез це, 8,1 % мають хронічне відчуття втоми, 53,9 %
втомлюються наприкінці тижня (11,9 %) та після
важкої роботи (42 %).

За іншу передумову визначення рухової ак-
тивності ми взяли самостійне виконання студента-
ми фізичних вправ. Дані занять самостійними фізич-
ними вправами наведено у табл.1.

Як видно з табл. 1, 72,7 % студентів займа-
ються  самостійно, хоча половина з них роблять це
не систематично. На запитання: “Як часто Ви вико-
нуєте вправи самостійно?”, розподіл відповідей був
наступним:
кожного дня – 19,2 %; коли є час – 27,4 %;
2 – 3 рази в день – 18,2 %; не виконую зовсім – 27,3 %.
дуже рідко –  7,9 %;

У порівнянні зі студентками [3], студенти
частіше займаються самостійно і роблять це регу-

лярніше (37,4% проти 33,8% дівчат). Однак, тривож-
ним є факт, що 27,3% студентів зовсім не викорис-
товують самостійні заняття для підвищення рухової
активності, а серед дівчат він становив лише 5,2%.

Результати ранжування фізичних вправ, які
студенти використовують для самовдосконалення
наведені в табл. 2.

Студенти впевнені, що 28,9 % з них бракує
витривалості, щоб відчувати себе гармонійно роз-
винутою людиною, 20,2 % - гнучкості, 16,9 % -
сили,  швидкості й спритності – по 5,7 %, 3,7 % -
координації.

Визначення особистої рухової активності по-
казало, що 74,2 % студентів вважають свою рухову
активність вищою за 50 %. Це суб’єктивне тверджен-
ня підкріплюється аналізом режиму роботи студентів:
45,1 % - перше місце відводять різним пересуванням,
а у 26,7 % переважає робота сидячи.   Загалом у сту-
дентів досить висока рухова активність й за даними
пройдених за день кілометрів: до 5 км проходять 27,3
%, 5–10 км – у 28,4 %, 10–15 км – 13,3 %.

74 % респондентів вважають свою фізичну
працездатність високою, 21,7 % - середньою (тобто
визначають її як 40–60 % від максимуму), 4,3 % -
низькою. Щодо розумової працездатності, то її юна-
ки оцінюють дещо нижче, ніж фізичну: 31,2 % - як
високу, 56,5 % - вищою за середню, 12,3 % -серед-
ньою (40–60 % від максимуму).

Для визначення факторів, що впливають на
мотивацію студентів до занять фізичними вправа-
ми, ми з’ясовували, якими їм запам’яталися уроки
фізичної культури зі шкільних років. Їх визнали ціка-
вими – 47,7 % респондентів, нецікавими – 8 %, ви-
сокоемоційними – 22,2 %, низько емоційними – 5,5
%, однотипними – 17,6 %.

Загалом, відповіді студентів свідчать про
їхнє усвідомлення потреби занять фізичними впра-
вами, 85 % визнають за потрібне продовжувати за-
няття, коли фізичне виховання не буде обов’язковою
дисципліною. Більшість респондентів (67,2 %) са-
мостійно дбають про покращення свого фізичного
стану, 8,2 % - спонукають приклади кращих спорт-
сменів, 5,7 % - друзі. Високі показники самосвідо-
мості спостерігалися також дослідниками В.М. Ко-
рягіним та О.А.Череповською [1] під час проведення

В ід п о в ід і  (  %  )  З а п и т а н н я  
т а к  н і  ін к о л и  

1 .  Ч и  в и к о н у є т е  с а м о с т ій н о  ф із и ч н і  в п р а в и ?  
2 .  Ч и  р о б и т и  В и  р а н к о в у  г іг іє н іч н у  г ім н а с т и к у ?  

3 6 ,3  
3 9 ,1  

2 7 ,3  
6 0 ,9  

3 6 ,4  
-  

 т а к  н і  п о т р е б у ю  ін ф о р м а ц і ї  
3 .  Ч и  в и с т а ч а є  В а м  з н а н ь  і  м е т о д и ч н о г о   
з а б е з п е ч е н н я  д л я  с а м о с т і й н и х  з а н я т ь  ф із и ч н и м и   
в п р а в а м и ?  

 
4 4 ,2  

 
1 9 ,8  

 
3 6  

 

В п р а в и  В ід п о в ід і  
( % )  

В п р а в и  В ід п о в ід і  
( % )  

Р у х л и в і  т а  с п о р т и в н і  і г р и   2 8 ,2  В п р а в и  н а  г н у ч к і с т ь  1 4 ,5  
В п р а в и  н а  р о з в и т о к  с и л и   2 8 ,1  Г ім н а с т и ч н і  к о м п л е к с и  8 ,1  

Б і г   1 6 ,3  Т у р и с т и ч н і  п о х о д и  4 ,7  
 

Таблиця 1
Активність студентів, щодо самостійного виконання фізичних вправ

Таблиця 2
Фізичні вправ, які студентки використовують для самовдосконалення
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опитування студентів національного університету
“Львівська політехніка”.

Одним з чинників формування мотивації до
занять фізичними вправами ми визначили відношен-
ня студентів до спорту та до спортивних заходів. Роз-
поділ відповідей за цим фактором наведено у табл. 3.

Таблиця 3.
Розподіл відповідей за відношенням студентів до

спорту
Відповіді  

( % ) 
Запитання 

так ні 
1. Чи подобається Вам переглядати  
телепередачі про спорт? 
2. Чи відвідуєте Ви як глядач  
спортивні заходи? 
3. Чи берете участь у спортивних  
заходах? 

78,3 
 

66,1 
 

59,9 

21,7 
 

33,9 
 

41,1 

 
Як видно з табл. 3, студенти цікавляться

спортивними подіями, але не всі хотіли б випробу-
вати себе в змагальній діяльності.

У  зв’язку з  тим ,  що в  останні  роки
збільшується кількість студентів, які б хотіли на за-
няттях з фізичного виховання займатися конкрет-
ними видами спорту, то це питання й було постав-
лене перед ними. Розподіл видів спорту наведено
на рис. 1.

Рис.1. Розподіл зацікавленості студентів різними
видами рухової активності.

Серед дев’яти запропонованих видів рухо-
вої активності, студенти перше місце відвели
спортивним іграм – 39,1 %, друге – плаванню – 23,3
%, третє – атлетичній гімнастиці – 17,2 %.

Вивчаючи мотивацію студентів до занять,
нами було з’ясовано найважливіші фактори, що пе-
решкоджають займатися фізичними вправами. Роз-
поділ відповідей наведено на рис. 2.

Як видно з рис.2, основними факторами, що
перешкоджають займатися фізичними вправами є: не-
стача вільного часу (87 %), відсутність бажання (52,2
%), втома в процесі занять (39,1 %). Для з’ясування,
що все ж таки спонукає юнаків виконувати фізичні
вправи й відвідувати заняття з фізичного виховання,
студентам було запропоновано варіанти відповідей і
можливість обрати 3 варіанти, ранжуючи їх у поряд-

ку значущості. Студенти вбачають потребу у фізич-
них вправах, як засобу зміцнення здоров’я (73,9 %),
розвитку фізичних якостей (39,1 %) можливості фор-
мування гарної фігури (34,8 %). Четверте, п’яте та
шосте місце посіли фактори, які можна віднести до
психічної діяльності: поліпшення настрою (30,4 %),
відчуття задоволення від фізичних вправ і прагнення
особистої фізичної досконалості (по 21,7 %). Останні
місця студенти відвели складанню Державних тестів
з фізичної підготовленості (8 ранг – 8,7 %) і потребі
здачі заліку з фізичного виховання (10 ранг – 7,8 %),
що свідчить про їхню низьку значущість в усвідом-
ленні потреби займатися фізичним вдосконаленням.

Рис. 2. Фактори, що перешкоджають студентам
займатися фізичними вправами.

На нашу думку, усвідомлення потреби за-
нять не для отримання оцінки, а задля покращення
своєї фізичної кондиції - це позитивна особливість
самосвідомості сучасної молоді, що навчається у
нашому ВНЗ. Що, в свою чергу, є  стимулом само-
стійних занять.

Висновки:
1. Розробка анкети дала змогу типологізувати фак-
тори, що впливають на рухову активність та моти-
вацію до самостійних занять фізичним вихованням
студентів університету.
2. У більшості студентів достатньо висока рухова ак-
тивність, висока фізична і розумова працездатність.
Вони мають високу самосвідомість, вважають необ-
хідними самостійні заняття фізичними вправами, са-
мостійно дбають про свій фізичний стан.
3. Основними факторами, що перешкоджають зай-
матися самостійно, на думку студентів, є недо-
статність вільного часу, відсутність бажання та вто-
ма в процесі занять.

Перспективи досліджень полягають у по-
дальшому розшифрування факторів, що впливають
на рухову активність та мотивацію до занять фізич-
ними вправами студентів ВНЗ.
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ВИЯВЛЕННЯ „СИНДРОМУ ВИГОРЯННЯ” У
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Сіткар Віктор, Мельникович Богдан

Тернопільський національний педагогічний
університет імені  Володимира Гнатюка

Анотація. В статті висвітлено особливості „синдрому
вигоряння” у професійній діяльності вчителів фізичної
культури. Наведено експериментальні дані цього фено-
мену у вчителів різного фаху за субшкалами „емоційне
виснаження”, „деперсоналізація”, „редукція особистих
досягнень”.
Ключові слова: адаптація, деформація, вчитель фізичної
культури, професійний розвиток, синдром вигоряння.
Аннотация. Ситкар В., Мельникович Б. Выявление „син-
дрома выгорания” в профессиональной деятельности
учителей физической  культуры. В статье раскрывают-
ся особенности психического выгорания в профессио-
нальной деятельности  учителей физической культуры.
Наводятся экспериментальные данные этого феномена
в учителей разных предметов за субшкалами „эмоцио-
нальное выгорание”, „деперсонализация”, „редукция
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Вступ.
Професійний розвиток – досить складний

процес, який має циклічний характер; людина не
тільки вдосконалює свої знання, уміння і навички,
розвиває професійні здібності, але може відчувати
і негативний вплив цього процесу. Такий вплив при-
зводить до появи різних деформацій і станів, які
понижують не тільки професійні успіхи, але і не-
гативно проявляються в „непрофесійному” житті.
У зв’язку з цим можна вести мову про висхідну
(прогресивну) і нисхідну (регресивну) стадії про-

фесійного розвитку.
На думку В. Дружініна [3, 425], як правило,

праця позитивно впливає на людину та її особистісні
особливості. Проте професійний розвиток може
мати і нисхідний характер. Негативний вплив про-
фесії на особистість може мати частковий або по-
вний характер. Частковий регрес професійного роз-
витку стосується якогось одного його елемента.
Повний регрес означає, що негативні процеси заче-
пили окремі структури психологічної системи діяль-
ності, призводячи до їх порушення, що може знизи-
ти ефективність виконання. Ознакою негативного
впливу професії є поява різних професійних дефор-
мацій або специфічних станів, наприклад, психіч-
ного вигоряння.

Слово „деформація” (від лат. deformatio -
викривлення) означає зміни фізичних характеристик
тіла під впливом зовнішнього середовища. Під про-
фесійною деформацією розуміють будь-яку зміну, яка
викликана професією, що настає в організмі, і яка
набуває стійкого характеру [1]. Деформація розпов-
сюджується на всі сторони фізичної і психічної орган-
ізації людини, які змінюються під впливом професії.
Цей вплив має досить негативний характер, що
підтверджується прикладами, які наводять дослідни-
ки (викривлення осанки та близорукість у службовців-
канцеляристів тощо). Професійна деформація може
призвести до утруднень у повсякденному житті та
зниження ефективності праці.

Сьогодні існує багато різних підходів до
опису психічного вигоряння, які об’єднуються у три
великі категорії залежно від джерела його виник-
нення [2].

Представники інтерперсональних підходів
убачають традиційну причину вигоряння в асиметрії
стосунків між працівниками і клієнтами, що підкрес-
лює важливість міжособистісних взаємостосунків у
виникненні вигоряння. Зокрема, К. Маслач вважає,
що основною причиною вигоряння є напружені сто-
сунки між клієнтами і працівниками. Психологічна
небезпека таких взаємостосунків полягає у тому, що
професіонали мають справу з людськими проблема-
ми, що містять негативний емоційний заряд, який
важким тягарем лягає на їх плечі.

Серед індивідуальних підходів найбільш
популярним є екзистенційний підхід, основним
представником якого є А. Пайнс. На її думку, виго-
рання з найбільшою ймовірністю виникає у праців-
ників соціальної сфери з високим рівнем домагань.
Коли високо мотивовані спеціалісти ототожнюють
себе зі своєю роботою і вважають її високозначи-
мою і суспільно корисною, зазнають невдач у до-
сягненні своїх цілей і відчувають, що не здатні вне-
сти вагомого вкладу, вони вигорять. Робота, яка була
змістом життя для індивіда, викликає у нього розча-
рування, розвиток якого і призводить до вигоряння.

На відміну від вищеназваних підходів,
організаційний підхід фокусує свою увагу на факто-
рах робочого середовища як головних джерелах ви-
горяння Такими чинниками вважають великий об’єм
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роботи і передусім її рутинний компонент, звужена
сфера контактів з клієнтами. Не звертаючи уваги на
наявність різних підходів, усі дослідники цього фе-
номену єдині в такому.

Психічне вигоряння – це синдром, який
містить в собі емоційне виснаження, деперсоналі-
зацію і редукцію професійних досягнень. Під емоц-
ійним виснаженням розуміється почуття емоційної
спустошеності і втоми, яке викликано власною ро-
ботою. Деперсоналізація пропонує цинічне ставлен-
ня до праці та об’єктів своєї праці. Зокрема, в соц-
іальній сфері  деперсоналізація передбачає
нечуттєве, негуманне ставлення до клієнтів, які при-
ходять для лікування, консультації, одержання осві-
ти та інших соціальних послуг. Зрештою, редукція
професійних досягнень це виникнення у працівників
почуття некомпетентності в професійній сфері, ус-
відомлення неуспіху в ній.

Цей феномен є професійним. Якоюсь мірою
він відображає специфіку роботи з людьми – про-
фесійну сферу, в якій був уперше виявлений. Вод-
ночас дослідження останніх років дали підстави
суттєво розширити розповсюдження, в тому числі і
професії, які не пов’язані зі соціальною сферою.

Такий феномен є незворотнім. Виникнув-
ши в людини, він продовжує розвиватись, і можна
тільки певним чином загальмувати цей процес. Дос-
лідження показують, що короткотривалий відхід від
праці тимчасово знімає дію вигоряння, проте після
поновлення професійних обов’язків воно повністю
відновлюється.

Інтерес до синдрому „психічне вигоряння”
у професійній діяльності педагогів, тренерів, ме-
неджерів виник у зарубіжній психології в 1970-і рр.,
і до сьогодні ця проблема широко вивчається в кон-
тексті впливу професійних стресів на особистість
спеціалістів.

Існують різні визначення „вигоряння”, про-
те в найбільш загальному вигляді воно розглядаєть-
ся як довготривала стресова реакція або синдром,
який виникає внаслідок тривалих професійних
стресів середньої інтенсивності. У зв’язку з цим
синдром „психічне вигоряння” (burnout) позначаєть-
ся деякими авторами поняттям „професійне виго-
ряння”, що дає змогу розглядати це явище в аспекті
особистісної деформації професіонала під впливом
тривалого професійного стажу роботи за однією і
тією ж спеціальністю.

Синдром „вигоряння” найбільш є характер-
ним для представників комунікативних професій, у
тому числі для всіх категорій педагогів, спортивних
керівників, менеджерів команд, старших тренерів,
тих, що виконують функції управління персоналом
спортивних споруд та організацій. Дослідження по-
казують, що ключову роль в синдромі „вигоряння
відіграють емоційно затруднені або напружені сто-
сунки між учителем та учнем, тренером і кваліфіко-
ваними спортсменами, між лікарем і важкими хво-
рими, стосунки між керівником і підлеглими в
конфліктних ситуаціях або при несприятливому
„психологічному кліматі” в трудовому колективі.

Найбільш яскраво синдром „вигоряння”
проявляється у тих випадках, коли комунікації об-
тяжені негативною емоційною насиченістю або ког-
нітивною складністю як це часто буває у тренерів у
тривалих і відповідальних спортивних турнірах та
змаганнях їх команд і учнів з невизначеністю на
кінцевий успіх, але з високими домаганнями на ньо-
го.  Імовірність появи проблеми „вигоряння”
збільшується в міру зростання частоти і тривалості
контактів руйнівної або дратівливої емоційно-пси-
хологічної природи. Відповідним чином „вигорян-
ня” співвідноситься і з кількістю, і з якістю міжосо-
бистісних контактів, які професіонал мав зі своїми
учнями, підлеглими, клієнтами, підопічними тощо.

Формулювання цілей статті.
Ціллю нашого дослідження є виявлення

психолого-педагогічних аспектів адаптації людини
до фізичних навантажень У нашому дослідженні ми
цікавилися регресивною стадією професійного роз-
витку особистості, зокрема виявлення особливостей
психічного вигоряння у вчителів фізичної культури.

Результати дослідження.
Сьогодні найбільш розповсюдженою є

трьохкомпонентна модель синдрому „вигоряння”
американських дослідників К. Маслач і С. Джексон.
Відповідно до цієї моделі „вигоряння” розуміється як
синдром емоційного виснаження, деперсоналізації і
редукції особистісних досягнень. Емоційне висна-
ження розглядається при цьому як основна складова
„професійного вигоряння” і проявляється в знижено-
му емоційному фоні, байдужості або емоційному пе-
ренасиченні. Друга складова – деперсоналізація –
проявляється в деформації стосунків з іншими людь-
ми – в уникненні „зайвих” контактів і компаній, у
підвищеній залежності від вищого керівництва та
окремих осіб, у загостреному негативізмі, критич-
ності, прагматизмі і цинізмі в ставленнях до людей, у
відмові від минулої дружби і обмеженні кола спілку-
вання. Третій компонент „вигоряння”– редукція осо-
бистих досягнень – може проявлятись або в тенденції
до негативного оцінювання самого себе, своїх про-
фесійних досягнень і успіхів, у негативізмі і песимізмі
стосовно своїх службових досягнень та можливос-
тей подальшого професійного росту, або в редуку-
ванні власної гідності, в обмеженні своїх можливос-
тей і обов’язків стосовно до інших.

Проведені нами у 2004-2005 рр. досліджен-
ня „синдрому вигоряння” у професіях системи „лю-
дина-людина” за методикою МВІ [4 152] серед пред-
ставників педагогів дали можливість виявити рівні
„вигоряння” за субшкалами виснаження, деперсо-
налізації та редукції особистих досягнень (табл. 2).
Дослідження проводились у групах учителів, які
вказані в табл 1. У дослідженні брали участь 181
обстежуваний (127 – жінок, що становить 70,1% від
числа всіх досліджуваних і 54 – чоловіки, - відпові-
дно 29,9%), які навчалися на курсах підвищення
кваліфікації у Тернопільському обласному комуналь-
ному інституті післядипломної педагогічної освіти
(2004-2005 рр.)
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Таблиця 1
Показники кількісного складу вчителів

Кількість Вчителі (фах) 
Чоловіки Жінки 

1. Фізики та астрономії 6 (11,16 %)* 10 (7,9 %)* 
2. Обслуговуюча праця 1 (1,86 %)* 16 (12,64 %)* 
3. Біології 0 11 (8,69 %)* 
4. Історії 8 (14,88 %)* 14 (10,06 %)* 
5. Музики 12 (22,32 %)* 8 (6,32 %)* 
6. Зарубіжної літератури 1 (1,86 %)* 16 (12,64 %)* 
7. Християнської етики 7 (13,02 %)* 47 (37,13 %)* 
8. Фізичної культури 19 (35,34 %)* 5 (3,95 %)* 
Всього 54   (29,9 %) 127    (70,1%) 
  * - число відсотків від загальної кількості чоловіків

(54) та жінок (127).

Аналіз одержаних результатів субшкали
емоційного виснаження у вчителів різних профілів
показує, що діапазон кількісного вираження (загаль-
не середнє) коливається у чоловіків від 20,6 (вчи-
телі християнської етики) до 26,8 (вчителі музики),
а у жінок ці ж показники коливаються від 23,5 (вчи-
телі фізичної культури) до 28,5 (вчителі зарубіжної
літератури). Орієнтуючись на рівні вигоряння за
американською вибіркою [4, 154] одержані показ-

ники у вчителів фізичної культури, які характеризу-
ють чоловіків та жінок, розмістились в межах діа-
пазону, що характеризується як середній рівень.

Активна інтелектуалізація професійної сфе-
ри, посилення ролі мисленнєвої діяльності, вольової
діяльності в роботі педагога, що вимагають постійно-
го аналізу та прийняття оперативних рішень у різно-
манітних ситуаціях шкільного, життя, зумовлюють
дискомфорт у психоемоційній сфері, стресовий син-
дром. Професія педагога належить до групи стресо-
генних, що вимагають від нього великих резервів,
самовладання і саморегуляції. Як свідчать дані бага-
тьох наукових досліджень, результати наших власних
спостережень та опитування вчителів, стресогенни-
ми для останніх є непорозуміння з учнями, колегами
по роботі, незадоволення результатами праці педа-
гогів з боку адміністрації, домашні негаразди. А якщо
до цього додати ще низьку заробітну плату, погані
житлові умови, матеріальні нестатки тощо, то все це
може призвести до невротичних, розладів, різноман-
ітних порушень у психічній сфері. На цій основі роз-
виваються психосоматичні хвороби (гіпертонія,
інфаркт міокарда, гастрит, виразкова хвороба, ішем-
ічна хвороба серця, порушення ендокринної систе-
ми, судинні захворювання мозку тощо [5]. Ці тверд-

ження були перевірені завдяки проведеному анкету-
ванню вчителів фізичної культури.

Аналіз анкетування щодо задоволеності
вчителів своєю педагогічною діяльністю [1], яке
проводилось на курсах підвищення кваліфікації вчи-
телів фізичної культури вищеназваного інституту в
2005 році, дав підстави з’ясувати, що з 24 учителів
(19 чоловіків і 5 жінок, табл. 4) 23 з них задоволені
своєю професією. Лише 1 чоловік (4,16%), з педа-
гогічним стажем 7 років, зазначив, що незадоволе-
ний вибором професії (табл. 3-4).

Аналізуючи показники субшкали деперсона-
лізації (табл.5), у чоловіків виявлено, що їх діапа-
зон знаходиться в межах від 7,5 (вчителі християнсь-
кої етики, у вчителів фізичної культури він становить
- 7,84) до 12 (вчителі зарубіжної літератури), що
вважається середнім рівнем згідно зі шкалою рівнів
американської вибірки [11, 154], а у жінок ці показ-
ники містяться в межах від 8,1 (вчителі фізичної
культури), що є найнижчим показником усієї вибір-
ки обстежуваних, до 11,7 (вчителі біології), що є теж
середнім рівнем за даними американської вибірки
(див. табл. 5).

Таблиця 3
Кількісні показники респондентів

Стаж (років) до 5  
років 

6-10 11-15 16-20 20-25 Більше  
25 років 

Чоловіки 1 12 1 1 - 4 
Жінки 2 1 - - 2 - 
Всього (24 уч.) 3 13 1 1 2 4 
 Стосовно даних, які характеризують редук-
цію особистих досягнень вчителя зауважимо, що ці
показники у чоловіків учителів фізичної культури
знаходяться в діапазоні верхньої межі низького рівня
(31,9), а в жінок цей показник становить 30,3, що
відповідне низькому рівню. Щодо даних, які харак-
теризують ці показники у чоловіків всієї вибірки об-
стежуваних, то вони розмістились у діапазоні від 30,6
(історики) до 42 (вчителі зарубіжної літератури). По-
рівняно з даними американської вибірки це в межах
від низького рівня до високого. У жінок ці дані коли-
ваються від 28,5 (біологи) до 34,2 (вчителі музики).
Порівнюючи дані вчителів фізичної культури з по-
казниками рівнів американської вибірки вони потрап-
ляють до верхньої межі низького рівня, див. табл. 6.

Висновки.
У дослідженнях цього синдрому в учителів

відзначається, що в певні періоди професійної діяль-
ності у них можлива поява стану „виснаження”, „ви-

Таблиця 2
Емоційне виснаження

Б іо л о г ія  І с то р ія  М узи к а  З а р уб іж н а   
Л іт е р а т у р а  

Х р и с ти я н с ь к а  е т и к а  В ч и те л і  ф із к у л ь т . С таж ,  Ф ах  

Ч .  Ж . Ч . Ж .  Ч . Ж .  Ч .  Ж .  Ч .  Ж . Ч .  Ж . 
0 -5  р .  -  -  1 8 ,5  2 4  1 9  2 3  -  2 8 ,5  2 0 ,7  2 5 ,4  1 6  2 0 ,5  

6 -1 0  р . -  -  2 1  2 6  2 6  2 3 ,3  2 5  3 1  1 9  2 4 ,2  2 0 ,1 -  2 5 -  
1 1 -1 5  р .  -  2 9  2 2 ,3  3 0  2 5  2 9 ,3  -  2 4 ,7  2 2  2 5 ,2  2 4   
1 6 -  2 5  р .  -  2 4 ,5  3 1  2 9 ,6  3 1  -  -  3 0  -  2 7 ,5  2 9 -  2 5  

2 6  і  >  -  2 5 ,4  -  2 6  2 7  -  -  3 3  2 1  2 5 ,5  2 6 ,8   
С ер е д н є  -  2 6 ,5  2 3 ,2  2 7 ,1  2 6 ,8  2 5 ,2  2 5  2 8 ,5  2 0 ,6  2 5 ,5  2 3 ,4  2 3 ,5  
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горяння” як результату душевної, психічної перевто-
ми.

Таблиця 4
Кількісні показники анкети задоволеності вчителя
фізичної культури своєю педагогічною діяльністю

Чоловіки Жінки Запитання анкети 
так ні так ні 

1 Чи задоволені ви вибором своєї  
професії? 

18 1 5 - 

2 Чи задоволені ви ставленням до  
предмета: 
а) учнів; 
б) їхніх батьків; 
в) адміністрації школи; 
г) педагогічного колективу?  

 
 

15 
9 

11 
10 

 
 

4 
10 
7 
9 

 
 

5 
3 
4 
3 

 
 
- 
2 
1 
2 

3 Що Вас не задовольняє в роботі? 
а) одноманітність; 
б) неможливість проявляти творчість; 
в) даремність своєї праці; 
г) роз’єднаність інтересів з колегами  
по роботі; 
д) велика витрата часу на оформлення 
документації; 
е) погана матеріальна база. 

 
4 
5 
4 
2 
 

9 
 

16 

 
 

 
1 
2 
2 
3 
 

3 
 

3 

 

4 Який аспект у професійній підготовці  
Вас найбільше задовольняє? 
а) методичний; 
б) теоретичний; 
в) практичний (техніка володіння  
вправами); 
г) фізичні кондиції; 
д) уміння спілкуватись; 
е) організаційний. 

 
 

9 
4 
 

11 
8 
8 
6 

  
 

5 
4 
 

3 
1 
3 
3 

 

5 Чи задоволені Ви результатами  
своєї роботи? 
а) фізичним розвитком учнів; 
б) успішністю; 
в) зниженням захворюваності учнів; 
г) спортивними досягненнями школи. 

 
 

9 
3 
7 
8 

  
 

4 
3 
2 
3 

 

6 Чим задовольняє Вас місце роботи? 
а) заробітною платою; 
б) близькістю від місця проживання; 
в) психологічним кліматом у  
педагогічному колективі. 

 
0 

11 
 

11 

  
0 
1 
 

4 

 

 

Стан педагога характеризується зникненням
гостроти почуттів і переживань, негативним  став-
ленням до партнерів, з якими вони спілкуються, ви-
никненням конфліктів, пригніченим настроєм, втра-
тою людиною уявлень про цінність життя, коли все
стає байдужим. Встановлено, що для працівників
освітніх та інших професій, функції яких пов’язані з
наданням допомоги іншим, уже на четвертому році
роботи стає характерним стомлення від постійної
потреби щось видавати: вчити, лікувати, консульту-
вати. Виявлено і так званий період „педагогічної  кри-
зи”, що настає в учителя після 10-15 років роботи [2].
Аналіз одержаних нами показників підтверджує по-
ложення про „педагогічну кризу” (табл.2, 5-6).

Основними суперечностями, які виклика-
ють цю кризу, є: 1. Прагнення педагога використати
нові досягнення науки і неможливість їх реалізува-
ти у стислі терміни; відсутність віддачі від учнів;
невідповідність очікуваного результату з фактичним.
2. Вироблення улюблених прийомів, шаблонів у ро-
боті й усвідомлення того, що треба змінювати ситу-
ацію, яка склалася, але як змінювати - невідомо. 3.
Можливість ізоляції вчителя у педагогічному колек-
тиві, коли його пошуки, інновації не підтримуються
колегами, адміністрацією, що викликає почуття три-
воги, самотності, зневіри у собі. У чоловіків, учи-
телів фізичної культури за всіма трьома субшкала-
ми виявлено нижчі від колег-жінок показники рівнів
вигоряння. Проте як у чоловіків, так і в жінок вони
є в межах однакових рівнів.

Перспективи подальших досліджень. Розг-
ляд сутнісних характеристик та чинників, які призво-
дять до „емоційного вигоряння” вчителів, сприяти-
ме, на нашу думку, підвищенню професійної ерудиції
й компетентності практичних психологів та допомо-
же їм у разі потреби правильно розібратися у про-
блемі, щоб надати їм кваліфіковану допомогу [5]. У
вчителів потрібно формувати установку, що синдром

Таблиця 5
Деперсоналізація

Б іо л о г ія  І с т о р ія  М у зи к а  З а р у б іж н а  
л іт е р а т у р а  

Х р и с т .  е т и к а  В ч и т е л і  ф із к у л ь т .  С т а ж ,  Ф а х  

Ч .  Ж .  Ч .  Ж .  Ч .  Ж .  Ч .  Ж .  Ч .  Ж .  Ч .  Ж .  
0 - 5  р .  -  -  8  6  1 0 ,5  1 0 ,5  -  1 1 ,5  6  9 ,6  5  6 ,5  

6 -1 0  р .  -  -  5  8 ,6  1 0 ,6  1 1 ,3  1 2  1 6  8  1 0 ,6  7 ,2  8  
1 1 - 1 5  р .  -  8  7 ,6  1 4  1 0  9 ,3  -  1 0 ,5  7  7 ,5  8 ,5 -  -  
1 6 -  2 5  р .  -  1 1 ,5  2 0  1 1 ,6  1 1  -  -  8 ,1  -  8 ,7  8  7 ,5  

2 6  і  >  -  1 4 ,8  -  9  1 4  -  -  1 2  9  8  1 0 ,5 -  -  
С е р е д н є  -  1 1 ,7  1 0 ,1  9 ,8  1 0 ,6  1 0 ,4  1 2  1 0 ,6  7 ,5  8 ,9  7 ,8  8 ,1  

 Таблиця 6
Редукція особистих досягнень

Б іологія  Істор ія  Музика  Зарубіж на   
л ітература 

Христ . етика  Вчителі фізкульт . Стаж , Фах  

Ч  Ж . Ч . Ж . Ч . Ж . Ч . Ж . Ч . Ж . Ч . Ж . 
0-5  р . - - 36 24 40  33 - 33 ,5 30  35,1 29  34,5  

6 -10  р . - - 30 30,6 34 ,2 32 ,6 42  29  35  30,6 32,5- 32 - 
11-15  р . - 28,2 30 ,6 33 40  37 - 34 ,3 30  34,7 36  - 
16- 25  р . - 28,5 26 36,6 34  - - 31 ,7 - 34,6 29  24,5  
26  р . і>   - 28,8 - 39 40  - - 24 ,5 34  33  33  - 
середнє  - 28,5 30 ,6 32,2 37 ,6 34 ,2 42  32 ,6 31,8  33,8 31,9  30,3  
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„емоційного згоряння” - це наш психологічний захист.
Перші симптоми згоряння варто вважати не як на
жахливу небезпеку, що може підстерігати кожного
вчителя, а як на знак, який подається для того, щоб
захистити зростання особистості та її професійний
потенціал. Якщо у педагога є здатність до самоонов-
лення, експериментування, нового погляду на свою
особистість, предмет, який він викладає, навчальний
матеріал, з ним ніяке „емоційне згоряння” може і не
трапитись. Коли ж воно й трапиться, то він переживе
його з найменшими втратами [5].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗМИНКИ НА СУШІ В ПРОЦЕСІ

НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ ПОЧАТКІВЦІВ
Олександр Скалій, Анджей Кларович

Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка

Академія фізичного виховання, Вроцлав, Польща

Анотація. В статті автор визначає вплив розминки на
сухо під час навчання плавання на швидкість та якість
оволодіння плавальними навичками. Зроблено обґрун-
тування необхідності проведення спеціальної розмин-
ки на суші.
Ключові слова: навчання плавання, розминка на суші,
спеціальні вправи.
Аннотация. Скалий А., Кларович А. Психолого-педаго-
гические аспекты разминки на суше в процессе обуче-
ния плавания начинающих. В статье автор определяет
влияние сухой разминки во время обучения плавания
на качество и скорость овладения навыками плавания.
Обосновано необходимость проведения специальной
разминки на суше.
Ключевые слова: обучение плаванию, разминка на суше,
специальные упражнения.
Annotation. Skaliy A., Andrzej Klarowicz. Psyhology-
pedagogical aspects of warm-up on a land during training
swimming of beginners. In article author defines influence
of dry warm-up during training swimming on quality and
speed of mastering by skills of swimming. It is proved
necessity of carrying out of special warm-up on a land.
Keywords: learn of swimming, dry warm-up, warm-up on
a land, special exercises.

Вступ.
Навчання плавання пов’язане із постійним

зіткненням людини із нетиповим для неї середови-
щем. Абсолютна зміна звичної швидкості та свобо-
ди руху, додаткові сили, які діють на тіло людини у
воді, необхідність постійно слідкувати за диханням
та інше викликають не тільки різноманітні страхи, а
й іноді значно сповільнюють процес навчання [1-3,

5]. Тому спортивні педагоги активно використову-
ють усі можливі методи та засоби, які здатні нейт-
ралізувати або максимально знизити негативний
вплив та оптимізувати процес навчання. Як прави-
ло, заняття завжди умовно поділяють на 3 частини:
підготовчу, основну та заключну. Більшу частку
підготовчої частини складає розминка, яку при на-
вчанні плавання можна розпочинати як із суші так і
з води. За звичай її зміст наповнюють загальнороз-
вивальні (ЗРВ) та спеціально-підготовчі (СП) впра-
ви. Проте, далеко не всі вітчизняні та закордонні
тренери-викладачі плавання застосовують викорис-
тання підготовчої частини на суші, починаючи свої
заняття безпосередньо із завдань у воді.

Проведені нами опитування спеціалістів із
навчання плавання виявили основні причини відмо-
ви від занять на суші. 75% тренерів, які ігнорують
„суху розминку” пояснюють це економією часу. 25%
вважають, що заняття на суші незначно впливають
на ефективність засвоєння матеріалу та марнують
цінний час занять. (Особливо типовим таке пояснен-
ня є для приватних шкіл плавання). Опитані респон-
денти вказували на неможливість виконання певних
вправ на суші, а спроби їх розучування іноді приво-
дили до ефекту негативного переносу. Поряд з цим
100% опитаних вказали на необхідність проведен-
ня розминки у підготовчій частині заняття.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського національного педагогічного
університету імені В.Гнатюка.

Формулювання цілей роботи.
Визначення ролі розминки „на сухо” в про-

цесі навчання плавання і стало метою нашого дос-
лідження.

Результати дослідження.
Нами була висунута гіпотеза про те, що ви-

користання розминки „на сухо” із використанням
ЗРВ та СП значно пришвидшують процес навчання
та сприяють його ефективному засвоєнню. Дана
гіпотеза базується на наступних принципах:

1. Відомо, що якщо людина не може пра-
вильно проімітувати вправу на суші, вона  не зможе
виконати її у воді.

2. Включення у розминку СП сприяє актив-
ному ідеомоторному тренуванню, так як до момен-
ту безпосереднього виконання спеціальних вправ у
воді проходить певний період часу і в учнів є мож-
ливість обдумати та проаналізувати запропоновані
до вивчення елементи [4].

3. На суші з’являється можливість самооц-
інки та самоаналізу виконання вправ та їх  елементів,
та миттєвої корекції помилок (наприклад за допо-
могою дзеркала).

4. Відсутність впливу „ворожого” середови-
ща дозволяє сконцентруватися на якості виконання
вправи.

5. На суші відкриваються широкі можли-
вості використання засобів наочності.

6. Спектр ЗРВ на суші значно більший ніж
у воді.
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В процесі дослідження нами було проведе-
но педагогічний експеримент, із групами  учнів 7-8
років, які не вміли плавати. Група „А” (12 учнів) –
навчалася плавати без розминки „на суші”, проте із
активною розминкою у воді із застосуванням ЗРВ
та СП. Заняття групи „В” (13 учнів) включали роз-
минку  на суші (ЗРВ + СП) та навчальні завдання у
воді. На суші учні виконували імітацію вправ, які
будуть виконувати у воді –  вихідні положення,
„зірочки”, „поплавочки”, імітація роботи ногами та
руками при плаванні кролем на грудях, гребків, іміта-
ція дихання, тощо, та загальнорозвиваючі вправи.
Зміст занять у воді груп „А” і „В” не відрізнявся.
Загальна тривалість занять груп „А” і „В” складала
60 хв 3 рази на тиждень. Група „А” займалася у воді
60 хв, група В – 15 хв на суші та 45 хв у воді.  Експе-
римент тривав протягом 1 місяця (12 занять).

По закінченні експерименту нами було про-
ведено тестування з метою визначення оволодіння
рівнем плавальних навичок (рис. 1). Для цього уч-
ням було запропоновано виконати наступні вправи:
- „поплавок” із затримкою дихання на 10 с,

(тест1);
- „зірочка” із затримкою дихання на 10 с. (тест2);
- ковзання на грудях на максимальну довжину

(тест 3);
- ковзання на спині на максимальну довжину

(тест 4);
- робота ногам кролем на грудях з дощечкою 15

м на техніку (тест 5);
- пропливання кролем на грудях 15 м на техніку

(тест 6);
- виконання стрибка у воду із положення сидячи

з подальшим ковзанням на довжину (тест 7);
- виконання комбінації: ковзання на грудях 4 с

– „зірочка” на грудях 4 с – „поплавок” 4 с. (тест
8).
Кожен із тестів оцінювався за 10-ти баль-

ною шкалою. Оцінювалася якість виконання впра-
ви, чіткість рухів, довжина подоланої дистанції, час
виконання.

В результаті експерименту було виявлено,
що якість виконання спеціальних плавальних вправ
у експериментальній групі „В” була дещо вищою,
ніж у контрольній групі „А” (рис. 9), за виключен-
ням тесту де передбачався стрибок у воду з поло-
ження сидячи. Разом з тим, авторам не вдалося до-
вести достовірність змін, що відбулися внаслідок
експерименту у зв’язку із недостатньою кількістю
досліджуваних. Користуючись методом спостере-
ження було виявлено, що учні експериментальної
групи „В” швидше оволоділи вправами на спливан-
ня та ковзання, у воді виконували їх одразу без сто-
ронньої допомоги, в той же час, коли у групі „А”
при розучуванні аналогічних вправ без допомоги
вчителя виконати їх вперше було помітно важко.
Крім цього, при розучуванні вправ „поплавок”, ро-
бота ногами кролем, у контрольній групі „А” для
досягнення позитивного результату вчитель був зму-
шений пропонувати учням для виконання імітаційні
вправи на суші вздовж борта басейну.

Висновки.
Отже, проведені дослідження дозволяють

зробити висновок про позитивний вплив розминки
на суші на швидкість та якість оволодіння плаваль-
ними вміннями початківців. Розминка на суші доз-
воляє швидше позбавитись страху до води внаслі-
док осмислення вправ які виконуються, чітко
усвідомити структуру руху і техніку їх виконання.

Подальших досліджень вимагають питан-

Рис. 1. Результати експериментальної перевірки впливу розминки на суші на якість оволодіння  плаваль-
ними вміннями
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ня впливу розминки на сухо на психо-фізіологічні
та технічні показники спортсменів-плавців на різних
етапах багаторічної підготовки.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

ШКОЛЯРІВ 7 – 17 РОКІВ
Тетяна Скалій

Тернопільський національний педагогічний
університет ім. Володимира Гнатюка

Анотація. Стаття присвячена питанням контролю роз-
витку координаційних здібностей (КЗ) дітей 7 – 17 років
у процесі фізичного виховання. Розроблено і запропо-
новано блок тестів для оцінки розвитку КЗ школярів у
віці 7 – 17 років. Визначено п’яти-, семи- і дев’ятибаль-
на системи оцінювання за тестовими випробуваннями.
Для впровадження  розроблених тестів в практику фізич-
ного виховання визначена дванадцятибальна система
оцінювання.
Ключові слова: координаційні здібності, надійність,
оціночні шкали, нормативи.
Аннотация. Скалий Т. Новые подходы к оценке разви-
тия координационных способностей школьников 7 – 17
лет. Статья посвящена вопросам контроля развития ко-
ординационных способностей (КС) детей 7 – 17 лет в
процессе физического воспитания. Разработано и пред-
лагается блок тестов для оценки развития КС школьни-
ков в возрасте 7 – 17 лет. Определено 5-, 7- и 9-бальная
системы оценивания по тестовым исследованиям. Для
внедрения разработанных тестов в практику физичес-
кого воспитания определена  двенадцатибальная систе-
ма оценивания.
Ключевые слова: координационные способности, на-
дежность, оценочные шкалы, нормативы.
Annotation. Skaliy T. New approaches to an estimation
development coordination abilities of schoolboys 7-17
years. The article devoted to questions of the control of
development of coordination abilities of children 7 - 17
years during physical training. It is developed and offered
the block of tests for an estimation of development
coordination abilities of schoolboys in the age of 7 - 17
years. It is certain 5, 7 and 9-ball systems estimations on
test researches. For introduction of the developed tests in
practice of training the system estimations in certain 12-
ball.
Keywords: coordination abilities, reliability, estimated
scales, specifications.

Вступ.
Одним із головних компонентів управління

процесом фізичного виховання дітей і підлітків у
школі є педагогічний контроль за розвитком рухо-

вих здібностей школярів. За цією проблемою про-
водилась низка масштабних досліджень, серед яких
слід виділити дослідження Бондаревского Е., 1983;
Куца О., 1993; Бартона В., 1998; Круцевич Т., 2000;
Сергієнка Л., 2001 та ін.

Серед рухових здібностей розвиток коорди-
наційних здібностей (КЗ) людини протягом трива-
лого часу є предметом наукових досліджень фахівців
в галузі фізичного виховання і спорту. Однак, не-
зважаючи на визнане значення координаційних
здібностей, ряд програм по фізичній культурі містять
у розділі «Рівень фізичної підготовленості учнів»
лише один тест, що визначає рівень розвитку коор-
динаційних здібностей учнів. Результати досліджень
[4, 5] показують, що всі критерії оцінки КЗ специф-
ічно виявляються в реальних видах рухової актив-
ності. Це треба враховувати вчителю як при виборі
чи розробці відповідних тестів для оцінки розвитку
КЗ, так і при аналізі показників, отриманих в резуль-
таті тестування.

Тому, актуальними, на наш погляд, є нау-
кові проекти, метою яких є забезпечення контролю
рівня розвитку координаційних здібностей людини
дітей і підлітків.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Тернопільського національного педагогічного
університету імені В.Гнатюка.

Формулювання цілей роботи.
В зв’язку з цим ми поставили собі за мету

розробити тести та обґрунтувати нормативні оцін-
ки розвитку різних видів КЗ дітей у віці  7–17 років.

У процесі дослідження вирішувались такі
завдання:
1. Розробити тестові випробування розвитку

різновидів КЗ у дітей і підлітків.
2. Визначити вікову динаміку розвитку КЗ у дітей

7–17 років.
3. Встановити надійність запропонованих тестів.
4. Розробити  вікові нормативні оцінки розвитку

КЗ.
Результати дослідження.
В основу методики визначення рівня роз-

витку КЗ ми поклали спеціально підібрані рухові
тести. Умовно розроблені тести можна поділити на
4 блоки. Кожен блок тестів спрямований на визна-
чення певного виду КЗ (рис. 1).

Дослідження проводилось на базі середніх
загальноосвітніх шкіл м. Херсона. За розроблени-
ми тестовими випробуваннями було обстежено
3800 школярів. Результати дослідження були оброб-
лені з урахуванням віку і статті дітей. В процесі
аналізу отриманих даних нами було доповнено
відомості про вікові особливості розвитку КЗ дітей
у віці 7 – 17 років.

На аналізі наших досліджень перевірені
тести мають неоднакову, але достатню надійність (rtt
= 0,78 – 0,97).

При проведенні тестування школярів різни-
ми вчителями ми отримали високу і середню ступінь
узгодженості запропонованих тестів.
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Таким чином, проведене дослідження пока-
зує, що запропоновані при тестуванні школярів 7–17
років тестові випробування для оцінки розвитку КЗ
володіють достатньою надійністю, що дозволяє ви-
користовувати їх при розробці нормативних вимог.

Одним із важливих питань в оцінці фізич-
ного стану є розробка норм фізичної підготовле-
ності, яка сьогодні ще не повністю задовольняє прак-
тику фізичного виховання. Перетворення результатів
тестування ми здійснювали за допомогою спеціаль-

них сигмовидних та перцентильних шкал.
Для впровадження розроблених тестів для

оцінки розвитку різних видів КЗ хлопців і дівчат у
віці 7 – 17 років за сигмовидною шкалою було зап-
ропоновано п’яти-, семи- і дев’ятибальна системи
оцінювання. Використовуючи перцентильний метод
ми розрахували 12 – бальну оцінку результатів по
запропонованим тестам. Для прикладу наведемо
оціночні нормативи за тестом “Стрибки через бар’-
єри” (табл. 1.).

Рис. 1. Блок тестів для оцінки розвитку КЗ

 
Тестування координаційних здібностей

Здібність до оцінки
і регуляції просторово-часових і
динамічних параметрів рухів

Здібність до
координованості рухів

Здібність до
орієнтації в просторі

Здібність до
пристосування і

перебудови рухових дій

Здібність до
погодження рухових дій

1. Стрибок з місця вперед та назад.
2. Стрибок вперед, назад, вправо, вліво.
3. Біг на 15 м обличчям та спиною вперед.
4. Човниковий біг 3×10 м обличчям та
спиною вперед.

5. Ведення правою і лівою рукою
баскетбольного м’яча на дистанції 30 м.

1. Ведення одночасно двох баскетбольних м’ячів двома
руками на дистанції 30 м.
2. Ведення одночасно двох баскетбольних м’ячів двома
руками на дистанції човникового бігу 3х10 м.

1. Ведення баскетбольного м’яча без
зорового контролю на дистанції 10м.
2. Ведення баскетбольного м’яча без
зорового контролю на дистанції 30 м.

1. Накидання кільця на стійку (1 варіант).
2. Накидання кільця на стійку (2 варіант).
3. Метання тенісного м’яча в ціль.
4. Стрибки на двох ногах руки за головою.
5. Стрибки на двох ногах руки за спиною.
6. Стрибки через бар’єри.

Таблиця 1.
Показники оцінки розвитку КЗ  за п’ятибальною шкалою у дітей в віці 7–9 років для тесту “Стрибки че-

рез бар’єри”, с

Р е з у л ь т а т и ,  б а л и  

1  2  3  4  5  
Р о з в и т о к   В ік ,  р о к і в  С т а т ь  

н и з ь к и й  н и ж ч е  
с е р е д н ь о г о  с е р е д н ій  в и щ е   

с е р е д н ь о г о  в и с о к и й  

Х  >  1 2 , 0  1 1 ,9  –  1 0 ,9  1 0 , 8  –  9 ,7  9 , 6  –  8 ,6  8 , 5  <  
7  

Д  >  1 4 , 3  1 4 ,2  –  1 3 ,0  1 2 , 9  –  1 1 , 6  1 1 , 5  –  1 0 , 3  1 0 ,2  <  

Х  >  1 0 , 9  1 0 ,8  –  1 0 ,3  1 0 , 2  –  9 ,6  9 , 5  –  8 ,9  8 , 8  <  
8  

Д  >  1 3 , 0  1 2 ,9  –  1 2 ,1  1 2 , 0  –  1 1 , 2  1 1 , 1  –  1 0 , 3  1 0 ,2  <  

Х  >  1 1 , 4  1 1 ,3  –  1 0 ,3  1 0 , 2  –  9 ,1  9 , 0  –  8 ,0  7 , 9  <  
9  

Д  >  1 3 , 2  1 3 ,1  –  1 1 ,9  1 1 , 8  –  1 0 , 5  1 0 ,4  –  9 ,2  9 , 1  <  
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Висновки.
Таким чином, ми можемо зробити вис-

новки:
1. Представлені технології тестування роз-

витку КЗ доступні і прості у виконанні і тому мо-
жуть одержати широке застосування в практиці
фізичного виховання і навчально-тренувальному
процесі.

2. Досліджена надійність 15 показників
різних КЗ дітей віком 7–17 років. 93 % тестів харак-
теризуються доброю і задовільною надійністю.

3. При проведенні тестування КЗ слід не
тільки точно стандартизувати умови проведення те-
стових випробувань, але і забезпечити однакову ви-
соку мотивацію досліджуваних, оскільки результа-
ти вимірів даних здібностей в незначній мірі
виявилися залежними від індивідуальних якостей ек-
спериментатора.

4. Для впровадження запропонованих тестів
в практику фізичного виховання і спорту було виз-
начено чотири оціночних шкали.

Перспективами подальшого розвитку є по-
дальше дослідження наукових проекти, метою яких
є забезпечення контролю рівня розвитку координа-
ційних здібностей людини дітей і підлітків.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И
КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ ЗДОРОВОГО

ЧЕЛОВЕКА
Соколовский В.С., Юшковская О.Г.
Одесский государственный
медицинский университет

Аннотация. В статье представлены  основные аспекты
концепции охраны и укрепления здоровья здоровых.
Рассмотрены важные вопросы формирования научно-
методических основ комплексного решения проблем
внедрения системы охраны и укрепления  здоровья здо-
ровых, направления  проведения научных исследований.
Ключевые слова: здоровье здоровых, валеология, мо-
ниторинг.
Анотація. Соколовський В.С., Юшковська О.Г. Сучасні
валеологічні аспекти моніторингу, оцінки та корекції
здоров’я здорової людини. У статті представлені ос-
новні аспекти концепції охорони і зміцнення здоров’я
здорових. Розглянуті важливі питання формування на-
уково-методичних основ комплексного рішення проблем
впровадження системи охорони і зміцнення здоров’я
здорових, напрями проведення наукових досліджень.

Ключові слова: здоров’я здорових, валеологія, моні-
торинг.
Annotation. Sokolovsky V.S., Jushkovskaja O.G. Modern
valueology aspects of monitoring, the estimation and
correction of health of the healthy person.  In the article the
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Введение.
Под охраной здоровья здорового человека

понимается совокупность мер политического, духов-
ного, экономического, правового, социального, куль-
турного, научного, медицинского и санитарно-эпи-
демического характера,  направленных  на
оптимизацию условий для формирования, активно-
го сохранения, восстановления и укрепления здоро-
вья, обеспечивающих снижение заболеваемости и
увеличение популяции здоровых и практически здо-
ровых людей [1.2].

Охрана и укрепление здоровья здоровых
проводится в отношении граждан Украины, как аб-
солютно здоровых людей (5-7%), так и имеющих 1-
2 заболевания в состоянии стойкой ремиссии (55-
70%). Из числа последних наиболее многочисленна
часть населения, имеющая дизадаптационные явле-
ния, состояние хронической усталости, явления
утомления и переутомления, снижение умственной
и физической работоспособности. Названные состо-
яния при продолжающемся воздействии физических
и социальных факторов с высокой вероятностью
приводят к обострению основного заболевания и
развитию сопутствующих.

Несмотря на отдельные позитивные тенден-
ции, показатели здоровья населения Украины и со-
стояние государственной системы жизнеобеспече-
ния, в целом, находятся на неудовлетворительном
уровне, что проявляется в крайне высоких показа-
телях заболеваемости и смертности, низких уров-
нях рождаемости, состояния здоровья матери и де-
тей, качества питания, особенно незащищенных
слоев населения.

Работа выполнена по  плану НИР Одесско-
го государственного медицинского университета.

Формулирование целей работы.
Проблема охраны здоровья здорового чело-

века, ее социальные, медицинские, нравственно-пси-
хологические аспекты давно волнуют умы великих
просветителей, ученых и государственных деятелей,
которые убедительно доказали эффективность ме-
дицинской профилактики и связь этиопатогенеза
любой болезни с историей жизни, культуры и труда.
Врачи, социологи, педагоги и экономисты всегда
рассматривали здоровье населения как показатель
благополучия нации [1,2,3].

Результаты исследования.
Сегодня на планете живут 210 тысяч чело-

век старше 100 лет. К 2050 году, по прогнозу ООН,
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число перешагнувших 100-летний рубеж увеличит-
ся в 15 раз и составит 3,2 миллиона человек! В мире
происходит впечатляющее увеличение продолжи-
тельности жизни. С 1950 года она увеличилась на
20 лет. Такой скачок - результат действия междуна-
родных медицинских программ в странах третьего
мира. Сегодня каждый десятый землянин – старше
30 лет. По прогнозам ООН, к 2050 году уже каждый
пятый человек в мире будет находиться в таком воз-
расте. К этому времени пожилых на земле станет
больше, чем детей в возрасте до 14 лет. Большин-
ство пожилых людей – женщины.

На каждые 100 женщин в мире в возрасте
60 лет и старше приходится 81 мужчина, а среди тех,
кому 80 лет и больше, - 53 мужчины на 100 жен-
щин. 78 % пожилых мужчин состоят в браке. Среди
пожилых женщин эта цифра – 44 %.

Совершенно очевидно, что резкие демогра-
фические изменения последних десятилетий окажут
влияние на программы социального обеспечения,
особенно на традиционные пенсионные системы,
когда работающие содержат стариков.

По данным Государственного комитета ста-
тистики население Украины в январе 2004 года со-
кратилось на 45 000 человек, в феврале на 37 000, в
марте на 47 000 человек и составляет на 1 апреля
2004 года 47 млн. человек.

Коэффициент природного прироста населе-
ния в Украине составил за февраль минус 9; на каж-
дые 1 000 человек рождались в среднем 9 человек, а
умирали 18 жителей Украины. В Черниговской об-
ласти вообще умирали 16, а рождались 2!

Стойкую тенденцию роста в последнее де-
сятилетие в Украине приобрели социально зависи-
мые и профессионально обусловленные дефекты
здоровья населения (дизадаптивные синдромы, со-
циально-экологическое утомление и переутомление,
стрессогенные заболевания). После болезней сер-
дечно-сосудистой системы вторыми в структуре
причин смерти стали несчастные случаи, онкология,
отравления и травмы. С каждым годом в структуре
заболеваемости увеличивается общая доля невроти-
ческих и психических расстройств.

На протяжении многих лет общие тенден-
ции в увеличении смертности населения страны
определяет ситуация со сверхсмертностью людей
рабочих возрастов. Уровень мужской смертности в
4 раза выше уровня женской и в 4 раза выше, чем в
экономически развитых странах. Более 70% трудо-
вого населения к пенсионному возрасту страдают
от различных заболеваний. При этом следует учесть,
что граждане Украины уходят на пенсию на 5-10 лет
раньше, чем в развитых странах. Продолжитель-
ность жизни наших сограждан на 10-14 лет мень-
ше, чем граждан в США, Англии, Франции.

Важнейшим базисом концепции охраны
здоровья здорового человека является современное
понимание и анализ медико-биологических и эко-
лого-социальных проблем, связанных с индивиду-
альным и популяционным здоровьем человека [4,5].

В данном контексте, вполне очевидно, что
известное определение здоровья («Здоровье – это
не только отсутствие дефектов и физических недо-
статков, но и состояние полного физического, пси-
хического, социального благополучия»), принятое
ассамблеей ВОЗ в г. Алма-Ате в 1979 году является
не вполне отвечающим реалиям настоящего време-
ни. В соответствии с рассматриваемой нами науч-
ной платформой, здоровье как сложная биосоциаль-
ная категория все больше выступает как:
- носитель смысла бытия, обеспечивающий эво-

люционное развитие человека разумного. Как
биологическая категория здоровье отражает
свойство организма сохранять и восстанавли-
вать достаточные функциональные резервы,
обеспечивающие адаптацию к меняющимся
условиям среды и деятельности;

- здоровье как социальная категория - это интег-
ративно-конечный результат политики государ-
ства, создающего возможность своим гражда-
нам  относиться  к своему здоровью как
непреходящей ценности, основе продления
рода, сохранения и совершенствования трудо-
вого потенциала Украины;

- в популяционном масштабе уровень здоровья
отображает усилия государства (общества) на
воспроизводство населения, сохранение его
трудоспособности, оказание медицинской по-
мощи и восстановительное лечение, в том чис-
ле при возникновении стихийных бедствий и
техногенных катастроф;

- здоровье как правовая категория есть мировоз-
зренческое осознание ответственности челове-
ка за сохранение биосферы, экологической сре-
ды, эргономичности условий труда, обучения и
физического воспитания.
В современных условиях рыночной эконо-

мики охрана здоровья граждан  из государственной
монополии переходит в область правовых взаимо-
отношений в системе работодатель - работник. Со-
вершенно новый для современной Украины соци-
альный феномен: психосоматическое здоровье в
системе рыночных отношений становится базовым
свойством человека-индивида [1,6].

Как видно из изложенных посылок и обо-
снования необходимости формирования системы
охраны здоровья здорового человека данная новая
методология охраны здоровья населения вызвана
практикой жизни. Совершенно очевидно, что рост
заболеваемости напрямую связан с экономически-
ми упущенными возможностями, снижением про-
фессионализма работников, хроническим истоще-
нием функциональных резервов организма, его
адаптационно-защитных резервов.

Сегодня речь должна идти о сильной здо-
ровьецентрической социальной политике государ-
ства, как механизме экономического регулирования
системы «человек-общество-государство». Совре-
менная методология построения системы охраны
здоровья населения должна также учитывать то об-
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стоятельство, что в современном обществе все ак-
тивнее формируется твердая психологическая уста-
новка на здоровье как источник социально-эконо-
мического благополучия личности в условиях дело-
вой конкуренции.

С другой стороны, у людей все чаще отме-
чается внутренний страх перед болезнью как соци-
альной дилеммой. Страх заболеть, так как нет се-
мейного капитала на лечение, страх заболеть из-за
превращения заболевшего в обузу для родни. Страх
заболеть, потеряв при этом конкурентоспособность.
Особую роль в этой связи призвана осуществить
система медицинского страхования, но страхования
здоровья, а не болезни. Иначе говоря, от примитив-
ной схемы страхования на случай болезни нужно
перейти к дифференцированной системе страховых
вкладов в зависимости от уровня состояния здоро-
вья, т.е. к системе выгодной для здоровых людей,
активно заботящихся о своем здоровье. Здоровье это
богатство, оно может и должно быть капиталом, как
в прямом, так и в переносном смысле.

Известно, что всегда сложности жизни оп-
лачиваются, прежде всего, здоровьем. В этой связи
охранять здоровье лучше всего путем минимизации
сложностей личной и общественной жизни. К дос-
тижению этой цели есть два пути, следующие на-
встречу друг другу: путь от государства к личности
человека и путь от человека к государственным ин-
тересам в области охраны здоровья населения как
фактора политической стабильности и националь-
ной безопасности. При этом важно отметить, что
экономические требования к здоровью не должны
приземлять культуру человека.

Проведение функциональной диагностики
и резервометрии с последующей коррекцией нару-
шенных функциональных состояний находится в
сфере компетенции нового направления медицинс-
ко-биологической науки и практического здравоох-
ранения - восстановительной медицины.

Под восстановительной медициной в насто-
ящее время понимается система знаний и практичес-
кой деятельности, направленных на восстановление
функциональных резервов человека, сниженных в
результате неблагоприятного воздействия факторов
среды и деятельности или в результате болезни.

Как наука восстановительная медицина изу-
чает закономерности процессов сохранения и восста-
новления функциональных резервов человека путем
динамической оценки и коррекции адаптивных воз-
можностей человека на всех этапах профилактики.

Необходимо отметить, что под функциональ-
ными резервами нами понимаются регуляторные
адаптивные возможности организма, которые опре-
деляются не только и не столько запасами субстра-
тов, сколько наличием потенциальных механизмов их
реализации в саморегулирующихся адаптивных фун-
кциональных системах. Таким образом, восстанови-
тельная медицина рассматривает организм человека
с точки зрения оценки его саморегуляторных способ-
ностей и адаптивных возможностей.

Для того, чтобы оценивать и прогнозировать
состояние функциональных резервов, необходимо
применять определенную классификацию и методи-
ческие подходы. В клинической медицине с этой це-
лью изучаются этиология, патогенез и клинические
проявления заболеваний. Когда речь идет о донозо-
логических состояниях, целесообразно использовать
методологические подходы теории адаптации.

В качестве критериев пониженных резерв-
ных возможностей организма могут быть выделе-
ны следующие функциональные нарушения:
- гиперактивация стресс-инициирующих прояв-

лений и, прежде всего, симпатоадреналовой
системы;

- сниженный потенциал антиоксидантной защи-
ты и других стресс-лимитирующих систем (про-
стагландины, эндорфины, ГАМК и др.);

- наличие стресс-повреждающих эффектов и,
прежде всего, признаков деструкции клеточных
мембран;

- признаки невротизации личности;
- нарушение психофизиологического статуса;
- нарушение биологического ритма функцио-

нальных параметров;
- нарушение рефлекторного ответа и энергобио-

информационные расстройства;
- пониженная переносимость функциональных

нагрузочных проб (физической нагрузки, гипок-
сической, ортостатической, статокинетической
проб, вестибулярные нагрузки, пробы, метабо-
лических нагрузочных проб).
Для практики массовых профилактических

обследований населения может быть, на наш взгляд,
предложен упрощенный вариант этой классифика-
ции, состоящий всего из 4 градаций:
1) удовлетворительная адаптация организма к усло-
виям окружающей среды, достаточные функцио-
нальные возможности организма;
2) состояние напряжения адаптационных механиз-
мов;
3) неудовлетворительная адаптация организма к ус-
ловиям окружающей среды, снижение функциональ-
ных возможностей организма;
4) срыв адаптации (поломка адаптационного меха-
низма), резкое снижение функциональных возмож-
ностей организма.

Представленная классификация функцио-
нальных состояний одновременно является и шка-
лой для измерения адаптационного потенциала, ко-
торый определяется не столько уровнем активности
функциональных систем, сколько их функциональ-
ными резервами и степенью напряжения регулятор-
ных систем.

Для решения основных задач построения
системы охраны здоровья здорового человека пред-
ставлялось важным на практике определить какова
же доля здоровых и практически здоровых лиц в
нашем обществе, каковы у них реальные характе-
ристики резервов здоровья. По результатам прове-
денной в 2002 году диспансеризации детей не ме-
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нее 33% из них были признаны здоровыми и не име-
ли хронических заболеваний.

Однако, как показали выборочные исследо-
вания физического состояния у студентов и школь-
ников до 65% из них характеризовались неудовлет-
ворительным  уровнем  адаптационных
возможностей и лишь 1-5 % соответствовали уров-
ню выше среднего. В данном случае, на наш взгляд,
пониженные резервные возможности отражают риск
развития заболеваний.

В связи с вышесказанным, основными за-
дачами здравоохранения в данном направлении дол-
жны явиться:
1. разработка перспективных и увеличение объе-
ма существующих оздоровительных мероприятий;
2. внедрение в практику здравоохранения совре-
менных методов экспресс-диагностики и комплекс-
ных оздоровительных технологий;
3. развитие и сохранение трудового потенциала
страны, реализация человеком своих способностей,
формирование и сохранение профессионального
здоровья, профессионального долголетия;
4. увеличение продолжительности жизни населения
за счет поддержания резервов здоровья и здоровьес-
берегающих технологий, путем сокращения заболе-
ваемости и травматизма, предупреждения преждев-
ременной и предотвратимой смертности, в первую
очередь, в трудоспособных и детских возрастах;
5.  улучшение качества жизни хронически больных
и инвалидов, путем предоставления им условий для
реализации имеющегося потенциала здоровья.
6. определение способностей, индивидуальности,
формирование личности человека, мотивации к тру-
ду и здоровому образу жизни, уверенности в своем
здоровье для достижения высоких результатов;
7. обеспечение межведомственного и многоуров-
невого подходов в вопросах  повышения качества
жизни, улучшения условий труда, быта и отдыха
населения, формирования здорового образа жизни.

В целях успешной реализации данных ме-
роприятий по охране здоровья здоровых необходи-
мо руководствоваться следующими принципами:
1. доступность мероприятий по экспресс-оценке
состояния здоровья и оздоровлению населения вне
зависимости от социального статуса граждан, уров-
ня их доходов и места жительства;
2. приоритет оздоровительных и профилактичес-
ких мер;
3. непрерывность оздоровительных мероприятий
в течение всей жизни;
4. ответственность человека за свое здоровье и
здоровье  своих близких;
5. реализация внутренней гармонии физического,
психического, духовного состояния человека, а так-
же гармонии с экологической и социальной средой;
6. направленность на количественную оценку ре-
зервных возможностей организма и их коррекцию
для реализации человеком потенциала здоровья;
7. консолидация действий органов исполнитель-
ной власти всех уровней, организаций и граждан по

формированию и реализации комплексных про-
грамм охраны здоровья здорового человека;
8. многоуровневый подход к организации оздоро-
вительных и профилактических мероприятий с уче-
том как общих потребностей населения страны в
целом, так и специфических потребностей населе-
ния различных регионов, отдельных социальных,
профессиональных и возрастных групп;
9. единство всей системы охраны здоровья неза-
висимо от территориальных и ведомственных  раз-
граничений;
10. единство медико-профилактической, оздорови-
тельной и экономической эффективности системы
охраны и укрепления здоровья  здоровых.

Предполагается, что выполнение программ-
ных мероприятий придаст импульс государственным
органам и учреждениям здравоохранения по расши-
рению функций лечебно-профилактических учреж-
дений, а также мониторингу результативности их
деятельности.

Для снижения затрат на внедрение систе-
мы охраны и укрепления здоровья здоровых необ-
ходимо предусмотреть максимальное использование
имеющихся мощностей и лишь при необходимости
и возможности - развертывание новых мощностей.

Важным аспектом представляется форми-
рование научно-методических основ комплексного
решения проблем внедрения системы охраны и ук-
репления здоровья здоровых, проведение научных
исследований, в том числе:
- разработка системы мониторинга за развитием

системы охраны и укрепления здоровья  здоро-
вых;

- апробация на базовых территориях для научно-
го сопровождения, реализации и внедрения си-
стемы охраны и укрепления здоровья здоровых;

- разработка и апробация методологии и систе-
мы оценок (по комплексу показателей) меди-
цинской и социально-экономической эффектив-
ности внедрения системы охраны и укрепления
здоровья здоровых;

- создание комплексных программ по совершен-
ствованию имеющихся и разработке новых тех-
нологий в сфере охраны здоровья здоровых;

- разработка индивидуальных программ оздоров-
ления и медицинской профилактики;

- создание системы доказательной восстанови-
тельной медицины, разработка единых крите-
риев эффективности оздоровительных услуг на
основе унифицированных диагностических
технологий;

- разработка научно-обоснованных программ по
раннему выявлению и профилактике наркоти-
ческой зависимости, включая токсикоманию,
табакокурение и алкоголизм;

- научное обоснование и разработка оптималь-
ной структуры детских оздоровительных орга-
низаций (школ здоровья, оздоровительных ла-
герей и др.);

- разработка перспективных комплексных техно-
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логий оздоровления и восстановительного  ле-
чения  часто болеющих детей и проживающих
в районах экологического неблагополучия;

- разработка методических материалов для сис-
темы охраны и укрепления здоровья здоровых
по осуществлению деятельности в зависимос-
ти от типа, фаз развития и особенностей терри-
ториальных и климатических условий жизни,
национальных, возрастных, профессиональных
особенностей населения.

Выводы.
Все эти меры позволят повысить медицин-

скую и экономическую эффективность деятельнос-
ти Центров восстановительной медицины и реаби-
литации,  Центров и отделений медицинской
профилактики, санаторно-курортных учреждений,
Центров спортивной медицины и физкультурных
диспансеров, поликлиник, медицинских подразде-
лений в образовательных учреждениях и на пред-
приятиях; повысить вероятность реализации чело-
веком потенциала здоровья для ведения активной
производственной, социальной и личной жизни. А
также это несомненно будет способствовать созда-
нию предпосылки снижения преждевременной
смертности и заболеваемости, инвалидизации насе-
ления, увеличения средней продолжительности и
качества жизни, улучшению демографической си-
туации в стране; удовлетворению спроса населения
на доступную и своевременную медико-санитарную
помощь и повышение ее эффективности и качества.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других валеоло-
гические аспекты мониторинга, оценки и коррекции
здоровья здорового человека.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У
МІЖНАРОДНОМУ СПОРТИВНОМУ І
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Анотація. У даній статті висвітлені питання щодо інтег-
рації жінок в міжнародний спортивний і олімпійський
рух в кінці XIX – початку XX століття. Розкриваються
гендерні обумовлені стереотипи про обмежені фізичні
можливості жінок, про неприйнятність  нового образу

жінки-спортсменки.
Ключові слова: міжнародний  спортивний і олімпійсь-
кий  рух, гендер, спорт, Олімпійські ігри, змагання,
Міжнародний Олімпійський Комітет.
Аннотация. Солопчук М.С., Заикин А.В. Гендерные
особенности  в международном спортивном  и олимпий-
ском движении. В данной статье освещены вопросы
интеграции женщин в международное спортивное и
олимпийское движение конца XIX – начала XX вв. Рас-
крываются гендерные обусловленные стереотипы об ог-
раниченных физических возможностях женщин, о не-
приемлемости нового образа женщины-спортсменки.
Ключевые слова: международное спортивное и олим-
пийское движение, гендер, спорт, Олимпийские игры,
соревнования, Международный Олимпийский Комитет.
Annotation. Solopchuk M.S., Zaikin A.V. Gender features
in the international sports and Olympic movement. The
article deals with the lighted up in relation of women
integration in international sporting and Olympic motion
at the end of XIX – beginning of XX century. The gender
conditioned stereotypes about the limited physical abilities
of women and the unacceptability of a  new type of
sportswoman has been done.
Keywords: international sporting and Olympic motion,
gender, sport, Olympic games, competitions, International
Olympic Committee.

Вступ.
Прагнення подолати статево-ролеві стерео-

типи про «обмежені можливості слабкої статі», серй-
озно коректувати свій соціальний статус у кінці XIX
– на початку XX ст. відобразилося в  активній заці-
кавленості жінок в участі в різних видах тілесно-
рухової практики. В цей період часу в руслі загаль-
носвітових тенденцій зміни соціальної значущості
жінки трансформується тілесний імідж жінки в ціло-
му, відповідно – і ставлення до її потенційної участі
в міжнародному спортивному й олімпійському русі.
Процес інтеграції жінок у міжнародний фізкультур-
но-спортивний рух був повільним і важким. Спорт-
сменки змагалися в нечисленних «традиційно жіно-
чих видах» за рамками офіційної олімпійської
програми. Обмежений контингент учасниць по-
вністю відображав тенденції гендерної диференці-
ації: всі спортсменки походили з привілейованих
прошарків суспільства і були представниками євро-
пейської раси. А включенню не багатьох видів
спорту в реєстр змагань, до яких жінки все ж таки
були допущені, передували бурхливі кампанії, орган-
ізовані активістками феміністського руху.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кам’янець-Подільського державного
університету.

Мета роботи. На теоретичному рівні дос-
лідити інтеграцію жінок в міжнародний фізкультур-
но-спортивний рух на початку XX століття.

Методи дослідження. Проведене дослід-
ження носить історико-порівняльний характер і ба-
зується на всебічному аналізі сучасного міжнарод-
ного спортивного і олімпійського рухів. Досягнення
поставленої мети здійснювалось з використанням
наступних методів: аналізу і синтезу, узагальнення
та систематизації існуючих наукових даних.

Результати дослідження.
На початку XX століття жінки приклали
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максимум зусиль для того, щоб зайняти гідне місце
на міжнародній спортивній і олімпійській арені:
організовували власні спортивні товариства і феде-
рації, брали участь у різних змаганнях, намагалися
знайти оригінальні методики фізичного виховання.
Так, у 1906 р. за ініціативою Міжнародного союзу
ковзанярів (ISU) відбувся перший офіційний жіно-
чий Чемпіонат світу з фігурного катання, проведе-
ний у Давосі (Швейцарія). Ці змагання стали зраз-
ком для проведення численних національних
відкритих чемпіонатів із цього виду спорту, таких
як: чемпіонати Німеччини 1911 р., Австрії – 1913
р., США – 1914 р.

Цікаво, що у Великобританії в подібних
змаганнях брали участь і жінки, і чоловіки. Така
«змішана першість» проіснувала до 1927 р., і за цей
час жінки п’ять разів удостоїлися найвищої нагоро-
ди. Першою спортсменкою, що виборола золото
відкритого чемпіонату Великобританії, стала Медж
(Флоренс) Сайєрс (переможниця 1903 і 1904 рр.).
Вона ж виборола вищі нагороди на чемпіонаті світу
серед жінок у 1906 і 1907 рр., а також олімпійське
золото в 1908 р. в одиночному фігурному катанні і
бронзову медаль у парному. Раніше, в 1902 р., Медж
Сайєрс стала другою в неофіційному відкритому
чемпіонаті світу, організованому в Лондоні під пат-
ронажем знаменитого спортсмена - 10-разового чем-
піона світу Ульріха Сальдова [3,4].

У 1918 р. ISU додав змагання змішаних пар
у програму чемпіонату світу з фігурного катання.
До Першої світової війни фігуристи Німеччини,
Великобританії, Австрії і Фінляндії отримували
першість у цьому виді спорту, постійно демонстру-
ючи високу майстерність. Лише в 1918 р. американ-
ка Тереза Велд і її партнер Натаніел Найлс змогли
порушити цю традицію. Велд також виборола брон-
зову медаль на VII іграх Олімпіади в Антверпені в
1920 р [1].

Історія входу жінок у міжнародний олімп-
ійський рух також явно демонструє затяжну бороть-
бу з гендерними забобонами, що розвернулася на
початку XX століття в Європі й Америці.

Ігри I Олімпіади, що відбулися в 1896 р. в
Греції, згідно з уявленнями засновників сучасного
олімпізму, були привілеєм чоловіків. Але широко
відомий факт неофіційної участі грецької спортсмен-
ки Мельпомени в марафоні. Ця акція переконливо
довела зацікавленість жінок в олімпійських змаган-
нях. Період Ігор I Олімпіади збігся з початком роз-
витку жіночого спортивного руху на Заході. В цей
час формуються національні і міжнародні жіночі
спортивні організації, зростає кількість жіночих
змагань, що дає спортсменкам можливість зміцни-
ти свої позиції.

1920 р. став в історії жіночого спортивного
руху тим рубежем, коли протистояння досягло кри-
тичної межі. Найбільш чітко це ілюструє історія
визнання жіночої легкої атлетики. Основний аргу-
мент противників жіночих змагань у цьому виді
спорту вельми характерний – потенційна шкода лег-

кої атлетики для жіночого організму. Не зважаючи
на це, у всьому світі неухильно зростає популярність
жіночої легкої атлетики. Жіночий визвольний рух,
що з особливою силою розгорнувся на початку ХХ
століття, виразився, зокрема, в тому, що жінки праг-
нули освоїти види спорту, які до цього вважалися
цілком чоловічим привілеєм, продемонструвавши і
підтвердивши тим самим свою рівноправність.
Жінки були готові активно захищати свої позиції.
Так, в 1917 р. француженка Еліс Мілльє, представ-
ляючи усіх жінок, що займаються легкою атлетикою,
вимагала відмінну розпорядження МОК, яке пере-
шкоджало їх участі в Іграх. Вона заснувала у Франції
Жіночу спортивну асоціацію, яка домагалася вклю-
чення жіночих легкоатлетичних змагань у програму
Олімпійських ігор 1920 р. Не зважаючи на тверде
упередження проти жіночого спорту засновника Ігор
– П’єра де Кубертена, більшість членів МОК голо-
сували в 1920 р. за дозвіл їх участі в змаганнях із
тенісу і плавання. Проте представники МОК були,
як і раніше, непохитні в тому, що стосувалося лег-
коатлетичних змагань [7]. На противагу позиції МОК
спортсменки країн Європи і Північної Америки про-
вели спортивну зустріч у Монте-Карло в 1921 р.
Брали участь представниці п’яти держав: Великоб-
ританії, Швейцарії, Італії, Норвегії і Франції. Про-
грама включала змагання з бігу на 60, 250, 800 м,
естафетний біг на 300 і 800 м, бар’єрний біг на 74 м,
стрибки в довжину, стрибки у висоту, метання спи-
са і штовхання ядра. Програма змагань в Монте-
Карло слугувала основою і зразком для організації
наступних міжнародних зустрічей. Розширення
жіночого спортивного руху зробило актуальною не-
обхідність його чіткої структуризації. В цьому ж році
31 жовтня в Парижі при підтримці представниць
Англії, Італії, Сполучених Штатів Америки, Чехос-
ловаччини і Франції була створена Міжнародна
жіноча спортивна федерація (FSFI), зусиллями якої
стали можливими проведення міжнародних змагань
(у тому числі легкоатлетичних) і пропаганда жіно-
чого спорту у всьому світу. В 1922 р. в Парижі FSFI
організувала  власні  альтернативні Жіночі
олімпійські ігри. Назва згодом була змінена на
Всесвітні жіночі ігри, оскільки МОК заявив свої
права  на  ексклюзивне використання терміну
«олімпійські». Всесвітні жіночі ігри мали своє про-
довження в 1926 р. в Гьотеборгу в Швеції. В них
брало участь 10 країн, потім у Празі в 1930 р. – 17
країн. Останні, IV, Ігри проводилися в 1934 р. у Лон-
доні (19 країн). Змагання мали несподівано гучний
успіх, вразивши сучасників масштабністю. Плану-
валося також проведення Всесвітніх жіночих ігор у
1938 р. в Австрії. Вони так і не відбулися у зв’язку із
початком нацистської агресії [5,6,7].

За весь час існування Всесвітніх жіночих
ігор регулярно проводилися і міжнародні конгреси,
беззмінним лідером і керівником яких була Еліс
Мілльє. На конгресах обговорювалися і приймали-
ся правила змагань, реєструвалися нові рекорди,
представлялися нові спортивні дисципліни. Всього
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було проведено 9 жіночих спортивних конгресів:
Париж, 1921-1922-1923; Гьотеборг, 1926; Амстер-
дам, 1928; Прага, 1930; Відень, 1932; Лондон, 1934
і Берлін, 1936 [4].

Всесвітні жіночі ігри як регулярне свято
жіночого спорту відобразили загальні тенденції
фізкультурно-спортивного руху XX століття. Після
їх проведення ігнорувати далі жіночий спорт було
неможливо. Очевидним став і той факт, що жіночі
легкоатлетичні змагання збирають натовпи глядачів
(особливо легка атлетика, оскільки саме цей вид був
«візитною карткою» Олімпійських ігор у чоловічій
програмі й участь жінок викликала найгостріші дис-
кусії). Але лише коли Міжнародна любительська
легкоатлетична федерація (IAAF) погодилася патро-
нувати розвиток жіночої легкої атлетики, змагання
отримали статус олімпійських. Не зважаючи на всі
зусилля, спортсменкам знову було відмовлено в
участі в Іграх 1924 р. Разом з тим таке рішення МОК
не було одностайним. Внутрішні розбіжності дали
привід для того, що проблема легкої атлетики стала
предметом Педагогічної конференції 1925 р. Мате-
ріали конференції були опубліковані під назвою
«Жіноча участь у легкій атлетиці» («Women’s
Participation in Athletics»). Теоретичні висновки ви-
магали стримувати розвиток жіночої легкої атлети-
ки протягом наступних років [4].

Перша частина заключного звіту стисло
розглядає потенційно позитивний вплив занять
спортом на жіночий організм: «Дві основні точки
зору повинні бути докладно досліджені у зв’язку з
цією найскладнішою проблемою, яка з дня на день
стає все більш актуальною. З одного боку, чоловіки
і жінки мають одне походження. Не зважаючи на
певну різницю у будові скелету і мускулатури, в ціло-
му організм чоловіка і жінки функціонує однаково.
Нервова і кровоносна системи мають лише незначні
відмінності. Жінки адаптуються в сучасному світі.
Це дає можливість говорити про те, що фізкультур-
но-спортивна діяльність може бути сприятливою як
для чоловіків, так і для жінок...»

Проте далі тон медичного звіту змінюєть-
ся. У дусі пануючої в XIX столітті теорії про фізіо-
логічно обумовлену обмеженість жіночого організ-
му підтримувалася думка про те, що заняття легкою
атлетикою можуть негативно відбитися на репродук-
тивному потенціалі жінки. Учасники конференції
при цьому підтверджували, що заняття «традиційно
жіночими фізичними вправами» корисні і безпечні.
Посилаючись на досвід Стародавньої Спарти, гово-
рили про особливу необхідність фізичних наванта-
жень для дівчат у віці від 13 до 18 років.

Медичний звіт Педагогічної конференції роз-
крив загальні тенденції розвитку жіночого спорту під
патронажем офіційних організацій. Керуючись наве-
деними доказами, МОК і IAAF обмежували жіночу
участь у головному виді олімпійської програми –
легкій атлетиці – протягом наступних років [7].

У 1926 р. після тривалих і важких перего-
ворів IAAF рекомендувала включити ряд легкоатле-

тичних змагань у програму наступних Олімпійських
ігор (ввійшли змагання з бігу на 100 і 800 м, стрибки
у висоту, метання диску, бар’єрний біг на 400 м). Про-
грама Ігор 1928 р. нараховувала всього 5 видів легко-
атлетичних змагань, тоді як на Всесвітніх жіночих
іграх практикувалося 11. Така неприхована дискри-
мінація викликала невдоволення FSFI. Британські
спортсменки виявили свій протест, бойкотуючи лег-
коатлетичні змагання в Амстердамі.

У середині 20-х рр. у розвитку жіночого
спорту виникають нові суперечності: передаючи за-
конодавчі можливості спортивним асоціаціям, у яких
правління складалося виключно з чоловіків, жіно-
чий спортивний рух (і це найбільш яскраво ілюст-
рує приклад легкої атлетики) втрачає свою са-
мостійність, відвойовані позиції. Поступово жіноча
проблематика відходить на другий план. Тенденції,
що намітилися, викликали побоювання: наприклад,
спортсменки Великобританії стали відверто вислов-
люватися на користь роздільного розвитку і контро-
лю чоловічого і жіночого спорту: «Ми глибоко пе-
реконані, що змішування чоловічих і жіночих
змагань взагалі, і на Олімпійських іграх зокрема, не-
гативно впливає на наш рух. Ми повинні розвивати-
ся самостійно.»

Гендерні обумовлені стереотипи про обме-
жені фізичні можливості жінки, про неприйнятність
нового образу жінки-спортсменки не могли не знай-
ти виразу в темпах розвитку жіночого фізкультур-
но-спортивного руху [1,3]. Так, зразу ж після того,
як декілька спортсменок погано себе почували на
фінальних змаганнях ів бігу на 800 м (на Іграх 1928
р.), змагання тут же були виключені з офіційної про-
грами під приводом несумісності навантажень із
жіночою фізіологією.

Наступним великим успіхом після олімп-
ійського дебюту легкоатлеток було запрошення
жінок на другі Всесвітні ігри у Лондоні в 1934 р., де
жіночі змагання отримали офіційне оформлення і
повноцінний статус. У той же час FSFI стала про-
відною спортивною організацією, об’єднуючи
спортсменок 30 країн. Жіночі змагання збирали ве-
личезну кількість глядачів, але особливою популяр-
ністю користувалася легка атлетика.

Зроблені FSFI спроби домогтися розширен-
ня олімпійської програми в цілому, і легкоатлетич-
них змагань зокрема, зазнали невдачі. Не зважаючи
на велику кількість світових рекордів, які постави-
ли спортсменки на Іграх 1932 р., на наступних Іграх
жінкам дозволили брати участь лише в чотирьох
видах (легка атлетика, плавання, фехтування, гімна-
стика), тоді як чоловічі змагання включали 11 видів
спорту і за кількістю змагань набагато перевищува-
ли жіночі [2].

Висновок.
20-30 роки XX століття в світі стали періо-

дом  активності участі жінок у міжнародному
спортивному та олімпійському рухах. Визначальни-
ми рисами цього часу було проведення перших оф-
іційних чемпіонів світу серед жінок з різних видів
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спорту, участь жінок на іграх Олімпіади (без дозво-
лу МОК), організація Всесвітніх жіночих ігор. Але
гендерні обумовлені стереотипи про обмежені
фізичні можливості жінок не могли не відобразити-
ся на  темпі розвитку жіночого фізкультурно-
спортивного руху на початку XX століття.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем гендер-
них особливостей у міжнародному спортивному і
олімпійському русі.
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ОЗДОРОВЧИЙ НАПРЯМ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ

Сударєва Н.С.
Університет туризму, економіки і права “КУТЕП”

Анотація. У статті аналізуються результати анкетуван-
ня студентів вищого навчального закладу щодо основ-
них аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців
зі спортивно-оздоровчого туризму, які спрямовані на
зміцнення, відновлення та передачу за спадковістю  здо-
ров’я.
Ключові слова: здоров’я, професійна  підготовка,
спортивно-оздоровчий туризм, майбутні фахівці.
Аннотация. Сударева Н.С. Оздоровительное направле-
ние в профессиональной  подготовке будущих специа-
листов по спортивно-оздоровительному туризму. В ста-
тье анализируются результаты анкетирования студентов
высшего учебного заведения относительно основных
аспектов профессиональной  подготовки будущих спе-
циалистов по спортивно-оздоровительному туризму,
которые направлены на укрепление, восстановление и
передачу за наследственностью  здоровья.
Ключевые слова: здоровье, профессиональная подготов-
ка, спортивно-оздоровительный туризм, будущие спе-
циалисты.
Annotation. Sudareva N.S. Improving direction in
vocational training the future experts on sports tourism. The
results of questioning of higher educational establishment
students according to the basic aspects of professional
training of future specialists of sporting-health tourism

which are directed on strengthening, renewal and health
transmission after heredity are analyzed in the article.
Keywords: health, professional training, sporting-health
tourism, future specialists.
Вступ.
В основу системи виховної діяльності у га-

лузі туризму покладено виховний потенціал туриз-
му, який закладений у змісті навчання студентів
вищого навчального закладу туристичного профілю;
форми і методи  підготовки студентів до створення
умов для виховання в туристичному середовищі;
специфіка дослідно-експериментальної роботи щодо
введення програми виховної діяльності у неперерв-
ну туристичну освіту; прийоми організації виховного
процесу, робота студентів-стажерів і випускників у
туристичних фірмах.

На сучасному етапі туристичної освіти осо-
бистості  майбутнього фахівця складність полягає
в тому, що високий рівень розвитку галузі туризму
і піввіковий досвід вищої професійної освіти з ту-
ризму за кордоном не висвітлені в педагогічній
теорії у вигляді цілісної концепції, у якій би були
виявлені і узагальнені тенденції , підходи і шляхи
досягнення необхідної якості підготовки фахівців,
що є значущим як для формування вищої профес-
ійної освіти з туризму, так і для розвитку турис-
тичної індустрії в Україні.

На принципи і підходи до виховання сту-
дентів у системі туристичної освіти певною мірою
впливає специфіка професійної діяльності. Побудо-
ва цілісного процесу формування особистості сту-
дента базується  на особливостях виховання в сис-
темі туристичної діяльності, до яких належать:
врахування індивідуально-психологічних особливо-
стей; виховання через природу, культуру; формуван-
ня толерантності; гуманізація стосунків; виховання
в колективі; екологія особистості.

Особливості розвитку професійної освіти на
різних етапах багаторівневої підготовки відображені
у роботах багатьох російських науковців, зокрема
С.Я.Батишева, А.П.Бєляєвої, В.А.Кальней, А.М.Но-
вікової і інших авторів. Результати пошуку ефектив-
них систем професійної освіти були використані
дослідниками в побудові елементів концепції про-
фесійної освіти (М.Я.Віленський, В.А.Квартальнов,
В.Д.Чепик і ін.), що полегшило створення нових
моделей початкової професійної освіти в галузі ту-
ризму [1-4].

Серед український дослідників, які заклали
засади соціально-філософського дослідження туриз-
му, варто назвати таких авторів як В.Г.Антоненко,
В.С.Горський, С.В.Горський, І.А.Зязюн, О.І.Левиць-
ка, Я.В.Любивий, В.В.Лях, В.А.Малахов, Г.П.Наумен-
ко, В.С.Пазенок, Т.С.Пархоменко, Ф.М.Рудич, Е.В.-
Слободенюк,  В.К.Федорченко,  В.І.Цибух,
М.В.Цюрупа, Ю.І.Яковенко, П.Л.Яроцький.

Однією з найсуттєвіших тенденцій світово-
го розвитку другої половини XX – початку XXI
століть, на думку Е.В.Слободенюк, стало глобальне
розширення сфери туризму, яка характеризується
тимчасовим і добровільним переміщенням (входжен-
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ням, “зануренням”) масових людських потоків в інше
географічне, природне та соціокультурне середови-
ще з метою здійснення подорожі (мандрівки) [5, с.
3]. Це зумовлено інтенсивним збагаченням спектру
життєвих, культурних і духовних потреб сучасної
людини, поглибленням багатоаспектної взаємодії соц-
іумів, універсалізацією та глобалізацією системи еко-
номічних, політичних, культурних і комунікативних
зв’язків, а також розвитком засобів комунікації.

Робота виконана у відповідності до пла-
ну НДР університету туризму, економіки і права
“КУТЕП”.

Формулювання цілей роботи.
 Мета дослідження – визначити основні

аспекти оздоровчого напрямку у професійній підго-
товці майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого
туризму.

Результати дослідження.
У анкетуванні брали участь студенти дру-

гого курсу Університету туризму, економіки і права
“КУТЕП”. Дані анкетування показали, що із 137 сту-
дентів повністю теоретично підготовлені до профес-
ійної діяльності щодо оздоровчого напрямку у га-
лузі туризму лише 7,61% респондентів, частково
підготовлені – 82,86% студентів, не підготовлені –
2,86% студентів, тих, яким важко відповісти – 6,67%
студентів.

На питання про фізичну підготовленість до
професійної діяльності у галузі туризму 25,71%
студентів відповіли, що повністю підготовлені,
57,14% студентів частково підготовленні, не підго-
товленні – 4,76% студентів, важко відповісти –
12,4% студентам.

Повністю сформовані вміння, які дозволяють
висловлювати професійно грамотні судження, оцін-
ки, щодо власного здоров’я у 8,57% студентів,  част-
ково – у 73,3% студентів, не сформовані вміння у
8,57% студентів, важко відповісти – 9,52% студентам.

Сформовані навички професійної діяль-
ності у галузі туризму повністю лише у 9,52% сту-
дентів, частково у 60,95% студентів, не сформовані
навички   у 22,85% студентів, важко відповісти –
6,67% студентам.

Задоволені викладанням професійно-орієн-
тованих дисциплін, які сприяють збереженню здо-
ров’я, повністю – 40,95% студентів, частково –
44,76% студентів, не задоволені – 6,67% студентів,
важко відповісти – 7,61% студентам.

Повністю задоволені рівнем практичних
занять з майбутньої спеціальності – 42,86% сту-
дентів, частково задоволені – 30,48% студентів, не
задоволені – 20,95% студентів, важко відповісти –
5,71% студентів.

Задоволені рівнем проведення практики з
майбутньої спеціальності – 57,75% студентів, част-
ково задоволені – 27,62% студентів, не задоволені –
12,73% студентів, важко відповісти – 1,9% студентів.

Спортивною базою, на якій здійснюється
професійна підготовка, повністю задоволені –
29,52% студентів, частково задоволені – 42,86 %

студентів, не задоволені – 17,14% студентів, важко
відповісти – 10,47% студентів.

Задоволені повністю наявною науково-ме-
тодичною літературою щодо професійної підготов-
ки із обраної спеціальності лише – 6,67% респон-
дентів, частково задоволені – 18,03% студентів, не
задоволені – 69,52% студентів, важко відповісти –
5,71% студентів.

27,62%

12,73%

1,90%

57,75%

Рис. 1.  Результати анкетування студентів щодо
ступеня задоволеності рівнем проведення практи-

ки з майбутньої спеціальності

Висновки:
Цілісний процес виховання особистості з

використанням засобів оздоровчого туризму повинен
розвиватися за традиційними канонами будь-якого
педагогічного процесу, а отже, потрібно наступне:
1. Провести моніторинг засвоєння студентами

педагогічних знань, умінь і навичок;
2. Спроектувати отримані знання на відповідну

підгалузь туристичної діяльності, спрогнозува-
ти можливі результати;

3. Намітити організаційні заходи, що спрямовані
на забезпечення умов для нормального про-
тікання виховного впливу у рамках конкретної
туристичної групи;

4. Розробити форми і методи реалізації виховно-
го процесу у світлі оздоровчого напрямку у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців зі
спортивно-оздоровчого туризму.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем оздоров-
чого напряму у професійній підготовці майбутніх
фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму.
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ПСИХОСОМАТИЧНІ АСПЕКТИ
ТАНЦЮВАЛЬНИХ ПРАКТИК  АНТИЧНОЇ

ГРЕЦІЇ
Олена Твердохліб

Національний технічний
університет України “КПІ”, м. Київ

Анотація. Розглядаються перспективи використання
танцювальних практик античної Греції у якості засобу
психосоматичної регуляції в галузі фізичного вихован-
ня студентів вузів.
Ключові слова: танцювальні практики античної Греції,
засоби психосоматичної регуляції.
Аннотация. Твердохлеб О. Психосоматические аспек-
ты танцевальных практик  античной Греции. Рассмат-
риваются перспективы использования танцевальных
практик античной Греции в качестве средства психосо-
матической регуляции в сфере физического воспитания
студентов вузов.
Ключевые слова: танцевальные практики древней Гре-
ции, средства психосоматической  регуляции
Annotation. Tverdohleb O. Psychosomatic aspects dancing
practices antique Greece. The perspectives of antic Greece
dance practices use as means of psychosomatic regulation
in high school students’ physical trainings have been
considered.
Keywords: antic Greece dance practices, means of
psychosomatic regulation

Вступ.
Задача забезпечення здоров’я громадян Ук-

раїни та формування розумових й фізичних якостей
різноманітними засобами фізичного виховання, з
урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду
[6], є актуальною. В античній Греції вона вирішува-
лася психосоматичними танцювальними практика-
ми [1], досвід яких залишився по за увагою  вітчиз-
няних фахівців в галузі фізичного виховання, хоча,
з дослідження останніх публікацій слідує, що інте-
рес фахівців до танцювальних практик, особливо
аеробної направленості, в наш час значно зріс [5].

Робота відповідає напрямку досліджень 2.1.
“Теоретико-методичні основи фізичного виховання”
розділу ІІ, Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти у сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005
рр. по спеціальності ВАК України 24.00.02 “Фізична
культура і фізичне виховання різних груп населення”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити історичні й

філософські аспекти, зміст й структуру танцюваль-
них практик античної Греції та шляхи їх викорис-
тання  в галузі фізичного виховання студентів вузів.

Методи й організація дослідження: Аналіз
даних науково-методичної літератури, засобів інфор-
мації, образотворчих пам’яток культури. Аналіз
танцювальних практик проводили за алгоритмом:
зміст, базові принципи, структура, техніка, стиль,
форма, композиція, кількість учасників, функціо-
нальна дія, музичний та вербальний супровід.

Результати дослідження  та їх
обговорення.

Танцюючі антропоморфні зображення зус-
трічаються в образотворчому мистецтві Греції по-
чинаючи з 3 тис. до н.е. У відповідності до древнь-

огрецьких філософських уявлень, танок зародився
разом з космосом. Ритм приборкав первісний загаль-
ний Хаос Всесвіту, утворив на Небі упорядковану
єдність світил “хоровод зірок”. Голосне відбиван-
ням ритму ногами у військовому танці з мечами й
щитами жерців богині Реї куретів врятувало від за-
гибелі новонародженого верховного бога грецького
пантеону Зевса [7]. На Олімпі бог Аполлон очолю-
вав хоровод муз, бог війни Арес вчився танцювати
у бога родючості Пріапа.

Структурними елементами античного
грецького танцю за Лукіаном, трактат “Про танці”,
являються: “ копіювання, показ, пояснення скрито-
го”. Амоній Олександрійський виділяв: показ,
танцювальні рухи та статичні пози-фігури або “кар-
тин тілом”, які відділяли один рух від іншого й мали
змістовне значення. Для рухів кожної частини тіла
існувала строго визначена традиція, наприклад, для
рук – хірономія мистецтво жестами рук передавати
суть танцю. У відповідності до Геродота, останній
тиран Сікіон Клісфен не видав заміж свою доньку
за афінянина Гіппокліда тільки через те, що він,
танцюючи під авлет “... лаконські й аттичні фігури,
спершись головою в стіл, хірономірував ногами”, що
суперечило традиції.

Підготовка танцюристів включала, вивчен-
ня музики, ритміки, хореографії, геометрії, філо-
софії, риторики, живопису, скульптури, розвиток
гнучкості, пам’яті й уміння рухати окремими части-
нами тіла та копіювати, ідеомоторне тренування,
духовний розвиток, дотримання дієти, регулювання
статевих відносин. Платон в “Законах” класифіку-
вав танці, як рухи “красивих тіл, що виражають ве-
личне й бридке”.

Обрядово-ритуальний характер мали танці,
які виконувалися на честь богів й значних подій. Так
Тезей виконав танок на честь перемоги над Міно-
тавром. За свідченням Плутарха, Тезей вів хоровод
врятованих навколо вівтаря, схема якого нагадувала
лабіринт, виконуючи у певному ритмі чергування й
крутіння, почергове переміщення в різні сторони.
Мав схему лабіринту, збудованого Дедалом в палаці
царя Міноса на о.Кріт, й танок жінок, описаний Го-
мером в “Одисеї”, що вели хоровод під божествен-
ний спів Фемія, тримаючись за зап’ястки одна одної
[1]. Танок намисто за схемою також нагадував лаб-
іринт й виконувався хороводом юнаків й дівчат, які
трималися за руки й переміщалися зигзагоподібно.
Іншу схему кола мав ритуальний круговий танок із
співом, який виконувався перед святилищем під час
Елевсінських містерій – хорея та танок юнаків й
дівчат, зображенням якого бог вогню й ковальства
Гефест прикрасив мідно-залізний щит героя Ахіл-
ла, а Гомер описав в “Іліаді”: “в хор круговидний
люб’язно сплелися руками... Танцюють вони й но-
гами мистецьки то закружаться легко, як в стану
колесо, то розійдуться й танцюють рядами, один за
одним... два серед круга їх головоходи, чудово вер-
тяться посередині під звуки співу в лад ”.

Емілія - танок античної трагедії відрізнявся
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неспішними, плавними, урочистими, величавими,
узгодженими рухами хора, виражав ідею філософії
життя: визначеність долі, приреченість героїв,
співіснування самопожертви та зради, любові та
ненависті, гіпорхема – декламація віршів під час
танцю  або танцююча поезія, танцювальними обра-
зами передавав поетичні твори, зображаючи їх ге-
роїв богів, визначних осіб й подій.

Гумористично-сатиричний зміст мали ігдіс,
жіночий танок, з елементами степу та кордакс з вуль-
гарними непристойними рухами. Еротичні елемен-
ти включали  жіночі танці з еротичними оберталь-
ними рухами живота, калабіс - стрімкий бурхливий
танок з відвертими непристойними вихляннями сте-
гон та сікінніда - стрімкий танок з затяжними стриб-
ками з характерною тряскою танцюристів, які зоб-
ражали  сатирів ,  ламбротерон  – танок,  який
виконувався оголеними чоловіками, з непристойни-
ми рухами й викриками непристойних слів та мо-
тон – із стрибками й ударами ногами по сідницях.

Елементи змагання, з визначенням пере-
можця по найбільшій кількості стрибків, кількість
яких доходила до тисячі, мав бібасіс - лаконський
танок-змагання юнаків й дівчат із почерговими
стрибками на одній або двох ногах та з ударами ніг
по сідницях.

Танці включали елементи імітації поведін-
ки різних тварин та військових дій. Танок скопс з
“обертальними рухами шиї птаха, якого спіймали”
змальовував поведінку птаха та мисливця. Військо-
вий танець пірріха відтворював дії воїнів під час
битви: мужність й винахідливість у бою, обороні,
нападі, виконувався із щитом, мечем, списом чоло-
віками й жінками сольно, в парі, в гурті, включав “
стрибки й ухиляння від ударів й нападу”, рухи-
імітації ударів, метання й трансформувався у засіб
військової підготовки, який у Спарті хлопчики й
дівчата практикували з 5 річного віку. Салонний хо-
роводний варіант пірріхи під час весілля змалював
Апулей у “Метаморфозах”: “Квітучі дівчата й юна-
ки, жестикулюючи, танцювали грецьку пірріху, ви-
писували рядами упорядкованими красиві кола, у
круговому обертанні звиваючись, з’єднуючись у зви-
вистий ряд, у стрункі проходи вливаючись й відда-
ляючись розривами від танцюючих”.

Ксенофонт у “Анабазисі” описує  воєнні
танці грецьких племен, які брали участь у походах
персидського царя Кіра Молодшого (558 – 529 рр.
до н.е.): фракійці “із зброєю в руках танцювали під
авлос, високо й легко стрибаючи й розмахуючи ме-
чами”, один ніби вбиває іншого, той падає мистець-
ки, переможець знімає з нього зброю й іде співаючи
пісню на честь фракійського царя Сіталка. Еніани й
магнети танцювали зі зброєю карпею під авлос у
певному ритмі: один з танцюристів зображав спо-
чатку воїна, потім, відклавши зброю, ставав орачем
й засівав поле, із страхом озираючись, на нього на-
падав ворог, починалася битва у якій він перемагав
або ставав переможеним. У місійському танку з пле-
теними щитами у кожній руці танцюючий “ то зоб-

ражав двобій, то кружився й перекидався із щита-
ми, то танцював персидський танок, ударяючи щи-
тами один в одного й присідаючи у ритмі під ав-
лос”. Мантинейці, вдягнені в амуніцію під авлос й
спів ”у ритмі енопліон танцювали як у ході, присвя-
ченій богам”.

Висновки
1. Танці античної Греції були упорядкованою систе-
мою психосоматичної регуляції зі строго визначе-
ними філософсько-символічним змістом, видом,
об’ємом, послідовністю статичних поз й жестів,
інтенсивністю й ритмом рухів, станом емоцій, ро-
зуму та свідомості, кількістю учасників, схемою,
видом музичного та вербального супроводу, геоаст-
рологічними умовами.
2. Перспективно вибірково використати досвід пси-
хосоматичних танцювальних технік античної Греції
у галузі фізичного виховання студентів вузів.

Перспективи подальших розвідок: плану-
ються подальші дослідження у напрямку визначен-
ня оптимальних засобів психосоматичної саморегу-
ляції, за допомогою танцювальних технік античної
Греції, та шляхів їх впровадження у програми з
фізичного виховання.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ
СПОРТА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Темченко В.А.

Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина

Аннотация. Спортивные игры имеют воспитательное,
оздоровительное и образовательное значение. Проведен-
ная работа позволила определить положительную мо-
тивацию и интерес студентов к занятиям игровыми ви-
дами спорта  в университете, а также параллельно
открыла проблемное поле в отношении совершенство-
вания учебно-воспитательного процесса по физическо-
му воспитанию средствами спортивных игр.
Ключевые слова: спортивные игры, студент, физичес-
кое воспитание, здоровье.
Анотація. Темченко В.О. Використання ігрових видів
спорту в системі фізичного виховання студентів вищих
навчальних закладів. Спортивні ігри мають виховне,
оздоровче й освітнє значення. Проведена робота дозво-
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лила визначити позитивну мотивацію й інтерес сту-
дентів до занять ігровими видами спорту в універси-
теті, а також паралельно відкрила  проблемне поле
відносно вдосконалювання  навчально-виховного про-
цесу з фізичного виховання засобами спортивних ігор.
Ключові слова: спортивні ігри, студент, фізичне вихо-
вання, здоров’я.
Annotation. Temchenko V.A. Use of different kinds of sport
games in system of physical training of students of higher
educational institutions. Sports have educational, improving
and educational value. The lead work has allowed to define
positive motivation and interest of students to employment
by different kinds of sport games at university. In parallel
was opened a problem field concerning perfection of
teaching and educational process on physical training by
means of sports.
Key words: sports, student, physical training, health.

Введение.
Физическая культура является важной со-

ставной частью общей культуры человека и одним из
основных средств укрепления здоровья. Неблагопри-
ятные условия социальной жизни и окружающей сре-
ды существенно влияют на состояние здоровья чело-
века в любом возрасте. Однако, учитывая то, что
наиболее активно процесс формирования личности
и закладка фундамента здоровья происходит у моло-
дых людей, особую значимость приобретает вопрос
организации и содержания физкультурно-оздорови-
тельной работы в высших учебных заведениях.

Одной из важнейших задач физического
воспитания в высших учебных заведениях является
формирование у студентов устойчивого интереса и
потребности к физическому самосовершенствова-
нию как к основному фактору их качественной жиз-
недеятельности.

Результаты исследований показали, что в
настоящее время формирование у молодежи потреб-
ности к физическому самосовершенствованию ак-
туально и должно быть позитивным долгосрочным
результатом всей работы по физическому воспита-
нию [1, 2]. Вопрос физического воспитания рассмат-
ривался многими специалистами. Однако проблему
повышения эффективности физического воспитания
студентов в настоящее время нельзя считать доста-
точно решенной. Сегодня актуальной задачей для
преподавателей физического воспитания является
формирование у студентов ценностного отношения
к физической культуре и спорту.

Один из путей решения этой проблемы мо-
жет быть организация занятий групп по видам
спорта по выбору самих студентов. Определение
того или иного вида спорта, которое сознательно
осуществляет студент, является началом осмыслен-
ного выбора форм двигательной активности, удов-
летворяющих индивидуальным физическим и пси-
хологическим потребностям [3-5].

Работа выполнена по плану НИР кафедры
физического воспитания и спорта Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина.

Формулирование целей работы.
Цель работы – разработка рекомендаций по

решению проблем физического воспитания студен-

тов и совершенствования учебно-воспитательного
процесса средствами спортивных игр.

Результаты исследования.
Процесс организации занятий групп по ви-

дам спорта по выбору должен быть хорошо сплани-
рованным и продуманным. Одним из основных мо-
ментов здесь является определение самих видов
спорта, по которым могут быть организованы заня-
тия. При этом следует учитывать не только популяр-
ность вида спорта среди студентов, которое опреде-
ляется путем анкетного опроса, но и возможности и
состояние спортивных сооружений, которыми рас-
полагает высшее учебное заведение, а также нали-
чие специалистов по видам спорта в преподаватель-
ском составе кафедры физического воспитания.

Несомненно, одним из основных направле-
ний при такой организации занятий по физическо-
му воспитанию должно быть использование игро-
вых видов  спорта ,  которые давно получили
признание, как незаменимое средство общей физи-
ческой подготовки. Разнообразие игровых действий,
их соревновательный характер обеспечивают пол-
ноценное физическое развитие и способствуют до-
стижению разносторонней физической подготовлен-
ности студентов. При определении влияния игровых
видов спорта на организм учащихся, а также их зна-
чения в системе физического воспитания, необхо-
димо исходить из общей характеристики игровых
действий. В спортивных играх применяются разно-
образные движения и действия: ходьба, бег, прыж-
ки, внезапные остановки, повороты, различные ме-
тания и удары по мячу.

Занятия играми обогащают участников но-
выми ощущениями, представлениями и понятиями.
Игры расширяют круг представлений, развивают
наблюдательность, сообразительность, умение ана-
лизировать, сопоставлять и обобщать виденное, на
основании чего делать выводы из происходящего на
игровой площадке. В играх развиваются способно-
сти правильно оценивать пространственные и вре-
менные отношения. Быстро и правильно реагиро-
вать на сложившуюся ситуацию в  часто меняющей-
ся обстановке игры.

При организации занятий по видам спорта в
Харьковском национальном университете имени В.Н.
Каразина было выделено три основных направления
двигательной активности: оздоровительный фитнесс
(аэробика, атлетическая гимнастика, оздоровитель-
ный бег и плавание); игровые вилы спорта (баскет-
бол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный тен-
нис, теннис) и единоборства (бокс, борьба вольная,
борьба самбо, таеквон-до, фехтование). В результате
анкетного опроса студентов, проведенного в начале
учебного года, были получены следующие результа-
ты: оздоровительным фитнессом изъявили желание
заниматься 44,3%, игровыми вилами спорта – 42,2%,
единоборствами – 13,5%.  В опросе участвовало 2532
студента, обучающихся на 1 – 3 курсах.

Через полтора месяца (после прохождения
студентами медицинского осмотра и определения их
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состояния здоровья) было проведено реальное рас-
пределение студентов по направлениям двигатель-
ной активности. За это время студенты-первокурс-
ники смогли познакомиться с преподавателями по
физическому воспитанию и возможностями
спортивных сооружений университета. Поэтому
реальная картина распределения студентов показа-
ла, что из 2847 студентов, отнесенных по состоя-
нию здоровья к основному отделению, оздорови-
тельный фитнесс выбрали 39,3%, спортивные игры
– 38,2%, а 12,4% решили заниматься единоборства-
ми. Многие студенты по прошествии довольно дли-
тельного временного интервала решили изменить
выбор, причем 10% из них отдали предпочтение
традиционной форме занятий по физическому вос-
питанию и выбрали занятия в группах общей физи-
ческой подготовки.

Результаты показывают, что при выборе на-
правления двигательной активности значительная
часть студентов отдает предпочтение игровым видам
спорта. Всего из 1088 студентов, выбравших в каче-
стве специализации игровые виды спорта, 262
(24,1%) выбрали теннис, 250 (23%) – футбол, 188
(17,3%) – волейбол, 187 (17,2) – настольный теннис,
131 (12%) – баскетбол и 70 (6,4%) – бадминтон.

Создание групп по игровым видам спорта
позволяет решать разнообразные задачи в процессе
физического воспитания студентов. Студенты в ос-
новной массе сознательно относятся к физической
культуре как способу улучшения собственной фи-
зической подготовленности и здоровья, и определя-
ют оздоровительную направленность как приоритет-
ную.  Поэтому основной задачей является
обеспечение необходимого объема двигательной
активности средствами и возможностями игровых
видов спорта.

Широкое внедрение игровых видов спорта
в профессионально-прикладную физическую под-
готовку студентов позволяет эффективнее и быст-
рее формировать не только двигательные, но и ум-
ственные качества будущих специалистов, поскольку
именно эти средства физического воспитания фор-
мируют у учащихся способность быстро ориенти-
роваться в окружающей обстановке, быстро прини-
мать правильные решения.

Кроме того,  игровые виды спорта
способствуют самоактуализации личности студента,
поскольку именно в них проявляется непрерывное
стремление человека к возможно более полному
выявлению и развитию  своих личностных
возможностей.

Самоактуализация во многом определяет
дружелюбие, отсутствие агрессивности, способ-
ность к глубоким привязанностям, независимость
в отстаивании собственной точки зрения, принци-
пов, а также обуславливает стремление к творчес-
кому, полноценному общению, активному самораз-
витию человека.

В спортивной игре человек способен и к
самооценке, т.е. к определению уровня собственной

значимости, своих возможностей, качеств и места
среди других людей (на производстве, в трудовом
или студенческом коллективе).

Учитывая значительное сокращение в пос-
ледние годы численности школьников, занимающих-
ся в детско-юношеских спортивных школах, орга-
низация занятий групп по видам спорта в ходе
учебного процесса по физическому воспитанию в
университете позволяет производить отбор студен-
тов в зависимости от уровня их спортивной подго-
товки в факультетские и университетские команды.

Популярность вида спорта в высшем учеб-
ном заведении, наличие развитой спортивной базы
и инфраструктуры дает возможность организации
спортивных клубов по отдельным видам спорта. В
структуре Харьковского национального университе-
та имени В.Н. Каразина в настоящее время работа-
ют три видовых спортивных клуба. Два клуба раз-
вивают игровые виды спорта: теннисный клуб
«Уникорт», являющийся одним из лучших нацио-
нальных центров Украины, и футбольный клуб «Уни-
вер-Локо», занимающийся развитием мини-футбо-
ла. Продуманное и спланированное сотрудничество
кафедры физического воспитания и спорта с клуба-
ми, позволило достичь высоких спортивных резуль-
татов в подготовке спортсменов высокого класса, а
командам университета по теннису и мини-футболу
закрепится на лидирующих позициях в своих видах
спорта в студенческом спорте Украины. И все это
базируется на фундаменте массового привлечения
студентов к занятиям избранным видом спорта.

Выводы.
Спортивные игры имеют воспитательное,

оздоровительное и образовательное значение. Про-
веденная работа позволила определить положитель-
ную мотивацию и интерес студентов к занятиям иг-
ровыми видами спорта в университете, а также
параллельно открыла проблемное поле в отношении
усовершенствования учебно-воспитательного про-
цесса по физическому воспитанию средствами
спортивных игр.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования игровых видов спорта в системе фи-
зического воспитания студентов высших учебных
заведений.
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РАННЯ ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ НА ШЛУНКУ і 12 - ПАЛІЙ

КИШЦІ НА КУРОРТІ ПОЛЯНА
Філак Ф.Г.

Ужгородський національний університет

Анотація. Спостерігались 75 хворих після оперативно-
го втручання на шлунку і 12-палій кишці. Доведена
доцільність застосування засобів фізичної реабілітації
у ранній післяопераційний  період.
Ключові слова: фізична реабілітація, післяопераційний
період, резекція шлунка.
Аннотация. Филак Ф.Г. Ранняя физическая реабилита-
ция больных после операции на желудке и 12-перстной
кишке на курорте Поляна. Наблюдались 75 больных
после оперативного вмешательства на желудке и 12-пер-
стной кишке. Доказана целесообразность применения
средств физической реабилитации   в ранний послеопе-
рационный период.
Ключевые слова: физическая реабилитация, послеопе-
рационный период, резекция желудка.
Annotation. Filak F.G. Early physical rehabilitation of
patients after operation for stomach and duodenum. 75
patients were observed after having been performed an
operation for stomach and duodenum. There was proved
effectiveness of physical rehabilitation in early
postoperative period.
Key words: physical rehabilitation, postoperative period,
stomach resection.

Вступ.
Останнім часом, враховуючи вплив неспри-

ятливих екологічних і економічних факторів, зрос-
тає кількість хворих, які перенесли операцію на
шлунку і 12 – палій кишці в зв’язку з виразковою
хворобою. Основним методом лікування виразкової
хвороби шлунка та 12—палої кишки є консерватив-
ний. Однак такі ускладнення виразкової хвороби, як
пенетрація, кровотечі, прорив, стенозування, вима-
гають негайного хірургічного втручання. Незважа-
ючи на достатньо високу ефективність оперативно-
го лікування, у більшості хворих розвивається ряд
ранніх післяопераційних синдромів, що вимагає
тривалого консервативного лікування. До ранніх
проявів, що зустрічаються найчастіше, відносять
синдром малого шлунка, демпінг-синдром, гастрит
культі шлунка,  порушення функціональної діяль-
ності підшлункової залози, тонкої і товстої кишок.
Всі вони розглядаються як наслідки операції в зв’яз-
ку з новими умовами діяльності шлунка і кишечни-
ка [2,5]. Решта видів ранніх проявів постгастроре-
зекційного синдрому, які пов’язані з порушеннями
функціональної діяльності органів травлення і їх
компенсаторно-пристосувальною перебудовою у
відповідь на резекцію шлунка (порушення в гепато-
біліарній системі, порушення функції культі шлун-

ка, гіпоглікемічний синдром, рефлюкс-езофагіт, ки-
шечні порушення, включаючи синдром малаб-
сорбції, синдром привідної петлі функціональної
природи, рецидивна пептична виразка), зустрічають-
ся рідше [5]. Ступінь проявів післяопераційних син-
дромів визначається тривалістю захворювання,
віком хворого, ступенем ураження органів травлен-
ня до оперативного лікування, своєчасністю прове-
дення операції [3].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Ужгородського національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – вивчити вплив засобів

фізичної реабілітації у ранній післяопераційний пе-
ріод, обґрунтувати доцільність використання фізич-
них вправ і масажу в комплексній реабілітації хво-
рих, які перенесли оперативне втручання на шлунку
і дванадцятипалій кишці.

Організація дослідження. Дослідження про-
ведені у 75 хворих віком від 19 до 50 років (жінок
21, чоловіків 54), які у зв’язку з ускладненням ви-
разкової хвороби перенесли операції на шлунку та
12-палій кишці. Із них резекцію шлунка по Більрот-
І перенесли 26 хворих, резекцію шлунка по Більрот-
ІІ – 49 хворих. При відсутності ускладнень післяо-
пераційного періоду на 16 - 28 добу вони були
направлені в санаторій «Поляна» для реабілітації.
Тривалість відновного лікування становила 24 дні.
Основним завданням спостереження за процесом
реабілітації цієї категорії хворих було виявлення
динаміки перебігу післяопераційного періоду під
впливом реабілітаційних факторів санаторію “По-
ляна”, а разом з цим, доцільність такого відновного
лікування з погляду виникнення післяопераційних
ускладнень та тривалості порушення працездат-
ності. Усі хворі пройшли повне клініко-лаборатор-
не та психологічне обстеження з використанням
психодіагностичної шкали: опитувальна анкета для
визначення нейротизму Г. Айзенка /варіант ЕРІ/,
тривоги за Тейлор та шкала депресії Бека.

Результати дослідження  та їх
обговорення.

При поступленні більшість пацієнтів вияв-
ляли скарги на відчуття важкості, тиску в епігастрії,
помірне здуття живота, запори або проноси, загаль-
ну слабкість, швидку втомлюваність, дратівливість,
емоційну нестійкість, поганий сон. При обстеженні
у 56,5 % хворих виявлено ознаки анемії, незначний
лейкоцитоз та прискорену ШОЕ. У 46 хворих
(61,3%) виявлені явища гіпомоторної дискінезії жов-
човидільних шляхів, що підтверджується ультразву-
ковим обстеженням. Методом ФАЖ у 66 хворих
(88,0%) виявлено зниження ферментовидільної
функції підшлункової залози натще і в період трав-
лення та коефіцієнт індукції холецистокініну. При
пальпації відзначалась болючість в ділянці післяо-
пераційного рубця або в епігастрії. За даними опи-
тувальної анкети Г. Айзенка, у хворих виявлені дещо
знижені оцінки по шкалі екстраверсії-інтраверсії
(11,3 ± 0,39 балів) і високі по шкалі нейротизму (17,2
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± 0,49 балів). Підвищена активність вегетативної
нервової системи, як правило, пов’язана зі схильні-
стю до інтроверсії, яка, на думку Айзенка, є осно-
вою для виникнення страху. За даними Бека шкали
самооцінки, рівень депресії хворих після перенесе-
ної резекції шлунка складав 19,3 ± 1,12 балів.
Найбільш високі оцінки виявлені по таких симпто-
мах шкали, як підвищена дратівливість, втрата за-
доволення, знижений настрій, низька працездатність
та порушення сну.

Таким чином, у більшості хворих протягом
першого місяця після операції виявляються анемія,
функціональні порушення з боку жовчовидільної
системи, підшлункової залози та розлади моторно-
евакуаторної функції кишечника. Такі хворі відзна-
чались підвищеною тривожністю, емоційною не-
стійкістю ,  зниженим настроєм ,  почуттям
невдоволення собою у зв’язку зі станом свого здо-
ров’я, песимізмом, зниженням працездатності. Ці
особистісні та емоційні риси загалом притаманні
виразковій хворобі, а у хворих після резекції шлун-
ка вони посилюються і доповнюються новими. У
зв’язку зі зниженим самовладанням, в ситуаціях
емоційного стресу їх поведінка була менш інтегро-
ваною. Такі зміни зумовлені порушенням нейро-ен-
докринної регуляції внаслідок пристосування робо-
ти органів травлення до нових умов функціонування.
Усі хворі пройшли повний курс відновного лікуван-
ня, який направлений на усунення болю, диспептич-
них явищ, нормалізацію секреторної, моторно-ева-
куаторної функції органів травлення, стабілізацію
нервової системи. У комплекс лікування входили:
п’ятикратне харчування (дієта № 1), внутрішній
прийом середньомінералізованої вуглекислої гідро-
карбонатно-натрієвої мінеральної води Поляна
Купіль температури 42 - 45°С за 45 хвилин до прийо-
му їжі по 200 мл. 3 рази на день, фітотерапія (відвар
ромашки, рильця кукурудзи, насіння кропу, м’яти
перцевої, валеріани), масаж, кліматотерапія, психо-
терапія. З метою нормалізації обмінно-окислюваль-
них та стимуляції імунних процесів використовува-
лась синглетно-киснева терапія у вигляді інгаляцій
№15 кожен день. Хворі були поділені на дві групи.
Основну (першу групу) складали 40 хворих, у яких
в комплекс санаторно-курортної реабілітації додат-
ково входили засоби фізичної реабілітації, а саме
лікувальна фізкультура та сегментарно-рефлектор-
ний і сполучнотканинний масаж. Лікувальну фізич-
ну культуру застосовували у таких формах: ранкова
гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, ліку-
вальна ходьба. Основне завдання ранкової гігієнічної
гімнастики, яка проводиться протягом 10 – 15 хви-
лин, – підвищення загального тонусу організму, на-
дання йому бадьорого настрою. У комплекс ліку-
вальної гімнастики, яка проводилась протягом 20 –
25 хвилин, входили: динамічні і статичні вправи для
всіх м’язових груп з предметами і без них, вправи
на рівновагу та координацію. Використовувались
спеціальні вправи для всіх суглобів і м’язових груп,
в тому числі для м’язів живота, які хворий виконує

із вихідного положення лежачи, сидячи. Також ви-
користовувались вправи на повороти тулуба, для
зміцнення м’язів тазового дна, тулуба. Комплекс
спеціальних вправ мав на меті вирішення таких зав-
дань: загальне зміцнення організму; вплив на нерво-
во-психічну сферу і нейрогуморальну регуляцію
органів травлення; відновлення функцій оперовано-
го органа; нормалізацію моторно-евакуаторної
функції шлунково-кишкового тракту, зміцнення м’я-
зової системи черевного пресу. Призначення ліку-
вальної ходьби, теренкуру – адаптація до психолог-
ічних і  фізичних  навантажень,  відновлення
працездатності пацієнта, а також покращення пси-
хоемоційного стану шляхом спілкування з природою
та отримання позитивних вражень. Психотерапія
(раціональна, гіпноз, медитація) була обов’язковим
методом реабілітації цієї категорії хворих. Вона
сприяла редукції тривожності, емоційної нестійкості
та налагодженню гармонійної співдружності в ро-
боті вегетативної нервової системи. Другу групу ста-
новили 35 хворих, які пройшли курс санаторно-ку-
рортної реабілітації та щадний класичний масаж.

Таким чином, у результаті проведених реаб-
ілітаційних заходів у 93,7% хворих першої групи і
відповідно у 74,8% хворих другої групи покращилось
самопочуття. Зникли явища дискомфорту, швидка
втомлюваність, загальна слабкість, нормалізувалися
стілець. У 90,5% хворих першої групи і у 83,5% дру-
гої нормалізувались показники крові, у 82,4% і 66,7%
хворих обох груп нормалізувались показники фермен-
товидільної функції підшлункової залози. За даними
опитувальної анкети Г. Айзенка, початкові високі
показники по шкалі нейротизму (17,2 ± 0,49 балів) у
хворих першої групи достовірно знизились і стано-
вили 14,7 ± 0,38 балів (Р < 0,05) У хворих другої гру-
пи ці показники менш виражені і становлять 16,1 ±
0,44 балів (Р > 0,05). Підвищена активність вегета-
тивної нервової системи, як правило, пов’язана зі
схильністю до інтроверсії, яка, на думку Айзенка, є
основою для виникнення страху. За даними Бека шка-
ли самооцінки, рівень депресії хворих першої групи
після комплексу реабілітаційних заходів знизився з
19,3 ± 1,12 балів до 13,6 ± 1,07 балів (Р < 0,01). У
хворих другої групи цей показник був дещо нижчим
і становив 16,3 ± 1,08 балів (Р < 0,05).

Висновки.
1. Дослідження засвідчують, що санаторне лікуван-
ня у перші дні після операції значно підсилює ком-
пенсаторні можливості тих органів травлення, які
не зазнали оперативного втручання, стимулює ме-
ханізми саморегуляції організму, запобігає форму-
ванню післяопераційних синдромів.
2. Застосування засобів фізичної реабілітації у
ранній період після оперативного втручання в сана-
торно-курортному комплексі значно покращує само-
почуття,  нормалізуючи психоемоційний стан
пацієнтів. Кращі показники виявлені у хворих пер-
шої групи.

Перспективи подальшого дослідження по-
лягають у подальшому розкритті ролі ранньої фізич-
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ної реабілітації хворих після операцій на шлунку і
дванадцятипалій кишці на курорті „Поляна”.
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АНАЛИЗ ТРАВМООПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНИКИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ В
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТАНЦАХ

Фокин Иларион
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье рассмотренная проблема анализа
технических  элементов спортивного танца на примере
латиноамериканской программы с выявлением на базе
полученных данных наиболее травмоопасных элемен-
тов техники.
Ключевые слова: техника, латиноамериканские танцы,
повреждения.
Анотація. Фокін Іларіон. Аналіз травматичнонебезпеч-
них елементів техніки спортсменів  високого класу в
латиноамериканських танцях. У статті розглянута про-
блема аналізу технічних елементів спортивного танцю
на прикладі латиноамериканської програми з виявлен-
ням на базі отриманих даних найбільш травматичноне-
безпечних елементів техніки.
Ключові слова: техніка, латиноамериканські  танці, уш-
кодження.
Annotation. Fokin Ilarion. The analysis of trauma’s elements
of technique in latin american dances of top performers.
The article considers the estimation of sport dance’s
technical elements on the example of Latin American
program. We tried to get the biomechanical estimation of
technical actions realization with videocomputer analysis
of figures and performance technique of latin american
dances by the leading performers based on the received data
of most dangerous technical elements.
Key words: technique, latin american dances, traumas.

Введение.
В настоящее время спортивные танцы ста-

ли одним из самых зрелищных и массовых видов
спорта, популярность которого растет с каждым го-
дом. Современный спорт предъявляет особые тре-
бования к организму спортсмена. Высокие трени-
ровочные и соревновательные нагрузки очень часто
вместе с ростом спортивных результатов влекут за
собой повышенный травматизм.

Нерационально спланированная система че-
редования нагрузок и восстановительных мероприя-

тий приводит к перенапряжению основных систем
организма с последующим возникновением травм.

Анализ специальной литературы свидетель-
ствует о том, что не оценивается полноценность вос-
становления после интенсивных тренировок, что
приводит к переутомлению и перетренированнос-
ти. В бальных танцах, прежде всего, важна стабиль-
ность выступления пары, а переутомление и хрони-
ческое повреждение опорно-двигательного аппарата
к успеху не приведут.

Чрезмерные нагрузки могут привести к из-
менениям костной структуры голеностопного сус-
тава и стопы. У танцовщиц, серьезно занимающих-
ся танцами до 12 лет, наблюдаются структурные
изменения в предплюсневых костях, которые при-
водят к более высокой подвижности и гибкости пе-
редней части стопы (Ende, Wickstrom, 1982). Вмес-
те с тем чрезмерные нагрузки могут привести к
снижению амплитуды движений, образованию кос-
тных шпор на передних и задних краях таранной
кости, ограничивая ее движение назад, а также по-
дошвенного сгибания стопы, в целом (Brodelius,
1961; Hamilton, 1979). Чрезмерные нагрузки могут
также привести к образованию остеофитов (неболь-
ших костных шпор) на большеберцовой кости, что
приводит к ограничению амплитуды движения та-
ранной кости назад. По данным ряда авторов И.Я.
Крячко, А.М. Ланда, Д.Ф. Дешин, В.А, Доброволь-
ский, Майкели Л., Дженкинс М., П.А.Ф.Х. Ренст-
рем, М. Дж. Алтер и др., вполне обосновано пред-
ставление, что спортсмены высоких спортивных
разрядов (в спортивных танцах В, А, S класс) полу-
чают чаще и более тяжелые травмы, чем спортсме-
ны низшей квалификации (в танцах С, D, E класс).

Высокие требования, предъявляемые в про-
цессе соревнований к техническому и тактическому
мастерству, тренированности спортсменов высоких
спортивных разрядов в полной мере объясняет это.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Цель работы: выявить наиболее травмоо-

пасные элементы техники латиноамериканских
танцев у спортсменов высокого класса.

Задачи:
1. Проанализировать научно-методичес-

кую и специальную литературу по проблемам трав-
матизма.

2. Провести видеокомпьютерный анализ
движений нижних конечностей при выполнении
латиноамериканских танцев конкурсной программы
танцорами высокой квалификации.

3. Разработать практические рекомендации
с целью профилактики травм в спортивных танцах.

Методы и организация исследований. Нами
были использованы следующие методы: анализ на-
учно-методической и специальной литературы; ан-
кетирование; педагогические наблюдения; видео-
компьютерный анализ (программа bio video).
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Результаты исследования и их обсуждение.
Исследования проводились на базе клуба

спортивного танца Национального университета
физического воспитания и спорта Украины «Супа-
данс» и СТК «Березиль» г. Киева. Возраст испытуе-
мых 19 - 25 лет; минимальный спортивный стаж по
специализации 5 лет; спортивный разряд (класс) B,
A, S. Всего было обследовано 76 человек, 95% ис-
пытуемых женского пола.

Как показал анализ научно-методической
литературы, технические элементы латиноамерикан-
ских танцев представлены в работах известных ав-
торов без должного биомеханического обоснования.
Не раскрыты биомеханические предпосылки воз-
никновения травм в латиноамериканских танцах. На
сегодняшний день остается не решенной проблема
анализа техники спортивных танцев в целом.

На основе данных анкетирования и педаго-
гических наблюдений нами были выявлены специ-
фические факторы риска повреждения опорно-дви-
гательного аппарата:

·  ограниченно-устойчивое равновесие;
·  максимальная  амплитуда и скорость при
выполнении танцевальных элементов;

·  повышенная нагрузка на переднюю часть
и пальцы стопы;

·  переразгибание в коленных и сгибание в
голеностопных суставах;

·  чрезмерное разгибание в шейном и пояс-
ничном отделах  позвоночника.
По результатам анкетирования к часто

встречающимся травмам в  спортивных танцах от-
носятся:

травмы капсульно - связочного аппарата
суставов– 50%;

травмы сухожилий– 30%;
микротравмы стопы– 18%;
вывихи– 2%;
хронические повреждения суставов стопы.
После тренировок и соревнований около

половины опрошенных жалуются на болезненность
стоп, голеностопных суставов, что по-нашему мне-
нию является следствием чрезмерных нагрузок на
двигательный аппарат стопы спортсменов.

С помощью проведенного видеокомпьютер-
ного анализа нами получены следующие угловые
характеристики суставов:
1) голеностопный сустав:
макс. разгибание 35°          макс. сгибание 158°
2) коленный сустав: макс. разгибание 179,7°.

На основании полученных нами данных мы
разработали практические рекомендации, направ-
ленные на профилактику характерных травм в
спортивных танцах. При построении программ под-
готовки спортсменов-танцоров, подвергающихся
риску возникновения травм, необходимо в процесс
подготовки включить следующие профилактические
мероприятия: укрепление опорно-двигательного
аппарата; восстановление работоспособности при
помощи физических методов; регулярное примене-

ние растягиваний по индивидуальной программе;
постепенное повышение нагрузки.

Выводы.
Как показал анализ научно-методической

литературы, технические элементы латиноамерикан-
ских танцев представлены в работах известных ав-
торов без должного биомеханического обоснования.
На сегодняшний день остается не решенной пробле-
ма анализа техники спортивных танцев в целом.

Исследование техники латиноамериканских
танцев с помощью видеокомпьютерного анализа
позволило выявить специфические факторы риска
повреждения опорно-двигательного аппарата.

Угловые характеристики суставов нижних
конечностей спортсменов-танцоров зачастую пре-
вышают норму, что в свою очередь приводит к ги-
пермобильности суставов и высокому риску возник-
новения травм.

Амплитуда движения голеностопного сус-
тава спортсменов-танцоров при выполнении сорев-
новательных элементов составляет 35? при разги-
бании; 158? при сгибании. Максимальный угол,
зафиксированный в коленном суставе, составляет
179,7?. При этом установлено, что травмы капсуль-
но-связочного аппарата спортсменов составляют
50% от общего числа травм.

С целью профилактики травм в спортивных
танцах нами предложены практические рекоменда-
ции, которые включают комплексы индивидуальных
упражнений на растягивание мышц спины и ниж-
них конечностей; восстановительный и профилак-
тический массаж.

Перспективы дальнейших исследований
состоят в углубленном изучении выявить наиболее
травмоопасные элементы техники латиноамерикан-
ских танцев у спортсменов высокого класса.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ
(ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ

НАГРУЗКИ) НА КЛЕТОЧНЫЕ ИММУННЫЕ
РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА

Футорный Сергей
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация: обобщены данные научной литературы о
влиянии стрессовых факторов (интенсивные физичес-
кие нагрузки) на состояние клеточного иммунитета.
Ключевые слова: клеточный иммунитет, иммунологи-
ческая реактивность, лимфоциты.
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Анотація. Футорний Сергій. Вплив фізичних наванта-
жень на клітинні імунні реакції. Узагальнено дані нау-
кової літератури про вплив стресових факторів (інтен-
сивні фізичні  навантаження) на стан клітинного
імунітету.
Ключові слова: клітинний імунітет, імунологічна реак-
тивність, лімфоцити.
Annotation. Futorny Sergey. The influence of the intensive
physical loadings on condition of cellular immunity. In
clause are generalized given the scientific literature on
influence of the stressful factors (intensive physical
loadings) on condition of cellular immunity.
Key words: cellular immunity, immunologic reactivity,
lymphocytes.

Введение.
Занятия физическими упражнениями вызы-

вают в организме целый комплекс физиологических
и биохимических изменений, среди которых веду-
щую роль играют изменения иммунологической
реактивности организма. По вопросу о влиянии
спортивных нагрузок на иммунитет нет единой точ-
ки зрения. Результаты ранних исследований свиде-
тельствовали, что занятия физкультурой и спортом
оказывали благоприятное воздействие, способство-
вали снижению заболеваемости, увеличению про-
должительности жизни, улучшению показателей
естественного иммунитета. Однако, в работах, про-
веденных в 80-90-х годах XX-го столетия [1, 2, 3, 4,
5], было показано, что современный спорт высших
достижений оказывает угнетающее действие на им-
мунную систему.

Физическая активность обладает опреде-
ленным дозозависимым эффектом, объем, мощность
и интенсивность физической нагрузки определяют
конечный результат – адаптацию, тренировку, сти-
муляцию и повышение уровня резистентности или
срыв адаптации, угнетение иммунологической ре-
активности и снижение резистентности организма
не только к действию причинного фактора, но и дру-
гих факторов внешней среды [6].

При занятиях спортом система иммунитета
подвергается, с одной стороны, тренирующему воз-
действию физических и эмоциональных нагрузок,
расширяющему ее функциональные границы, а с
другой, - дистрессорному влиянию экстремальных
раздражителей, если напряжения чрезмерны.

Одновременно со снижением иммунологи-
ческой реактивности отмечаются изменения гормо-
нальных показателей, отражающие динамику меха-
низмов эндокринной регуляции адаптации организма
спортсмена. Организм спортсмена в период наивыс-
шей тренированности находится в стадии резистент-
ности, для которой характерно повышение сопротив-
ляемости организма к стрессору (в данном случае –
к тренировочным и соревновательным нагрузкам) и
понижение ее по отношению к другим факторам, на-
пример, к инфекционным заболеваниям.

Работа выполнена по  плану НИР Нацио-
нального университета физического воспитания и
спорта Украины.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы является анализ име-

ющейся в литературе информации о влиянии стрес-
совых факторов (интенсивных физических нагрузок)
на состояние клеточного иммунитета.

Результаты исследования.
К настоящему времени накопилось много

работ, в которых установлено, что иммунологичес-
кая реактивность организма изменяется в зависимо-
сти от интенсивности и продолжительности физичес-
кой нагрузки [2, 7, 8, 4, 9-11]. Во всех этих работах
показано, что чрезмерная физическая нагрузка, ха-
рактерная для современного спорта, угнетает функ-
циональную активность системы иммунитета, повы-
шает чувствительность организма к инфекциям,
снижает защитные силы организма, вплоть до наступ-
ления иммунодепрессии, и в ряде случаев способству-
ет преждевременному старению. Имеются данные о
снижении показателей клеточного иммунитета в пе-
риод максимальных нагрузок [8]. Четко установле-
но, что чрезмерные физические нагрузки угнетают
иммунную систему, адекватные, адаптогенные – нор-
мализуют и стимулируют ее. Однако существует и
обратная зависимость: нарушение функции иммун-
ной системы может оказаться одним из ведущих фак-
торов, ограничивающих работоспособность [6].

Механизм супрессорного и стимулирующе-
го эффекта физических нагрузок может быть объяс-
нен стрессорным влиянием их на организм и учас-
тием иммунной системы в  восстановлении
гомеостаза. Ранним проявлением этой реакции яв-
ляется, как уже было указано выше, уменьшение
массы вилочковой железы, селезенки и лимфатичес-
ких узлов и количества клеток в этих органах [6, 12].

Н.И. Иванова, В.И. Талько [2] показали, что
тренировка физическими нагрузками средней интен-
сивности (50% максимальной) способствует повы-
шению и нормализации такого показателя функци-
ональной активности,  как интенсивность
фагоцитоза. Однако фагоцитоз возрастает не за счет
увеличения пула активных клеток, а в результате
активации их поглотительной и переваривающей
способности. Кроме того, у тренированных живот-
ных способность синтезировать антитела была
выше, чем у нетренированных. Умеренная мышеч-
ная активность повышает защитный потенциал орга-
низма, тормозит развитие гиперчувствительности
немедленного и замедленного типов и увеличивает
продолжительность жизни.

Исследования Г.Н. Пропастина и соавт. [1]
показали, что у спортсменов на этапе больших на-
грузок с акцентом работы на выносливость наблюда-
ется существенное изменение состояния факторов как
естественного, так и приобретенного иммунитета. В
частности, при этом снижается напряженность фак-
торов естественной резистентности, нарушается диф-
ференцировка иммунокомпетентных клеток, нарас-
тает количество клеток-предшественников. Установ-
ленное глубокое изменение иммунных процессов
может обусловить развитие у спортсменов различных
патологических состояний, особенно в период сорев-
нований, указывая на необходимость проведения у
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спортсменов иммунокоррекции.
Физические нагрузки высокой интенсивно-

сти угнетают преимущественно Т-систему. Это вы-
ражается снижением относительного и абсолютно-
го числа Т-лимфоцитов, их метаболической и
функциональной активности [13]. В меньшей сте-
пени изменяются показатели В-системы.

Установлено, что большие физические на-
грузки при недостаточной тренированности вызыва-
ют угнетение фагоцитоза, изменение титра компле-
мента и содержание лизоцима в зависимости от
физических нагрузок, а именно: данные компоненты
увеличивались в сыворотке крови, что рассматрива-
ется как определенная компенсаторная реакция. Фи-
зические нагрузки повышенной интенсивности при-
водили к снижению бактерицидности кожи и
увеличению частоты гнойничковых заболеваний. В
некоторых исследованиях [3, 7, 6, 14, 5, 10] отмечена
зависимость этих показателей от интенсивности тре-
нировок и степени адаптации к ним: при физических
нагрузках небольшой и средней интенсивности на-
блюдали увеличение бактерицидности кожи и сни-
жение количественного и качественного состава
аутофлоры. При дальнейшем увеличении нагрузок
происходило изменение бактерицидности кожи и со-
става аутофлоры сдвигается в неблагоприятную сто-
рону. Результаты вышеприведенных исследований
аутоиммунных процессов у спортсменов в достаточ-
ной степени противоречивы и не всегда выявляется
их связь с интенсивностью физических нагрузок: в
одних исследованиях показано снижение выражен-
ности аутоиммунных процессов после физических
нагрузок, а в других – выявлено повышение титров
антител к тканям сердца, печени и почек спортсме-
нов по сравнению с контрольной группой, причем
более выраженное повышение содержания аутоанти-
тел отмечалось у лиц с низкой спортивной квалифи-
кацией. Кроме того, выявлена зависимость образо-
вания противотканевых антител от интенсивности
тренировочного цикла. При умеренных нагрузках
количество аутоантител снижалось, а при утомлении
– увеличивалось [13, 7, 6]. Изучение иммунного ста-
туса спортсмена представляет практический интерес
для спортивных медиков, если учитывать важную
роль системы иммунитета в поддержании физиоло-
гических механизмов гомеостаза. Исследования, про-
веденные Ю.И. Бажорой, В.С. Соколовским [14], по-
казали, что у спортсменов, так же как и у лиц, не
занимающихся физическими упражнениями система-
тически, отмечается значительный размах колебаний
показателей иммунограммы.

С увеличением стажа спортивной подготов-
ки в иммунограмме спортсменов появляются опре-
деленные сдвиги ряда показателей: увеличивается в
крови число лимфоцитов, снижается содержание Т-
лимфоцитов, возрастает абсолютное число В- и О-
лимфоцитов. Для фагоцитарного звена характерно
некоторое снижение абсолютного и относительного
числа нейтрофилов, главным образом за счет сегмен-
тоядерных клеток. Функциональное состояние гра-

нулоцитов характеризуется незначительным сниже-
нием процента фагоцитирующих клеток и увеличе-
нием фагоцитарного числа. Адгезивная способность
гранулоцитов в реакции Е-розеткообразовании зна-
чительно повышается. Однако сразу же после интен-
сивной мышечной нагрузки в иммунограмме спорт-
смена могут наблюдаться различные по своей
направленности и выраженности изменения. Это за-
висит от вида спортивной деятельности, стажа, ква-
лификации, спортивной формы и значимости пред-
стоящих соревнований. Доказано, что Т- и В-системы
иммунитета являются наиболее чувствительным зве-
ном при воздействии физических нагрузок на орга-
низм [2]. Авторы установили факт выраженного суп-
рессорного действия чрезмерных физических
нагрузок на Т- и В-системы иммунитета.

При иммунодефиците, возникающем при
физической нагрузке и перетренированности, наря-
ду с общим угнетением Т-системы иммунитета, на-
рушаются кооперативные взаимоотношения между
различными субпопуляциями иммунокомпетентных
клеток. Об этом, в частности, свидетельствует оп-
ределенное растормаживание В-клеточного звена в
начальной стадии развития иммунодефицита, сме-
няющийся в дальнейшем его угнетением [6]. Про-
исходит значительный сдвиг в соотношении числа
Т- и В-клеток за счет снижения содержания Т-лим-
фоцитов и сначала относительного, а затем абсолют-
ного увеличения количества В-лимфоцитов, что со-
провождается возникновением четко выраженных
аутоиммунных реакций.

В проведенных опытах П.Д. Горизонтова и
соавт. [15] подтвердились предположения о том, что
увеличение количества лимфоидных клеток в кост-
ном мозге обусловлено в основном их миграцией,
так как только в группе мышей, получивших анти-
лимфоцитарную сыворотку, когда количество лим-
фоцитов в периферической крови было снижено на
70%, после стрессорного воздействия в костном
мозге количество лимфоидных клеток не только не
увеличилось, но даже снизилось до нижних границ
нормы. Таким образом, результаты этих опытов по-
казали, что лимфоидный пик в костном мозге в пер-
вые 12 часов после стрессорного воздействия воз-
никает, очевидно, за счет миграции в костный мозг
Т- и В-лимфоцитов. При этом основным источни-
ком срочного увеличения количества Т-лимфоцитов
костного мозга при стрессе является селезенка.

Выводы.
Анализ литературы показывает, что оценку

состояния иммунной системы под действием физи-
ческих нагрузок следует проводить с учетом мно-
гих факторов, среди которых особую роль играет вид
и направленность физических нагрузок. Современ-
ный спорт высших достижений оказывает влияние
на процессы иммуногенеза. Изменения иммуните-
та в наибольшей мере проявляются и длительно со-
храняются при сочетанном влиянии на организм
эмоциональных и физических напряжений, харак-
терных для соревнований. Изменения иммунитета
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в условиях хронических стрессорных воздействий
знаменуют собой исход общего адаптационного
стресс-синдрома в фазу истощения, свидетельству-
ют о срыве адаптации и создают у спортсменов риск
повышенной заболеваемости [16].

Поэтому, при анализе состояния иммунной
системы под воздействием факторов внешней сре-
ды, в том числе физических нагрузок, необходимо
учитывать механизмы иммунологического ответа
при стресс-реакциях различной природы.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния стрессовых факторов (интенсивные физи-
ческие нагрузки) на клеточные иммунные реакции
организма.
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО
ДИХАННЯ ДІВЧАТ НА ПРОТЯЗІ
ЗМАГАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Чиженок Тамара, Іваненко Тамара, Петрова Галина
Запорізький національний університет

Анотація. В статті охарактеризовані показники зовні-
шнього дихання та дана оцінка функціональним мож-
ливостям зовнішнього дихання дівчат після проведеного
змагального періоду, який тривав впродовж 2-х турів
змагань з баскетболу.
Ключові слова: показники зовнішнього дихання, зма-
гальний період, компенсаторні можливості, тип реакції
на фізичне навантаження (сприятливий  і несприятли-
вий).
Аннотация. Чиженок Т., Иваненко Т., Петрова Г. Оцен-
ка показателей внешнего дыхания девушек на протяже-
нии соревновательного периода. В статье охарактери-
зованы показатели внешнего дыхания и дана оценка
функциональным возможностям системы дыхания де-
вушек после проведенного соревновательного периода,
который продолжался в течение 2-х туров соревнова-
ний по баскетболу.
Ключевые слова: показатели внешнего дыхания, сорев-
новательный период, компенсаторные возможности, тип
реакции на физические нагрузки (благоприятный и не-
благоприятный).
Annotation. Chizhenok T., Ivanenko T., Petrova G.
Estimation of parameters of external breath of girls during
the competitive period. In the article the indexes of the
external breathing are described and estimation is given to
functional possibilities of the system of breathing of girls
after the conducted competition period which proceeded
during the 2th rounds of competitions on basketball.
Keywords: indexes of the external breathing, competition
period, compensate possibilities, type of reaction on the
physical loadings (favorable and unfavorable).

Вступ.
Вивчення особливостей зміни показників

дихальної системи, яка несе основне навантажен-
ня, як в процесі тренувальних занять, так і в період
проведення змагань набуває значної актуальності.
Оцінка показників зовнішнього дихання у дівчат, які
займаються спортом, на протязі змагального періо-
ду, дозволить своєчасно та правильно управляти
тренувальним процесом.

Багато чисельні дані досліджень [1-3]
підтверджують, що під впливом фізичних наванта-
жень  збільшується сила  дихальних м’язів ,
збільшується вентиляція легень, зменшується час-
тота дихання, розширюються функціональні мож-
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ливості дихальної системи.
Не дивлячись на те, що кожний віковий пе-

ріод має свій рівень реагування на фізичні наван-
таження, оцінка її різними авторами неоднакова [4-
5] . Відносно мало вивченими залишаються
питання, які стосуються функціонального стану ди-
хальної системи дівчат віком 21-22 років в умовах
змагальної діяльності.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Все вищесказане зумовило мету нашого

дослідження, яке полягає у вивченні і оцінці показ-
ників зовнішнього дихання дівчат 21-22 років під
впливом змагальної діяльності з баскетболу.

Відповідно до мети вирішували наступні
завдання:

1. Вивчити стан дихальної системи дівчат у
віці 21-22 років, які займаються баскетболом.

2. Оцінити показники зовнішнього дихан-
ня у дівчат в віці 21-22 років в різні періоди трену-
вального процесу.

Методи та організація дослідження. Для
оцінки стану дихальної системи дівчат, нами були
обстежені 14 баскетболісток, майстринь спорту з
баскетболу.

Досліджувалися параметри зовнішнього
дихання методом спірометрії на оксиспірографі зак-
ритого типу МЕТА-25Б. Зовнішнє дихання оціню-
валось у трьох режимах: в стані спокою, перед по-
чатком змагального періоду, після І туру чемпіонату
України (з жовтня по січень) та після ІІ туру (з січня
по квітень), які включали по 16 ігор. Оцінювали такі
показники зовнішнього дихання: частоту дихання,
1/хв.; дихальний об’єм, мл.; життєва ємність легень,
мл.; хвилинний об’єм дихання, л/хв.; максимальна
вентиляція легень, л/хв.; резерв дихання, л/хв.; ко-
ефіцієнт резерву дихання, %; затримка дихання  на
вдиху та видиху, сек.

Дослідженнями [1, 4, 5] встановлено, що
найбільш чутливими критеріями оцінки функціо-
нальних зрушень під впливом фізичного наванта-
ження є показники дихальної системи у відновлю-
вальному періоді, ніж під час самих навантажень

При дослідженні функціонального стану
системи дихання дівчат на протязі змагального пер-
іоду оцінювали тип реакції на фізичне навантажен-
ня: сприятливий і несприятливий, за методом Куз-

нецової Т.Д. [1].
Результати досліджень.
Для контролю та оцінки показників зовні-

шнього дихання в процесі занять спортом необхід-
но знати вихідний рівень, який визначали у дівчат в
стані спокою. Аналіз отриманих даних показав, що
у дівчат віком 21-22 роки, які займаються баскетбо-
лом, показники зовнішнього дихання вірогідно пе-
ревищували показники дівчат контрольної групи.

Значний інтерес викликають показники зов-
нішнього дихання, що були отримані в різні періоди
змагань з баскетболу. Зміна функціональних показ-
ників дихання у дівчат експериментальної групи у
передзмагальний період та після І-го і ІІ-го турів
змагань, свідчать про різний ступінь їх напруження.
Частота дихання на початку змагального періоду
становила 20+1,62 дих/хв., в кінці І-го туру вірогід-
но змінилось (t=2,08), а в кінці ІІ-го туру теж зміни-
лась, але не вірогідно (t=0,49).

В кінці першого змагального туру ЧД зни-
зилась на 19,5%, а в кінці ІІ-го туру на 5,5% в по-
рівнянні з початком змагального періоду (табл. 1).

Дихальний об’єм (ДО) повільно збільшу-
вався за весь період ігрових турів. В кінці І-го туру
ДО зростав на 21,8%, після ІІ-го туру на 23,3%. Хви-
линний об’єм дихання під впливом змагального на-
вантаження І і ІІ турів зростав за рахунок поглиб-
лення дихання, а не частоти дихання, що вказувало
на сприятливий тип реакції системи дихання дівчат.
Вірогідне зростання ХОД нами було зафіксовано
тільки після ІІ-го періоду змагань на 16,5 %. При
аналізі ЖЄЛ у дівчат в різні змагальні періоди спос-
терігалось незначне зниження показника, яке не
мало вірогідного характеру. Не дивлячись на змен-
шення показника, ЖЄЛ після І-го туру було в межах
5,6%, після ІІ-го туру – 12,4%, здібність дихальної
системи дівчат залишалась достатньо високою.

Доповнив характеристику функції зовніш-
нього дихання дівчат 21-22 років показник макси-
мальної вентиляції легень (МВЛ), який після І-го
туру змагань склав 65,9+5,83 л/хв., що на 3,9 л/хв.
був меншим в порівнянні з початком змагального
періоду та на 8,6 л/хв. в кінці ІІ-го туру змагань. Віро-
гідних відмінностей в показниках МВЛ в різні пер-
іоди змагань виявлено не було.

Резерв дихання (РД), по якому судили про
резервні можливості системи дихання дівчат, показав,
що динаміка РД була сприятливою, хоча і спостеріга-

Таблиця 1
Динаміка показників зовнішнього дихання дівчат 21-22 років в різні періоди тренувального циклу (М + m)

Етапи 
дослідження  

ЧД 
дих/хв 

ОД 
мл 

ХОД 
л/хв 

ЖЄЛ 
мл 

МВЛ 
л/хв 

РД 
л/хв 

КРД,  
% 

ЗД на  
вдиху,  
сек 

ЗД на  
видиху,  
сек 

На початку змагального  
періоду 

 
20,0+1,62 

 
515,0+8,12 

 
10,3+0,79 

 
3991,7+149,5 

 
69,8+5,74 

 
59,5+4,95 

 
85,2 

 
62,4+8,03 

 
46,1+6,13 

В кінці І туру змагань   
16,1+1,02* 

 
627,3+9,43* 

 
10,1+0,65 

 
3769,7+164,4 

 
65,9+5,83 

 
55,8+5,18 

 
84,6 

 
57,0+9,12 

 
42,4+4,21 

В кінці ІІ туру змагань   
18,9+1,55 

 
634,9+9,56** 

 
12,0+0,93 

 
3495+150,9** 

 
61,2+4,93 

 
49,2+3,93 

 
80,4 

 
54,4+9,64 

 
39,0+4,03 

 */ статистично вірогідні відмінності на початку змагального періоду та в кінці І туру змагань.
**/ статистично вірогідні відмінності в кінці ІІ туру змагань в порівнянні з початком змагань.
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лось незначне зниження цього показника в змагально-
му періоді, який не досягав нульового значення.

В кінці змагального періоду дане наванта-
ження не вичерпувало резерви системи дихання у
дівчат і вентиляторна здібність системи в цілому
залишалась достатньо високою.

Таким чином, можна зробити висновки, що
динаміка зміни показників зовнішнього дихання
дівчат 21-22 років була помірною. Реакція організ-
му на змагальне навантаження носила сприятливий
характер. Фізичне навантаження І та ІІ турів зма-
гань не виснажує компенсаторних можливостей ди-
хальної системи такі як: МВЛ, ЖЄЛ та РД зменшу-
вались, але на не вірогідно значну величину, різниця
в показниках до змагального періоду та після І і ІІ
турів не перевищувала 50%.
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ЗАКОН ПРО БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЯК
ОСНОВНИЙ РЕГЛАМЕНТУЮЧИЙ ЗАКОН
ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ (1919-1921)

Цибанюк Олександра
Чернівецький національний
університет  ім. Ю. Федьковича

Анотація. Автором статті проаналізована законодавча
атмосфера для розвитку фізичного виховання населен-
ня Буковини на прикладі закону про Будинок народної
культури від 3 листопада  1921 року.
Ключеві слова: перед і після військова підготовка насе-
лення, повітові будинки культури, клуб культури.
Аннотация. Цибанюк О. Закон о доме культуры как ос-
новной регламентационный закон организации физичес-
кого воспитания населения Буковины. Автором проана-
лизирована законодательная атмосфера для развития
физического воспитания населения Буковины на при-
мере закона про Дом народной культуры от 3 ноября
1921 года.
Ключевые слова: перед и после военная подготовка на-
селения, дом культуры, клуб культуры.
Annotation. Tsibaniyk A. The law about the house of culture
as the basic rules of the law of organization of physical
training the population of Bukovina. The author analyses a
legislative atmosphere for development of physical
education of the population of Bukovina on an example of
the law about the House of national culture from November,
3, 1921.
Key words: before and the ambassador military preparation
of the population, a house of culture, clubs of culture.

Вступ.
В умовах державотворення в Україні доко-

рінно переглядаються концептуальні та методо-
логічні засади розвитку теорії й практики фізично-
го виховання сучасних школярів. Загальноосвітня
школа поступово відходить від ізоляції фізкультури
як навчальної дисципліни, унеможливлюючи її
підміну в загальному комплексі з іншими предмет-
ними уроками. Відповідно до цього актуальним стає
вивчення досвіду проведення занять з фізкультури
в різні історичні періоди розвитку загальноосвітньої
школи в Україні. Відтак узагальнення вітчизняного
й зарубіжного досвіду з порушеної проблеми допо-
може краще проаналізувати ті зміни, які відбували-
ся в навчально-виховному процесі шкіл різних етн-
ічних територій, виявити їхні причини та спроекту-
вати перспективні напрями забезпечення ефектив-
ного розвитку на майбутнє.

Означене положення стосується й історії
розвитку освіти на Буковині загалом.

Результатом поразки Австро-Угорщини в
Першій світовій війні розпалась імперія, до складу
якої входила чимала кількість українських земель,
зокрема Північна Буковина, яка з 9 грудня 1918 року
увійшла в склад королівської Румунії. Саме тому
цікавим для нас є розвиток законодавчої бази систе-
ми фізичного виховання країни.

Окремі аспекти розвитку теорії та практи-
ки фізичного виховання школярів у Буковинсько-
му регіоні періоду Австро-угорської імперії вив-
чає Н. Гнесь. Фізичну культуру і спорт у контексті
розвитку освіти радянської доби вивчали М. Гон-
жа, І.Кобилянська, Д.Пенішкевич, І.Петрюк, І.Рус-
нак та ін.; умови впровадження фізичної культури
в навчально-виховний процес школи аналізували
А.Вихрущ, Б.Ступарик, Д.Дринда, Д.Герцюк, Л.Де-
рев’яна та ін., дидактичні аспекти означеної про-
блеми вивчали Т.Завгородня, В.Шулякевич, С.Вдо-
вич, І.Ковальчук та ін.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича.

Формулювання цілей роботи.
Формулювання цілей полягає у вивченні та

аналізі основних законів, регламентуючих організа-
цію фізичного виховання населення, зокрема зако-
ну про Будинок культури від 3 листопада 1921 року.
Дослідження організовано шляхом аналізу матері-
алів в контексті порушеної проблеми у фондах
ДАЧО, щорічниках, статтях часописів тогочасних та
сучасній періодиці.

Результати дослідження.
Показовим для нас є Закон про Будинок на-

родної культури від 3 листопада 1921 року, адже
даний закон вперше затверджує створення держав-
ної установи культурного розвитку нації, зокрема
фізичної культури.

Проаналізуємо за змістом першу статтю
розділу 1 „Головні положення” даного закону, чи-
таємо: „під головуванням Його Величності Принца

http://www.pdffactory.com


194

Спадкоємця  Румунії, створюється національний
інститут культури і виховання народних мас з на-
звою „Будинок народної культури” [1].

В законі наголошується про те що, устано-
ва є автономною інституцією, яка регламентує свою
діяльність, управляє майном і має всі юридичні пра-
ва та тісно співпрацює з Міністерством освіти [там
само].

Розділ другий чітко і докладно визначає за-
гальну мету Будинку народної культури, враховуючи
всі тодішні напрями культурного розвитку нації: роз-
повсюдження культури в народі. Зокрема йдеться про
те, що метою є: „Розбуджувати і розвивати в народі
смак до читання, збільшуючи знання людей про спра-
ви і факти, підвищувати рівень життя, формувати смак
до народних цінностей; розвивати любов до батьків-
щини і нації шляхом написання творів, промов, про-
ведення ювілейних свят, екскурсій, артистичних спек-
таклів, здійснення освіти громадян і відзначення
великих подій громадського значення; розвивати у
людей відчуття господаря, заохочуючи  їх госпо-
дарські навики; співпрацювати з товариствами куль-
тури і освіти народу, заохочувати  їх діяльність, допо-
магаючи і надаючи фінансову допомогу”.

Серед основних напрямків роботи Будинку
культури визначається фізичне культура як складо-
ва частина культури: „Здійснювати фізичне і сані-
тарне виховання, а також перед і після військову
підготовку населення” [1].
Цікавим для нас є і система побудови Будинку на-
родної культури: регламентовано створення цент-
ральної адміністрації, повітових Будинків культури
та Клубів культури в кожному населеному пункті. В
другому розділі визначено керівництво вищою куль-
турною радою даного державного інституту. Пока-
зовими є наступні зобов’язання Вищої культурної
ради організації серед інших: призначення керівни-
ка Бюро фізичного виховання і директорів централь-
ної адміністрації; директорів повітових Будинків
культури. Даний розділ регламентує впровадження
щорічного генерального конгресу клубів і приват-
них товариств культури і виховання народу [1].

В статті 9 другого розділу даного закону виз-
начено місце Національного бюро фізичного вихо-
вання, перед і після військової підготовки (НБФВ) в
системі Будинку Народної культури: „НБФВ є скла-
довою частиною центральної адміністрації Будинку
народної культури і має два управління: фізичного
виховання та санітарної пропаганди” [1].

Десята стаття розділу ІІІ «Бюро фізичного
виховання» наведеного закону визначає обов’яз-
ковість та безкоштовність фізичного виховання та
перед і після військової підготовки (тут і надалі збе-
рігаємо правопис) „для всіх синів країни з момен-
ту завершення підготовчих курсів і до призову в
армію” за умовою, що не продовжується навчання
у середній школі.

Цікавим для дослідження є той факт, що в
розділі визначена необхідність та терміновість ство-
рення спеціального закону про фізичне виховання,

норм за якими проводитиметься фізичне виховання
нації взагалі і, зокрема, чоловіків після завершення
служби в армії. Даним законом пропонується фізич-
не виховання для молоді після військової служби, у
відповідних спеціалізованих групах, що будуть
відповідати окремим завданням.

Інформативними, з нашого погляду, визна-
чаємо наміри на державному рівні створити інсти-
тут фізичного виховання з метою підготовки про-
фесійних інструкторів з фізичного виховання. Вища
культурна рада зобов’язується розробити регламент
щодо даного питання.

Розділ ІУ визначає статус, мету, шляхи ство-
рення, головування повітового Будинку культури,
отже в тринадцятій статті читаємо: „У кожному повіті
створюється повітовий будинок культури для вико-
нання завдань будинку народної культури шляхом
співпраці з існуючими народним культурними това-
риствами і створення клубів культури в тих населе-
них пунктах, де не має закладів виховання народу”.

Відповідно до чотирнадцятої статті закону
від 1921 року очолює будинок культури повітова
культурна рада, до складу якої входять: префект по-
віту, вищий військовий командуючий, голова вищих
судових інстанцій, церковний голова, ректор універ-
ситету (якщо існує) та директори середніх шкіл і
прирівняних до них учбових закладів, шкільний
інспектор, головний лікар та інженер, головний
фінансист, як члени з правом голосу, та 12 осіб, які
працювали в повіті в культурній сфері [там само].

На наш погляд, суттєвою є 20 стаття в який
визначена мета діяльності клубу культури, а саме:
створення читальні та бібліотеки; обладнання
спортивного майданчика, тиру та поля та ігор; ство-
рення лазні. Першочерговим завданням клубу куль-
тури визначено впровадження фізичного виховання
на місцях, передбачено також відкриття зали для
конференцій, лекцій, проведення музикальних за-
ходів,  демонстрування  фільмів.  Планувалось
відкриття місцевих музеїв та кіосків для продажу
населенню книг, журналів та різних видань.

В п’ятому розділі регламентовано фонди
будинків народної культури: міністерські видатки,
приватні надходження, пожертвування, надходжен-
ня від діяльності  культурно-економічних
підприємств й інші кошти, визначені спеціальними
законами. Наприклад, фонди клубів культури скла-
далися з, крім перелічених, зборів з нагоди урочис-
тостей та свят.

Заключні положення закону визначають ста-
тус Будинку народної культури як національної
інституції, „що створена для виховання народних
мас” [там само], регламентують перехід зобов’язань
соціально-культурного спрямування від повітових та
сільських шкільних комітетів до Клубів та Будинків
культури, залишаючи шкільним комітетам нагляд і
забезпечення діяльності шкіл, а також предмети,
пов’язані з культурним вихованням в школі.

Набуття статусу юридичної особи культур-
ними товариствами визначено (статті 30, 31) після
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отримання погодження від Будинку народної куль-
тури. Будинок народної культури контролює роботу
кінотеатрів: „Жодний фільм не можна демонстру-
вати в країні, якщо він не має дозволу”.

Ініціатором будь-яких святкових та гро-
мадських заходів у відповідності до положення аб-
зацу ІІ ст. 38 закону про працю та соціальний за-
хист, визначені Будинок народної культури, повітові
Будинки культури, Клуби культури.

Відповідно до 35 статті за відсутністю дос-
татнього цивільного персоналу і до моменту його
підготовки, військові, які отримали спеціальну осві-
ту з фізичного виховання, можуть бути переведені на
роботу в Будинок народної культури з дотриманням
всіх прав, які надає їм активна армійська служба.

Стаття 36 закону від 1921 року чітко визна-
чила: „Держава виділяє в кожному місті, селищі та
селі земельні ділянки для будівництва клубів та об-
ладнання спортивних майданчиків площадок для
ігор”. Законом визначена дата створення Будинку
народної культури - 1 листопада 1921 року (стаття
40). Всі організації, що займалися культурним ви-
хованням народу при міністерствах, переходять під
єдине керівництво Будинку народної культури.

Показовим прикладом плідної діяльності
новоствореного державного інституту визначаємо
лист-звернення Будинку Народної Культури до
міністерства освіти та оборони Румунії, підписаний
обраним виконавчим директором полковником В.І.
Бадулеску. З метою відродження нації, впроваджен-
ня у повсякденне життя фізичного виховання насе-
лення, популяризації національного бюро з фв як
складової БНК, лист–звернення пропонує видання
офіційного органу „Бюлетеню фізичного вихован-
ня”. В листі наявне прохання до професіональних
інструкторів, військових, лікарів про  допомогу в
організації журналу, фінансуванні та надання для
друку наукових та методичних розробок.

Дирекція шкільної та позашкільної діяль-
ності Міністерства освіти Румунії в офіційному листі
за № 49011 від 8 червня 1921 року інформує гене-
рального директора з питань державної освіти в м.
Чернівцях про отримання примірника журналу про
фізичне виховання „Джерело Енергії”, затверджено-
го міністерством для рекомендації до обов’язкової
підписки  Дирекціям ліцеїв та міських шкіл на Буко-
вині, „з проханням надіслати  назву школи, яка підпи-
салася, для регулярного надіслання журналу” [4].

В співпраці з міністерствами освіти та обо-
рони триває активна робота щодо створення націо-
нального інституту фізичного виховання, покращен-
ня та реформування фізичного виховання в школах
початкових, середніх, військових, сприяння розвит-
ку спортивних товариств в країні, санітарної та
військової підготовки [2]. Листування з дирекцією
ліцею „Дмитрій Кантемир” примарії Кіцмань про
виділення коштів для створення та обладнання
спортивного залу протягом  1921-1924 рр. свідчить
про забезпечення спортивним обладнанням шкіл,
хоч і несистематичним [5].

Прикладом зацікавленості та опіки держави
в питаннях розвитку системи фізичного виховання є
наказ № 10106 від 20 січня 1922 року Міністерства
внутрішніх справ що був надісланий префектурам
Буковини і Бессарабії, Ардялу, примарям міст Арад,
Клуж, Орадя-Маре, Сату-Маре, Сібіу, Тиргу-Муреш
і Тімішоара. Наказ визначає важливе значення фізич-
ному і моральному вихованню громадян: „наші пра-
діди румуни мали девіз „здоровий глузд в здоровому
тілі”. На основі цього принципу вони навчали своїх
дітей,  майбутніх громадян, і завдяки цієї системи
виховання Румунська держава змогла завоювати
відомі до того часу землі”. Вкотре визначена не-
обхідність фізичного і морального виховання і його
мета: забезпечення шляхом вправ  нормального роз-
витку організму і „надання кожному максимум здо-
ров’я, сили, витривалості для завоювання і утриман-
ня необхідних якостей” використовуючи ігри і спорт.
Забезпечення відновлення організму з метою профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки і „закласти ос-
нову для зміцнення характеру молодих поколінь”. З
огляду на те, що в країні досить розвинена система
спортивних клубів „ці товариства мають гарну і не-
обхідну мету і для того, щоб вони розвивалися, дер-
жавні органи повинні надавати їм підтримку, а  там,
де їх немає, необхідно ініціювати їх створення”. В
наказі визначається що найбільш придатним для такої
роботи органом є примарія (міська рада), яка має
постійний і тісний зв’язок з громадянами, „турбую-
чись школами і церквами, вона повинна працювати в
напрямку організації фізичного виховання молоді,
більш інтенсивного спортивного життя”. З огляду на
реалізацію цієї мети, міністерство в своєму наказі
звертається „за соціальною солідарністю” до повітів,
міст і сіл терміново виділити  майдани, „необхідні
для практики фізичних вправ та спорту”. Умови ви-
конання наказу варіюються від оренди поля або па-
совища в селах, до створення в містах стадіонів, су-
часних комплексів з доріжками, ангарами, мийками,
душовими кабінами, басейнами, трибунами тощо.
Для виконання рекомендованих цим наказом заходів
вимагається надіслати програму дії, „яку здатні роз-
робити” [6].

Цікавим для розгляду є лист БНК від 10 чер-
вня 1922 року до префектів всіх рівнів для виділен-
ня територій для стадіонів та спортивних майдан-
чиків для занять фізичним вихованням та спортом
юнацтва та допризовної молоді від 18 років. Наго-
лошується про обов’язковий щорічний звіт щодо
організації, впорядкування  та обладнання будь-якого
місця для занять: залу, майданчика, стадіону [3].

Висновки.
Цікавим для нас є розвиток законодавчої

бази системи фізичного виховання нашої країни,
зокрема на Буковині досліджуваного періоду.  Адже
проаналізувавши закони, регламентуючих організа-
цію фізичного виховання населення, визначаємо, що
закон про Будинок культури від 3 листопада 1921
року є логічним продовженням інструкцій міністер-
ства освіти 1919 року, де визначена необхідність та
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терміновість створення спеціального закону про
фізичне виховання, норм за якими проводитиметь-
ся фізичне виховання нації взагалі і, наміри на дер-
жавному рівні створити інститут фізичного вихован-
ня з метою підготовки професійних інструкторів з
фізичного виховання.

Подальші дослідження полягають у по-
глибленому вивченні та аналізі основних законів,
регламентуючих організацію фізичного виховання
населення.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ

МЕДИЧНИХ ГРУП
Світлана Шумська

Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

Анотація. У статті розкривається проблема індивідуал-
ізації фізичного виховання студентів педагогічного ВНЗ.
Розглядаються особливості  індивідуальної роботи зі
студентами, що мають вади соматичного здоров’я.
Ключові слова: індивідуальний , фізичне виховання, сту-
дент, група.
Аннотация. Шумская С. Индивидуализация  физическо-
го воспитания студентов специальных медицинских
групп. В статье раскрывается проблема индивидуали-
зации физического воспитания студентов педагогичес-
кого вуза. Рассматриваются особенности индивидуаль-
ной работы со студентами , имеющими нарушения
соматического здоровья.
Ключевые слова: индивидуальный, физическое воспи-
тание, студент, группа.
Annotation. Shumskaya S. Individualization of physical
training of students of special medical groups. In the article
the problem of individualization of physical education of
the students in pedagogical university is revealed. The
specialities of individual work with students who have the
problems in somatic health is described.
Key words: individual, physical training, student, group.

Вступ.
Актуальною проблемою сучасної педагогі-

чної науки та практики є пошук нових моделей
організації навчально-виховного процесу у вищому

педагогічному навчальному закладі. Такою модел-
лю, як вважають І.Д. Бех, Л.В. Волков, М.Д. Зубалій,
О.С. Кущ, С.В. Столітенко, Б.М. Шиян, є особистіс-
но зорієнтований педагогічний процес, який базуєть-
ся на гуманістичних напрямках філософії, психології
та педагогіки і передбачає сприйняття кожного сту-
дента, як унікальну особистість, індивідуальність.

На часі актуальним видається формування
національного культу фізично здорової та духовно
багатої особистості засобами фізичної культури.
Реалізація цього завдання створить максимально
сприятливі умови для розвитку та саморозвитку осо-
бистості студента. Проблеми формування стійких
мотивацій до здорового способу життя, позитивної
соціальної поведінки висвітлені в працях Г.Л. Апа-
насенка, І.І. Брехмана, Є.Г. Булича, І.В. Мурова.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Полтавського державного педагогічного уні-
верситету ім. В.Г. Короленка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи. Особливо актуальною є про-

блема використання педагогічних інновацій у галузі
фізичного виховання студентів з відхиленнями у
стані здоров’я, яких віднесено до спеціальних ме-
дичних груп.

Результати дослідження.
Вузівська реформа не дала бажаних резуль-

татів у галузі фізичного виховання ніколи не зверта-
ли уваги на технічну підготовку студентів, а голов-
ним питанням було виконання планових результатів.

Тож на сьогодні в Полтавському державно-
му педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка
близько 30 % студентів мають різні ступені відхи-
лення у стані здоров’я.

Таблиця 1 демонструє рівень фізичного роз-
витку студентів І-ІІІ курсів.

Забезпечити підвищення якості навчально-
го процесу з фізичного виховання без зміни його мо-
делі маловірогідно. На нашу думку, одним з першо-
чергових завдань кафедри фізичної культури і здо-
ров’я є впровадження на наукових засадах індивіду-
альної орієнтованості фізичної підготовки, в першу
чергу – студентів спеціальних медичних груп (СМГ).

Практичні заняття в спеціальних медичних
групах повинні забезпечувати якнайшвидше віднов-
лення функцій організму, порушених унаслідок пе-
ренесеного захворювання, допомогти в процесі за-
нять фізичними вправами вдосконалити життєво не-
обхідні рухові навички та уміння і фізичні якості в
межах функціональних можливостей організму з
урахуванням кожного конкретного випадку; за до-
помогою поступового тренування підготувати фун-

Таблиця 1
Розподіл студентів І-ІІІ курсів ПДПУ за навчальними відділеннями на заняття з фізичного виховання

Основна  група АФК  Звільнені СМГ  Курс  
К-сть  %  К -сть  %  К -сть  %  К -сть  %  

Загальна   кількість студентів 

І 702 70 42 4,2 10 0,9 249 24,8 1001 
ІІ  634 71,5 41 5 17 1,5 196 22 861 
ІІІ 542 70,2 42 5,4 11 1,0 198 25 764 
Всього  1878 71 125 4 38 1,0 643 24 2646 
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кціональні системи організму до забезпечення не-
обхідного рівня працездатності майбутнього вчите-
ля. При визначенні обсягу та інтенсивності фізич-
ного навантаження слід знати відхилення в стані
здоров’я, фізичний розвиток і функціональний стан
студента, його рівень тренованості, а також врахо-
вувати, на якому етапі навчального року проводить-
ся дане заняття і в якій частині навчального заняття
застосовується дана вправа.

Відзначаючи, що в основі гуманістичної
парадигми лежить особистісно орієнтований підхід,
за яким найвищою цінністю є людина, її самореалі-
зація та розвиток. Цей підхід передбачає толерант-
не сприйняття індивідуальних особливостей кожно-
го, співпереживання успіхам і невдачам, визнання і
підкреслювання унікальності кожного, співробіт-
ництво у взаємодії. Саме тому настільки важливим
є створення умов для розвитку та саморозвитку сту-
дентів спеціальних медичних груп.

Сьогодення вимагає від викладача фізичної
культури насамперед продуктивної та результатив-
ної творчої діяльності. Як відзначає Т.В. Бутківсь-
ка, “…право, бажання, уміння щодо творення на-
вчання повинно належати педагогові з урахуванням
загальнолюдських цінностей, сучасних досягнень у
сфері науки і культури”[1, 33].

Практичне значення вирішення проблеми
індивідуалізації фізичної підготовки спеціаліста
дуже велике. Адже, окрім усього сказаного, тенден-
ція щодо індивідуальної зорієнтованості передбачає
переведення студентів СМГ з позиції об’єкта про-
фесійної підготовки в позицію суб’єкта особистіс-
ного професійного розвитку, що дуже вагомо з ог-
ляду на завдання вищої педагогічної освіти.

Індивідуалізація передбачає, що як на на-
вчальних заняттях, так і поза ними студенти вико-
нують фізичні вправи відповідно до своїх індивіду-
альних можливостей і потреб.  Такий підхід
передбачає, відповідно, облік у процесі навчання
індивідуальних якостей студентів у всіх можливих
формах, незалежно від того, які саме особливості і
в якій мірі враховуються.

Поняття “індивідуалізація навчання” при
практичному застосуванні його не може бути абсо-
лютним. У реальній практиці індивідуалізація
відносна, оскільки:
1) враховуються лише відомі якості, важливі з

точки зору навчання;
2) інколи облік деяких якостей чи стану відбу-

вається лише в тому випадку, якщо це важливо
саме для цього студента (його стану здоров’я,
фізичного розвитку);

3) індивідуалізація реалізується не в повному об-
сязі навчальної діяльності, а епізодично чи в
певному виді навчальної роботи (фізичне ви-
ховання) та інтегровано з неіндивідуальною
роботою.
Важливою складовою індивідуалізації на-

вчального процесу з фізичного виховання і оздоров-
лення студентів СМГ є різні організаційні форми

додаткових самостійних занять, до яких відносять-
ся ранкова гігієнічна гімнастика, прогулянки, до-
машні завдання з фізичного виховання.

У відповідності з відхиленнями в стані здо-
ров’я та фізичного розвитку, в обов’язковому поряд-
ку студенти СМГ повинні щодня виконувати комп-
лекси спеціальних оздоровчих вправ, розроблених
викладачем для кожного студента, що спрямовані на
усунення відхилень у організмі.

Індивідуалізація навчання – це модель
організації навчального процесу у ВНЗ, при якій
взаємодія відбувається лише з одним студентом.
Індивідуальне навчання дозволяє адаптувати зміст,
методи і темпи навчальної діяльності студента до
його особливостей, вчасно вносити необхідні корек-
тиви в діяльність викладача [2, 28].

Індивідуалізація навчання включає різно-
манітні навчально-методичні, психолого-педагогічні
та організаційно-управлінські заходи, що забезпе-
чують індивідуальний підхід.

Індивідуальний підхід – це:
1) принцип педагогіки, згідно з яким у процесі

навчально-виховної роботи з групою викладач
взаємодіє з окремими студентами по індивіду-
альній моделі, з огляду на їх особливості;

2) урахування, індивідуальних особливостей сту-
дента в процесі навчання;

3) створення психолого-педагогічних умов не
лише для розвитку всіх студентів, а й розвитку
кожного окремо [5, 22].
Висновки.
Індивідуалізація процесу фізичного вихо-

вання студентів СМГ актуальна з ряду причин, обу-
мовлених їх специфічними особливостями: не лише
вадами соматичного здоров’я, а й відсутністю у ба-
гатьох студентів пріоритету здоров’я, мотивації
щодо ведення здорового способу життя як провідно-
го чинника збереження та зміцнення здоров’я.

На цьому тлі стає особливо необхідною і яс-
кравою роль викладача фізичного виховання спец-
іальних медичних груп, його спеціальна та методич-
на підготовка ,  валеологічна грамотність та
індивідуальний підхід до кожного студента, що ви-
магає якісно нового рівня підготовки фахівця, забез-
печення високого рівня його інтелектуального потен-
ціалу. Лише такий викладач допоможе студентам
оздоровити свій організм, дасть змогу відчути пози-
тивні емоції – задоволення, радість, втіху. Індивідуа-
лізація фізичного виховання допоможе студентам
СМГ скоригувати світобачення, підвищити власну ду-
ховність, більш повно пізнати грані свого буття.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем індиві-
дуалізації фізичного виховання студентів спеціаль-
них медичних груп.
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ОЗДОРОВЧО-ПРОФІЛАКТИЧНА
СПРЯМОВАНІСТЬ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Яців Ярослав

Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

“Фізичні вправи можуть  замінити
безліч ліків, проте жодні  ліки  не в
змозі замінити фізичних вправ.”

А. Моссо

Анотація. У статті розкриваються особливості створен-
ня інноваційної програми розвитку фізкультурно-оздо-
ровчої роботи в загальноосвітніх школах та вивчення
основних проблем організації фізкультурно-оздоровчої
роботи в загальноосвітній школі.
Ключові слова: інноваційні програми, фізкультурно-
оздоровча робота, моніторинг фізичного здоров’я, нау-
кові дослідження, вирішення проблеми, санітарно-на-
вчальна програма.
Аннотация. Яцив Я. Оздровительно-профилактическая
направленность физического воспитания в образова-
тельных заведениях. В статье раскрываются особенно-
сти создания инновационной программы развития физ-
культурно-оздоровительной работы в общеобразова-
тельных школах и изучение основных проблем органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы в обще-
образовательной школе.
Ключевые слова: инновационные программы, физкуль-
турно-оздоровительная работа, мониторинг физическо-
го здоровья, научные исследования, решение пробле-
мы, санитарно-учебная программа.
Annotation. Yatsiv Y. A healthy-prophylactic physical
training methods in educational institutions. The article
deals with the peculiarities of the creation of innovative
programme of the development of physico-recreational work
in secondary schools and investigating of the principal
problems of the organization of physico-recreational work
in secondary school.
Key words: innovative programmes, physico-recreational
work, monitoring of the physical health, scientific
investigations, solving of the problem, sanitary-educational
programme.

Вступ.
Проблема підвищення резервних можливо-

стей моторної системи учнів загальноосвітніх шкіл
з ослабленим здоров’ям зараз дуже актуальна у зв’яз-
ку з низьким рівнем їхнього фізичного розвитку,
великим навчальним навантаженням, недостатньою
руховою активністю.

Сьогодні не викликає сумніву той факт, що
спорт відіграє значну роль у житті сучасної люди-
ни. З раннього дитинства і до пізньої старості зав-
дяки спорту людина розвиває свої духовні й тілесні
якості. Заняття спортом поліпшує здоров’я і знижує
ризик захворювань, зменшує соціальне напруження
у суспільстві.

Тому вітчизняні та зарубіжні фахівці нада-
ють важливе значення спорту. Його цінність ук-
раїнські фахівці визначають через стимулюючий
вплив на поширення фізичної культури серед різних
верств населення [1-5]. Будь-яка організація, в тому
числі і школа, потребує єдності (спільності) і відда-
ності всіх її членів. Важливу роль при цьому відіграє
спорт у школі. Школярі певної команди ототожню-
ють себе зі своєю школою і захищають її інтереси.
Спортивні змагання викликають ентузіазм і єдність
шкільного колективу перед суперником, який пред-
ставляє іншу школу. Крім того, шкільний спорт ви-
конує функцію соціального контролю. Він займає
вільний час учнів, відволікає від непотрібних роз-
думів і сумнівів.

Сучасний рівень  рухової  активності
більшості школярів України не відповідає необхід-
ним показникам для забезпечення належного фізич-
ного здоров’я дітей та підлітків. У підростаючого
покоління різко прогресують хронічні ревматичні
хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколі-
ози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється через
зростаючу популярність у дитячому та молодіжно-
му середовищі привабливих видів нефізичної діяль-
ності (ігрові автомати, комп’ютерні ігри тощо). Тому
постає навчальна проблема пошуку найбільш ефек-
тивних форм збільшення рухової активності учнів.

Вирішення цієї проблеми передбачає про-
ведення глибокого аналізу стану фізкультурно-оздо-
ровчої роботи, починаючи від аналізу результатів
школи, недоліків навчально-виховного процесу, які
впливають на результати, а потім необхідно здійсни-
ти умови, які визначають проблеми навчально-ви-
ховного процесу.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи полягає у вивченні ре-

зервних можливостей рухової системи учнів загаль-
ноосвітніх шкіл і підвищенні їх засобами фізичної
культури.

Методи і організація досліджень. Для вир-
ішення завдань використовувались відповідні педа-
гогічні, медико-біологічні методи дослідження на
прикладі Київської загальноосвітньої школи № 78.

Результати дослідження.
На підставі аналізу статистичних даних, які

отримані від структурних підрозділів фізкультурно-
оздоровчих організацій, визначено, що у порівнянні
з попередніми роками зменшилась кількість навчаль-
них закладів і кількість учнів, які займаються
фізкультурно-оздоровчою роботою.

На прикладі Київської ЗОШ № 78 створено
“Внутрішньо-шкільний дитячо-юнацький комп-
лекс”. Цей комплекс став міні спортивною школою
у складі загальноосвітнього навчального закладу,
сновними завданнями якого є:
- збереження та зміцнення здоров’я учнів;
- створення умов для реалізації учнем своїх
здібностей та уподобань;
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- залучення широкого загалу дітей;
- набуття учнями навичок здорового способу
життя.

Важливо, що школа має сучасну спортивну
базу: ігровий зал, гімнастичний зал з тренажерним
комплексом (19 тренажерів), борцівський зал, хоре-
ографічний зал, стрілецький тир, 25-метровий пла-
вальний басейн, баскетбольний майданчик, реабілі-
таційний центр.

Результати досліджень провідних вітчизня-
них і зарубіжних вчених (Г.Л. Апанасенко, В.К. Баль-
севич, Ю.М. Вавілов, Т.Ю. Круцевич, М.М. Кряж,
Б.М. Шиян та інші) засвідчують, що ефективною
формою стимулювання школярів до систематичних
занять фізичними вправами є моніторинг фізично-
го здоров’я. Тестування лише рівня фізичної підго-
товленості не забезпечує вирішення зазначеного зав-
дання Яскраве підтвердження цьому – незадовільні
наслідки від майже десятирічного використання в
Україні відомих державних тестів (Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80
«Про державні тести і нормативні оцінки фізичної
підготовленості населення України»).

З метою підготовки проекту Положення про
фізкультурно-оздоровчий комплекс тестування шко-
лярів Міністерство освіти і науки України (наказ від
16 травня 2005 р. № 294) створило відповідну робо-
чу групу, до складу якої ввійшли більше як 20 про-
відних фахівців, серед них 12 кандидатів та докторів
наук, група вчителів фізичного виховання, ряд керів-
ників структурних підрозділів міністерств освіти і
науки, у справах молоді та спорту, охорони здоров’я.

У процесі навчання у середній школі спос-
терігається тенденція до погіршення стану здоро-
в’я підростаючого покоління: серед випускників
шкіл зафіксовано вдвічі більше осіб з відхиленням
в стані здоров’я, ніж серед учнів перших класів. Дані
наукових досліджень свідчать про те, що 70 – 80 %
учнів шкіл мають відхилення в стані здоров’я.
Найбільш поширеними є такі захворювання як сер-
цево-судинні та шлунково-кишкові захворювання,
захворювання нирок, органів дихання, крові, цент-
ральної нервової системи, опорно рухового апара-
ту, ендокринної системи, обміну речовин.

Аналіз факторів, що обумовлюють виник-
нення в учнів різних паталогічних станів, свідчить
про неефективне фізичне виховання в школі та в по-
зашкільних формах роботи, низький рівень медич-
ного обслуговування, загальне перевантаження учнів
учбовими заняттями, що вимагає перегляду трива-
лості уроку, яка була введена ще в ХVІІ ст., - 45 хви-
лин, нераціонального харчування, низького рівня
знань учнів у галузі фізичної культури.

Для цього необхідно скоординувати і сис-
тематизувати всю санітарно-просвітницьку роботу
і зосередити її в одних руках, розробити тематичну
програму на навчальний рік з урахуванням віку
дітей, їх потреб і актуальності тем. Дуже часто дітям
пропонується не відповідна їх віку інформація і тема-
тика. Тому слід ввести цензуру всіх санітарно-на-
вчальних програм. Також важливим е забезпечення

організації фізично-спортивної роботи, яка б відпо-
відала сучасним вимогам. Вчитель повинен впевне-
но володіти сучасною психолого-педагогічною тео-
рією і  технологією професійної  діяльності .
Реалізація вище перерахованих заходів являється
основою валеологізації навчально-виховного проце-
су. Її результат безсумнівно буде сприяти покращен-
ню стану здоров’я нашого майбутнього покоління.

Перспективи дослідження пов’язані з по-
дальшому поглибленому вивченні резервних мож-
ливостей рухової системи учнів загальноосвітніх
шкіл і підвищенні їх засобами фізичної культури.

Висновки
Виходячи з аналізу проблем, на яких зорієн-

тована інноваційна програма фізкультурно-оздоров-
чої роботи в загальноосвітніх школах, для її створен-
ня необхідне втілення і розробка таких нововведень:
- корекція навчальної програми з предмету «Ос-

нови здоров’я і фізична культура»;
- корекція навчальних планів;
- вдосконалення організації навчально-виховного

процесу, нові підходи до планування режиму для
проведення основних форм фізкультурно-оздо-
ровчої роботи в режимі дня, уроків фізичної куль-
тури, системи позакласної роботи;

- нові підходи до використання методів навчан-
ня і виховання, зосередження не на тому, щоб
вчити, а на тому, щоб вчитися і використовува-
ти активні методи навчання з формуванням по-
зитивної ідеї на здоровий спосіб життя;

- нові підходи до залучення батьків для співпраці
зі школою;

- нововведення у фізичному оточенні;
- нові підходи до організації навчальної діяль-

ності вчителя ФК;
- шляхи формування мотивації до занять ФКіС;
- вдосконалення системи контролю і оцінки ре-

зультатів діяльності;
- система заходів на покращення здоров’я вчи-

телів - важливий компонент формування здо-
ров’я дітей.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем оздоров-
чо-профілактичної спрямованості фізичного вихо-
вання в закладах освіти.
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CZTEROTYGODNIOWYM TRENINGU
METODĄ CIĘŻKOATLETYCZNĄ I MIESZANĄ

Marek Kruszewski, Stanisław Kuźmicki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Piłsudskiego w Warszawie
Zakład Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów

Adnotacja. Kruszewski M., Kużmicki S. Zmiany
parametrów potencjału ruchowego mężczyzn po
czterotygodniowym treningu metodą ciężkoatletyczną i
mieszaną. W pracy zawarta jest próba oceny wpływu
treningu metodą ciężkoatletyczną i mieszaną na zmiany
wartości siły mierzonej w statyce, skoczności, masy ciała
oraz wskaźnika wzrostowo-wagowego. Dokonano również
próby oceny wpływu treningu metodą ciężkoatletyczną na
zmiany mocy średniej i maksymalnej kończyn dolnych.
Badania przeprowadzono w grupie 15 studentów Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie trenującej przez 4
tygodnie metodą ciężkoatletyczną i grupie 15 studentów
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie trenującej
metodą mieszaną. Studenci nie trenowali wcześniej sportów
siłowych. Po 4-tygodniowym treningu prowadzonym
metodą ciężkoatletyczną jak i mieszaną uzyskano istotne
przyrosty wartości momentów sił wybranych zespołów
mięśniowych. W grupie, w której przeprowadzono trening
metodą ciężkoatletyczną  uzyskano istotny przyrost
skoczności. Nie stwierdzono istotnych zmian masy cia ła,
wskaźnika wzrostowo-wagowego oraz mocy średniej i
maksymalnej kończyn dolnych.
Słowa kluczowe: momenty si ł, skoczność, masa cia ła,
wskaźnik wzrostowo – wagowy, metoda ciężkoatletycza,
metoda mieszana.
Анотація. Крушевскі Марек, Кузміцкі Станіслав. Зміни
абсолютної та відносної сили, яка вимірялася при ви-
конанні вправ триборства після четирьохтижневого тре-
нування важкоатлетичним і змішаним методами. У праці
зроблена спроба оцінити вплив тренування важкоатле-
тичним і змішаним методами на спортивні результати
при використанні тестових вправ («мертва тяга», при-
сідання зі штангою на плечах і жим лежачи). Наведені
оцінки і аналіз результатів, які висвітлюють порівняльну
ефективність двох методів тренування. Дослідження
були проведені на групі студентів Військово-технічної
академії (ВАТ)  у Варшаві (n=15), які тренувалися важ-
коатлетичним  методом і в групі студентів Академії
фізичного виховання  (АФВ) у Варшаві (n=15), які тре-
нувалися з використанням змішаної методики тренуван-
ня. Раніше студенти двох груп не займалися силовими
видами спорту. Після четирьохтижневого тренувально-
го процесу з  використанням важкоатлетичного і зміша-
ного методів отримані суттєві прирости результатів у
тестових вправах. Як показав статистичний аналіз
(Anova), виявлені прирости результатів не відрізняли-
ся, окрім того, «важкоатлетична» група  виконала на по-
ловину меншу працю, ніж «змішана» група. На отри-
мані результати , скоріше усього, вливала величина
потужності, яка була отримана у тренувальній  єдності
(три рази більшої в тренувальній групі «важкоатлетич-
ній», ніж у групі «змішаній»).
Ключові слова: сила абсолютна, сила відносна , впра-
ви триборства, метод «важкоатлетичний», «метод
змішаний».
Аннотация. Крушевски Марек, Кузмицки Станислав.
Изменения параметров двигательного потенциала  муж-
чин четырехнедельной тренировки тяжелоатлетическим
и смешанным методами. В работе предпринята попыт-
ка оценить влияние тренировки тяжелоатлетическим  и
смешанным методами на изменения величины статис-
тической силы, прыгучести, массы тела и росто-весо-

вые показатели. Проведена также попытка оценки вли-
яния тяжелоатлетического метода тренировки на дина-
мику средней  и максимальной мощности нижних ко-
нечностей спортсменов. Исследования были проведены
на 15 студентах Военно-технической  академии   в Вар-
шаве, тренирующихся в течение 4-х недель тяжелоат-
летическим методом и в группе 15 студентов  Акаде-
мии физического воспитания  в Варшаве,
тренирующихся смешанной методикой. Ранее студен-
ты обеих групп не занимались силовыми видами спорта.
Ключевые слова: моменты сил, прыгучесть, масса тела,
методы - «тяжелоатлетический» и «смешанный».
Annotation. Krushevski Marek, Kuzmitski Stanislav.
Modifications of parameters of a motorial potential of the
men of four-week aging weight-lifter and blended methods.
In work the attempt is to evaluate influencing aging weight-
lifter and blended methods on modifications of magnitude
of statistical force, spring ability, masses of a skew field
and росто-weight indexs. The attempt of an assessment of
influencing weight-lifter of a method of aging on dynamics
average and ultimate output of the inferior extremities of
the sportsmen is conducted also. The researches were
conducted on 15 students of military engineering academy
in Warsaw training within the 4-th weeks weight-lifter by a
method and in bunch 15 students of Academy of physical
training in Warsaw training by blended procedure. Earlier
students of both bunches were not occupied with force
aspects of sports.
Keywords: the moments of forces, spring ability, mass of a
skew field, methods - «highathletic» and «blended».

Postawienie problemu.
Istnieją dyscypliny sportowe, w których

wysokie wyniki osiąga tylko ten, kto dysponuje dużą
siłą mięśniową. Dlatego też w procesie treningowym
uwaga trenerów różnych dyscyplin sportowych skupia
się często na sposobach (metodach) rozwijania tej cechy
motorycznej. Siła mięśniowa zależy od wielu czynników
natury strukturalnej i czynnościowej. Wiadomo, że
każdy mięsień jest zdolny do rozwinięcia większej siły
niż ta, która faktycznie zostaje przezeń wykorzystana i
jest utożsamiana z jego siłą bezwzględną. Głównym
zadaniem treningu siłowego jest wykorzystanie w
maksymalnym stopniu potencjalnych możliwości
mięśni. Odpowiedni trening usprawnia mechanizmy
nerwowe, umożliwiając przez to pobudzenie coraz
większej ilości jednostek motorycznych i zwiększenie
siły mięśni, nawet bez przyrostu ich masy [2]. Jedną z
podstawowych stosowanych w dzisiejszych czasach
metod treningu siły jest metoda krótkotrwałych
maksymalnych wysiłków, zwana również
ciężkoatletyczną [6, 9, 10]. Inną może mniej docenianą,
ale również skuteczną jest metoda mieszana [6,9,10].
W wielu publikacjach podejmowano próby oceny
wpływu treningu prowadzonego tymi właśnie metodami,
na cechy somatyczne i wyniki sportowe [2, 3, 5, 7, 6,
10]. Celowym wydaje się porównanie efektów 4-
tygodniowego treningu prowadzonego metodą
ciężkoatletyczną i izometryczną w grupach osób, które
nie trenowały wcześniej sportów siłowych. Najbardziej
obiektywna wydaje się ocena efektów przeprowadzona
przy pomocy pomiarów laboratoryjnych. Wydaje się,
że zmiany wartości siły statycznej wybranych zespołów
mięśniowych, masy ciała i wskaźnika wzrostowo-
wagowego (BMI – Body Mass Index) oraz mocy
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średniej i maksymalnej kończyn dolnych, mogą być
właściwymi parametrami, które pozwolą na obiektywną
ocenę efektywności obu metod.

Cel badań, pytania badawcze.
Celem badań było porównanie efektów 4-

tygodniowego treningu metodą ciężkoatletyczną i
mieszaną, na podstawie zmian wartości siły rozwijanej
w statyce, wysokości wyskoku, masy ciała i wskaźnika
wzrostowo-wagowego, mocy kończyn dolnych - średniej
i maksymalnej studentów, nie trenujących wyczynowo
sportów siłowych. Aby osiągnąć ten cel należało
odpowiedzieć na następujące pytania:
- czy w grupie trenującej metodą ciężkoatletyczną
nastąpi istotny przyrost siły statycznej wybranych
zespołów mięśniowych, w stosunku do grupy trenującej
metodą mieszaną?
- czy w grupie trenującej metodą ciężkoatletyczną
nastąpi istotny przyrost skoczności, w stosunku do grupy
ćwiczącej metodą mieszaną?
- czy w obu grupach po zastosowaniu tych metod
treningowych, nastąpią istotne zmiany masy ciała i
wskaźnika wzrostowo-wagowego (BMI - Body Mass
Index)?
- czy wśród ćwiczących nastąpią istotnie przyrosty mocy
kończyn dolnych – średniej i maksymalnej?

Metody i materiał badań.
Materiał, organizacja i przebieg badań, plan

treningowy dla uczestników eksperymentu ćwiczących
metodą ciężkoatletyczną i mieszaną, metoda oceny i
pomiaru obciążeń treningowych, procedury statystyczne
zostały opisane w artykule pt. „Zmiany siły absolutnej i
względnej mierzonej w ćwiczeniach trójbojowych po
czterotygodniowym treningu metodą ciężkoatletyczną
i mieszaną”.

Metoda pomiaru momentów sił
mięśniowych w statyce

Pomiary momentów sił wybranych zespołów
mięśniowych dokonano za pomocą  specjalnego
urządzenia pomiarowego w Zakładzie Biomechaniki
AWF w Warszawie – Wydział Rehabilitacji Ruchowej.
Urządzenie to składa się z ramy pomiarowej, leżanki,
pasów stabilizujących, antropometru, dynamometru
tensometrycznego. Moment siły [Nm] wyrażony jest
jako iloczyn ramienia dzia łania siły [m], mierzonego za
pomocą cyrkla antropometrycznego i siły [N] mierzonej
dynamometrem [4]. Każdy pomiar wykonywany był
dwukrotnie. Jako wynik pomiaru przyjmowano wartość
większą. Mierzono momenty sił następujących zespołów
mięśniowych:
1. Prostowników tułowia – pomiar przeprowadzono

w pozycji siedzącej, podudzie zwieszone; tułów
pionowo, ramiona splecione z przodu tułowia,
stabilizacja przez unieruchomienie obręczy
biodrowej i ud pasami stabilizującymi. Ramię
działania siły mierzono od krętarza większego kości
udowej (oś obrotu) do miejsca przyłożenia siły.

2. Prostowników prawego stawu łokciowego – pomiar
przeprowadzono w pozycji stojącej, kończyna

górna ugięta pod kątem 90º w stawie łokciowym;
stabilizacja przez podparcie ramienia i pleców.
Ramię działania siły mierzono od nadkłykcia
bocznego kości ramiennej (oś obrotu) do miejsca
przyłożenia siły.

3. Prostowników prawego stawu biodrowego –
pomiar przeprowadzono w pozycji leżenia
przodem, kończyny dolne ugięte pod kątem 90º w
stawie biodrowym i pod kątem 90º w stawie
kolanowym; stabilizacja przez unieruchomienie
obręczy biodrowej i tułowia za pomocą pasów
stabilizujących. Ramię działania siły mierzono od
krętarza większego kości udowej (oś obrotu) do
miejsca przyłożenia siły.

4. Prostownika stawu kolanowego prawego i lewego
– pomiar przeprowadzono w pozycji siedzącej,
podudzia zwieszone, tułów pionowo, ramiona
splecione z przodu tułowia, stabilizacja przez
unieruchomienie ud i obręczy biodrowej pasami
stabilizującymi. Ramię siły mierzono od punktu
przyłożonego nad głową kości strzałkowej w
szparze międzystawowej (oś obrotu) do miejsca
przyłożenia siły.

5. Zginaczy stawu kolanowego prawego i lewego –
pomiar przeprowadzono w pozycji siedzącej,
podudzia zwieszone, tułów pionowo, ramiona
splecione z przodu tułowia; stabilizacja przez
unieruchomienie ud i obręczy biodrowej pasami
stabilizującymi. Ramię działania siły mierzono od
punktu przyłożonego nad głową kości strzałkowej
w szparze międzystawowej (oś obrotu) do miejsca
przyłożenia siły.

Metoda oceny poziomu skoczności w
warunkach laboratoryjnych

Skoczność rozumiana jest jako
wieloczynnikowa funkcja dwóch cech podstawowych:
szybkości i siły oraz budowy i proporcji ciała. Jest
wyrazem pracy mięśniowej i określa zdolność
przemieszczania cia ła w przestrzeni poprzez fazę lotu:
najwyżej, najdalej bądź też niezależnie od zaistniałej
sytuacji ruchowej [8]. W naszych badaniach była
określana za pomocą wartości wysokości wyskoku.
Ocena poziomu skoczności została wykonana na
stanowisku do pomiaru siły reakcji podłoża w Zakładzie
Biomechaniki AWF w Warszawie – Wydzia ł
Rehabilitacji Ruchowej. Stanowisko to składa się z maty
kontaktowej sprzężonej z systemem komputerowym
„MuscleLab”. W celu przeprowadzenia skalowania toru
pomiarowego każdy z badanych stawał nieruchomo na
macie kontaktowej w pozycji wyprostowanej, następnie
wykonywał maksymalny wyskok pionowy z dogodnej
pozycji wyjściowej. Określone urządzenia rejestracyjne
zapisywały przebieg siły reakcji podłoża. Po zmierzeniu
tej siły oceniono wysokość wyskoku [cm]. Badanie
wykonano dwukrotnie. Do końcowej analizy
wykorzystano wartości średnie z dwóch pomiarów.

Metoda oceny masy ciała i wskaźnika
wzrostowo-wagowego

Zarówno przed rozpoczęciem badań jak i po
ich zakończeniu u wszystkich badanych dokonano
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pomiarów wysokości oraz masy ciała. Obliczono
wskaźnik wzrostowo-wagowy (BMI - Body Mass Index)
wyrażany za pomocą ilorazu wysokości ciała w [cm]
do masy ciała w [kg].
             Wyniki badań i dyskusja.

Analiza obciążeń treningowych wykazała, że
średnia wartość pracy wykonanej w 4-tygodniowym
mezocyklu przez jednego ćwiczącego metodą mieszaną
wynosiła 425 KJ i była prawie dwukrotnie większa od
pracy wykonanej przez ćwiczącego metodą
ciężkoatletyczną (266 KJ) [ryc. 1].
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Ryc. 1. Średnia wartość pracy wykonanej przez
ćwiczących w makrocyklu

Tak istotna różnica w wartości wykonanej
pracy w mezocyklu, powinna mieć duży wpływ na
zmiany badanych parametrów. Badanie momentów sił
mięśniowych w statyce wykazało istotne przyrosty
momentów sił  prostowników tułowia w stawie
biodrowym i prostowników podudzia w stawie
kolanowym, zarówno w grupie ćwiczącej metodą
ciężkoatletyczną, jak również w grupie ćwiczącej
metodą mieszaną [ryc. 2 i 3].

Ryc. 2. Zmiany momentów sił prostowników tułowia
w stawie biodrowym.

Ryc.3. Zmiany momentów sił prostowników podudzia
w stawie kolanowym

Przyrosty wartości momentów sił
prostowników tułowia w stawie biodrowym (pT)
wyniosły dla grupy ciężkoatletycznej 33,52 Nm,
natomiast dla grupy mieszanej 36,61 Nm. Przyrosty
wartości momentów sił prostowników podudzia w
stawie kolanowym (pK) wyniosły odpowiednio 18,99
Nm, i 26,54 Nm. Nie stwierdzono różnic
międzygrupowych (interakcja – ns). Brak interakcji nie
pozwala stwierdzić, która z metod w tych przypadkach
jest efektywniejsza.

Wartości momentów sił  prostowników
przedramienia w stawie łokciowym (pŁ), prostowników
uda w stawie biodrowym (pB) i zginaczy podudzia w
stawie kolanowym (zK), przyrosły istotnie tylko w
grupie stosującej metodę mieszaną.

Ryc. 4. Zmiany momentów sił prostowników
przedramienia w stawie łokciowym.

Ryc. 5. Zmiany momentów sił prostowników uda w
stawie biodrowym.

Przyrost wartości momentów sił prostowników
przedramienia w stawie łokciowym (pŁ) wyniósł 22,87
Nm, prostowników uda w stawie biodrowym (pB) -
38,46 Nm a zginaczy podudzia w stawie kolanowym
(zK) - 36,99 Nm [ryc. 4 i 5]. Zarejestrowano różnice
międzygrupowe (interakcja na poziomie p<0,001).
Wyniki analizy wskazują, że trening przeprowadzony
metodą mieszaną był w tych przypadkach skuteczniejszy
od treningu metodą ciężkoatletyczną.

Najbardziej diagnostyczna w ocenie
efektywności metod wydaje się jednak suma momentów
sił (Σ Mm) badanych zespołów mięśniowych [ryc. 6].

Przyrosty ? Mm w obu grupach były istotne i
wyniosły - w  ciężkoatletycznej 79,59 Nm, a w mieszanej
161,46 Nm. Przyrost w grupie trenującej metodą
mieszaną był jednak istotnie większy - o 82,01Nm
(interakcja na poziomie p < 0,01). Świadczy to nie tylko
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o pozytywnym wpływie obu rodzajów treningów na
przyrost siły statycznej, lecz także wskazuje na większą
skuteczność metody mieszanej. Może na nią wpływać
zastosowanie większej częstotliwości treningów,
większej objętości pracy w mezocyklu a także jej
charakter. W metodzie mieszanej  stosowane są
izometryczne napięcia mięśni wpływające w zasadniczy
sposób na rozwój siły statycznej, która także jest
przejawiana podczas pomiarów momentów sił.

Zupełnie inne rezultaty uzyskano podczas
pomiarów wysokości wyskoku (skoczności) na
platformie dynamograficznej [ryc. 7].

Ryc. 6. Zmiany sumy momentów sił w statyce.

Ryc. 7. Zmiany wysokości wyskoku.

Analiza danych (Anova) wskazuje na istotny
przyrost wartości wyników jedynie w grupie, która
stosowała metodę ciężkoatletyczną. Wynosi on średnio
3,5 cm i jest istotnie większy (o 1,4 cm) od przyrostu w
grupie mieszanej (interakcja na poziomie p  < 0,05). W
przypadku skoczności, pomimo wykonania mniejszej
pracy w mezocyklu przez grupę ciężkoatletyczną,
trening tą metodą okazał się efektywniejszy. Większej
skuteczności tej metody należy upatrywać w fakcie, że
cecha ta jest zależna w dużej mierze od dynamicznej
pracy mięśni, a ta z kolei, może być rozwijana także
poprzez trening metodą ciężkoatletyczną. Podjęto
również próbę oceny zmian mocy średniej (Pśr) i
maksymalnej (Pmax) kończyn dolnych w obu grupach.
W celu sprawdzenia istotności różnic zastosowano test
t – Studenta [ryc. 8 i 9].
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Ryc. 8. Zmiany mocy średniej (Pśr) w obu grupach.
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Ryc. 9. Zmiany mocy maksymalnej (Pmax) w obu
grupach.

Po przeprowadzeniu analizy danych (test
Studenta) nie stwierdzono istotnych przyrostów mocy
maksymalnej (Pmax) oraz mocy średniej (Pśr) kończyn
dolnych, w obu grupach. Wyniki nie są zgodne z
przewidywaniami, gdyż przy istotnym wzroście wartości
momentów sił mięśni prostujących tułów w stawie
biodrowym i momentów sił mięśni prostujących
podudzie w stawie kolanowym, należało się spodziewać
również przyrostów mocy kończyn dolnych. Szczególnie
powinno to być widoczne w grupie ćwiczącej metodą
ciężkoatletyczną ,  gdyż  trening o charakterze
dynamicznym prowadzi zazwyczaj do wzrostu wartości
mocy. Należy podkreślić także znamienny fakt, że
pomimo istotnego przyrostu skoczności w grupie
ciężkoatletycznej [ryc. 7], nie stwierdzono przyrostów
mocy kończyn dolnych. Obserwacja ta potwierdza
wyrażane przez niektórych autorów wątpliwości, że nie
wolno utożsamiać skoczności z mocą [1, 6].

Analiza danych (Anova) nie wykaza ła także
istotnych zmian masy ciała ani wskaźnika wzrostowo –
wagowego (BMI) w obu grupach [ryc. 10 i 11].
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Ryc. 10. Zmiany masy ciała.

Ryc.11. Zmiany wskaźnika wzrostowo-wagowego (BMI).
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W tym przypadku, braku zmian masy cia ła i
BMI nie należy upatrywać w nieskuteczności metod
treningowych, lecz raczej z zastosowaniem krótkiego
(4-tygodniowego) mezocyklu treningowego.

Wnioski
1. Czterotygodniowy trening metodą mieszaną

skuteczniej rozwija siłę statyczną, niż trening
metodą ciężkoatletyczną.

2. Czterotygodniowy trening metodą ciężkoatletyczną
skuteczniej rozwija skoczność, niż trening metodą
mieszaną.

3. Istotnego zwiększenia skoczności, nie można
utożsamiać z przyrostem mocy średniej i
maksymalnej kończyn dolnych.

4. Zwiększenie momentów sił mięśni prostujących
tułów w stawie biodrowym i podudzie w stawie
kolanowym nie jest jednoznaczne z poprawą
skoczności.

5. Dynamiczne parametry ruchu, skuteczniej rozwija
stosowanie pracy o charakterze dynamicznym, a
w rozwoju wskaźników statycznych, korzystniej-
sze wydają się wysiłki mieszane i izometryczne.

6. Stosowanie 4-tygodniowego treningu metodą
ciężkoatletyczną i mieszaną nie wpływa istotnie na
zmiany masy ciała i wskaźnika wzrostowo-
wagowego (BMI - Body Mass Index).
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CZY POLSKI NAUCZYCIEL WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO PODOŁA OCZEKIWANIOM

SPOŁECZNO-EDUKACYJNYM?
WILL THE POLISH TEACHER OF PHYSICAL

EDUCATION COPE EDUCATIONAL
EXPECTATIONS?
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Yevheniy Prystupa**

*Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
Polska

**Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
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Streszczenie. W 1999 roku wprowadzono w Polsce reformę
systemu edukacji. Reforma dotyczy ła zmian w zakresie
programów nauczania, oceniania osiągnięć ucznia,
finansowania i autonomii dyrektora szkoły. Po 6 latach
funkcjonowania tej reformy można zaobserwować znaczące
i pozytywne zmiany, niestety jest jeszcze wiele s łabych
ogniw. Wśród tych ogniw jest polski nauczyciel, który jest
dobrze wykształcony, posiadający określone kwalifikacje,
ale mało kreatywny, powielający schematy edukacyjne,
nisko opłacany, niechętny jakimkolwiek zmianom. Trudno
więc jest przewidzieć efekty reformy za k ilka lub
kilkanaście lat.
Słowa kluczowe: wychowanie fizyczne, nauczyciel,
kompetencje, reforma systemu edukacji
Annotation. Muszkieta Radoslaw, Olesniewicz Piotr,
Prystupa Yevheniy. Will the polish teacher of physical
education cope educational expectations? In 1999 there was
a reform of education system introduced in Poland. It
encompassed curriculum, evaluation system of student’s
development, financing, and autonomy of school directors.
After 6 years we have noticed significant and positive
changes in education, however, there are still a few “weak”
links. One of those “weak” links is teacher itself
professionally well-educated but very litt le creative
duplicating education schemas very little paid reluctant to
change. This is why, it is so difficult to predict the effects
of that reform in several years time.
Keywords: physical education, teacher, competences, the
reform of system of education.
Анотація. Мусзкиета Р, Олеснієвич П., Приступа Є. Чи
бажають польські вчителі фізичного виховання боро-
тися за освітні очікувані результати? В 1999 у Польщі
проводилася реформа системи освіти. Це торкнулося
програм, систем оцінювання знань студента, фінансу-
вання й незалежності  шкільних директорів. Після 6
років ми дали огляд істотних і позитивних змін в освіті,
однак усе ще залишається трохи “слабких зв”язок”.
Однією із “слабких зв”язок”  є вчитель і безпосередньо
його професійна освіта, його слабка творча система
підходу, невелика заробітна плата. Тому важко проро-
чити результати реформи протягом декількох років.
Ключові слова: фізичне виховання, учитель, компе-
тентність, реформа системи освіти.
Аннотация. Мусзкиета Р., Олесниевич П., Приступа Е.
Желают ли польские учителя физического воспитания
бороться за образовательные ожидаемые результаты? В
1999 в Польше проводилась реформа системы образо-
вания. Это затронуло программу, систему оценивания
знаний студента , финансирования и независимость
школьных директоров. После 6 лет мы дали обзор су-
щественных и положительных изменений в образова-
нии, однако все еще остается несколько “слабых свя-
зок”. Одним из “слабой связки”  является учитель,
непосредственно, его профессиональное образование,
однако не очень много творческой системы подхода,
небольшая заработная плата. Поэтому трудно предска-
зать результаты реформы на протяжении нескольких лет.
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Ключевые слова: физическое воспитание, учитель, ком-
петентности , реформа системы образования

Systemy oświatowe przeżywają obecnie w
wielu krajach świata dość znaczny kryzys. Reformuje
się więc systemy edukacyjne nadając im nowy kształt,
wizerunek, stawiając znowelizowane cele i zadania.
Polska od 1991 roku przygotowywała się do
wprowadzenia reformy systemu edukacji, by ostatecznie
podjąć się tego zadania w 1999 roku. Pomimo tak
długiego okresu przygotowawczego założenia reformy
są niedoskonałe, wymagać będą w najbliższych kilku
latach modyfikacji i usprawnienia. Kształcenie
nauczycieli w polskim systemie powinno ulec
poważnym przeobrażeniom, począwszy od rekrutacji na
studia pedagogiczne, poprzez plany i programy studiów,
metody i sposoby nauczania i aktywizowania studentów,
na doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym kończąc.

Podstawowym celem edukacji dzieci i
młodzieży jest kształcenie umiejętności, wyposażanie
w wiedzę i wychowywanie. Wychowanie to przede
wszystkim kształtowanie pożądanych postaw i nastawień
zgodnych z oczekiwania i potrzebami społecznymi
podmiotów edukacyjnych. W procesie edukacyjnym
najważniejszymi podmiotami są dzieci, które podlegają
rozwojowi poprzez działania innych, równie ważnych
podmiotów tj. rodziców i nauczycieli (szkoły). Jak
powinno się edukować dzieci i młodzież, to wie każdy
nauczyciel, teoretyk pedagogiki, psychologii czy
dydaktyki. Główny problem w systemach oświatowych
polega jednak na braku jednoznacznych umiejętności
„przelania” wiedzy teoretycznej dydaktyczno-
wychowawczej na działalność praktyczną, czyli na
codzienne kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo różne. Mogą
one tkwić w samych nauczycielach, uczniach, rodzicach,
władzy samorządowej i pedagogicznej, finansowaniu
oświaty, środowisku itd. Te czynniki są jednocześnie
dylematami edukacyjnymi, z którymi należy się
zmierzyć w celu poprawy systemu edukacji.

Pytając nauczycieli o dylematy występujące w
polskim systemie edukacji można usłyszeć najczęściej
odpowiedź , że głównym czynnikiem mającym
negatywny wp ływ na efekty dydaktyczno-
wychowawczo-organizacyjne w szkole jest notoryczny
brak pieniędzy na oświatę. To przede wszystkim mizerne
finansowanie dzia łalności szkół  i  placówek
oświatowych, beznadziejnie niskie p łace nauczycieli,
brak środków na zajęcia dodatkowe dla uczniów.
Prawdopodobnie jest to newralgiczna bariera, która jest
często nie do przebycia. Nie jest to na pewno jedyny
problem i dylemat.

Szkołę tworzą  uczniowie, nauczyciele,
dyrekcja, pracownicy administracyjni, rodzice, władze
samorządowe, nadzór pedagogiczny, ludzie „dobrej
woli” wspierający działalność placówek oświatowych,
mienie społeczne (budynki, sale sportowe, boiska,
wyposażenie itp.), dokumenty prawno-organizacyjne
(zarządzenia ministra edukacji narodowej, statuty,
programy itp.). W każdym z tych podmiotów mogą
wystąpić „słabe ogniwa” systemu edukacji.

Jednoznacznie można stwierdzić, iż w Polsce mamy
znakomicie rozwiniętą teorię kształcenia i wychowania,
przepisy prawne, natomiast wiele do życzenia
pozostawia finansowanie oświaty, a przede wszystkim
kompetencje nauczycieli i dyrektorów szkół oraz
samorządowców odpowiedzialnych za edukację dzieci
i młodzieży na danym terenie.

Można przyjąć tezę,  że najpiękniejsze
założenia reformy edukacji mogą być efektywnie
wdrożone tylko przez kompetentnych nauczycieli, ludzi
o określonych predyspozycjach osobowościowych i
merytorycznych, świadomych stojących przed nimi
istotnych zadań. Wprowadzony wraz z reformą systemu
edukacji w Polsce awans zawodowy nauczycieli
powinien spowodować sytuację sprzyjającą
eliminowaniu z zawodu nauczycielskiego osób słabych
i niekompetentnych. Czy tak się stanie, to pokażą
najbliższe lata funkcjonowania tego systemu. Obecnie
w polskich szkołach jest wiele osób, które nigdy nie
powinny pracować w szkole, z dziećmi. Również w
uczelniach wyższych, w tym także w uczelniach
kształcących przyszłych pedagogów, jest wielu bardzo
słabych nauczycieli akademickich, nawet ze stopniem
doktora czy tytułem profesora. Wielu z tych tzw.
nauczycieli akademickich nie ma żadnego
przygotowania pedagogicznego, będąc absolwentami
medycyny, rolnictwa, budownictwa, antropologii itd.
Jest to poważny dylemat edukacji. Już na starcie
kształcenia przyszłego nauczyciela, edukacją tegoż
nauczyciela zajmuje się osoba, która sama nie jest,
przynajmniej formalnie, pedagogiem. Dotyczy to także
wielu uczelni wychowania fizycznego.

Innym problemem jest nabór do zawodu
nauczycielskiego. Prawdopodobnie w żadnej polskiej
pedagogicznej uczelni na egzaminach wstępnych nie
bada się np. talentu pedagogicznego i predyspozycji
osobowościowych kandydatów na nauczycieli. Na
egzaminach wstępnych do akademii wychowania
fizycznego bada się poziom sprawności fizycznej i
umiejętności ruchowych, czasami wiedzy z biologii,
fizyki czy chemii (np. poprzez konkurs świadectw). Czy
te czynniki są niezbędne i najważniejsze dla przyszłego
pedagoga? Kandydat do szkoły aktorskiej podlega
egzaminowi w zakresie określenia talentu aktorskiego,
do szkoły muzycznej pod względem określenia
predyspozycji muzycznych (np. słuchu, poczucia rytmu).
Przyszły pedagog, osoba mająca wpływ przez
kilkanaście lat na kształtowanie postaw dzieci i
młodzieży, już na etapie „selekcji” jest źle wybierany
do zawodu. To niestety nie będzie wp ływało
jednoznacznie pozytywnie na efektywność działalności
pracy szkół, a szczególnie nauczycieli. Czy tacy
nauczyciele będą  w stanie sprostać wysokim
wymaganiom i oczekiwaniom społeczno-edukacyjnym?

Nauczyciel – według H.Grabowskiego (2000)
to specjalista w dziedzinie ludzkiego zachowania,
którego praca polega na intencjonalnym motywowaniu
do jego zmiany w kierunku społecznie pożądanym.
Z.Żukowska (1993) stwierdziła, że nauczyciel  to zawód
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i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to
odpowiedni zbiór cech osobowości i temperamentu, to
umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to
miłość do dzieci. Praca w zawodzie musi przynosić
nauczycielowi przyjemność i satysfakcję, bez względu
na różne okoliczności i sytuacje (np. stan materialny).

Założenia reformy systemu edukacji w Polsce
jasno określają zadania ogólne szkoły, w których
stwierdza się,  że „nauczyciele winni dążyć do
wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu
pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na
harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w
zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i
wychowania. Zadania te stanowią  wzajemnie
uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego
nauczyciela” (Rozp. MEN 1999). Realizacja tych zadań
musi być oparta o podstawową ideę funkcjonowania
współczesnej szkoły, że uczeń jest podmiotem wszelkich
działań nauczyciela (szkoły).

Na poszczególnych etapach edukacji szkolnej
nauczyciele powinni się wykazać określonymi
kompetencjami realizując wyznaczony zestaw zadań.

„Nauczyciele w szkole podstawowej:
− dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej

wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw
uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności
dzieci;

− umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności
i złożoności;

− wspomagają ich samodzielność uczenia się;
− inspirują ich do wyrażania własnych myśli i

przeżyć;
− rozbudzają  ich ciekawość poznawczą oraz

motywację do dalszej edukacji.
Nauczyciele w gimnazjum:

− wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej;
− wdrażają ich do samodzielności;
− pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej

kierunku dalszej edukacji i przygotowują do
aktywnego udziału w życiu społecznym.

Nauczyciele w szkole ponadpodstawowej:
- są  odpowiedzialni za rozwój języka

ojczystego ucznia w mowie i piśmie, który tworzy
fundament rozwoju dziecka, jest pomocą  w
kształtowaniu się zintegrowanej wewnętrznie osoby
wychowanka, stanowi główny punkt odniesienia całej
edukacji szkolnej - wychowania i kształcenia”
(Rozp.MEN 1999).

Wprowadzana reforma systemu edukacji w
Polsce musi korelować ze zmianami w kształceniu
specjalistów oświatowych. Niezwykle ważna jest więc
świadomość kompetencji i wymagań stawianych
przyszłym pedagogom (Demel 1998, Okoń 1999). Nie
bez znaczenia jest także umiejętność samooceny własnej
wartości, poziomu wiedzy i umiejętności dydaktyczno-
wychowawczo-organizacyjnych studentów wychowania
fizycznego, przyszłych nauczycieli - wychowawców.
Uczeń jest wspomagany w swoim rozwoju przez
nauczyciela w trzech sferach: emocjonalnej,

intelektualnej i fizycznej (Grabowski 1997 i 2000).
Nauczyciel wychowania fizycznego ma znaczący wpływ
na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w zakresie
tychże trzech sfer (Cendrowski 1996, Grabowski 1997,
Demel 1998). Istotnym zadaniem specjalistycznych
uczelni jest więc kszta łcenie wysoko
wykwalifikowanych i kompetentnych kadr, mogących
sprostać trudnym i wysokim wymaganiom
współczesnego życia, a przede wszystkim edukacji,
kształcenia i wychowania.

Dobrym nauczycielem nie może być każdy, a
mistrzostwo w pracy dydaktyczno-wychowawczej
osiągają ludzie o określonych cechach osobowości. Jak
długo jednak szkoła była elitarna i kształceniem objęty
był niewielki tylko procent społeczeństwa, dobór
nauczycieli odbywał się na zasadzie selekcji naturalnej,
a jedyną  troską  ówczesnych organizatorów i
reformatorów oświaty było stworzenie bodźców, które
motywowałyby najwybitniejsze umysły i talenty
pedagogiczne do podjęcia pracy nauczycielskiej
(Dindorf 1995). W obecnym czasie niezwykle ważne
wydaje się znalezienie idealnego modelu nauczyciela-
nauczyciela nowej epoki, nauczyciela przyszłości,
takiego, który powinien sprostać nowym edukacyjnym
wyzwaniom. Jedynym racjonalnym efektem tych
poszukiwań będzie przekonanie, że stworzenie
uniwersalnego wzoru nauczyciela, a więc sporządzenie
listy zawierającej te i tylko te cechy osobowości oraz
wiadomości i umiejętności, których posiadanie jest
konieczne i wystarczające dla osiągania dobrych
wyników w zawodzie nauczycielskim jest niemożliwe.
Wynika to z wielu dość oczywistych przyczyn.
Chociażby tylko uświadomienie sobie różnic w
pojmowaniu roli i funkcji nauczyciela w różnych
krajach, w różnych szkołach jednego kraju, lub różnic
w wymaganiach nauczycieli na różnych szczeblach i
poziomach nauczania, stawia pod znakiem zapytania
sens poszukiwania uniwersalnego modelu idealnego
nauczyciela. Tak więc prawdopodobnie to, co nazywamy
„talentem” pedagogicznym polegającym na intuicyjnym
doborze właściwych w określonej sytuacji środków
pedagogicznych decyduje w głównej mierze o
mistrzostwie nauczyciela (Dindorf 1995). W niniejszym
opracowaniu podjęto jednak próbę wskazania na ważne
cechy osobowościowe i inne uwarunkowania pracy
nauczyciela, które mają wpływ na efekty procesu
kształcenia i wychowania.

Badania nad kierowaniem klasą pokazały, że
nie jest możliwe odróżnienie dobrych nauczycieli od
złych na podstawie tego, jak reagują oni na problemy
dyscyplinarne, czy na złamanie reguł obowiązujących
w klasie. Różnica między takimi nauczycielami jest
przede wszystkim widoczna wówczas, gdy obserwuje
się sposoby, jakich używają, by uniemożliwić pojawienie
się takich problemów. Dobrzy nauczyciele to tacy, którzy
traktują kierowanie klasą bardziej jako problem
instruowania, mówienia i pokazywania uczniom, czego
się chce, by robili, niż jako zmuszenie ich do robienia
czegoś, co już robić umieją (Brophy 1984). Jedna z
charakterystycznych cech nauczycieli, którzy umieją
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uniemożliwić pojawienie się takich problemów i w
rezultacie są w stanie utworzyć i utrzymać w klasie
warunki efektywnego uczenia się, została określona jako
„bycie z”, albo umiejętność bacznego obserwowania,
co dzieje się w klasie, i pokazywania uczniom, że on
lub ona jest „razem z tym” (świadomy, gotów pojąć
wcześnie, co się dzieje, umiejący zauważyć, kto coś
zaczął, jeśli w ogóle ktoś coś zaczął) (Brophy 1984).
Tak więc „bycie z” jest składnikiem skutecznego
kierowania klasą, które prowadzi do powstania
warunków efektywnego uczenia się – na tej podstawie
możemy zatem dojść do wniosku, że nauczyciele
powinni być przygotowani do „bycia z” (Pearson 1994).

K.Konarzewski (1998) diagnozując role
nauczycieli stwierdził, że „nauczyciel to szlachetny
zawód: szkoda, że nauczyciele w swej większości do
niego nie dorastają. Tak w największym skrócie można
oddać ideę leżącą u podstawy wszystkich bez mała
wypowiedzi o tej postaci szkolnego dramatu.
Nauczyciela idealizuje się i  poniża zarazem.
Społeczeństwo – ustami uczonych i nieuczonych –
oddaje cześć abstrakcyjnej wizji nauczycielstwa, by
zarazem z tym samym zapałem krytykować, napominać,
ośmieszać rzeczywistych nosicieli tej roli zawodowej”.

K.Konarzewski (1998) ironizując dodaje, że
„nauczyciel to człowiek niewzruszonych zasad i
szerokich horyzontów. To jednostka wysoko niosąca
posłannictwo mistrza i przyjaźnie podporządkowująca
siebie podopiecznym. To uczony w swojej specjalności
i wielki znawca duszy młodzieży. Umysł systematyczny,
starannie planujący działania na podstawie naukowej
wiedzy, ale przy tym szczery i spontaniczny w swoich
odruchach. Bogata, pełnowymiarowa osobowość, ale
także człowiek, który całym swym życiem – zarówno
publicznym, jak i prywatnym – daje przykład
wychowawczych cnót”. Wydaje się, że jest to lista cech
i przymiotów, którymi powinien charakteryzować się
każdy nauczyciel-wychowawca, modelowy posłannik
wiedzy i umiejętności.

B.Czabański (1997) zwrócił  uwagę na
znaczenie w pracy każdego nauczyciela jego duszy.
B.Czabański stwierdził: „Często nieświadomie, bez
szczególnych intencji pragnie nauczyciel, uczeń stał się
mu podobny, aby urzeczywistniał jego niespełnione
pragnienia i idee. Był jemu podobny, ale doskonalszy,
pozbawiony jego niedostatków i niedoskonałości.
Bogatszy o jego doświadczenia, szczęśliwszy od tego,
co jemu życie przyniosło. Dlatego też w żadnym innym
zawodzie nie zależy tak wiele od tego, jakim się jest
człowiekiem”. B.Czabański zaznaczył także jak ważna
jest empatia u nauczyciela. „Empatia, nauczycielski
altruizm, chęć pomocy wychowankowi, chęć służenia
innym, zrozumienie ich i pomoc w samodoskonaleniu.
To przecież nie sfera psychomotoryczna, lecz właśnie
sfera emocjonalna, uczuciowa decyduje o powodzeniu
w pracy nauczycielskiej... Na duszę nauczycielstwa
wychowania fizycznego składają się te szczególne
nauczycielskie cechy, których nie mogą zastąpić ani
poziomu sprawności fizycznej, ani nawet zebrane i
usystematyzowane wiadomości z teorii pedagogicznych.

Jest to potrzeba doskonałości, tak przecież bliska
ludziom sportu, poczucie odpowiedzialności i
obowiązku, ale przede wszystkim zrozumienie i chęć
pomocy wychowankom. Nade wszystko jednak
działaniom nauczycielskim musi towarzyszyć wysoki
poziom empatii.” B.Czabański stwierdził jednoznacznie,
że nauczyciel wpierw powinien być człowiekiem, a
potem dopiero fachowcem i pedagogiem (Czabański
1997).

Wielu pedeutologów podkreśla fakt, iż
nauczyciel powinien być refleksyjny w swoich
poczynaniach i działaniach. Refleksyjny nauczyciel to
taki, który postawiony wobec problemowej sytuacji,
umie się z nią uporać przez uruchomienie swej wiedzy
i doświadczenia na rzecz rozwiązania problemu. W
rezultacie poglądy i działania nauczyciela stają się
podatne na modyfikację (Pearson 1994).

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia
jakiejkolwiek satysfakcji i poczucia jakiejkolwiek
odpowiedzialności za swoją pracę jest stosunek
uczuciowy nauczyciela do uczniów, do swojej pracy,
do swojego przedmiotu (Dindorf 1995). To rzeczywista
identyfikacja z miejscem pracy, z zadaniami, które się
realizuje, z ludźmi, z którymi się współpracuje
(uczniowie, nauczyciele, rodzice).

Ludzie zostają nauczycielami i kształtują swój
obraz nauczania często pod wpływem rodziców i
nauczycieli. Jednak wspomnienia o ulubionych
nauczycielach nie muszą okazać się najlepszym wzorem
dla własnego stylu nauczania, nauczyciele ci bowiem,
być może, nie są tak efektywni, jakby się wydawało
(Arends 1998).

Z.Żukowska (1993) określiła społeczne
oczekiwania od nauczyciela. Stwierdziła, że „nauczyciel
aby rzeczywiście wpływał na rozwój społeczeństwa,
musi permanentnie reagować na szybki rozwój
naukowo-techniczny, antycypować rozwój
ogólnospołeczny i w jego intencjach kształcić i
wychowywać młodą generację”.

Z.Żukowska (1993) określiła kompetencje
nauczyciela w następujący sposób:
a) merytoryczno-metodyczne:

- zdolności,
- fachowość i  identyfikacja zawodowa,
autokreacja,
- inspiracje i poszukiwanie,
- krytyczna refleksja, autorefleksja, doskonalenie
się i dokształcanie,

b) metodyczno-organizacyjne:
- nauczanie,
- nowatorstwo pedagogiczne (innowacyjność),
- umiejętności organizatorskie,
- czynności kontrolno-oceniające,
- autoocena,

c) społeczno-kulturotwórcze:
- poznawanie wychowanka,

- partnerstwo,
- rozumienie i socjalizacja,
- komunikatywność,
- czynne uczestnictwo w kulturze oraz
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społecznym działaniu.

W wielu pracach pedagogicznych
podejmowano problem określenia funkcji nauczyciela.
Najczęściej przytacza się następujące określenia:
nauczyciel – organizator procesu uczenia się, nauczyciel
– organizator i eksploatator pola dydaktycznego,
nauczyciel – klinicysta, opiekun dzieci, nauczyciel jako
promotor postępu, nauczyciel jako uk ład
samoregulujący i samoorganizujący się. Propozycje te
są wyrazem ujawniających się tendencji w dziedzinie
pedagogiki i kształtują odpowiednie orientacje:
personalistyczną  – skierowaną  na osobowość
nauczyciela i na jego kwalifikacje, technologiczn ą –
nastawioną na zastąpienie nauczyciela technicznymi
środkami nauczania oraz komunikacyjną – bazującą na
rozwoju komunikacji społecznej, na funkcji wszelkiego
rodzaju przekazów (Duraj-Nowakowa 2000).

Ważnym elementem pracy nauczyciela ka żdej
specjalności jest takt pedagogiczny. Takt pedagogiczny
(Hendryk 2000) wyraża się w poszanowaniu godności
osobistej, prywatności i uczuć wychowanków. H.Rowid
(1957) pisał, iż osoby obdarzone poczuciem taktu
„posiadają jak gdyby specyficzny wysubtelniony zmysł,
dzięki któremu potrafią zachować się w każdej sytuacji,
tak aby nie dotknąć, nie zadrasnąć, nie zranić uczuć i
godności drugiego człowieka, ni słowem, ni gestem, ni
czynem. Nauczyciel taktowny nigdy nie postępuje w ten
sposób, by w świadomości ucznia mogło się zrodzić
poczucie małej wartości”.

Takt pedagogiczny wyraża się także w
umiejętności unikania zbędnych konfliktów oraz
rozwiązywania już powstałych (Hendryk 2000), w
podmiotowym stosunku do uczniów i odpowiednim
dystansie wychowawczym (Włodarski 1992), w
wyrozumiałości nauczyciela względem uczniów
(Stefanovic 1976). W.I. Strachow (1970) doprowadził
do bardzo trafnego określenia pojęcia taktu
pedagogicznego. Jego zdaniem taktowne zachowanie
wyraża się w: 1) umiejętności zwracania się do innej
osoby zwyczajnie, naturalnym tonem, który świadczy o
szczerości, a przy tym bez familiarności; 2) okazywaniu
uczniowi zaufania, bez poufałości; 3) umiejętności
wyrażania swej prośby bez polecenia i porady, bez
narzucania się; 4) oddziaływaniu w formie propozycji;
5) ironii i humorze bez naśmiewania się; 6) rzeczowym
i poważnym tonie obcowania, bez wywoływania irytacji;
7) szybkości reakcji bez pośpiechu i błędnych decyzji;
8) umiejętności prowadzenia rozmowy z uczniem bez
mentorstwa (Strachow 1970).

Od nauczycieli oczekuje się coraz lepszego
przygotowania i wykazania się wiedzą zarówno z
zakresu nauczanego przedmiotu, jak i dydaktyki. Za
nauczycieli skutecznych uważa się takich, którzy
rozumieją naukowe podstawy nauczania, umieją
posłużyć się repertuarem najlepszych sposobów
nauczania, chętnych i zdolnych do refleksji i
rozwiązywania problemów oraz traktujących uczenie się
nauczania jako proces ciągnący się przez całe życie
zawodowe. Pracę nauczyciela można rozpatrywać ze

względu na trzy główne rodzaje funkcji: kierownicze,
interakcyjne i organizacyjne. Funkcje kierownicze
wynikające z roli, jaką nauczyciel odgrywa w klasie,
motywując uczniów, planując i nadzorując ich
postępowanie, dzieląc między nich pomoce
dydaktyczne. Funkcje interakcyjne pełni podczas lekcji,
wpływając na przebieg procesu dydaktyczno-
wychowawczego. Funkcje organizacyjne sprawuje w
szkolnej społeczności, na przykład współpracując z
kolegami, rodzicami i przełożonymi. Na efektywność
nauczyciela składa się także jego zdolność posługiwania
się refleksją i umiejętność rozwiązywania problemów
w rozmaitych sytuacjach, jakie mogą powstać w klasie
(Arends 1998).

Nauczyciel wychowania fizycznego jest
wpierw nauczycielem i wychowawcą w ogóle, a dopiero
w dalszej kolejności specjalistą w swojej dziedzinie. W
wychowaniu fizycznym wychowanie i kształcenie
splecione są wyjątkowo silnie. Szkolne wychowanie
fizyczne to nie tylko formalny przedmiot nauczania, ale
przede wszystkim – jak od starożytności bywało – jeden
z kluczowych, obok wychowania intelektualnego,
moralnego i estetycznego, dział wychowania człowieka.
Wyjątkowo też  silnie rozchodzą się tu ze sobą
ugruntowane społecznie stereotypy ze współczesnymi
zadaniami nauczyciela wychowania fizycznego.
M.Demel (1973) dostrzega nauczyciela jako światłego
doradcę i przyjaciela młodzieży, który uczy teoretycznie
i praktycznie, jak żyć zgodnie z normami higieny, jak
dzielić czas między pracę i wypoczynek, jak kształtować
ciało, doskonalić zdrowie, pielęgnować urodę.

Sposób postrzegania przydatności do pracy w
zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego jest
zawsze pochodną szerszego światopoglądu na całą
doktrynę wychowania fizycznego. Już wiele lat temu
W.Osmolski (1927) pisał, że ideałem wychowawcy
fizycznego byłby co prawda „inteligentny gimnastyk”,
ale z powodu trudności w znalezieniu stosownej liczby
takowych – można dawać pierwszeństwo „typowi
sprawnościowemu”. Nie mógł się na to zgodzić, usilnie
w tym samym czasie walczący o uniwersytecki status
wychowania fizycznego E.Piasecki (1927), który
stwierdza, że „kto ma zdolności i zamiłowania sportowe,
ale nie ma równocześnie koniecznych dla danej gałęzi
zdolności i zamiłowań intelektualnych i społecznych,
ten nie powinien oddawać się zawodowo wychowaniu
fizycznemu.

Od lat trwają dyskusje nad znaczeniem różnych
cech osobowości w pracy nauczyciela wychowania
fizycznego, nad rolą jego indywidualnego poziomu
sprawności i wcześniejszych doświadczeń sportowych.
Żadna z cech z osobna, ani osobista atrakcyjność, ani
empatia, ani też dyspozycje intelektualne czy wysoka
sprawność, a tym bardziej przeszła kariera sportowa nie
stanowią gwarancji sukcesu w jakiejkolwiek pracy
pedagogicznej. H.Grabowski (1997) pisał nawet, że
„istnieje pewna wewnętrzna sprzeczność między
osobowością zorientowaną na perfekcyjne doskonalenie
samego siebie (dominująca wśród sportowców) a
osobowością nastawioną na doskonalenie innych
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(pożądana wśród nauczycieli)”.
Dotychczasowe badania naukowe, prowadzone

nad doborem do studiów i pracy w dziedzinie
wychowania fizycznego – zdaniem H.Grabowskiego
(1997) - pozwoliły na ustalenie jedynie następujących
prawidłowości:
1. Lepszy uczeń szkoły niższego szczebla będzie

osiągał lepsze rezultaty w szkole wyższej.
2. Powodzenie w pracy na rzecz wychowania

fizycznego warunkuje cały syndrom (zespół) cech,
przy czym do pewnego stopnia słabsze elementy
mogą być rekompensowane „nadmiarowością” w
innych (np. niższa sprawność walorami intelektu).

3. Optymalnym modelem dla kandydata na studia,
studenta i absolwenta wychowania fizycznego jest
osobowość wszechstronnie aktywna.

Tak jak tradycyjnymi metodami nie jest
możliwe osiągnięcie współcześnie stawianych przed
wychowaniem fizycznym celów, tak również tradycyjnie
przygotowany, nawet najbardziej perfekcyjnie,
nauczyciel nie jest w stanie tych celów osiągnąć (Osiński
2002). Taki nauczyciel tradycjonalista do realizacji tych
celów nie tylko w ogóle nie jest przygotowany, ale
również owe cele wychowania fizycznego zupełnie
inaczej pojmuje.

S.Strzyżewski (1975), formułując ideał
nauczyciela wychowania fizycznego i pragnąc go
zbliżyć do praktyki, podawa ł  i  opisywał  pięć
podstawowych ról, które ów ideał powinien spełnić:
nauczyciel - człowiek, nauczyciel – żywy wzór kultury
fizycznej, nauczyciel – wychowawca, nauczyciel –
dydaktyk, nauczyciel – społecznik. Równocześnie ten
sam autor  podkreślał ,  że model „doskona łego
nauczyciela wychowania fizycznego” nie kszta łtuje się
samoistnie oraz akceptował wyjątkową rolę idei i
wzorów przyjmowanych i przekazywanych w uczelniach
wychowania fizycznego.

M.Demel (1973) pisał, że przebudowy i
modernizacji wymaga również  warsztat pracy
nauczyciela wychowania fizycznego. „Przezwyciężać
trzeba zwulgaryzowane rozumienie tego warsztatu jako
sumy urządzeń sportowych, sprzętu i przyborów”.
Nauczyciel winien być powiernikiem młodzieży, uczyć
życia i wprowadzać w świat kultury fizycznej.

Jednym z częściej podejmowanych problemów
jest: w jakiej mierze studia przygotowują do pracy w
zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego? Z regu ły
oczekiwania są tu bardzo daleko idące, ale mało
przejrzyste i jeszcze częściej nietrafne. W istocie jednak
żadne studia nie są w stanie dostarczyć kwalifikacji i
kompetencji gwarantujących pełne i stałe, na całe życie,
powodzenie w pracy zawodowej (Osiński 2002). Studia
– jakie by one nie były – to jedynie wstęp do wiedzy,
wstęp do zawodowych kwalifikacji.

Współczesny model przygotowania na studiach
wychowania fizycznego liczyć się także winien z tym,
że absolwent kierunku wychowania fizycznego
podejmuje pracę nie tylko w szkole, ale również w
przedszkolu, studium wychowania fizycznego w
różnego typu uczelniach wyższych, wojsku, policji,

centrum rekreacji, fitness dla młodzieży i dorosłych,
prowadzi zajęcia dla niepełnosprawnych oraz rekreację
na obozach i koloniach, a nierzadko tworzy prywatną
firmę oferującą usługi w zakresie ćwiczeń relaksacyjno-
koncentrujących, siłowych, przeznaczonych dla otyłych
lub w bardzo podeszłym wieku, naucza pływania, tenisa,
gry w golfa, jazdy na nartach etc. oraz prowadzi wiele
zupełnie innych form, do których często nie był
przygotowywany przez uczelnię. Z pewnością niektóre
z tych elementów wymagają również uwzględnienia w
planach i programach studiów. Absolwent uczelni
spotyka się bowiem wówczas nie z obligatoryjnością –
jak w lekcji wychowania fizycznego – a musi wr ęcz
zabiegać o udział w zajęciach bardzo niekiedy
wymagającego klienta. Uczeń w szkole także staje się
dzisiaj coraz bardziej świadomym i wymagającym
klientem edukacyjnym (Osiński 2002).

Nauczyciel jest tym podmiotem edukacji, od
którego może i zależy najwięcej. Często zadziwiające
sukcesy odnoszą ludzie mający sprecyzowane cele i
konsekwentnie dążący do ich urzeczywistnienia.
Wychowanie fizyczne i sport dostarczają  wielu
przykładów osiągania sukcesów sportowych,
szkoleniowych, wychowawczych oraz organizacyjnych
przez pasjonatów, potrafiących czasami wbrew
wszelkim przeciwnościom uzyskiwać efekty, które wielu
wydawałyby się niemożliwe do osiągnięcia (Jezierski
1999).

Nauczyciele, którzy poniżają  uczniów,
uruchamiając w nich mechanizmy obronne, sami
najczęściej są ofiarami tych mechanizmów i dlatego
próbują ratować w ten sposób zagrożone poczucie
własnej wartości. Na szczęście mechanizm ten dzia ła,
jak się zdaje, w obydwie strony. Dlatego nauczyciele,
którzy potrafią eksponować nawet drobne osiągnięcia
uczniów, mogą liczyć na to, że zaczną oni doceniać
naukę, a w konsekwencji potwierdzać ich zawodowe
kompetencje (Grabowski 2000).

Stworzenie każdemu uczniowi okazji do
przeżywania powodzenia w doskonaleniu ciała na
własną miarę można uznać za jedno z najtrudniejszych,
a zarazem najpoważniejszych zadań fizycznego
wychowania w zakresie kształtowania pozytywnej
postawy wobec ciała (Grabowski 2000).

Nauczyciel wychowania fizycznego jako
doradca młodzieży od spraw zdrowia, sprawności i
estetyki cia ła, a zarazem wzór osobowy do
naśladowania, musi być wiarygodny i atrakcyjny.
Wychowanie, jako przygotowanie młodych pokoleń do
wzięcia na siebie odpowiedzialności za własne wybory,
powinno polegać również, a nawet przede wszystkim,
na osobistym doświadczaniu ich skutków. Dlatego
stawianie zadań, wymagających od uczniów (studentów)
samodzielnych rozstrzygnięć i rokujących pomyślne
rozwiązywanie, można uznać za najbardziej skuteczną
metodę wychowania. Zwłaszcza wychowania do
dbałości o ciało (Grabowski 2000).

Istotą edukacji, jak twierdzi H.Grabowski
(2000) wbrew potocznemu mniemaniu, nie jest
przekazywanie wiedzy i umiejętności, lecz
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motywowanie uczniów do aktywnego udziału w ich
przyswajaniu. Podstawowym warunkiem powodzenia w
tym procesie jest stosunek łączący nauczyciela z
uczniami zwany stosunkiem wychowawczym.
Elementami stosunku wychowawczego są: nauczyciel
jako nadawca przekazu dydaktyczno-wychowawczego
i uczeń jako odbiorca. Nauczyciel i uczeń muszą być
wobec siebie nastawieni przychylnie i muszą
współdziałać ze sobą na zasadzie dobrowolności.
Stosunek wychowawczy to oparty na wzajemnym
zaufaniu i życzliwości stosunek społeczny, jaki zachodzi
między nauczycielem i uczniem.

Niezależnie od tego, w jakim stopniu obecny
stan wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na to
pozwala, trzeba stwierdzić, że współczesny system
kształcenia nauczycieli takich kwalifikacji nie zapewnia.

Podsumowanie
Idea olimpijska, olimpizm, ruch olimpijski

powinny być znaczącymi komponentami szkolnego
wychowania fizycznego, uwzględnianymi w pracy
dydaktyczno-wychowawczej przez każdego
kompetentnego nauczyciela wychowania fizycznego.
Należy więc postawić, na razie retoryczne pytanie: czy
polski nauczyciel wychowania fizycznego, obecnie
pracujący jak i ten, który dopiero podejmie w dalszej
lub bliższej przyszłości pracę w szkole jest
przygotowany do zrozumienia i realizacji założeń
olimpizmu, który (za Lipoński 2000) „jest filozofią
życia, wyrażającą i łączącą w wyważoną całość wartości
ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i
wychowaniem, olimpizm dąży do stworzenia drogi życia
opartej na radości znajdowanej w wysiłku,
wychowawczej wartości dobrego przykładu i na
szacunku wobec uniwersalnych i fundamentalnych zasad
etycznych”.
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STRUCTURE OF TEACHERS’ ACTIVITIES  IN
THE PROCESS OF DIDACTIC

COMMUNICATION DURING PHYSICAL
EDUCATION CLASSES

Wojciech Wiesner
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Annotation. The aim of this paper is to make diagnosis of
teacher’s didactic activities in the context of their structure
and of the ratio between sending and receiving messages.
So far didactic communication as the subject of scientific
analyses has not been given much attention. However, there
seems to be a lot of room in this context for the improvement
of effective learning/teaching.
Key words: didactic communication, teacher-pupils
relationship, teacher activities
Анотація. Вейснер В. Структура вчительських дій під
час дидактичних комунікацій на лекціях з фізичного
виховання. Навчання руховим діям відбувається кому-
нікаційним процесом між учителем і учнем. Робота роз-
глядає дослідження вчительських дій.
Ключові слова: навчальна комунікація, інтеракція вчи-
тель-учень, структура вчительських дій.
Аннотация. Вейснер В. Структура учительских дей-
ствий во время дидактических коммуникаций  на лек-
циях по физическому воспитанию. Обучение двигатель-
ным действиям  происходит  коммуникационным
процессом между учителем и учеником. Работа рассмат-
ривает исследования учительских действий.
Ключевые слова: учебная коммуникация, интеракция
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учитель-ученик, структура учительских действий.
Notatka. Wiesner W. Struktura czynności nauczycielskich
podczas komunikacji dydaktycznej na lekcjach wychowania
fizycznego. Celem doniesienia jest dokonanie diagnozy
działań dydaktycznych nauczyciela, w kontekście ich
struktury oraz  proporcji między nadawaniem i odbiorem
informacji. Komunikacja dydaktyczna jako temat analiz
naukowych podejmowana jest w wychowaniu fizycznym
niezmiernie rzadko, a przecież w dziedzinie komunikowania
się nauczycieli i uczniów tkwią spore rezerwy efektywnego
nauczania.
Słowa kluczowe: komunikacja dydaktyczna, interakcje
nauczyciel-uczeń, czynności dydaktyczne nauczyciela

Introduction
The main principle of didactic communication

is the fact that both teachers and learners are senders
and receivers of information. Interpretation of learning/
teaching based on informational communication has
been present in the physical education didactics
(Czabański 1976, Gross 1976, Ungerer 1977, Daugs
1979, Schmidt 1988, Wiesner 2002). Verbal
communication is one of the most significant differences
between the communication processes of humans vs.
other species. Verbal communication is expected to help
create a mental image of movement in the process of
motivation, control and assessment. Therefore, it is
obvious that a lot of attention is given to verbal message
of the PE teacher (Puni 1967, Linhart 1972, Zatoń 1995).
Nonverbal communication deals with various ways of
sending information using the nature of human body.
One may distinguish its few aspects: paralinguistic
communication, proxemic communication and kinetic
communication (Matusewicz 1979).

Research of didactic communication during the
PE classes carried out in this paper aims at getting to
know the structure of feedback between teachers and
learners. For the purpose of this paper the structure will
be understood here as the ratio between various ways
of sending and receiving information. Didactic
communication as the subject of scientific analysis has
not been given much attention. However, there seems
to be a lot of room in this context for the improvement
of effective learning/teaching.

Method
For the purpose of this work we have analyzed

didactic activities of teachers and learners (speaking,
demonstration, listening, observation, participation).
Moreover, in teachers, we have analyzed correction,
positive and negative reinforcement, organizing and
other perception related activities. In learners we have
analyzed practicing and interference. The work of
Flanders (1970) has served as an inspiration to analyze
interaction between teachers and learners. Activities
were recorded every ten seconds during the PE class.
Observations were recorded on the sheet prepared by
the author. Due to the necessity of comparing frequencies
of particular didactic activities, they have been compared
in proportion to all activities recorded during such
lesson. The teaching process ranged between 6 and 24
minutes. In total, we recorded 17 963 didactic activities
of teachers and the same number of those performed by

learners, which amounts to 106,9 interactions per lesson.
The research was conducted in primary schools in
Wrocław and the surrounding area. The total of 168
lessons by 89 teachers was analyzed. Calculation and
statistical analyses were conducted in the Section of
Statistics at the Academy of Physical Education in
Wrocław.

Teachers’ didactic activities
Among the number of teachers’ didactic

activities observation (O) takes prominence (fig. 1).
Average time of observing learners by teachers was
35,97% of the whole teaching time. Slightly less time
was devoted to verbal communication (M) 25, 44%, and
even much less to demonstration (P) 11, 65%. Other
didactic activities were less frequent. They did not
exceed 10% of the teaching time. However, listening to
learners’ responses (S) and collecting information from
them in other ways (I) was really rare, and did not exceed
1%. At most classes they were not present at all. The
findings we have gathered show no significant difference
between how male and female teachers act, which proves
that both men and women teach in similar way. However,
it may be noted that women show more and also speak
more, therefore they send messages more frequently (fig.
2).
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Fig. 1 Average frequency of particular didactic
activities during didactic communication at P.E

lessons. Description M. -speaks, P- shows, S- listens,
O- observes, I- learners’ other perception, W-

reinforces (positively or negatively), G- organizes, K-
corrects, N – does not perform any activities
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Fig. 2  Didactic activities of women (darker) and men
(lighter) performed during didactic communication at

lessons.

According to the research it may be concluded
that teachers with more experience speak less than less
experienced teachers and they are also more perceptive
of learners’ non verbal signals. At the same time, we
could observe that there was a tendency to limit
correction activities and message sending activities in
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more experienced teachers.

Sending vs. receiving information
Research material collected allows to compare

quantitatively sending activities (M+P = 37, 09 %) and
receiving information from a pupil (S+O+I = 37, 67 %)
by teacher. In total, these activities accounted for 74.76%
of all didactic activities recorded. Therefore, it must be
stated that P.E. spends the same amount of his didactic
activity on perceiving information from pupils as on
sending information to them. (Fig 3). This proves that
there is a balance between sending and receiving
information by teacher in the process of teaching motor
skills. At the same time this argument reinforces the
belief in the symmetry between teachers and pupils.
Between activities of sending and receiving there was a
negative correlation observed which was statistically
significant (ρ = - 0, 32). This means that the more often
a teacher sends information to pupils, the less frequently
he receives it.

Sending information by teachers during P.E.
classes involves speaking and demonstration (M+P). The
results of the study prove that in the process of sending
information verbal activities take priority, such as:
speaking, describing movement, instructing, responding
to pupils’ questions. Physical education teachers used
demonstration as a means of teaching almost two times
less frequently than they use verbal message (fig 4).

There was a negative correlation observed
between words and demonstration, which proves that
the more teachers speak, the less frequently they
demonstrate. From the empirical material collected it
may be seen that the reception of the information from
the pupils is done almost solely through observing their
behavior (almost 100% of perception). This result can
not be denied. The teachers in question received verbal
information from their pupils very rarely. Most of them
spent only less than 1 % on listening to the pupils in all
the recorded didactic activities. Observation is
negatively correlated with speaking and it is statistically
significant (α = 0,05; ρ = -0,28). Speaking is the second
most frequent didactic activity. This proves that the more

time a teacher speaks while teaching motor activity, the
less frequently he observes learners. Also, the more time
he spends on observing pupils, the less time he spends
on verbal communication with them. It may be
concluded that the increase in teachers’ verbal
communication negatively influences reception of
information from pupils, and it decreases the efficiency
of didactic communication.

Conclusion
1. Observing pupils and speaking to them are the two
most frequent didactic activities at the physical education
classes. Reception of information from pupils during
the didactic communication process is done solely
through observation.
2. Verbally active teachers demonstrate less and they
also observe pupils less, which may prove that they are
less communicative.
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