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ПРО ЗОВНІШНЮ СТИМУЛЯЦІЮ
ВОЛЬОВИХ ЗУСИЛЬ В УЧНІВ 10 - 12 РОКІВ

Артюшенко П.О., Безрукавий Р.В.,
Артюшенко А.О.

Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького

Анотація. Про зовнішню стимуляцію вольових зусиль
в учнів 10 - 12 років. Розглядаються питання зовніш-
ньої стимуляції вольових зусиль в учнів 10 - 12 років.
Ключові слова: вольові зусилля, зовнішня стимуляція,
експеримент, учні.
Аннотация. Артюшенко П.О., Безрукавий Р.В., Артю-
шенко А.О. О внешней стимуляции волевых усилий у
учеников 10-12 лет. Рассматриваются вопросы стиму-
ляции волевых усилий у учащихся 10 – 12 лет.
Ключевые слова: волевые усилия, внешняя стимуляция,
эксперимент, учащиеся.
Annotation. Artyushenko P.O., Bezrukavii R.V.,
Artyushenko A.O. About the external stimulation of the will
efforts among the pupils aged 10–12. The investigation
results of the external stimulation of the will efforts among
the pupils aged 10 – 12 are considered.
Key words: will efforts, external stimulation, significant
motive, physical exercises.

Вступ.
Особистість - продукт соціально - історич-

ного розвитку й власної діяльності людини. Вона має
свідомість і систему соціальних якостей, виконує
певні функції в суспільстві. Одна зі специфічних
особливостей особистості - її індивідуальність.

Аналізуючи загальну систему особистості
К. К. Платонов відносить всі її особливості до однієї
із чотирьох груп, що утворюють чотири основні сто-
рони особистості: 1) соціально - обумовлені особ-
ливості (спрямованість, моральні якості); 2) біолог-
ічно обумовлені особливості (темперамент, задатки,
інстинкти, найпростіші потреби); 3) досвід (обсяг й
якість наявних знань, навичок і звичок); 4) індиві-
дуальні особливості різних психічних процесів.
Взаємозв’язок між цими групами утворює систему
особистості, що є, по К. К. Платонову, найбільш
високим рівнем інтеграції в сфері явищ особистості.

Фактор, що обумовлює єдність і стійкість
різних психічних явищ, саморозвиток особистості,
- це її воля, психологічний зміст якої в сучасній пси-
хології вивчений недостатньо. У цілому ряді робіт
із психології (О. А. Черникова, А. В. Запорожець, А.
Ц. Пуни, Ю. Я. Кисельов, К. К. Платонов, Н. А. Ху-
дадов, П. А. Рудик, А. И. Висоцький, Е. П. Щерба-
ков, Е. П. Ільїн й ін.), що носять переважно загаль-
нотеоретичний характер різні  питання волі
трактуються по-різному. У той же час багато авторів
(Б. Н. Смирнов, А. Б. Воронін, П. А. Рудик, Т. И.
Шульга, Р. З. Шайхтдинов, В. И. Селиванов, Н. К.
Калин) найбільш характерним моментом вольової
діяльності вважають вольове зусилля. На думку заз-
начених авторів саме вольові зусилля забезпечують
ефективну саморегуляцію й мобілізацію можливос-
тей людини. У цьому плані вольове зусилля найчас-
тіше за все розглядається як основний критерій, за

яким виділяються вольові дії (А. И. Висоцький, В.
К. Котирло, А. Ц. Пуни, П. А. Рудик, В. И. Селива-
нов й ін.)

Однак В. А. Іванников, Е. В. Ейдман, В. К.
Калин, указують на те, що сама категорія вольового
зусилля має потребу в спеціальному теоретичному
й емпіричному аналізі. Залишаються нез’ясовани-
ми питання: чи є в людини набір приватних здатно-
стей до вольового зусилля в різних діях або він має
деяку загальну здатність до вольового зусилля в будь-
якій діяльності? Які фактори впливають на форму-
вання цієї здатності? Чи можлива зовнішня стиму-
ляція вольових зусиль?

Все вищевикладене спонукало нас до вив-
чення особливостей прояву вольових зусиль в учнів
10-12 років при виконанні фізичних вправ. При цьо-
му в першу чергу нас цікавила можливість зовніш-
ньої стимуляції вольових зусиль із боку педагога.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Черкаського національного університету імені Бог-
дана Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у вивченні

можливості зовнішньої стимуляції вольових зусиль
в учнів 10-12 років.

У процесі експериментальної роботи був
використаний комплекс методів дослідження, що
включав: аналіз й узагальнення психолого - педаго-
гічної літератури з проблеми дослідження, педагог-
ічний експеримент, педагогічне тестування вольо-
вих зусиль учнів, методи математичної статистики
й порівняльного аналізу.

Експериментальна робота проводилася на
базі загальноосвітньої школи №6 міста Черкаси. В
експерименті брали участь учні 10-12 років (усього
112 хлопчиків).

В якості тестової вправи використовувало-
ся втримання гантелі перед собою на витягнутій
уперед руці. Вага гантелі становила 1,5 кг. Кожен
досліджуваний виконував по три спроби з інтерва-
лом відпочинку до повного відновлення й бажання
повторити вправу. У першій спробі кожному випро-
буваному пропонувалося якомога довше утримува-
ти гантель, при цьому фіксувався загальний час ут-
римання гантелі до моменту повного опускання
руки. Обґрунтованість використання такого показ-
ника як критерію для оцінки вольового зусилля є в
роботах А. Б. Вороніна, П. С. Перепелиці.

У другій спробі крім інструкції вводилася
додаткова зовнішня стимуляція у вигляді значимих
мотивів («а тепер вияви волю», «давай подивимося
наскільки ти зможеш поліпшити свій результат у
порівнянні з іншими», «зберися, зроби все що мо-
жеш» і т.д.)

У третій спробі вводилася термінова інфор-
мація у вигляді стрілки секундоміра, що біжить.
Досліджуваний знаючи свій результат у попередніх
спробах мав можливість відслідковувати час,
співставляти його із власними відчуттями наступа-
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ючого стомлення й на цьому тлі точніше розрахову-
вати свої сили й більш повно використовувати воль-
ові можливості.

Вираховувалося процентне відношення
часу втримання ваги в другий й у третьої спробах
до результату, показаному в першій спробі. Резуль-
тат у першій спробі в такий спосіб приймався за
100% і використовувався як вихідний, відносно яко-
го розглядалися зміни досліджуваних показників у
зв’язку з їхньою зовнішньою стимуляцією. Крім
того, нами були проаналізовані зміни вольового зу-
силля під впливом зовнішньої стимуляції в учнів з
різним рівнем фізичної підготовленості. У кожному
віковому періоді (10, 11 й 12 років) підлітки були
розподілені на три підгрупи за рівнем фізичної підго-
товленості (за результатом стрибка вгору з місця
поштовхом двох ніг).

Результати дослідження.
Аналіз отриманих результатів показує, що

при стандартному фізичному навантаженні в різних
спробах вольові зусилля учнів істотно змінюються
(табл. 1). У першій спробі втримання гантелі на ви-
тягнутій уперед руці на час виконувалося за інструк-
цією. Перед учнями ставилося завдання виявити свої
силові здатності. Результат у першій спробі прий-
мався за 100%. Введення в другій спробі додаткової
зовнішньої стимуляції у вигляді значимого мотиву
викликало істотний приріст вольового зусилля, в
учнів 10 й 11 років більш ніж на 50%, а в учнів 12
років на 34%).

Введення в третій спробі термінової інфор-
мації у вигляді стрілки секундоміра, що біжить, ще
більше стимулювало здатність до прояву вольово-
го зусилля в учнів. У віковій групі 10 - літніх по-
казник вольового зусилля збільшився в порівнянні
з вихідним на 64%, а в порівнянні із другою спро-
бою на 8%. В 11 - літніх учнів приріст вольового
зусилля в результаті зовнішньої стимуляції найб-
ільший 67%. Звертає на себе увагу, що в підлітків у
віці 12 років вплив факторів зовнішньої стимуляції
також дуже істотний, але трохи нижче, ніж у віко-
вих групах 10 й 11 років. Приріст вольового зусил-
ля в другій спробі склав 34%, а в третьої 46% у
порівнянні з вихідним результатом, показаним у
першій спробі.

Таблиця 1.
Приріст вольового зусилля (%) в учнів 10 - 12 років

під впливом зовнішньої стимуляції
 

№ п/п 
 

Спроби 
 

10  років 
 

11  років 
 

12  років 
 

  1 
 

Перша 
 

100 
 

100 
 

100 
 

  2 
 

Друга 
 

 
156 

 
151 

 
134 

 
  3 

 
Третя 

 

 
164 

 
167 

 
146 

 Примітка. Результат у першій спробі прий-
мався за вихідний (100 %)

Отримані нами дані в цілому підтверджу-
ють результати робіт Г. И. Агафонова, А. Б. Ворон-
іна, П. М. Онищенко, В. И. Селиванова, Б. Н. Смир-
нова, М. А. Брегмана. Всі зазначені автори вказують,
що друга сигнальна система впливає на вольові зу-
силля особистості. Ефективність свідомої мобілі-
зації людиною своїх ресурсів обумовлюється взає-
мовідношенням сили другої сигнальної імпульсації
й сили нервової системи.

Дієвість стимуляції пов’язується також із
психічними станами особистості. Деякі автори став-
лять ефективність зовнішнього впливу на досліджу-
ваного в залежність від психічного стану, інші ба-
чать цей зв’язок у тім, що сам психічний стан
змінюється під впливом педагогічного впливу. На
наш погляд, рівень прояву вольових зусиль, при їхній
зовнішній стимуляції забезпечується в кожному кон-
кретному випадку сполученням саме цих двох фак-
торів. При цьому основним й найбільш складним
завданням педагога є забезпечення ефективних і дію-
чих педагогічних прийомів і мотиваційних устано-
вок, спрямованих на зміну психічного стану тих що
займаються. Крім того, як показують результати на-
ших досліджень, рівень прояву вольових зусиль й
їхня зміна під впливом факторів зовнішньої стиму-
ляції залежать від підготовленості учнів у конкрет-
ному виді діяльності (табл. 2).

Таблиця 2.
Приріст вольового зусилля (%) в учнів 10 - 12 років
з різним рівнем фізичної підготовленості під впли-
вом зовнішньої стимуляції в порівнянні з вихідним

показником, прийнятим за 100 %

В ік ,   р о к ів  Р ів е н ь   ф ізи ч н о ї    
п ід г о т о в л е н о с т і   

1 0  
 

1 1  
 

1 2  
 
 

В и с о к и й  

 
 

1 7 2  

 
 

1 6 8  

 
 

1 4 7  
 
 

С е р е д н ій  

 
 

1 4 4  

 
 

1 3 7  

 
 

1 3 6  
 
 

Н и з ь к и й  

 
 

1 2 2  

 
 

1 0 6  

 
 

1 0 7  
 

Так учні з високим рівнем фізичної підго-
товленості у всіх вікових групах (10, 11 й 12 років)
під впливом додаткового стимулу у вигляді значи-
мого мотиву продемонстрували приріст вольових
зусиль відповідно на 72%, 68% й 47% у порівнянні
з вихідним показником прийнятим за 100% (у першій
спробі). Учні з низьким рівнем фізичної підготов-
леності відрізняються значно меншими змінами во-
льових зусиль при їхній зовнішній стимуляції з боку
педагога. Можна думати, що підготовленість люди-
ни в конкретному виді діяльності надає більше впев-
неності у своїх силах, що у свою чергу позитивно
позначається на психічному стані й здатності до
прояву вольових зусиль.
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Висновки.
1. Результати дослідження свідчать про істотні
зміни показників вольових зусиль в учнів 10, 11 й
12 років під впливом факторів зовнішньої стиму-
ляції. Введення для учнів значимого мотиву приве-
ло до підвищення показника вольових зусиль більш
ніж на 50%.
Додатковий стимул у вигляді термінової інформації
також істотно позначається на здатності до збільшен-
ня вольового зусилля (до 67% у порівнянні з вихід-
ним рівнем).
2. Зміни вольових зусиль під впливом зовнішньої
стимуляції з боку педагога перебувають у певній
залежності від рівня фізичної підготовленості. Так
в учнів з високим рівнем підготовленості приріст
вольових зусиль становить до 72%.
Учні з низьким рівнем фізичної підготовленості
відрізняються значно меншими змінами вольових
зусиль при їхній зовнішній стимуляції (до 22%).
3. У підлітків у віці 12 років вплив факторів
зовнішньої стимуляції на зміну вольових зусиль ви-
являється значно меншим, ніж у вікових групах 10
й 11 років.
4. Проведене дослідження не вичерпує всіх
аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є
такі напрямки подальшої роботи: установлення за-
лежності між силою нервових процесів й особливо-
стями прояву вольових зусиль, вивчення впливу фак-
торів зовнішньої стимуляції на вольові зусилля при
виконанні фізичних вправ різного характеру, розроб-
ка методик діагностики вольових зусиль.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем зовніш-
ньої стимуляції вольових зусиль в учнів 10 - 12 років.
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Аннотация. Изучение влияния биорезонансной стиму-
ляции на показатели функционального состояния паци-
ентов старших возрастных групп с гонартрозом и вы-
раженность болевого синдрома.
Ключевые слова: реабилитация, остеоартроз, гонартроз,
биорезонансная стимуляция.
Анотація. Банныкова Р.О., Біденко О.В. Біорезонансна
стимуляція в реабілітації хворих з гонартрозом. Вив-
чення впливу біорезонансної стимуляції на показники
функціонального стану пацієнтів старших вікових груп
з гонартрозом і виразність больового синдрому.
Ключові слова: реабілітація, остеоартроз, гонартроз,
біорезонансна стимуляція.
Annotation. Bannikova R.A., Bidenko O. Bioresonant
stimulation in the rehabilitation of the patients with
osteoartrosis knee joint. The article is about the studying of
influence on bioresonant to stimulate the parameters of a
functional condition the patients of the senior age groups
with osteoartrosis knee joint.
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Введение.
Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрес-

сирующее не воспалительное заболевание суста-
вов различной этиологии, характеризующееся пер-
вичной дегенерацией суставного хряща  с
последующими структурными изменениями в суб-
хондральной кости, развитием краевых остеофи-
тов и сопровождающееся явным или скрыто про-
текающим  реактивным  синовитом  [1] . На
сегодняшний день ОА – одна из наиболее социаль-
но значимых проблем в мире. В США распростра-
ненность ОА составляет 6500 на 100 тыс. населе-
ния. В Европе эти показатели колеблются от 4400
до 9800 [4]. В Украине – 2201 на 100 тыс., но в
последние годы наметилась четкая тенденция к
росту частоты данной патологии и эта тенденция
нарастает по мере увеличения возраста. По данным
популяционных исследований ОА встречается в
6,34% случаев дегенеративно-дистрофических за-
болеваний костно-суставного аппарата и с возрас-
том увеличивается, достигая максимальных значе-
ний (13,9%) у лиц старше 45 лет. Женщины болеют
в 2 раза чаще, чем мужчины [2].

ОА является одной из основных причин
преждевременной потери трудоспособности, инва-
лидности, самым частым показателем для эндопро-
тезирования суставов, ведет к значительным поте-
рям в экономической, социальной и психологичес-
кой сферах.

Чаще всего в патологический процесс вов-
лекаются суставы, подвергающиеся наибольшей
механической нагрузке. В частности наибольшую
распространенность имеет ОА коленного, тазобед-
ренного  и ОА суставов кисти. В возрасте после 60
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лет чаще всего встречается ОА коленного сустава –
гонартроз (ГА) [5].

Основными общими клиническими прояв-
лениями ОА являются: боль, крепитация,  дефор-
мация и тугоподвижность сустава. Для поражено-
го же  коленного сустава  (ГА),  в  частности,
характерна боль при ходьбе (особенно при спуске
по лестнице), которая локализуется в передней и
внутренней частях коленного сустава, усиливаю-
щаяся при сгибании. А в 30-50% случаях обнару-
живаются отклонения коленного сустава (genu
varum) и его нестабильность [1].

Исходя из современных представлений о
патогенезе ОА, терапия этого заболевания должна
быть комплексной, систематической, направленной
на:

- уменьшение боли и воспалительных изменений
в пораженных суставах;

- снижение риска обострений и поражений новых
суставов;

- замедление прогрессирования заболевания;
- улучшение качества жизни пациента;
- предотвращение инвалидности.

Таким образом, целью первого этапа лече-
ния является воздействие на «болевой порочный
круг» (рис. 1).

                                               

                                                

                                                      

 

Боль 

Нарушение функции Мышечный спазм 

Нарушение кровотока 

Рис. 1. Порочный болевой круг.

Все звенья этого порочного круга взаимо-
связаны, а нарушение одного звена усугубляют на-
рушение другого. А именно: боль приводит к спаз-
му сосудов, рефлекторному напряжению мышц и
ухудшению функции сустава. Мышечный спазм, в
свою очередь ухудшает условия кровообращения в
конечности и усиливает боль [5].

Использование нестероидных противоспа-
лительных препаратоы ограничивается развитием
ряда побочных эффектов: гастропатией, нарушени-
ем функции почек, кардиососудистыми осложнени-
ями [3]. Поиск новых безопасных методов лечения
и научное обоснование их применения – одна из
основных целей ортопедии.

Биорезонансная стимуляция (БРС) – один
из перспективных методов современной немедика-
ментозной терапии, основанный на активизации и
нормализации собственных биоритмов организма за
счет внешнего источника акустической энергии.

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

Формулирование цели работы.
Цель работы - изучить влияние биорезонан-

сной стимуляции на показатели функционального
состояния пациентов старших возрастных групп с

гонартрозом.
Методы и организация исследований: С

целью изучения влияния БРС на показатели функ-
ционального состояния пациентов с ОА в отделе-
нии клинической физиологии и патологии опорно-
двигательного аппарата Института геронтологии
АМН Украины проведено обследование 25 боль-
ных в возрасте 45-74 лет с ортеартрозами колен-
ных  суставов І-ІІ степени. При выполнении рабо-
ты использовались следующие методы исследова-
ния: анкетирование (Мак – Гилловский опросник
определения выраженности болевого синдрома,
комбинированный с вербально-аналоговой шкалой
боли, изучение суточной активности пациента и вы-
раженности болевого синдрома в течении суток.).
Функциональные возможности коленного сустава
оценивали при помощи теста Лекена. Процедура
лечебной гимнастики (ЛГ) строилась в соответ-
ствии с основными принципами по общепринятой
схеме. В основу методики БРС при ОА был поло-
жен метод биорезонансного массажа передней и
задней поверхностей нижней конечности с акцен-
том на области формирования миофасциальных
триггерных точек. Использовался аппарат «БРС –
2М» (НИОКБ НЕССИ, г. Днепропетровск). Приме-
няли режимы «1» и «2», общая экспозиция состав-
ляла 10 мин. в первые 3 дня лечения и 15 мин. в
последующем. Всего 10 процедур на курс лечения.
Обследования проводились до лечения и после де-
сятой процедуры БРС-терапии.

Результаты исследований и их обсужде-
ние

 В общем комплексе реабилитационных
мероприятий несомненно ведущая роль принадле-
жит – кинезотерапии, основанной на использова-
нии различных форм и видов движения. У боль-
ных с ГА, как правило, снижен тонус мышц нижних
конечностей, в первую очередь четырехглавой
мышцы бедра, ограничен объем движений в суста-
ве. Атрофия четырехглавой мышцы бедра поддер-
живает болевой синдром в коленном суставе. По-
этому, вводя в лечебный комплекс упражнения,
улучшающие функциональное состояние указан-
ных мышц, можно существенно снизить болевой
синдром в области коленного сустава. Физические
упражнения в соответствии с основной задачей вос-
становительного лечения были направлены на улуч-
шение кровообращения в конечности и расслабле-
ние околосуставных  мышц .  Комплекс ЛГ
выполнялся ежедневно и еще самостоятельно 1-2
раза в день. Для снижения болевых ощущений и
расслабления мышц, а также улучшения условий
кровообращения, проводился также биорезонанс-
ный массаж. Уже после 3-5 процедур БРС значи-
тельно снижалась выраженность болевого синдро-
ма  у большинства  пациентов  и улучшились
показатели двигательной активности (таб. 1.)

По данным Мак-Гилловкого болевого оп-
росника после лечения снизился индекс дискрипто-
ров и ранговый индекс боли (табл. 1). Курсовое ис-
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пользование БРС привело к снижению выраженно-
сти ОА коленного сустава. Также применение БРС
привело к снижению индекса Лекена, что свидетель-
ствует об улучшении функционального состояния
суставов. При этом объем движений в суставах уве-
личился на 10-15 градусов.

Однако следует отметить, что у пациентов
с признаками реактивного синовита после первого
сеанса БРС усиливалась боль, в связи с чем БРС
отменяли на 3-4 дня. После уменьшения явлений
реактивного синовита курс БРС продолжали.

Выводы
1. Остеоартроз (ОА) – широко распрост-

раненная форма суставной патологии, симптомы ко-
торой встречаются у лиц не только пожилого и стар-
ческого, но и трудоспособного возраста. Факторы
риска его возникновения подразделяются на 3 груп-
пы: генетические (женский пол), приобретенные (по-
жилой возраст, избыточная масса тела), факторы
внешней среды (перегрузка суставов, травмы).

2. Принципами комплексного восстанови-
тельного лечения остеоартроза (согласно современ-
ным рекомендациям Европейской Антиревматичес-
кой Лиги, 2003) являются использование не только
медикаментозной, но и немедикаментозных методов.

3. БРС с использованием аппарата «БРС-
2М» является эффективным методом немедикамен-
тозного лечения больных с ОА І-ІІ степени. В ре-
зультате лечения наблюдается выраженное
снижение болевого синдрома в коленных суставах,
улучшение функциональных возможностей сустава
и нижних конечностей.

Перспективы дальнейших исследований
будут направлены на дальнейшее изучение, анализ
и систематизацию научно-методических данных в
области физической реабилитации больных ОА, а
также усовершенствование представленной методи-
ки и исследование новых.
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РОЛЬ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В
СТАНОВЛЕННІ ТОЛЕРАНТНОЇ

ОСОБИСТОСТІ
Бєлих С.І.

Донецький національний університет

Анотація. У статті розглядається модель полікультур-
ної освіти, у якій робиться спроба зблизити дві ідеї су-
часної психолого-педагогічної науки - ідею толерант-
ності  й ідею розвитку значеннєвих утворень
особистості. Полем взаємодії толерантних і значеннє-
вих утворень особистості обраний освітній процес на
різних рівнях його протікання й керування.
Ключові слова: полікультурний освітній простір, зна-
ченнєві утворення особистості, смислоутворення, толе-
рантність, освітній процес.
Аннотация. Белых С.И  Роль поликультурного образова-
ния в становлении толерантной личности. В статье рас-
сматривается модель поликультурного образования, в
которой делается попытка сблизить две идеи современ-
ной психолого-педагогической науки - идею толерант-
ности и идею развития смысловых образований личнос-
ти. Полем взаимодействия толерантных и смысловых
образований личности избранный образовательный про-
цесс на разных уровнях его протекания и управление.
Ключевые слова: поликультурное образовательное про-
странство, смысловые образования личности, смысло-
образование, толерантность, образовательный процесс.
Annotation. Belykh S. The role of polycultural education
in becoming the tolerant person. The model of polycultural
education is examined in which the attempt is made to pull
together two ideas of a  modern psychological and
pedagogical science - idea of tolerance and idea of
development of semantic educations of the person. The field
of interaction of tolerant and semantic educations of person
elects educational process at different levels of its course
and management.
Key words: polycultural educational space, semantic
educations of the person, tolerance, educational process.

Вступ.
Гуманізація освіти як основний елемент

культури нерозривно пов’язана зі змінами уявлень
про сутність педагогічного впливу й роль педагога
в навчальній взаємодії. Нові освітні підходи (осо-
бистісно-орієнтована, смисло-орієнтирована освіта),
споконвічно припускають цілеспрямоване створен-
ня умов для розвитку таких якостей, як терпимість
до інакомислення, вміння зрозуміти іншого, усвідом-
лення норм власного поводження, цілісність, інтег-
рованість Я, прийняття себе й інших, відпові-
дальність, альтруїзм. Стає очевидним, що поняття
толерантної особистості [8] неможливо розглядати
у відриві від поняття особистісного змісту.

Аналіз спеціальної літератури показав, що
в сучасних дослідженнях і публікаціях приділяєть-
ся недостатня увага новим освітнім підходам (осо-
бистісно-орієнтована, смисло-орієнтована освіта),

Таблица 1
Индекс дискрипторов, ранговый индекс боли и индекс боли за КВАШ до и после лечения
Показатель До лечения После лечения Изменение показателя t p 

Индекс дескрипторов 8,20 ± 1,03 6,50 ± 1,02 1,70 ± 0,01 3,43 <0,01 
Ранговый индекс боли 17,10 ±2,15 11,9 ±2,48 5,20 ± 0,33 -4,43 <0,01 
Индекс боли за КВАШ  6,30 ± 0,53 5,1 ± 0,58 1,20 ± 0,05 -3,08 >0,01 
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які споконвічно припускають цілеспрямоване ство-
рення умов для розвитку таких якостей, як тер-
пимість до інакомислення, уміння зрозуміти інший,
усвідомлення норм власного поводження, цілісність,
інтегрованість Я, прийняття себе й інших, відпові-
дальність, альтруїзм. Стає очевидним, що поняття
толерантної особистості неможливо розглядати у
відриві від поняття особистісного змісту.

Робота виконана відповідно до плану НДР
Донецького національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Вивчити й досліджувати роль полі культур-

ної освіти в становленні толерантної особистості.
Методи й організація дослідження. У даній

статті ми розглянемо освітній процес як можливу
модель формування й масового відтворення такого
типу особистості, що був би носієм розвинутої куль-
тури толерантності.

Значення слова «толерантність» (від ла-
тинського tolerantia - терпіння) зв’язується з тер-
пимістю, поблажливістю до кого- або чого-небудь,
позначає готовність надати іншій людині або
здійснити для нього волю думки й дії [10]. Сутність
толерантності - вимога поважати права інших бути
такими, які вони є, не допускати заподіяння їм шко-
ди [8]. У більш широкому значенні толерантність
трактується як «норма стійкості, що визначає діа-
пазон збереження розходжень популяцій й спільно-
стей у дійсності, що змінюється,», як «унікальний
еволюційний механізм співіснування великих і ма-
лих соціальних груп, що володіють різними мож-
ливостями розвитку» [4]. Сама терпимість у цьому
випадку з’являється не тільки в системі взаємин
людини з іншими людьми, але й у більш складних
системах його взаємин із владою, із суспільством,
із природою й ін. Тут толерантність виступає як
умова нормального функціонування цивільного
суспільства й навіть як умова виживання людства.
Саме в цьому зв’язку виникає необхідність у фор-
муванні в підростаючого покоління здатності бути
толерантним, у становленні в нього універсальних
методів орієнтації в складному, різноманітному, су-
перечливому світі. Психологічне й соціальне зав-
дання виховання особистості переноситься в педа-
гогічний план і звучать багатозначно - як виховання
толерантної свідомості. Власне кажучи це світог-
лядна проблема, що має бути вирішувати й сусп-
ільству й педагогам.

Результати дослідження і їхнє обговорен-
ня.

Освітній процес є своєрідною моделлю
культури як сукупності базових цінностей [12], які
являють собою не що інше, як «відкристалізовані»
змісти людського буття в знаковому, текстовому,
символічному стані, з одного боку,   і   «розкристал-
ізовані» змісти в їх життєвих, реальних, ментальних
проявах - з інший [1,3]. Освітній процес виступає
як значеннєва реальність, як поле безперервного
«замикання» й «розмикання» зв’язків суб’єктного
досвіду навчаючих й об’єктивних цінностей культу-

ри, що  є джерелом індивідуально-значеннєвої струк-
тури свідомості. Смисли, що знаходяться під час
навчання і виховання - це «осередки» свідомості [7],
які у сукупності утворюють матрицю життєвих орі-
єнтацій учнів.

Поза всяким сумнівом, толерантність як
якість особистості й феномен суспільного буття на-
лежить до числа вищих, базових цінностей культу-
ри. Вона входить до складу значеннєвих одиниць
життя й фактом своєї значимості пропонує створен-
ня таких моделей освітнього процесу, які б виходи-
ли з життєвої практики толерантної культури й ґрун-
тувалися на суб’єктному досвіді  толерантних
відносин учасників процесу. Мистецтво вчителя
полягає в тім, щоб актуалізувати ті значеннєві струк-
тури свідомості учнів, змістом яких були б установ-
ки якщо не на прийняття позиції «інакомислячих»,
то, принаймні, на бажання осягти їхні змісти.

Виховання толерантної свідомості на інди-
відуально-значеннєвій основі може ефективно
здійснюватися в моделі полікультурного освітнього
простору [11]. Один з таких просторів, що одержав
поширення в багатонаціональній Росії, припускає
багато етнічних культур, а значить, й палітру й взає-
модію особистісних змістів, їхню розбіжність і взає-
мовиключення або, навпаки, їхнє взаємне зближен-
ня. Такий варіант полікультурного освітнього
простору технологічно реалізується через діалог, ме-
ханізми взаємної адаптації, інтерактивні методи
спілкування, проблемні технології навчання, ситу-
ації вибору й, безсумнівно, завдання розвитку толе-
рантної свідомості учнів. Більше того, є підстави
вважати, що полікультурний освітній простір у по-
рівнянні з іншими освітніми моделями має більший
потенціал для рішення цих завдань [11].

Однак зовсім очевидно, що полікультурний
освітній простір може забезпечувати становлення й
розвиток як толерантного, так й інтолерантної свідо-
мості учнів. Культура і її живе буття - історія наси-
чена фактами не тільки терпимості, але й нетерпи-
мості, включаючи її крайній прояв - агресію. Учні,
занурені в такий «агресивний» освітній простір, ба-
гато фактів освоюваної ними культури не можуть
сприйматись позитивно. Причиною тому можуть
бути інтолерантність свідомості самого вчителя, що
вільно або мимоволі орієнтує відповідним чином й
учнів, педагогічний «самоплив», коли учні залиша-
ються один на один зі шкільним предметом, і інші
обставини. Інтолерантна свідомість дітей черпаєть-
ся й з віртуальної реальності, активно створюваної
засобами масової інформації й має яскраво вираже-
ний вектор антикультури, бездуховності, насильства.
Свій негативний вплив на незміцнілу свідомість
дітей роблять і події реального соціуму, часто непе-
редбачені й жорстокі стосовно людини. За закона-
ми синергетики хаос обов’язково в щось перетво-
риться. Стосовно соціального середовища, що
завжди має певний ступінь стихійності, це означає,
що якщо не взяти її під педагогічний вплив, то вона
однаково в що-небудь самоорганізується, і не вик-
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лючено, що цим «що-небудь» виявляться асоціаль-
на структура з її абсолютною нетерпимістю до інших
і «своїх».

Очевидно, що толерантна свідомість й інто-
лерантна свідомість методологічно мають різне інди-
відуально-значеннєве значення. У першому випад-
ку в ранг вищої цінності зводиться воля вибору [5],
у другому перевага віддається твердим, однознач-
ним, уніфікованим відносинам. Недавнє минуле
вітчизняної освіти з її ідеологічними стереотипами
й орієнтаціями, непримиренністю до інакомислен-
ня, чітким поділом історичних діячів на прогресив-
них й реакційних, героїв книг - на позитивних й не-
гативних - така нинішня педагогічна спадщина. На
шляху до толерантної свідомості має бути не тільки
переробка змісту освітнього процесу, відновлення
технологій навчання й спілкування як механізмів
розвитку толерантної свідомості учнів, але й подо-
лання інерції мислення вчителі, його перехід на
справді гуманістичні педагогічні позиції.

В організації освітнього процесу як ланцю-
га подій, що є для учня значимими в  толерантних
відносинах у житті людини й людських співтовариств,
ведуча роль належить педагогічному керуванню.

Ідея формування толерантних властивостей
й особливостей поводження учнів може бути реалі-
зована лише за умови її перетворення на всіх етапах
організації навчального процесу. Від найбільш за-
гальних уявлень про толерантність (з опорою на
ціннісні орієнтації суспільства в цілому) у реально-
му навчальному процесі, орієнтованому значеннєві
утворення  дітей (як ситуативні - особистісні змісти,
значеннєві установки, смислоутворювальні мотиви,
так і стійкі - значеннєві конструкти, значеннєві дис-
позиції й цінності), треба переходити до формуван-
ня толерантних властивостей кожної конкретної
дитини з обліком її неповторної індивідуальності
[6,9]. Смислоорієнтирована й смислоутворювальна
освітня модель, переломлюючись через призму про-
блем толерантності і її формувань, припускає розг-
ляд наступних рівнів навчального процесу.

Рівень проектування толерантно-орієно-
ванного освітнього процесу на значеннєвій основі.
Педагогічне керування припускає відбір матеріалу,
у якому значеннєві модуси толерантності з’являють-
ся у вигляді знакових, текстових форм. Основний
принцип відбору - акцентування, тобто вибір тих
одиниць проектованої культури, у яких толе-
рантність проявляється найбільш виразно. Полікуль-
турному освітньому простору не вистачає саме то-
лерантного компонента. Не дуже давно судження
«шаленого Віссаріона»,   інших   «шалених»  - Н.А.
Добролюбова, Н.Г. Чернишевського, Д.І. Писарєва
- підносили як незаперечні, революційні (інтоле-
рантні) істини, а роботи тих, з ким вони полемізува-
ли, не вивчалися, хоча саме ці праці, як правило,
мали толерантну орієнтацію.  У сьогоднішньому
освітньому процесі, у тому числі в його полікуль-
турних моделях, істотно нічого не змінилося.

Гуманізація й гуманітаризація суспільства

сприяють обігу освітнього процесу до значеннєвих
підстав толерантної культури [1,3]. Все це повинно
знаходити своє відбиття в процесі осмислення й
цільового, і змістовного, і технологічного, і органі-
заційного параметрів навчального процесу. У кож-
ному з названих параметрів закладена ідея причет-
ності  й взаємопроникнення толерантних й
індивідуально-значеннєвих відносин. Саме на
етапі проектування педагог закладає формування то-
лерантності  за допомогою  звертання  до значеннє-
вих структур дітей. Так, цільовий параметр навчан-
ня включає безліч перспектив, серед них розвиток
значеннєвих структур свідомості учнів, становлен-
ня в них індивідуальної картини світу, підготовка їх
до участі у вирішенні життєвих проблем. Змістов-
ний параметр навчання припускає наповнення змісту
навчального процесу ідеями толерантності.

Технологічний параметр навчання має бути
представлений механізмами, які включають, які за-
пускають і підтримують процес смислоутворюван-
ня учнів, їхній значеннєвий вибір, самовираження,
самоактуалізацію відповідно до толерантних уста-
новок. Нарешті, організаційний параметр навчаль-
ного процесу оцінюється нами з позиції варіатив-
ності, гнучкості організаційних систем, здатності
адаптуватися до значеннєвих пріоритетів школярів.

На рівні реалізації навчальної діяльності
завдання педагогічного керування складаються в
регулюванні діяльності учнів шляхом створення си-
туацій, що сприяють прояву стриманості, поступ-
ливості, терпимості. Педагогічне керування здобу-
ває характер підтримки, рефлексії, актуалізації
толерантної оцінки досліджуваних учнями подій і
фактів, а також толерантного поводження учнів.
Об’єктивовані змісти толерантної культури пере-
творяться у властиво особистісні змісти учнів. Про-
цеси значеннєвої рефлексії учнів, як правило,
супроводжуються активізацією їхньої емоційної
сфери. Якщо в традиційній «знанєвій» моделі
здійснюється головним чином діяльність відтворю-
юча, у діяльносній моделі - предметна діяльність,
у проблемній моделі - думкодіяльність, то в смис-
лоутворюючій моделі основна діяльність - це
діяльність переживання, і саме завдяки їй відбу-
вається формування толерантності.

На рівні особистісних якостей учнів педа-
гогічне керування вирішує завдання «вимовлення»
емоцій, почуттів, переживань, думок особистості.
У результаті педагогічних зусиль формована в учня
якість толерантності стає стабільною. Для толеран-
тної людини бути терпимим - позиція, норма жит-
тя. Усвідомлення значимості толерантних моделей
поводження, міжособистісного спілкування, фраг-
ментів життя й життя в цілому - все це риси, озна-
ки толерантної людини, і сучасний освітній про-
цес не може не приймати їх у якості базової
педагогічної стратегії.

Проектуючи й реалізуючи освітній процес,
потрібно мати на увазі загальну закономірність: ви-
ховання толерантної свідомості сприяє становленню
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толерантної культури (об’єктизовані змісти), а та, у
свою чергу, - становленню толерантної особистості
(особистісні змісти). При відповідних умовах мож-
лива й зворотна логіка взаємодії толерантних значен-
нєвих відносин, коли учень може втілювати свої то-
лерантні ідеали, наприклад, у вигляді художніх текстів
(картин, музичних добутків); творячи новий зміст,
свою художню реальність, він багаторазово її пере-
живає й тим самим творить себе як особистість.

Нинішня освіта формує (у відкритій або схо-
ваній формах) в учнів інтолерантну свідомість. Од-
нак уже видні гуманістичні тенденції навчання й ви-
ховання, що базуються на ідеях вільного виховання,
принципах так званої педагогіки співробітництва,
концепціях природоспівобразності в освіті. Якщо
інтолерантна свідомість лінійна, однозначна, нетер-
пима стосовно «чужої» свідомості, то на протилеж-
ному кінці логічно бачити повагу, доброту, любов,
альтруїзм. Організовуючи полікультурний освітній
простір, важливо враховувати, що толерантність, то-
лерантна свідомість, особистісний зміст толерант-
ності - поняття, близькі поняттям гуманістичної пе-
дагогіки, а почасти й психології, але не тотожні їм.
Прояв толерантності припускає додаток певних зу-
силь, і в любові до дитини її може не бути так само,
як й в інтолерантному відношенні до неї. Правильне
розуміння явища толерантності необхідно для того,
щоб не розчинити його в інших явищах і щоб у вихо-
ванні толерантної свідомості учнів бачити особливу,
нову, специфічну психолого-педагогічну проблему.

Висновки.
Із сказаного випливає, що оптимальна осв-

іта полікультурна в тому розумінні, що вона напов-
нена цінностями різнорідних культур, що забезпе-
чують вільний вибір учнями того або іншого факту
у відповідності зі своїми значеннєвими пріоритета-
ми. Більше того, полі культурна освіта надає учням
волю множинного вибору, здійснюваного на основі
здатності бачити загальне між разнонаправленими
значеннєвими векторами і їх можливого компромі-
сного прийняття. За допомогою актуалізації значен-
нєвих зв’язків і ціннісних переваг учнів така освіта
відкриває перед ними саме широке поле культури,
включаючи її прикордонні області. Результатом такої
значеннєвої самоактуалізації саме і є формування
толерантної свідомості людини.

Подальші дослідження припускаємо напра-
вити на розробку комплексних методик самоактуа-
лізації, які будуть сприяти формуванню толерант-
ної свідомості людини.
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Вступ.
Реформування Збройних Сил України, ре-

організаційні заходи, формування нових структур,
постійне скорочення штатної чисельності фахівців
різних категорій,  зміни в робочих циклах бойового
чергування, як наслідок - невідповідність режиму
відпочинку підвищеній складності, напруженості
військової праці, високим вимогам до фізичного
стану військовослужбовців; підвищена імовірність
захворювання серцево-судинної системи окремо
взятої людини та значної кількості помилок, травм,
зупинок і аварій загалом викликали необхідність
дослідження впливу навчально-бойової діяльності
на фізичний стан й фізичний розвиток офіцерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
свідчить, що існує ряд несприятливих факторів, які
діють на офіцерів у процесі несення бойового чергу-
вання. До них відносяться: порушення природного
ритму добової діяльності, гіподинамія, гіпокінезія,
фактори замкнутого простору (змінений газовий
склад повітря, штучне освітлення). Всі вони, діючи
окремо чи у комплексі, викликають погіршення діяль-
ності деяких систем і органів людини, знижуючи в
цілому її фізичний стан і працездатність [1, 3, 4, 6].

Аналіз даних літератури показує, що загаль-
на характеристика функцій організму в процесі
діяльності може бути здійснена шляхом використан-
ня достатньо широкого набору методик досліджен-
ня з метою об’єднання одержаних показників в одну
інтегральну оцінку [2, 5].

Кількісну оцінку працездатності операторів
науковці здійснюють за допомогою таких критеріїв,
як надійність і якість роботи, швидкість виконання
робочих операцій та інших прямих показників[2].
Це можливо виявити за допомогою інформативних
психологічних, психофізіологічних та фізіологічних
показників. Тому для кількісної оцінки працездат-
ності поряд з прямими показниками доцільно вико-
ристовувати критерії оцінювання фізичного стану
організму досліджуваних [2, 5].

В наших дослідженнях розрахунок інтеграль-
ного показника функціонального стану, для характе-
ристики функцій організму та працездатності спец-
іалістів операторського профілю, здійснено з
визначенням ступенів зміни побічних показників пра-
цездатності з врахуванням ”коефіцієнта ваги” в за-
безпеченні професійної діяльності. В якості ”коефіц-
ієнта ваги” інформативних побічних показників
використовуємо числові значення коефіцієнту коре-
ляційного зв’язку між змінами критеріїв фізичного
стану організму й професійної діяльності спеціалістів.

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 Міністерства оборони України
на 2006 рік, шифр ”Професіонал – 2007”, з номе-
ром державної реєстрації 0101U000519.

Формулювання цілей статті.
Вивчення впливу факторів військово-про-

фесійної діяльності на динаміку фізичного стану та
фізичного розвитку офіцерів – спеціалістів опера-
торського профілю.

Результати досліджень.
Досліджуючи працю військових спец-

іалістів операторського профілю, встановлено що до
несення бойового чергування залучаються військо-
вослужбовці, праця яких переважно розподіляється
на три типи: сенсорний, сенсомоторний, логічний.

Типовим прикладом розумової праці сен-
сорного типу є робота радиста, телеграфіста, радіо-
телеграфіста, гідроакустика, зміст якої полягає в
прийомі інформації, що надходить за одними кана-
лами зв’язку і передачі її в незмінному виді за інши-
ми каналами.

Зміст розумової праці сенсомоторного типу
полягає в прийомі інформації директивного типу і
виробленні стандартної відповіді. Характерним при-
кладом цієї праці є діяльність оператора та план-
шетиста.

Праця оперативних чергових різних рівнів
та напрямків роботи відноситься до розумової праці
логічного типу та полягає в прийомі інформації, її
переробці, виробленні та прийнятті рішення. Харак-
тер діяльності офіцерів при цьому обумовлюється
невеликою кількістю послідовних стандартних опе-
рацій і великим числом логічних завдань, розв’язу-
ваних у процесі роботи.

Фізичне навантаження спеціалістів опера-
торського профілю пов’язане, переважно, зі статич-
ними навантаженням, що зумовлене тривалим пе-
ребуванням у вимушеній позі, яка не компенсує
тривалого обмеження активного рухового режиму
й шкідливо впливає на фізичний стан, працез-
датність і безпечну діяльність.

Проведені  дослідження показали, що
військово-професійна діяльність спеціалістів опера-
торського профілю проходить загалом в задовільних
гігієнічних умовах, а чотирьохденний цикл військо-
во-професійної діяльності офіцера – спеціаліста
операторського профілю складається з наступних
етапів: підготовка до несення бойового чергування;
несення бойового чергування; реабілітація після
бойового чергування.

Проте, наявний цикл бойового чергування
має ряд притаманних тільки для даної категорії опе-
раторів негативних факторів, а саме:

- вилучення п’ятого дня з циклу чергуван-
ня;
- недостатня кількість штатних посад опе-
ративних чергових;
- недостатній сон та реабілітаційний пері-

од і, як наслідок, - порушення природного ритму
добової діяльності та висока імовірність захворю-
вання серцево-судинної системи (атеросклероз,
гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця).
Після виходу на пенсію вище перелічені хвороби
наявні у   39,53 % даної категорії офіцерів (для по-
рівняння: загалом по Україні станом на 1999 рік –
15,9 % [7]).
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Враховуючи думку вчених [2, 7], що до фак-
торів, які в поєднанні з службовим навантаженням
та несприятливими факторами ведуть до імовірно-
го захворювання серцево-судинної системи, знижен-
ня фізичного стану та фізичного розвитку військо-
вих спеціалістів операторського профілю всіх типів
можна віднести: надлишкову масу тіла, зловживан-
ня солоною їжею, часте чи надмірне вживання ал-
коголю, тютюнопаління, малорухомий спосіб жит-
тя, психоемоційне перенапруження і недостатній
сон, ми провели анкетне опитування та дослідили
динаміку маси тіла (табл. 1), фізичного стану та
фізичного розвитку (табл. 2) офіцерів – спеціалістів
операторського профілю на протязі трьох років.

За результатами анкетного опитування ми
визначили, що 10,1 % офіцерів зловживають соло-
ною їжею, 5 % - часто чи надмірно вживають алко-
голь, 38,9 % - палять тютюн, 77,9 % - ведуть мало-
рухомий спосіб життя.

На думку дослідників [4, 7] вага тіла перебу-
ває в прямій залежності від різноманітних факторів,
у першу чергу від способу життя й навколишнього
середовища. За результатам проведених досліджень
визначено, що маса тіла офіцерів після двох років
служби на командному центрі (табл. 1) статистично
достовірно збільшилася на 3,6 %, а після трьох років
проходження служби статистично достовірно
збільшилася на 8,46 % (при Р<0,05).

Таблиця 1
Динаміка маси тіла спеціалістів операторського

профілю з різним стажем роботи
Р Стаж  

роботи 
(рік) 

n Х ±m Х 1 - Х 2 Х 1- Х 3  Х 2- Х 3 
Маса тіла (кг) 

1 20 80,55 ± 1,23 <0,05 <0,05 - 
2 20 83,49 ± 1,5 <0,05 - <0,05 
3 20 87,99 ± 2,23 - <0,05 <0,05 

 
Проведені дослідження динаміки складових

фізичного стану офіцерів, які несуть бойове чергу-
вання відповідно протягом одного, двох і трьох років
за коефіцієнтом Пирогової Є.А., а фізичного розвит-
ку – за ваго-ростовим індексом Кетле показали, що
в офіцерів – спеціалістів операторського профілю
відбувається достовірне зниження фізичного стану
та фізичного розвитку (табл. 2), та статистично дос-
товірне підвищення систолічного (на 9,8 %) і діас-
толічного (на 14,2 %) артеріального тиску.

Як видно з таблиці 2, в процесі служби на
командному центрі, фізичний стан офіцерів по-
гіршується на 36,9 %. У офіцерів, які прослужили
перший рік,  індекс фізичного стану є ”середнім” та
складає 0,572±0,01. Через два роки служби індекс
фізичного стану офіцерів є ”нижче середнього” та в
середньому складає 0,452±0,02 з статистично дос-
товірними змінами (при Р<0,05) в порівнянні з пер-
шим роком роботи. А вже через три роки несення
бойових чергувань індекс фізичного стану офіцерів
є ”низьким” та дорівнює 0,361±0,03.

Таблиця 2
Динаміка фізичного стану та фізичного розвитку
офіцерів – спеціалістів операторського профілю з

різним стажем роботи
Р Стаж  

роботи 
(рік) 

n Х ±m Х 1 - Х 2 Х 1- Х 3  Х 2- Х 3 
Індекс фізичного стану (Пирогова Є.А.) 

1 19 0,572±0,01 <0,05 <0,01 - 
2 20 0,452±0,02 <0,05 - <0,05 
3 20 0,361±0,03 - <0,01 <0,05 

Ваго-ростовий індекс Кетле 
1 19 442,4±8,47 <0,01 <0,001 - 
2 20 470,5±8,76 <0,01 - <0,01 
3 20 495,7±12,0 - <0,001 <0,01 

 
Індекс фізичного розвитку офіцерів в процесі

служби на командному центрі за даними, які наве-
дено в таблиці 2, знижується на 10,8 %. У офіцерів,
які прослужили перший рік, індекс фізичного роз-
витку в середньому складає 442,4±8,47 та відпові-
дає оцінці ”задовільно”. Через два роки несення
бойового чергування індекс фізичного розвитку
офіцерів в середньому складає 470,5±8,76 з достов-
ірними змінами (при Р<0,01) в порівнянні з першим
роком служби. Після трьох років несення бойових
чергувань рівень фізичного розвитку офіцерів є ”не-
задовільним” та дорівнює 495,7±12,0.

Висновки.
В результаті дії факторів військово-профес-

ійної діяльності, істотного зниження величини фізич-
них навантажень і обсягу рухової активності, психо-
емоційного перенапруження і скороченого періоду
реабілітації, фізичний стан та фізичний розвиток
офіцерів достовірно знизився, значно підвищилася
імовірність захворювання серцево-судинної системи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
несприятливих факторів військово-професійної
діяльності на фізичний стан офіцерів – спеціалістів
операторського профілю.

Література:
1. Вейднер-Дубровин Л.А., Джамгаров Т.Т. Физическая под-

готовка в системе научной организации военного труда. -
Физическая культура и НОТ. – М., 1971. –  Вып. 1. – С.
75-85.

2. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К.: КІМУ,
2002. – 210 с.

3. Корольчук М.С. Психологія професійної діяльності в ек-
стремальних умовах. - Автореф. дис. канд. психол. наук.
– К.: Інститут психології Академії педагогічних наук Ук-
раїни, 1997.

4. Осьодло В.І. Психодіагностика та корекція функціональ-
них станів операторів в умовах професійної діяльності. –
Автореф. дис. канд. психол. наук. – К.: Київський НУ ім.
Тараса Шевченка, 2001.

5. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей.
- Донецк: ДонНУ, 2005, - 290 с.

6. Сапов И.А., Солодков А.С. Состояние функций организ-
ма и работоспособности моряков. – Л.: Медицина, 1986.
– 192 с.

7. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія 2001. – К.: МОРІ-
ОН, 2001 – 176 с.

Надійшла до редакції 20.05.2006р.



13

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье рассмотрена нормативно-правовая
база, регламентирующая дистанционное образование,
проблемы и направления развития дистанционного обу-
чения, а также построена модель управления познава-
тельной активностью студентов на основе использова-
ния дистанционных технологий обучения.
Ключевые слова: дистанционное образование, техноло-
гии, организация, познавательная деятельность, инфор-
мационные технологии, педагогические технологии.
Анотація. Герасименко С.О., Бишевець Н.Г., Головано-
ва Н.Л. Основи використання дистанційних технологій
навчання в ВНЗ фізкультурного профілю. В статті роз-
глянута нормативно-правова база, що регламентує ди-
станційну освіту, проблеми та напрямки дистанційно-
го навчання, а також побудована модель керування
пізнавальною активністю студентів ВНЗ фізкультурно-
го профілю на основі використання дистанційних тех-
нологій навчання.
Ключові слова: дистанційна освіта, технології, органі-
зація, пізнавальна активність, інформаційні технології,
педагогічні технології.
Annotation. Gerasimenko S. O., Bishevets N.G.,
Golovanova N.L. Bases of use of remote technologies of
training in high schools of the sports structure. This paper
considers the legislative base which regulates distant
education, problems and directions of distance learning
development and the model of management by students’
cognitive activity on the basis of use of distance learning
technologies was constructed also.
Key words: distant education, technologies, organization,
cognitive activity, information technologies, pedagogical
technologies.

Введение.
В условиях глобализации, международной

интеграции, а также благодаря развитию информа-
ционных и коммуникационных технологий, откры-
ваются перспективы для широкого распространения
знаний, что в конечном итоге приводит к возможно-
сти самообразования и повышения уровня образо-
вания на протяжении жизни. Как отмечают специа-
листы,  в  контексте активной коммуникации
репродуктивное обучение становится неэффектив-
ным, но особую актуальность приобретают такие
формы организации познавательной деятельности,
когда учащийся занимает активную позицию, вов-
лечен в дискуссию, в совместную деятельность [4].
Мировой процесс перехода от индустриального к
информационному обществу, а также социально-
экономические изменения, которые происходят в
Украине, требуют существенных изменений во мно-
гих сферах деятельности государства. В первую оче-
редь это касается реформирования образования.
Национальной программой «Образование. Украина
ХХІ век» предусмотрены обеспечения развития об-
разования на основе новых прогрессивных концеп-
ций, внедрения в учебно-воспитательный процесс
новейших педагогических технологий и научно-ме-

тодических достижений, создания новой системы
информационного обеспечения образования, вхож-
дения Украины в трансконтинентальную систему
компьютерной информации.

В настоящее время в Украине Националь-
ной программой информатизации предусмотрено
развитие быстрыми темпами дистанционного об-
разования. Исходные положения концепции бази-
руются на ряде законодательных и нормативно-пра-
вовых актов: Конституция Украины, закон Украины
«Об образовании», закон Украины «О Националь-
ной программе информатизации», постановление
Верховной Рады Украины от 06.07.2000г. № 1851-
ІІІ «Об утверждение Задач Национальной програм-
мы информатизации на 2000-2002 года, указ Пре-
зидента Украины с 31.07.2000 года № 928/2000 «О
мероприятиях по развитию национальной состав-
ной глобальной информационной сети Интернет и
обеспечения широкого доступа к этой сети в Укра-
ине», приказ Министерства образования и науки
Украины «О создание Украинского центра дистан-
ционного образования» от 07.07.2000г. №293. Так-
же с целью разработки технологий дистанционно-
го обучения и применения их в образовательном
процессе Министерством образования и науки Ук-
раины создан Украинский центр дистанционного
образования [5].

В контексте модернизации системы подго-
товки специалистов физкультурного профиля, про-
исходит поиск новых методов и форм обучения,
прежде всего реализованных на возможностях ис-
пользования информационно-коммуникационных
технологий. На сегодняшний день созданы и вне-
дрены в учебный процесс следующие учебные ком-
плексы: «Основы физического воспитания», «Конт-
роль и самоконтроль физического развития»,
«Оздоровительный бег» и «Атлетическая гимнасти-
ка», при этом  версии электронных учебников не
только тиражируются на CD ROM, но и размещены
для свободного доступа в Интернет в разделе «Дис-
танционное образование» для свободного офф- и он-
лайнового применения; разработаны электронные
учебно-методические материалы по курсам «Биоме-
ханика», «Спортивная метрология», «Информацион-
ные технологии в физической культуре и спорте»,
«Основы математической статистики» [1,3,4].

Формулирование целей работы.
Тем не менее, как отмечает пресс-служба

Министерства образования и науки Украины, подав-
ляющее большинство учебных заведений, органи-
заций и учреждений, которые используют или ста-
раются использовать технологии дистанционного
обучения, требуют объединения их усилий и усилий
государственных учреждений относительно: уско-
рения этого процесса; координации действий, нор-
мативно-правовой защищенности; предоставления
дистанционному образованию статуса равноценной
с глазной, заочной, экстернатом формы обучения;
уменьшения интеллектуальных, материальных и
финансовых затрат на внедрение и развитие дистан-
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ционного образования. Аналогичным образом пред-
ставляется ситуация в системе высшего физкультур-
ного образования. По нашему мнению, еще не до
конца изучены особенности организации курсов
дистанционного обучения в вузах физкультурного
профиля, а также не обоснованы технологии управ-
ления познавательной активностью студентов при
изучении общеуниверситетских дисциплин на осно-
ве информационно-коммуникационных технологий.

Результаты исследования.
В результате изучения концепции развития

дистанционного образования в Украине, а также
анализа специальной и научно-методической лите-
ратуры, мы сделали заключение, что дистанцион-
ное образование - это форма обучения, равноцен-
ная с очной, вечерней, заочной и экстернатом,
которое реализуется, в основном, за счет техноло-
гий дистанционного обучения. Технологии дистан-
ционного обучения состоят из педагогических тех-
нологий,  которые включают технологии
опосредствованного активного общения преподава-
телей со студентами с использованием телекомму-
никационной связи и методологии индивидуальной
работы студентов со структурированным учебным
материалом, представленным в электронном виде и
информационных технологий дистанционного обу-
чения, содержащие технологии создания, передачи
и сохранение учебных материалов, организации и
сопровождения учебного процесса дистанционно-
го обучения с помощью телекоммуникационной свя-
зи (рис.1).

Подготовка специалиста отрасли «Физичес-
кая культура и спорт» предусматривает   активную
самостоятельную   познавательно-технологическую
деятельность  студента и    определяется    следую-

щими компонентами:
· вариативное содержание  самообразования;
· программы,  учебники  и  учебные  посо-
бия,   учебно-методические разработки;

· методы   самостоятельного   приобретения
знаний:   проектный, проблемный, поиско-
вый, исследовательский и т.д.;

· средства  самообразования:  компьютерные
технологии,  аппаратное и программное
обеспечение учебного процесса,  видеоин-
формация и т.д.;

· формы  обучения:  самостоятельная,   ин-
дивидуальная и т.д.
Опираясь на научно-методическую литера-

туру, нами установлено, что основными видами учеб-
ных занятий при дистанционном обучении в высших
учебных заведениях являются: самостоятельное изу-
чение учебного материала дистанционного курса,
лекция, консультация, семинар, дискуссия, практичес-
кое занятие, лабораторное занятие (рис.2).

Под управлением познавательной деятель-
ностью учащихся принято понимать способ орга-
низации процесса обучения, который обеспечивает
достижение дидактических целей, основными из ко-
торых являются овладение новыми знаниями, фор-
мирование умений и навыков [2]. Таким образом,
при управлении познавательной активностью сту-
дентов на основе дистанционных технологий обу-
чения следует опираться, прежде всего, на исполь-
зования достижений научно-технического
прогресса, а именно, на использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий, основным
предназначением которых является обеспечение
обратной связи между субъектами и объектами обу-
чения. На основании изложенных теоретико-мето-
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Рис.1. Технологии дистанционного обучения
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дологических положений, нами разработана модель
использования дистанционных технологий обучения
в процессе обучения студентов высших учебных
заведений физкультурной профиля (рис. 3).

Выводы.
Дистанционное обучение в Украине реали-

зуется через систему дистанционного обучения
(СДО), которая есть частью системы образования
Украины, с нормативно-правовой базой, организа-
ционно оформленной структурой, кадровым, систе-
мотехническим, материально-техническим и финан-
совым  обеспечениям,  которые реализует

дистанционное обучение на уровнях общего сред-
него, профессионально-технического, высшего и
последипломного образования, а также самообра-
зования. В процессе становления и развития инфор-
мационного общества огромное значение приобре-
тают проблемы,  связанные с организацией
образовательного процесса таким образом, чтобы
обеспечить свободный доступ к информации. При
создании новой модели образования необходимо
учитывать  интегративный характер современнос-
ти, что требует поиска новых форм организации за-
нятий, способных дать интегративное знание, ком-

Рис. 2. Основные виды учебных занятий при дистанционном обучении
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плексное представление о мире. По нашему мнению,
одной из форм образования, которая значительно
расширяет возможности студентов, обучающихся в
условиях напряженной тренировочной деятельнос-
ти, является дистанционное обучение.

Дальнейшее исследование необходимо на-
править на разработку дистанционного курса по
предмету «Статистика», методическое и дидактичес-
кое обеспечение, необходимое для внедрения дис-
танционного обучения, а также провести комплекс-
ные психолого-педагогические исследования по
проблемам дистанционного обучения в вузах физ-
культурного профиля с целью последующего вне-
дрения его в практику высших учебных заведений
физкультурного профиля.
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МОЖЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНИХ
ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(НА ПРИКЛАДІ ГРИ «DOMINOES-PLURAL»)
Гордієнко-Митрофанова І.В.

Харківський національний  педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

Усталилася думка, що гра й на-
вчання – протилежні речі. Тепер
відомо інше. Освітяни й фахівці з
дитячої педагогіки відкрили, що
гра – це навчання, і що більше, це
один із найефективніших видів на-
вчання.

Д. Марцолло, Д. Ллойд

Анотація. Роботу присвячено аналізу маніпулятивних
ігрових технологій у галузі формування іншомовних
граматичних навичок. На прикладі розробленої гри
«Dominoes-Plural» розглянуто принцип ситуативності й
можливості маніпулятивних матеріалів. Виявлено, що
саме при розробці маніпулятивних технологій можна
врахувати індивідуальні навчальні стилі й створити
реальні ситуації, які здатні виконати функції мотивації
висловлювань.
Ключові слова: маніпулятивний, ігрова технологія, сту-
дент.
Аннотация. Гордиенко-Митрофанова И.В. Возможнос-
ти манипулятивных игровых технологий (на примере
игры «Dominoes-plural»). Работа посвящена анализу

манипулятивных игровых технологий в области форми-
рования иноязычных грамматических навыков. На при-
мере разработанной игры «Dominoes-Plural» рассмот-
рены принцип ситуативности  и возможности
манипулятивных материалов. Показано, что именно при
разработке манипулятивных технологий возможно
учесть индивидуальные стили обучения и создать ре-
альные ситуации, которые способны выполнить функ-
ции мотивации  высказываний.
Ключевые слова: манипулятивный, игровая технология,
студент.
Annotation. Gordienko-Mitrofanova I.V. Opportunities
manipulatives game technologies (by the example of game
«Dominoes-plural»). This article deals with the problems
of manipulative playing game technology design and its
implementation in the teaching process to form foreign
grammar skills. Manipulatives focus children’s attention,
and give language practice a reality which purely verbal
activities do not have. Manipulative materials are
comprehensive and challenging. Students are highly
motivated to work with movable pieces which help them to
see how parts go together to make a whole. Manipulatives
motivate students to take part and succeed in grammar
exercises. It is not difficult if we remember that children
are primarily kinesthetic learners.
Keywords: manipulatives, game technology, student.

Вступ.
Принцип пізнавальної активності особис-

тості в навчанні залишається одним з актуальних в
дидактиці. Становленню пізнавальної активності
сприяють елементи гри, якщо їх включають в про-
цес викладання з урахуванням дидактичних вимог.
Елементи гри, доцільно включені в навчання, нада-
ють навчальному завданню актуальний зміст, мобі-
лізують розумові і вольові здібності учнів. Гра ак-
тивізує взаємодію когнітивного і емоційного в
навчальному процесі, забезпечує цілеспрямованість
дій, дисциплінує учнів. Будь-яка педагогічна техно-
логія орієнтована на активізацію й інтенсифікацію
діяльності учнів, але в ігровій технології це складає
її головну ідею і основу.

Дидактична гра по своїй суті звичайний і
цілісний дидактичний процес, що має певну моти-
вацію, структуру пізнавальної діяльності учнів і си-
стему управління засвоєння знань. Відмітною ри-
сою дидактичних процесів, побудованих на базі гри,
є наявність в мотиваційному етапі дидактичного
процесу підвищеної емоційної стимуляції, яскраво
висловленого бажання грати в пропоновану гру [1,
с.92-93].

Найкращі вчителі та інструктори всього
світу передусім прагнуть повернути в навчальний
процес радість гри, стверджують Г.Драйден [Gordon
Dryden] та Д.Вос [Jeannette Vos] – автори знамени-
тої роботи «Революція в навчанні». Ключ до успіху:
перетворіть гру в навчальний досвід і переконайте-
ся, що навчання – це здебільшого приємність. На-
вчальні ігри оптимально поєднують три речі: навчан-
ня мусить бути захоплюючим,  швидким  і
наповненим. А ще воно має охоплювати релаксацію,
дієвість, стимули, емоції й задоволення [2, с.299-
235], а також враховувати, що кожен з нас має інди-
відуальний стиль навчання. Всім цим вимогам за-
довольняють перш за все маніпулятивні ігрові
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технології. Моторна активність не тільки дисциплі-
нує учнів, але і сприяє формуванню багатих асоціа-
тивних зв’язків, які підтримують і полегшують про-
цес засвоєння знань.

Окремі аспекти ігрових форм при викла-
данні іноземної мови було проаналізовано в робо-
тах Г.Лозанова [Georgily Lozanov] (суггестопедич-
ний метод – Suggestopedic Method), Дж.Ашера
[James Asher] (метод повної фізичної реакції – Total
Physical Response (TPR)), Г.Гатегно [Galeb Gattegno]
(«мовчазний» метод – Silent Way), Ч.Каррена [Charles
Curren] (груповий метод – Community Language
Learning), Г.О.Китайгородської (метод активізації
резервних можливостей особистості), Ю.І.Пассова
(інтерпретація комунікативного методу),  при-
бічників прямого та аудіовізуального методів; про-
блеми розробки й впровадження ігрових технологій
було досліджено в працях Т.Стоквелла [Tony
Stockwell], М.Гілл [Mary Jane Gill], Д.Вос та ін. Без-
посередньо маніпулятивні технології склали пред-
мет дослідження Х.Гаударта [Hyacinth Gaudart]
(настільні ігри), К.Мауріс [Keith Maurice] (настільні
ігри), С.Стемрлески [Susan Stempleski] (особистіс-
но-орієнтовані технології) та ін.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С. Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є розкриття можливостей ма-

ніпулятивних ігрових технологій, зокрема при фор-
муванні іншомовних граматичних навичок.

Результати дослідження.
В умовах масового навчання найбільш

ефективною технологією, що дозволяє до закінчен-
ня школи оволодіти іноземною мовою на рівні, дос-
татньому для спілкування, є технологія відомого
російського педагога Ю.І.Пассова – комунікативне
прилучення до іншомовної культури [3]. У вищій
школі теорія та практика комунікативного інтенсив-
ного навчання іноземній мові розроблена російсь-
ким методистом Г.О.Китайгородською [4]. Навчан-
ня на основі спілкування є суттю всіх інтенсивних
технологій вивчення іноземної мови. Але треба виз-
нати що комунікативний метод, зокрема комуніка-
тивні ігри, розроблено переважно з огляду тільки на
один стиль навчання – аудіальний, рідше – візуаль-
ний. Щодо формування тактильних відчуттів (основ-
ною умовою відображення властивостей яких є рух
дотикових органів, зокрема рук), то вони не перед-
бачені комунікативними іграми, адже саме кінесте-
тично-дотиковий стиль навчання складає великий
відсоток навіть у старших класах. Т.Стоквелл,
освітній психолог з Ліхтенштейну, стверджує: «Сьо-
годні ми знаємо: щоб вивчити щось швидко й на-
довго, треба побачити, почути й відчути це» (кур-
сив – авт.) [2, с.301]. Саме за цими вимогами
будуються маніпулятивні ігрові технології. Але перш
ніж перейти до їх описування, слід детально зупи-
нитися на принципі ситуативності, як одному з го-
ловних принципів технології комунікативного на-

вчання Ю.І.Пассова, для того, щоб показати, як при
«правильно» розробленій грі цей принцип цілком
може бути реалізовано.

Якщо учні знайомляться з грою вперше, то
її пояснюють рідною мовою, а «грають» англійсь-
кою. Необхідно відзначити, що при правильно орган-
ізованій грі з боку вчителя принцип ситуативності
реалізується повною мірою. Бажання говорити з’яв-
ляється в учнів у реальній ситуації – в грі, тому прин-
ципово важливим є відбір та організація мовного
матеріалу на основі ситуацій і проблем спілкуван-
ня, що виникають під час гри і які актуальними для
кожного її учасника. Кожна гра містить типові ви-
рази, що вживаються вчителем (teacher’s language) і
учнем (pupil’s language). В «ігровій лексиці» вчите-
ля можна  виділити,  наприклад,  такі   групи:
«Introducing а game» (Shall we play а game? / Do you
want to play а game? / Let’s play а game. / We’re going
to play а game now тощо), «Moving furniture» (Put
your chairs against the wall. / Move your chairs into а
circleтощо) «Choosing players» (I want volunteers,
please. /Put your hand up if you want to choose
volunteers using the following rhyme тощо), а також
«Describing of the game».

До «ігрової лексики» учня також входять
слова й вирази, які учні-гравці активно використо-
вують в процесі гри, вони об’єднуються в групу
«Procedure» (Whose go (turn) is it? / It’s your go ( turn),
Lena. / Hurry up! / You have ten seconds to start
answering тощо).

Таким чином, крім необхідного граматично-
го матеріалу й тематичної лексики, передбаченою
шкільною програмою, впровадження ігор завжди суп-
роводять такі реальні ситуації (система взаємосто-
сунків у грі), які здатні виконувати функції мотивації
висловлювань, розвивати якості мовних умінь.

Повністю поділяючи думку учених Г.Драй-
дена й Д.Вос відносно того, що справжнім випро-
буванням для навчання є не письмові іспити-тести,
а вміння застосовувати навчання до цільових ситу-
ацій, бажано реальних [2, с.327], вважаємо доціль-
ним попереджати комунікативні вправи іграми, ор-
ієнтованими на  формування іншомовних
граматичних навичок, які характеризуються дозова-
ним і в той же час упевненим накопиченням вели-
кого обсягу лексики з негайною реалізацією.

Основу граматичної гри, яку розглянуто
нижче, складають маніпулятивні матеріали, які доз-
воляють продемонструвати перетворювання грама-
тичних структур.

В процесі роботи з граматичними явищами
важливо не тільки зосереджувати увагу на фор-
мальній і функціональній сторонах навичок, але й
вміти показати перебудову структур, наприклад, ди-
наміку перетворення дієслівних форм або змінюван-
ня іменників при утворенні множини.

Коротко зупинимося на описі однієї з ігор.
Для утворення множини іменників, а також

форм вищого й найвищого ступенів порівняння
прикметників було розроблено гру «Dominoes-
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Plural» і «Dominoes-Comparison of Adjectives». По-
яснимо суть гри на прикладі утворення множини
іменників. В основу гри покладено принцип домі-
но, але доміно-картки розроблено як пазли, хоч і
дуже спрощені (рис.1).

 
s     leaf ves   cat 

Рис.1. Доміно-картки, призначені для гри
«Dominoes-Plural»

Кожна картка складається з двох частин:
іменник в однині (справа) й закінчення (зліва); час-
тина із закінченням має розріз, що дає змогу пока-
зати не тільки як більшість іменників в англійській
мові утворюють множину – додаванням до форми
однини закінчення -s або -es, але й продемонструва-
ти окремі випадки утворення множини. В першому
випадку при утворюванні множини картку, в якій
закінчення розміщено ліворуч, просто приставляють
до картки, в якій іменник в однині розташовано пра-
воруч (рис.2). Простим приставлянням утворюють-
ся також іменники, які в однині закінчуються на -о з
попередньою приголосною, у множині додається
закінчення -es.
 

es    dog s     cliff es    dog s     cliff 

Рис.2. Утворення множини іменників додаванням
до форми однини закінчення –s

Щодо окремих випадків утворення множи-
ни надріз на частині картки із закінченням дозволяє
надівати цю частину картки на частину другої карт-
ки з іменником. Наприклад, якщо іменник в однині
закінчується на -y з попередньою приголосною, у
множині y змінюється на i, тобто в грі гравець по-
винен не просто приставити одну частину картки до
іншої частини другої картки, а надіти її і, таким чи-
ном сховати y. Якщо деякі іменники в однині закін-
чуються на -f або -fe, у множині f змінюється на v з
додаванням закінчення -(e)s (рис.3). Вивчаючи цей
випадок, слід зосередити увагу учнів на тому, що у
багатьох іменниках цього ж типу множина утво-
рюється за загальним правилом – додаванням закі-
нчення -s без зміни f на v, наприклад, a chief (вата-
жок) – chiefs, a cliff (круча) – cliffs, a kerchief (хустка)
– kerchiefs, a roof (дах) – roofs,a safe (сейф) – safes
тощо. Для того, щоб учні запам’ятали іменники цьо-
го типу необхідно включати до гри якомога більше
доміно-карток з цими іменниками.
 

s     leaf ves   cat s       lea ves   cat 

Рис.3. Утворення множини іменників,  які в однині
закінчуються на -f або –fe

За допомогою цієї гри учні також запам’я-

товують іменники, множина яких утворюється
зміною кореневої голосної, наприклад, a goose (гус-
ка) – geese, a man (чоловік) – men, a woman (жінка)
– women тощо). Працюючи з іменниками, які мають
однакову форму в однині й множині, наприклад, deer
(олень), fish (риба), sheep (вівця), swine (свиня) до
карток з цими словами додаються картка з нульо-
вим закінченням (рис.4).
 

 es  deer “0” dish  es  deer 
 

“0” dish 
cat 

Рис.4. Утворення множини іменників зміною ко-
реневої голосної

Не залишається без уваги іменник child, що
у множині має форму children, а також ox,  у мно-
жині oxen.

З метою заохочування до вивчення правил
утворення множини іменників учням-гравцям вида-
ють так звані орієнтувальні картки, що містять ці
правила в спрощеній формі (рис.5). Учням дозволе-
но користуватися орієнтувальними картками під час
гри. Головне зосередити увагу учнів-гравців на тому,
що граматичні правила є правилами гри з метою
зняти три основних бар’єри: критично-логічний
(школа – це нелегка справа, то як можна вчитися
весело, легко?, інтуїтивно-емоційний (я дурний і
ніколи з тим не дам собі ради) і критично-мораль-
ний (навчання – важка праця, то може краще й не
витрачати зусиль?) [5]. Це дуже важливий момент.
Для кращого взаєморозуміння важливо дізнатися, з
якими упередженнями приходить учень. І коли це
зроблено, можна легко увійти в його світ, швидко й
гладко долаючи опір.

Власний практичний досвід застосування
граматичних ігор дозволяє стверджувати, що сприй-
маючи граматичні правила як правила гри учні за-
пам’ятовують їх без зайвих зусиль. Але щоб стиму-
лювати учнів ще скоріше вивчити правила, можна
вдатися до того прийому: через кілька ігрових уроків
попередити учнів, що, якщо хтось зможе грати, не
користуючись орієнтувальними картками, тобто вив-
чить напам’ять правила гри (граматичні правила),
то вони, приступаючи до неї, одразу отримають по
десять додаткових балів.

Розпочинаючи гру, корисно повторити її
правила (граматичні правила), розібрати деякі
складні випадки, якщо такі є, а також обговорити
правила, які безпосередньо стосуються упорядкуван-
ня гри. Щодо описаної гри, то правила її проведен-
ня дуже прості: гравців розсаджують навколо столу
й роздають кожному по шість карток (за умови, що
грають шість чоловік, а загальна кількість карток –
близько  восьмидесяті). Решту карток перевертають
та складають у купу на середину стола. Гравця, який
розпочинає гру, вибирають різними способами: це
може бути той, хто найкраще розповість правила гри
(тобто граматичні правила), або вибраний за допо-
могою якої-небудь дотепної лічилки, або просто
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жеребкуванням. Він кладе одну із своїх карток до
центру й вимовляє слово, яке на ній надруковане з
наступним перекладом на рідну мову; другий (по-
слідовність гравців визначається за годинниковою
стрілкою) приставляє (або надіває) до картки пер-
шого гравця свою картку (на зразок доміно) із відпо-
відним закінченням й вимовляє іменник вже у формі
множини, також перекладаючи його. Якщо черго-
вий гравець не має відповідної картки, то він му-
сить брати картки з купи поки не витягне «правиль-
ну» картку. Той гравець, якому вдалося використати
всі свої картки визнається переможцем. У тому разі,
коли з обох сторін доріжки вже не можна пристав-
ляти картки (наприклад, якщо з одного боку доріж-
ки – слово men, а з іншого man (рис.6), гра вважаєть-
ся закінченою,  а  переможець визначається
найменшою кількістю карток. Якщо хтось з гравців
робить помилки при утворенні множини, то він
«сплачує» штраф – за кожну помилку знімається по
три бали. Отже, коли визнають переможця, обов’яз-
ково врахують і штрафні бали й додаткові бали.

УТВОРЕННЯ  
МНОЖИНИ ІМЕННИКІВ 

-s 
1. cat + -s = cats 
-s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x 
2. bus – buses 
    bush – bushes  
    box – boxes  
    class – classes  
    lunch – lunches 
    watch – watches 

… 
 

4. foot – feet 
    goose – geese 
    man – men  
    mouse – mice 
    tooth – teeth 
   woman – women 
 Рис.5. Фрагмент орієнтувальної картки, розроб-
леної для гри «Dominoes-Plural»

………  
 
 
 

men chair ves man 

Рис.6.

Закінчуючи опис цієї гри, доцільно доклад-
ніше зупинитися на «ігровій лексиці» учнів. Поча-
ток гри передбачає знання таких типових фраз:
Shuffle the cards; Pass out the cards; I’ll start! /  You
start!. У процесі гри корисними можуть бути такі
вирази: Place your card in the center of the group; Say
the word on the card; Place the card with the correct
plural ending; Say the plural form of the word; I don’t
have the correct ending. Під час гри завжди виникає
також необхідність використання слів, які «регулю-
ють»  стосунки між гравцями: Out! / You’re out!; He/
she still in; You said… you didn’t say… You should have

said…Підводячи підсумки, гравці уживають такі
вислови: I’ve finished; I got three points wins; I win! /
I’m the winner!

Отже головні позитивні якості маніпулятив-
них ігор очевидні. По-перше, гра створює на занят-
тях атмосферу природного живого спілкування, адже
саме це завдання ставить перед собою кожен педа-
гог, якщо мета навчання – мовлення [3, с. 6-17].
Ігрові технології дозволяють створити ігровий кон-
текст, в якому задана мовна практика, максимально
наближена до реального мовного спілкування. Ігро-
вий контекст характеризується: сприятливим афек-
тивним фоном – «загальна атмосфера не повинна
лякати, а навпаки, налагоджувати позитивно»
(М.Ґілл); психологічною готовністю до мовного
спілкування; елементом несподіванки; ситуативною
спонтанністю мови; фіксацією уваги на основних
принципах включення до ігрового контексту інозем-
ної мови; мовною практикою, що є частиною пра-
вил гри – діти від семі до дванадцяти років захоп-
лені грою й необхідність спілкування іншою мовою
вони приймають як умови гри й подібно до дорос-
лих використовують закріплені фрази, тому що для
них це ігрові закони. По-друге, навчальні ігри, якщо
вони розроблені фахівцями цієї галузі, враховують
різні індивідуальні навчальні стилі учнів, не нехту-
ючи й кінестетично-дотиковим. Саме такі грама-
тичні ігри дозволяють «пощупати» граматичні яви-
ща, «пограти» з ними. Але при опрацьовуванні й
впровадженні ігор головне – це пам’ятати, що не
навчання треба перетворювати на гру, а гру – на на-
вчання й тоді ігрові технології повністю відповіда-
тимуть всім вимогам, що пред’являються до педа-
гогічних технологій взагалі.

Описана вище гра не тільки задовольняє
головним принципам технології Ю.І.Пассова [3], але
й шести основним принципам, на яких, на думку
Г.Драйдена й Дж.Вос, мають ґрунтуватися ефективні
навчальні програми. Незалежно від свого віку, ми –
учні, зауважують дослідники, що учимося протягом
усього життя, а тому, щоб навчатися було швидше й
легше, треба спиратися на ці шість елементів (шість
кроків до продуктивного викладання):

1. Оптимальні умови навчання: організація
довкілля – «Уже від першої хвилини, коли учень
переступив поріг класу, атмосфера навчання має
бути надзвичайно приязною» (К.Ґудмундссон) [2,
с.305]; позитивний настрій учителя й учня; загост-
рення, фіксація й зосередження уваги; мета і резуль-
тат: навіщо воно мені знадобиться; уявлення влас-
них завдань; сприймання помилок як зворотна
реакція; підготування плакатів як периферійних сти-
мулів. Надзвичайно важливо, особливо у школі, –
як розпочати заняття. Багатьох учнів, що не встига-
ють у навчанні, дратує традиційний вступ до уроку:
«А сьогодні ми вивчимо те й те…». Натомість вина-
хідливий учитель від самого початку має запропо-
нувати учням визначити власні цілі й окреслити оч-
ікувані результати від цього уроку.

2. Принципи доброго подання матеріалу:
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змалювання узагальненої картини, зокрема завдяки
дослідженням конкретних ситуацій; використання
всіх навчальних стилів та центрів компетентності;
малювання асоціативної схеми, її уявлення; «ак-
тивні» й «пасивні» музичні концерти. Позитивне
мислення і пов’язування матеріалу – це перший із
них. Добре подання матеріалу передбачає зосеред-
ження на учнях й пов’язування нової інформації з
їхніми цілями й попередніми знаннями. Слід оби-
рати такий спосіб презентації теми, який би залучав
до роботи відчуття і одночасно стимулював би до
діяльність, був би необтяжливим, захопливим, роз-
маїтим та енергійним.

3. Обмірковування вивченої інформації, її
тривале зберігання в пам’яті: творче мислення; кри-
тичне мислення – концептуальне, аналітичне, рефлек-
тивне; творче вирішення проблеми; техніки стійкого
запам’ятовування для цілковитого збереження інфор-
мації; аналіз власного стилю мислення.

4.  Активізація збереженої інформації: ви-
користання знань на практиці; доступ до засвоєно-
го матеріалу за допомогою ігор, замальовок, жартів,
дискусій, сценок, які підсилюють «шляхи засвоєн-
ня» для різних стилів навчання осіб із різним типом
компетентності.

5. Реальне застосування знань: використан-
ня шкільних знань поза школою; практика; учні в
ролі учителів; поєднання нового з уже відомим.

6. Регулярне повторювання, оцінювання й
святкування перемоги: усвідомлення того, що знає
людина; самооцінка, оцінка ровесників та викла-
дачів; безупинне повторення. Звичайно, важливим
етапом, який піднімає урок до найвищого рівня, є
взаємооцінювання і оцінювання учителя, проте най-
важливіше все-таки самооцінювання.

Не дивно, що кожен з цих чинників стосов-
но дорослих діятиме найкраще в умовах, наближе-
них до тих, які бувають у дитинстві, – саме тоді на-
вчання дається нам легко та швидко завдяки забаві
й відкриттю нового [2, с.298-329].

Висновки.
При навчанні граматиці необхідно віддава-

ти перевагу ігровим формам, тому що гра – це най-
легша форма запам’ятовування граматичних правил,
оскільки вони формулюються як ігрові правила. Гра-
ти можна багато разів – урок-гру можна використо-
вувати як при засвоєнні нового матеріалу, так і для
підсумкової перевірки знань, узагальнення і повто-
рення. Гра здатна врахувати різні стилі навчання,
ігрові форми не мають вікових обмежень, а при не-
обхідності легко адаптуються до будь-якого віку.

Враховуючи те, що діти у школі починають
вивчати іноземну мову з другого класу, тобто
більшість з них – кінестетики, це означає, що не-
можливо обмежуватися лише безпосередньо кому-
нікативними іграми, необхідно для презентації гра-
матики шукати найбільш ефективні способи, в яких
насамперед розкривається механізм утворення гра-
матичних конструкцій, відображаються в динаміці
їх структурні перетворення. В галузі формування

іншомовних граматичних навичок майбутнє за ма-
ніпулятивними ігровими технологіями.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем викори-
стання маніпулятивних ігрових технологій.
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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ В  ПРОЦЕСІ

КОЛОВОГО  СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
ЮНАКІВ 18-22 РОКІВ
Грищенко О.В., Фролов В.Д.

Черкаський національний університет

Анотація. Вивчався вплив колового спортивного трену-
вання на рівень фізичної підготовленості спортсменів-
початківців. Встановлено, що проведення спортивних
занять коловим методом в розвиваючому режимі є більш
ефективним в порівнянні з традиційними методами на
початковому етапі фізичної підготовки.
Ключові слова: колове спортивне тренування, рівень
фізичної підготовленості , розвиваючий режим.
Аннотация. Грищенко А. В., Фролов В. Д. Изучалось
влияние круговой спортивной тренировки на уровень
физической подготовленности начинающих спортсме-
нов. Установлено, что проведение спортивных занятий
круговым методом в развивающем режиме оказалось
более эффективным по сравнению с традиционными
методами на начальном этапе физической подготовки.
Ключевые слова: круговая спортивная тренировка, уро-
вень физической подготовленности, развивающий ре-
жим.
Annotation. Gryshchenko O.V., Frolov V.D. The influence
of circle sport training on the level of sport beginners’
physical readiness was investigated. The application of
circle method in the developing rate at the physical lessons
proved to be more efficient comparing with traditional
methods on the initial stage of physical training.
Key words: circle sport training, physical training level,
developing rate.

Вступ
Вирішення завдань підвищення ефектив-

ності і якості підготовки майбутніх фахівців мож-
ливе тільки на основі подальшого поліпшення вик-
ладання навчальних дисциплін. Однією з них є
фізичне виховання – специфічна навчальна дисцип-
ліна, що має відношення до підготовки фахівців
будь-якого профілю. Специфіка фізичного вихован-
ня як навчального предмету полягає в тому, що ос-
новними показниками його ефективності є стан здо-
ров’я і рівень фізичної підготовленості студентів-
випускників.
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У цільовій комплексній програмі «Фізичне
виховання - здоров’я нації» затвердженої Президен-
том України 1 листопада 1998 року (№963/98)
підкреслюється велика роль фізичної культури і
спорту в духовному і фізичному вихованні наших
людей, у підготовці молоді до високопродуктивної
праці і захисту Батьківщини. Тому сьогодні найбільш
актуальним і важливим є пошук нових, науково об-
ґрунтованих, ефективних форм, засобів і методів
фізичного виховання, що відповідають вимогам на-
уково-технічного прогресу сучасності.

Однією з таких організаційно-методичних
форм, що в останні роки отримала широке викорис-
тання в фізичному вихованні і спорті, є  тренування
коловим методом . Воно виникло як організаційно-
методичний метод виконання фізичних вправ, що
спрямований на комплексний розвиток рухових яко-
стей людей [13 ].

  І хоча тренування коловим методом вико-
ристовується у фізичному вихованні вже більше 30
років, його вплив на рівень фізичної підготовленості
людей, вивчено недостатньо. У наявних літератур-
них джерелах розглядаються, головним чином,
організаційні моменти колового тренування  і його
різновиди [8] підбір фізичних вправ і зміст їх комп-
лексів [5], особливості проведення колового трену-
вання в шкільному уроці [3], використання колово-
го тренування з метою підвищення інтенсивності
занять [12] і інше. В той же час у літературних дже-
релах нам не вдалося знайти робіт, у яких вивчався
б вплив тренування коловим методом  у визначено-
му пульсовому режимі на рівень фізичної підготов-
леності молодих людей.

Формулювання цілей роботи
 Метою роботи було: вивчити вплив коло-

вого спортивного тренування в розвиваючому ре-
жимі на рівень фізичної підготовленості та спортивні
результати досліджуваних чоловічої статі віком 18-
22 років.

Методика досліджень. Відповідно до за-
дач роботи було проведено дослідження рівня
фізичної підготовленості молодих чоловіків до і
після систематичних занять фізичними вправами.
Досліджуваними  залучалися  студенти  підготов-
чого  відділення факультету фізичної культури Чер-
каського національного університету. Було  сфор-
мовано  дві  навчальні  групи  по  17 чоловік у
кожній, котрі займалися  фізичними  вправами  4
рази в тиждень  по  80  хвилин  протягом  6 - ти
місяців. Методика проведення занять у цих двох
групах мала істотні відмінності.   В  першій  ( кон-
трольній )  групі  заняття проводилися за звичай-
ною схемою: підготовча, основна і заключна час-
тини. В підготовчу частину заняття включалися
ходьба,  біг, загальнорозвиваючі вправи на місці й
у русі, в парах і біля опори, спеціальні вправи лег-
коатлета та інші.  В основній частині заняття досл-
іджувані контрольної групи  займалися  навчанням
техніці  виконання  таких легкоатлетичних вправ
як штовхання ядра, стрибки в довжину і висоту,

спринтерський біг і інше. Заключна частина занят-
тя контрольної групи характеризувалася бігом у
повільному темпі, вправами на розслаблення й ува-
гу, підведенням підсумків заняття.

Методика проведення занять у другій (екс-
периментальній) групі, як уже відзначалося, істот-
но відрізнялася від контрольної групи. Суть цієї
відмінності полягала в тому, що в експериментальній
групі основна частина заняття (40-45хв) проводи-
лася методом колового спортивного тренування  в
розвиваючому режимі (ЧСС?170 уд/хв).

Нами розроблено десять різних комплексів
вправ по 8-9 станцій у кожному, в які включалися
вправи для розвитку основних рухових якостей, а
також такі  легкоатлетичні вправи як штовхання
ядра, стрибки в довжину і висоту,  спринтерський
біг і інші. Підготовча і заключна частини заняття
були приблизно такими ж як і в контрольній групі.

У ході виконання роботи вивчалися як показ-
ники, які найбільш повно характеризують рівень
фізичної підготовленості досліджуваних [4,5] так і
результати в легкоатлетичному чотириборстві (біг
на 100м, стрибки в довжину, штовхання  ядра, біг на
1000м), а також індекс Гарвардського степ – тесту.

Серед показників, що характеризують рівень
фізичної підготовленості досліджуваних викорис-
товувались:

1. Підтягування на  високій поперечині
(кількість  разів );

2. Стрибок у довжину з місця (см);
3. Статична витривалість черевного преса

(кут на гімнастичній стінці, сек.);
4. Сила станова (кг);
5. Сила лівої кисті ( кг );
6. Сила правої кисті (кг );
7. Життєва ємність легень (ЖЕЛ, л);
8. Маса тіла ( кг);
9. Довжина тіла (см);
На думку більшості авторів, ці показники

– тести найбільш повно характеризують рівень
фізичної підготовленості тих осіб що займаються
[4,5].  Їх визначення проводилося загальноприйня-
тими методами  [4].
      Спортивні результати легкоатлетичного чотири-
борства (біг на 100м,стрибки в довжину, штовхання
ядра, біг на 1000м) що також характеризують рівень
фізичної підготовленості досліджуваних, визначали
відповідно з правилами змагань з легкої атлетики.

Важливим моментом при оцінці рівня фізич-
ної підготовленості є визначення функціонального
стану організму досліджуваних, його фізичної пра-
цездатності. Нині найбільш ефективним для цієї
мети визнаний Гарвардський степ – тест [7].

Більшість авторів вважає що величина ІГСТ
характеризує функціональний стан серцево-судин-
ної системи і працездатності організму, а також
швидкість відновлюваних процесів після  досить
напруженої м“язової роботи [7,10,11]

Отриманий цифровий матеріал оброблений
методами варіаційної статистики  з використанням
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t- критерія Стьюдента.
Результати досліджень і їх обговорення.
Проведені дослідження свідчать про те, що

показники фізичної підготовленості досліджуваних
груп (експериментальної і контрольної) до занять
фізичними вправами мали відносно невисокий
рівень (табл.1).

Так, індекс Гарвардського степ – тесту, що
характеризує стан серцево-судинної системи і
швидкість відновлювальних процесів після напруже-
ної роботи, дорівнював у середньому 56 у.о., що по
шкалі В. Л. Карпмана і співавт. [7], виведеної на ос-
нові обстеження більше восьми тисяч здорових не-
тренованих осіб (студентів), оцінюється як рівень
нижче середнього. Ймовірно так варто оцінювати і
показники сили верхніх і нижніх кінцівок. Адже 8
підтягувань на поперечині і стрибок у довжину з місця
на 192-193 см ніяк не можна вважати для осіб віком
18-22 років значними результатами. Та й сила лівої і
правої кисті (42-45кг), а також станова сила (120-
121кг) є для молодих чоловіків невисоким результа-
том. Що стосується життєвої ємності легень (4,4л) і
статичної витривалості (45-46сек) у наших дослід-
жуваних, то вони відповідають віковим нормам.

Такі результати узгоджуються з даними
інших авторів [2,9]. Показники довжини і маси тіла
в наших досліджуваних  також відповідають літера-
турним  [1,2].

Вихідні спортивні показники легкоатлетич-
ного чотириборства, що теж характеризують рівень
фізичної підготовленості досліджуваних обох груп

також виявилися  низькими (табл.2).
Разом з тим, необхідно відзначити, що

обидві групи (експериментальна і контрольна) за
рівнем фізичної підготовленості були приблизно
рівні. По жодному показнику між цими групами не
було виявлено достовірних розходжень (Р > 0,05).

Як уже відзначалося, фізична підготовка
(тренування) цих двох груп протягом шести місяців
мала суттєву різницю. Виходячи з задач роботи в ек-
спериментальній групі спортивні заняття проводи-
лися методом колового тренування. Для цієї мети
було розроблено десять різних комплексів колового
тренування. Ці комплекси містили в собі різно-
манітні вправи для фізичного розвитку різних
органів і систем організму. Майже всі комплекси
колового тренування мали у своїй структурі вправи
для розвитку сили верхніх і нижніх кінцівок, тулу-
ба. Це підтягування на поперечині, згинання і роз-
гинання рук в упорі лежачи і на рівнобіжних бру-
сах, вправи з набивними м’ячами і вагами, лежачи
на лаві, присідання на одній нозі і з партнером і інші.

Для розвитку стрибучості в коловому тре-
нуванні використовувалися різні стрибкові вправи:
стрибки на двох через бар’єри, багатоскоки на одній,
на двох, з ноги на ногу, стрибки зі скакалкою, стриб-
ки «жабка» і інші.

Розвиток швидкості і швидкісної витрива-
лості в досліджуваних експериментальної групи про-
водили за допомогою різних бігових вправ на
швидкість. Це були різні прискорення, швидкісний
біг на 100-250м по прямій і по колу, човниковий біг,

Таблиця 2
Показники спортивних результатів експериментальної і контрольної груп досліджуваних до і після шес-

ти місяців спортивного тренування(М±m)
Експериментальна  група  Контрольна  

група  
Показники  

І  ІІ  І  ІІ  
Б іг  1 00м  (сек) 1 3 ,7 ±0 ,07  1 2 ,7± 0,10* 13 ,8±0 ,08  1 3 ,1 ±0 ,08  
Стрибок  у  довжину  з  розбігу  (см ) 4 3 1 ,3± 8,2  5 22 ,1± 6 ,8*  42 9,8± 8 ,1  5 0 2 ,3± 7,9 * 
Б іг  1 00 0 м  (сек ) 2 0 3 ,6± 2,2  1 81 ,0± 1 ,9*  20 5,5± 2 ,3  1 9 3 ,3± 2,1 * 
Ш товханн я  ядра  (см ) 7 9 4±1 8,6  8 75 ±20 ,3*  78 8± 18 ,1  8 4 0±1 7,3 * 
Зр іст  (см ) 1 7 3 ,3± 2,1  1 74 ,3± 2 ,1  17 3 ,4± 2 ,4  1 7 3 ,4± 2,4  
М аса  тіла  (кг ) 7 1 ,1 ±1 ,8  6 8 ,7± 1,7  70 ,5±2 ,1  6 9 ,7 ±2 ,2  
 Примітка: І – до тренування, ІІ – після тренування; * - р<0.05 між рівнями показника до і після тренування

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості експериментальної і контрольної груп досліджуваних до і після шес-

ти місяців спортивного тренування(М±m)
Експериментальна  група  Контрольна  

група  
Показники  

І ІІ  І  ІІ  
ІГСТ  (ум .од .)  56 ,7±3 ,8  88 ,3±4 ,2* 55 ,3±4,1  72 ,7±3,9* 
ЖЕЛ  (мл ) 438 4± 48,2  544 2± 43,4 * 4398± 44,3  489 8± 41,2 * 
Стрибок  у  довжину  з м ісця  (см ) 191 ,9± 4,1  226 ,8± 4,0* 193,8±3 ,9  212 ,5±4 ,2* 
Статична  витривалість  (сек) 35 ,6±3 ,1  61 ,2±3 ,3* 35 ,4±2,7  48 ,1±2,9* 
Сила  станова  (кг ) 120 ,5± 2,7  146 ,5± 2,8* 121,3±2 ,6  132 ,2±2 ,7* 
Сила  правої кисті (кг) 45 ,3±1 ,9  52 ,3±1 ,8* 44 ,5±1,8  48 ,5±2,0  
Сила  ліво ї кисті (кг ) 43 ,1±2 ,0  49 ,1±2 ,0* 42 ,2±1,9  45 ,2±1,8* 
П ідтягування  на  поперечині (раз) 8 ,4± 1,5  13 ,6±1 ,6* 8 ,1±1,6  10 ,8±1,9  
 Примітка: І – до тренування, ІІ – після тренування; * - р<0.05 між рівнями показника до і після тренування
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спеціальні бігові вправи легкоатлета (біг стрибками
й ін.) і інші.

Витривалість в досліджуваних експери-
ментальної групи розвивали  двома шляхами. З
одного боку в заняття (у розминку і не тільки) вклю-
чали біг у різному темпі, а з іншого – усі вправи
колового тренування виконувалися досліджувани-
ми в розвиваючому режимі, а саме вся робота в
коловому тренуванні виконувалася на пульсі 160-
170 ударів за хвилину, що істотно позначилося на
розвитку витривалості.

Крім цього необхідно відзначити, що ос-
новні спортивні легкоатлетичні вправи (біг на 100м,
стрибки в довжину й у висоту з розбігу, штовхання
ядра) також включалися в колове тренування екс-
периментальної групи і виконувалися поряд з інши-
ми вправами.

Нині є загальновизнаним тестування і кон-
троль рівня фізичного навантаження  за частотою
серцевих скорочень (ЧСС). Рядом дослідників [6]
знайдена зона оптимального функціонування сер-
цево-судинної і респіраторної системи при фізич-
ному навантаженні, в якому ЧСС наближається до
170 ударів за хвилину. При фізичному навантаженні
до ЧСС 170уд/хв відзначається лінійна залежність
між ЧСС і потужністю зовнішньої механічної ро-
боти, кількістю споживаного кисню, витратою
енергії, тобто відбувається максималізація основ-
них функцій організму [6].

Таким чином, ЧСС, рівна 170уд/хв харак-
теризує зону оптимального функціонування кардіо-
респіраторної системи при фізичному наванта-
женні, а фізична працездатність на пульсі 170 уд/
хв визнана як міжнародний тест працездатності
(PWC-170). Тому виконання фізичних навантажень
у коловому тренуванні нашими досліджуваними
(експериментальна група) на пульсі 160-170 уд/хв
представляється нам досить фізіологічно обґрун-
тованим, а контроль за величиною фізичних наван-
тажень за ЧСС ефективним.

Тренувальні заняття з контрольною групою
протягом шести місяців, як уже відзначалося, про-
водилися за звичайною схемою: розминка або підго-
товча частина заняття, робота над технікою того чи
іншого виду легкої атлетики (стрибки в довжину чи
висоту, штовхання ядра, спринт і ін.) в основній ча-
стині і заключна частина заняття.

Проведені дослідження після шести місяців
занять фізичними вправами (спортивного тренуван-
ня) свідчать про те, що рівень фізичної підготовле-
ності досліджуваних чоловіків віком 18-22 роки
значно зріс у порівнянні з вихідним, як в експери-
ментальній групі, так і в контрольній. На це вказу-
ють показники фізичної підготовленості досліджу-
ваних обох груп, а також і спортивні результати
легкоатлетичного чотириборства ( табл. 1,2). Втім
це підвищення рівня фізичної підготовленості вия-
вилося різним у двох досліджуваних групах. Як і
передбачалося, більш помітні зрушення показників
фізичної підготовленості і спортивних результатів

спостерігалися в експериментальній групі в по-
рівнянні з контрольною. В експериментальній групі
після шести місяців спортивних занять у порівнянні
з вихідними виявилися достовірні розходження за
всіма досліджуваними показниками. Причому,
найбільш помітно збільшились показники індексу
Гарвардського степ – тесту, статичної витривалості
черевного преса, підтягування на поперечині і жит-
тєвої ємності легень (відповідно на 55,7; 71,9; 61,9 і
24,1%). Серед спортивних результатів помітно
збільшувались показники в стрибках у довжину з
розбігу, у бігу на 1000м і штовханні ядра (відповід-
но на 21,1; 11,1 і 10,2%).

У контрольній групі, також спостерігалося
помітне збільшення рівня фізичної підготовленості,
однак не за всіма показниками різниця виявилися
достовірною (табл. 1,2). Так, у контрольній групі
виявлена невірогідна різниця в показниках статич-
ної витривалості черевного преса, сили лівої і пра-
вої кисті, підтягування на поперечині, а також ре-
зультати в бігу на 100м (р > 0,05).

У той же час, при порівняльному аналізі ре-
зультатів двох груп, отриманих після шести місяців
спортивних занять за різними методиками, вияви-
лося, що показники фізичної підготовленості досл-
іджуваних експериментальної групи помітно вищі
в порівнянні з контрольною. А такі показники як
індекс Гарвардського степ - тесту, життєва ємність
легень, стрибок у довжину з місця, статична витри-
валість черевного преса і станова сила, а також біг
на 1000 метрів мають вірогідну різницю (р < 0,05).

Разом з тим, багато показників фізичної
підготовленості досліджуваних, отриманих в резуль-
таті спортивних занять методом колового тренуван-
ня, відповідають нормативам Програми державних
тестів для студентів вищих навчальних закладів,
прийнятої Кабінетом Міністрів України 15 січня
1996 року, що вказує на ефективність даного мето-
ду тренування.

Таким чином, отримані дані досліджень
свідчать про те, що проведення спортивних занять
методом колового тренування в розвиваючому ре-
жимі істотно підвищує рівень фізичної підготовле-
ності досліджуваних.

Крім того, проведення тренування коловим
методом у визначеному пульсовому режимі дозво-
ляє всім особам, що займаються фізичними впра-
вами отримати індивідуально однакове функціо-
нальне навантаження, незалежно від їх рівня
фізичної підготовленості в даний момент. У той же
час проведення колового тренування у визначено-
му пульсовому режимі дозволяє тренеру і його підо-
пічним стежити за темпами загальної працездат-
ності протягом усього періоду занять. І, нарешті,
проведення колового тренування у визначеному
пульсовому режимі дає можливість істотно підви-
щити активність і свідоме відношення самих спорт-
сменів до спортивного тренування. Такий підхід до
спортивного тренування змушує осіб, які займають-
ся фізичними вправами озброюватися необхідни-
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ми знаннями, заздалегідь усвідомлювати не-
обхідність виконання тієї чи іншої роботи, психо-
логічно налаштовуватися на її виконання, а не
тільки бути «сліпими» виконавцями і приймати все
сказане тренером на віру.

Висновки.
1. Рівень фізичної підготовленості організму
осіб, які займаються фізичними вправами в
значній мері  визначається характером
спортивного тренування.  Проведення
спортивного тренування коловим методом у
розвиваючому режимі (ЧСС=170 уд/хв) істот-
но підвищує рівень фізичної підготовленості
спортсменів.

2. Проведення спортивних тренувань коловим
методом у визначеному пульсовому режимі
(ЧСС=170 уд/хв) істотно підвищує активність
і свідоме відношення спортсменів до занять,
сприяє ефективному вихованню їх фізичних
якостей на початковому етапі підготовки.
Існує необхідність проведення досліджень

в обраному напрямку.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ

С ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Дараган В.Н.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В работе изложены экспериментальные дан-
ные, раскрывающие роль устойчивости вестибулярной
системы футболистов с технической и физической под-
готовленностью  квалифицированных футболистов.
Ключевые слова: вестибулярная система, футболист,
подготовка, квалифицированный.
Анотація. Дараган В.Н. Взаємозв’язок рівня стійкості
вестибулярної сенсорної системи з технічною й фізич-
ною підготовленістю кваліфікованих футболістів. У
роботі викладені експериментальні дані, які розкрива-
ють роль стійкості вестибулярної системи футболістів
у технічній та фізичній підготовленості  кваліфікова-
них футболістів.
Ключові слова: вестибулярна система, футболіст, підго-
товка, кваліфікований.
Annotation.  Daragan V.N. Interrelation of a level of stability
of vestibular touch system with technical and physical
readiness of the qualified football players. In the work are
presenting the experimental data revealing the role of
stability of vestibular system of football-players in technical
and physical activities of football-players.
Key words: vestibular system, football players, training,
activities.

Введение.
Развитие современного футбола идет по

пути интенсификации. Игра становится все более
динамичной и контактной, увеличивается количе-
ство единоборств и столкновений на протяжении
всей игры. В этих условиях преимущество имеют
те игроки, которые обладают лучшей способностью
ориентироваться в пространстве, лучшей реакцией
и лучшей техникой. И хотя уровень подготовленно-
сти футболистов в настоящее время достаточно вы-
сок, дальнейшее его совершенствование связано с
поиском малоисследованных и недостаточно реали-
зованных в практике футбола факторов повышения
помехоустойчивости организма спортсменов к вне-
шним и внутренним воздействиям [11].  В этой свя-
зи одно из важных мест занимают сенсорные систе-
мы, так как «сенсорный синтез», по определению
Н.А. Бернштейна [2], лежит в основе принятия ре-
шений и реализации двигательных программ.

Б.Н. Болобан [3], А.Н. Лапутин [10], К.Bretz,
C. Lee [20] в управлении движением одну из важ-
ных ролей отводят вестибулярной сенсорной систе-
ме как системе, обеспечивающей ориентацию в про-
странстве, корректировку положения тела  в
пространстве, определяющей величины линейных
и угловых ускорений, а также пройденного пути.

Полифункциональность этой системы со-
стоит еще и в том, что она благодаря обширным свя-
зям с центральной нервной и моторной системой, с
вегетативными центрами влияет на вегетативный и
гормональный статус организма, участвуя в общей
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реакции сохранения постоянства внутренней среды
организма, изменяя этим общую работоспособность
во время соревновательной деятельности [1, 18, 19].

Значимость роли вестибулярной сенсорной
системы в становлении и совершенствовании мас-
терства спортсменов подтверждена исследования-
ми  проведенными во многих видах спорта: акроба-
тике [3], гимнастике [8, 9], в спортивной борьбе [4,
5, 13], баскетболе [12 и др.].  Этими и другими ра-
ботами установлено значительное влияние вестибу-
лярной сенсорной системы как на совершенствова-
ние технического мастерства, так и на уровень
развития двигательных качеств.

Однако в футболе этот вопрос изучен недо-
статочно, хотя в этом виде спорта он имеет принци-
пиальное значение, так как футболистам в процессе
игры приходится сохранять равновесие в сложных
ситуациях, совершать рывки, ускорения, внезапные
остановки, резкие повороты, вращения, падения с
мячом и без мяча, что требует большой устойчивос-
ти  вестибулярной сенсорной системы. Следует так-
же учитывать то, что вестибулярная система в тече-
ние всей игры получает значительную нагрузку,
которая характеризуется кумуляцией постоянных,
неравномерно чередующихся адекватных раздражи-
телей. При недостаточной устойчивости вестибуляр-
ного аппарата  у игроков отмечаются нарушения
точности передач мяча, удара по воротам, ошибки
при приеме мяча.

В тоже время, большинство  специалистов
футбола не усматривают связи технической и физи-
ческой подготовленности с устойчивостью  вестибу-
лярной сенсорной системы и не уделяют должного
внимания практической реализации этого вопроса.

Исследования, касающиеся значимости ве-
стибулярной сенсорной  системы для игры в фут-
бол и возможности совершенствования ее функций,
проведены лишь А.А. Смирновым [15] на футбо-
листах 8-10 лет, И.В. Сотниковым [16] на группах
футболистов начальной подготовки, А.С. Ровным
[14] на возрастном контингенте 9-17 лет. До насто-
ящего времени отсутствуют такого рода экспери-
ментальные данные относительно квалифициро-
ванных футболистов.

Решение вопроса может быть дополнитель-
ным резервом  совершенствования технического
мастерства и двигательных качеств спортсменов.

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

Формулирование целей работы.
Задача исследования заключается в опреде-

лении взаимосвязи технической и физической под-
готовленности футболистов высокой квалификации
с устойчивостью вестибулярной сенсорной системы.

Организация и методы исследований. Реше-
ние этого вопроса  проводилось на общеподготови-
тельном этапе подготовительного периода трениров-
ки с участием 2-х групп спортсменов эксперименталь-
ной и контрольной в количестве 17 человек в каждой

группе. Средний возраст спортсменов – 21 год. По
спортивной квалификации среди обследуемых спорт-
сменов было:  8 мастеров спорта, 19- кандидатов в
мастера спорта, 17 – спортсменов 1 разряда.

Результаты исследования.
Уровень функциональной устойчивости ве-

стибулярной сенсорной системы определялся вре-
менем удержания статического равновесия при про-
ведении пробы Яроцкого. В основной стойке
проводилось вращение головой (2 вращения в 1с).
До проведения пробы и после не определилась час-
тота сердечных сокращений (ЧСС) и рассчитывал-
ся показатель вестибуловегетативной устойчивости
(ПВВУ) как отношение ЧСС после проведения про-
бы Яроцкого к ЧСС до проведения пробы.

Техническую и физическую подготовлен-
ность футболистов определяли с использованием
батареи тестов отражающих физическую подготов-
ленность (бег 30м, «челночный бег» (7х50м), ком-
бинированный тест (бег 30м с оббеганием стоек,
кувырок, удар по неподвижному мячу, прыжок в
длину с места, пятикратный прыжок, удар по непод-
вижному мячу на точность). Техническая подготов-
ленность с помощью теста «удар по неподвижному
мячу на точность», а также по разнице времени вы-
полнения комбинированного теста и времени про-
бегания 30-ти метров.

Обследование проводилось вначале и кон-
це эксперимента. Спортсмены контрольной группы
тренировались по программе учебно-тренировоч-
ных занятий для спортсменов, специализирующих-
ся в футболе. В программу тренировочных занятий
экспериментальной группы включали выполнение
разработанных нами упражнений для совершенство-
вания функций вестибулярного аппарата.

Данные, полученные в результате педагоги-
ческого эксперимента на спортсменах эксперимен-
тальной группы, представлены в таблице 1.

Общий анализ экспериментальных данных
позволяет сделать заключение о положительных и
достоверных изменениях в исследуемых показателях.

Так, нами анализировалась динамика дви-
гательного качества быстроты с помощью теста
«время бега 30 м». До проведения  эксперимента
среднее время преодоления этой дистанции футбо-
листами экспериментальной группы составляло
4,25±0,02 с. По результатам выполнения этого тес-
та группа была однородна, о чем  свидетельствует
коэффициент  вариации равный  2,57%. В результа-
те использования в системе тренировочных занятий
предложенных нами средств повышения помехоус-
тойчивости вестибулярной сенсорной системы в
конце эксперимента среднее время преодоления
дистанции 30м уменьшилась на 0,184 с а в среднем
по  группе составляло 4,066±0,02 с также при низ-
ком коэффициенте вариации (СV=2,53). Разница
между результатами выполнения теста до и после
проведения   эксперимента показала статическую
достоверность (t=6,57; p<0,01).

Статистическая достоверность в изменени-
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ях результатов тестирования за время проведения
эксперимента нами установлена по результатам те-
ста, отражающего специальную выносливость. Вре-
мя бега 7х50 м до проведения эксперимента в сред-
нем по группе составляло 61,38±0,53 с. После
проведения эксперимента  средний показатель по
группе улучшился на 2,49 с, составляя 58,89±0,15 с.
Разница между полученными показателями харак-
теризовалась высокой степенью достоверности (t
=4,5; p < 0,01).

Скоростно-силовое качество изучалось по
показателям тестов: прыжок в длину с места и пя-
тикратный прыжок. Обращает на себя внимание тот
факт, что одна и та же качественная сторона мотор-
ной деятельности футболистов, измеряемая разны-
ми тестами, за исследуемый  период  не привела к
однозначным результатам. Так изменения, по дан-
ным теста «прыжок в длину с места»  за период эк-
сперимента имели лишь тенденцию к достовернос-
ти прирост составлял 0,15м (t=2,58; p<0,05) . В тоже
время изменения результатов по данным теста «пя-
тикратный прыжок» был достоверным. Исходный
показатель по группе был равен 12,98±0,15м, конеч-
ный – 13,60±0,27м (t=3,64; p<0,01).

Объяснение этому факту кроется, с одной
стороны, в разной технике и сложности выполне-
ния двух тестов, с другой – в разном уровне освое-
ния этих двигательных актов до проведения экспе-
римента: менее освоенный моторный акт показывает
большой прирост в результате тренировки.

Используемый нами «комбинированный
тест» можно рассматривать как показатель уровня
развития специальной скорости, так как он связан с
пробеганием 30-ти метровой дистанции с одновре-

менным выполнением технических действий.
В начале эксперимента время  выполнения

«комбинированного теста» в среднем по группе со-
ставляло 4,84±0,10 с при коэффициенте вариации
равной 2,64 %. В конце эксперимента время выпол-
нения теста сократилось на 0,44с по группе и было
равно в среднем 4,40±0,04с при CV=3.86 %. Разни-
ца во времени выполнения теста до и после экспе-
римента позволяет говорить о достоверности  изме-
нения этого показателя (t=4,4; p<0,01).

 Достоверные изменения нами установлены
и по разнице показателей времени «гладкого» про-
бегания 30м и преодоления того же расстояния с
выполнением технических действий, что можно рас-
сматривать как уровень технической подготовлен-
ности. Этот показатель в начале эксперимента со-
ставлял в среднем по группе 0,59±0,02 с, в конце
эксперимента – 0,48±0,02 с (t=3,9; p<0,01). Такого
рода изменения при указанной степени различий
свидетельствует о повышении технических способ-
ностей спортсменов.

С целью суждения об уровне технической
подготовленности футболистов нами использовал-
ся  также тест «удар по неподвижному мячу на точ-
ность». При оценке показателей  в бальной системе
измерений средний балл по группе  в начале экспе-
римента был равен 3,94±0,08 балла, в конце экспе-
римента 4,40-0,03 балла. И в этом случае установ-
лена статистическая  достоверность в изменениях
результатов этого показателя технической подготов-
ленности спортсменов (t=5,4;p<0,01).

Естественно возникает вопрос – повлиял ли
фактор  дополнительного воздействия на функцио-
нальную устойчивость вестибулярной сенсорной си-

Таблица 1
Показатели физической и технической подготовленности футболистов экспериментальной группы в

начале и конце эксперимента
Время проведення тестирования 

начало эксперимента конец эксперимента № 
п/п 

Исследуемые 
показатели 

Х δ m CV Х δ m CV 

 
P,t 

1 Бег 30м, с 4,25 0,11 0,02 2,57 4,066 0,06 0,02 2,53 P<0,01 
6,57 

2 Бег 7х50 м, с 61,38 2,14 0,53 3,49 58,89 2,45 0,15 4,16 P<0,01 
4,52 

3 
 

Прыжок в длину с 
места, м 2,51 0,02 0,03 4,66 2,56 0,08 0,05 3,16 P>0,05 

2,58 

4 Пятикратный 
прыжок, м 12,98 0,57 0,15 4,39 13,60 0,27 0,08 2,1 P<0,01 

5,02 

5 Комбинированный 
тест, с 4,84 0,12 0,10 2,64 4,40 0,16 0,04 3,86 P<0,01 

4,4 

6 

Разница между 
временем 
выполнения 

комплексного теста 
и бега на 30 м, с 

0,59 0,02 0,02 3,38 0,48 0,22 0,02 4,16 P<0,01 
3,9 

7 
Удар по 

неподвижному мячу 
на точность, баллы 

3,94 0,56 0,14 14,14 4,40 0,55 0,03 12,6 P<0,05 
3,77 
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стемы, используемый в традиционных тренировоч-
ных занятиях, на положительный и достоверный эф-
фект в изменениях показателей физической и техни-
ческой подготовленности спортсменов или эти
изменения являются только  следствием тренировоч-
ных занятий. Ответом на этот вопрос могут служить
данные, полученные при  исследовании футболистов
контрольной группы, которые тренировались по той
же программе, что и футболисты экспериментальной
группы, но без использования дополнительных воз-
действий на вестибулярную сенсорную систему.

Сравнительная характеристика показателей
физической и технической подготовленности фут-
болистов контрольной группы в начале и конце экс-
перимента представлена в таблице 2.

При общем анализе экспериментального
материала четко прослеживается положительная
направленность изменений всех исследуемых пока-
зателей. Однако, установленная их положительная
динамика имела лишь тенденцию к достоверности
полученных результатов.

Так, показатель двигательного качества бы-
строты, выражающийся во времени бега 30м, улуч-
шился на 0,07с (4,27±0,03с до начала эксперимента
и 4,20±0,01 – в конце эксперимента) при t=1,75;
p>0,05.

Меньшая степень изменений установлена
по данным скоростной выносливости. Время выпол-
нения теста 7х50м с 60,54±0,45с до эксперимента
уменьшилось до 59,49±0,1с (на 1,05с при t=1,32;
p>0,05).

Несколько большие изменения отмечены по
результатам уровня развития скоростно-силовых
качеств по показателям двух  тестов. Средние дан-
ные по группе в прыжке в длину с места в начале
эксперимента составляли 2,49±0,04 м, в конце экс-

перимента – 2,59±0,2 м. Результат улучшился на 0,10
м при t=2,27; p>0,01. Достижения по тесту «пяти-
кратный прыжок» были близки к статистической
достоверности. Прирост этого показателя составлял
0,1м при t=2,25; p<0,01.

По данным изменений показателей выпол-
нения комбинированного теста также отмечается
выраженная тенденция к достоверности за период
эксперимента. Время прохождения этой дистанции
30м с выполнением технических действий до про-
ведения эксперимента было равно 4,87±0,08 с, в
конце эксперимента – 4,60±0,09 с (время выполне-
ния теста улучшилось на 0,27 с) t=2,25; p<0,01).

Выраженным показателем технической под-
готовленности спортсменов можно считать разни-
цу между временем пробегания   дистанции 30м и
той же дистанции с выполнением технических дей-
ствий. В нашем случае разница  в среднем по груп-
пе составляла 0,60±0,08 с в начале эксперимента и
0,40±0,06 с в конце эксперимента (t=2,0; p<0,01).

Как отмечалось ранее, о степени изменений
технической подготовленности спортсменов за пе-
риод эксперимента мы судили и по данным теста
«удар по неподвижному мячу на точность».

В начале эксперимента средний балл по
группе был равен 4,05±0,18, в конце эксперимента
– 4,23±0,17 балла. Разница составляла 0,18 балла при
t=1,69 и p>0.05.  В данном случае, хотя и отмечены
положительные изменения по результатам теста, но
они далеки от достоверности.

С целью заключения о результатах прове-
денного эксперимента приводим  обобщающие дан-
ные  (табл. 3), из которых следует преимуществен-
ный эффект использования предложенных нами
средств и методов повышения  функциональной ус-
тойчивости вестибулярной сенсорной системы в

Время  проведення тестирования  
начало эксперимента  конец эксперимента № 

п/п 
Исследуемые 
показатели 

Х δ m CV Х δ m CV 

 
P,t 

1 Бег 30м, с 4,27 0,14 0,03 3,20 4,20 0,11 0,01 2,56 P>0,05 
1,75 

2 Бег 7х50 м, с 60,54 1,75 0,45 2,89 59,49 1,92 0,70 3,18 P>0,05 
1,26 

3 
 

Прыжок в длину с 
места, м 2,49 0,13 0,04 5,03 2,59 0,08 0,02 3,18 P>0,05 

2,27 

4 Прыжок пятикратный, 
м 13,12 0,52 0,02 3,95 13,22 0,59 0,03 2,77 P>0,01 

2,7 

5 Комбинированный 
тест, с 4,87 0,22 0,08 4,51 4,60 0,06 0,09 4,06 P>0,05 

2,25 

6 

Разница между 
временем выполнения 
комплексного теста и 
бега на 30 м, с 

0,60 0,02 0,08 13,97 0,40 0,09 0,06 6,27 P>0,05 
2,0 

7 Удар по неподвижному мячу на точность, баллы 4,05 0,56 0,08 13,76 4,23 0,56 0,07 13,17 P>0,05 
1,69 

 

Таблица 2
Показатели физической и технической подготовленности футболистов контрольной группы в начале и

конце эксперимента
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тренировочных занятиях  футболистов, что вырази-
лось в большем проценте повышения показателей
физической и технической подготовленности  спорт-
сменов экспериментальной группы и их статисти-
ческой достоверности.

Выводы.
Таким образом, экспериментально установ-

лено положительное влияние  использования  в сис-
теме тренировочных занятий разработанных нами
комплексов физических упражнений, направленных
на  повышение функциональной устойчивости вес-
тибулярной сенсорной системы и через нее на со-
вершенствование физической и технической подго-
товленности квалифицированных футболистов, что
подтверждается достоверными изменениями резуль-
татов тестов в экспериментальной группе и тенден-
цией к достоверности изменений у спортсменов кон-
трольной группы.

В системе  тренировочных занятий  квали-
фицированных футболистов, следует использовать
средства и методы повышения функциональной ус-
тойчивости вестибулярной сенсорной системы как
фактор дополнительного совершенствования техни-
ческой и физической подготовленности спортсменов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
взаимосвязи уровня устойчивости вестибулярной сен-
сорной системы с технической и физической подго-
товленностью квалифицированных футболистов.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІВАНА СЕМЕНОВИЧА ОРЛАЯ У СФЕРІ

МЕДИЦИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII СТОЛІТТЯ
Доброскок І.І.

ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди»

Анотація. В даній статті проведено аналіз організацій-
но-наукового (початкового) періоду діяльності І.С. Ор-
лая у Російській імперії, що дозволяє через призму са-
мореалізації вченого в умовах нової батьківщини,
акцентувати на універсальності та необхідності широ-
кої ерудиції, енциклопедичності знань, активної гро-
мадської позиції у процесі професійного становлення
особистості в умовах трансформації в сучасній системі
освіти України.
Ключові слова: організаційно-наукова діяльність, ме-
дична освіта, медична діяльність.
Аннотация. Доброскок И.И. Организационно-педагоги-
ческая деятельность Ивана Семеновича Орлая в облас-
ти медицины в конце XVIII столетия. В данной статье
проведен анализ организационно - научного (начально-
го) периода деятельности И.С.Орлая в Российской  им-
перии, что позволяет  сквозь призму самореализации
ученого в условиях новой  родины сделать акцент на
универсальности на необходимости широкой эрудиции,
энциклопедичности знаний, активной  гражданской
позиции в процессе профессионального становления
личности в условиях трансформации в современной
системе образования в  Украине.
Ключевые слова: организационно-научная деятель-
ность, медицинское образование, медицинская деятель-
ность.
Annotation. Dobroskok I.I. Orlaja’s I.S. Organizational -
pedagogical activity in the field of medicine at the end of
XVIII century. In given article the analysis organizational -
the scientific (initial) period of activity of I.S.Orlaja in
Russian empire. Through a prism of self-realization of the
scientist in conditions of the new native land the accent on
universality, necessity of wide erudition, knowledge, an
active civic stand is made. Process of professional becoming
of the person in conditions of transformation in a modern
education system in Ukraine is considered.
Key words: organizational - scientific activity, medical
education, medical activity.

Вступ
Громадський діяч, просвітник, медик, тала-

новитий педагог І.С. Орлай є яскравим представни-
ком прогресивної думки кінця XVIII - початку XIX
століття. вихідець із Карпатської України, який праг-
нув знайти „в России поле деятельности для приме-
нения своих творческих задач” [10].

У 90-х роках XVIII ст. Іван Семенович Ор-
лай займався проблемами розвитку, удосконалення
змісту медичної освіти і науки, поширенням та по-
пуляризацією наукових знань про навколишній світ,
чим здобув визнання не тільки на батьківщині, а й
за кордоном.

Звернення саме до початкового етапу діяль-
ності І.С. Орлая у Російській імперії дозволяє через
призму самореалізації вченого в умовах нової бать-
ківщини, акцентувати на універсальності та значенні
широкої ерудиції, енциклопедичності знань, актив-
ної громадської позиції у процесі професійного ста-
новлення особистості в умовах трансформації в су-
часній системі освіти України.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є історичний

аналіз початкового етапу діяльності І.С.Орлая у
Російській імперії у  сфері медицини наприкінці
XVIII століття.

Поставлена мета передбачає виконання та-
ких завдань: з’ясувати стан досліджуваної пробле-
ми в педагогічній теорії та історії.

Результати дослідження.
Медична кар’єра відомого вченого розпо-

чалася із Санкт-Петербургського медико-хірургічно-
го училища. У його послужному списку з’явився
запис: „Бывши в римско-императорской службе в
Велико-Карловской высших наук гимназии профес-
сором словесных наук, вступил в российско-импе-
раторскую службу медицины студентом в Санкт-
Петербургское медико-хирургическое училище 8
мая 1792 года»[4].

Маємо вказати, що, приїхавши до Росії,
І.С.Орлай уже мав середню освіту, пройшовши всі
ступені австрійської системи „Ratio educationis”, яка
на той час вважалася найпрогресивнішою у Європі.
Закінчив у 1785 році Ужгородську гімназію, 1787 р.
склав іспити до Велико-Варадської академії, де вив-
чав протягом року ще й логіку, математику, історію, у
1788 році вступив до Львівського університету на
філософський факультет, де слухав „курсы матема-
тики, физики, технологии, естественной истории,
всеобщей истории, философии и немецкой словес-
ности” І.Земанчика, П.Лодія [7;309] (відомо, що з 1
листопада 1787 року на філософському та богословсь-
кому факультетах було дозволено викладати руською
мовою), лекції відомих професорів Кодеша, Марти-
новича, Ценмарка, Гани, Уреха, Гільденбрандта,
Вольфштейна та ін., які сприяли розвиткові світової
наукової думки. Володів російською, угорською,
німецькою, румунською, латинською, грецькою, вив-
чав єврейську, халдейську, древні мови.
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Аналізуючи такий кар’єрний парадокс, має-
мо зазначити, що на науковий і творчий шлях вче-
ного великою мірою вплинули зміни у суспільно-
політичному та соціально-економічному житті як
Російської так і Австро-Угорської імперій на зламі
XVIII - XIX століть.

Загальна ситуація національного, культур-
ного, духовного гніту, яка склалася в Австрії в кінці
XVIII ст., ігнорування представників інонаціональ-
них груп та  представників  православ’я; без-
просвітність у розвиткові кар’єри призводили до
того, що вчені змушені були шукати поля для реалі-
зації своїх талантів і потреб на чужині. Міграція
”умів”з України й в Україну в досліджуваний пері-
од набрала чималого розмаху. Відомо, що наприкінці
XVIII - початку XIX ст. чимало з них здобували знан-
ня у Львівському університеті, а в пошуках можли-
востей їхнього застосування виїздили в Україну і
Росію. Українці Закарпатського краю з болем скар-
жилися на відсутність у рідній землі умов для нау-
кової діяльності. У 1803 р. І.С. Орлай зауважував:
“...греко-католический закон в австрийских облас-
тях препятствует отличению талантов”. Син В. Ку-
кольника, Нестор, ще відвертіше нарікав: “Карпа-
тороссу и униату не представлялось никаких средств
проложить себе в Венгрии или Австрии почетную
дорогу” [10, 38-49].

Здійснений аналіз виявив, що за рядом об-
’єктивних і суб’єктивних причин, спроби вченого
влаштуватися на світську службу завершилися по-
вним провалом і змусили зробити висновок про те,
що „в австрийской службе по предубеждению като-
ликов и по другим политическим причинам”[10, 343]
успішну кар’єру зробити йому неможливо. Відомості
про Росію як найближчу країну, де існує реальна мож-
ливість самореалізації, поєднання інших факторів
сприяли остаточному рішенню про переїзд до Росії.

Таким чином, можемо констатувати, що при
переїзді до Росії, І.С. Орлай виступив вихованцем
самобутньої Закарпатської етнопедагогічної систе-
ми, побудованої на принципах гуманізму, толерант-
ності, віротерпимості, в якій збережені впродовж
багатьох століть народні звичаї і традиції, носієм
європейської освіти і культури.

На початку 1791 року І. Орлай виїхав до
Відня, а звідти до Петербургу, де склав іспити до
Олександрійської семінарії. Пізніше як здібного
учня його було переведено у медико-хірургічне учи-
лище, основними завданнями якого передбачало-
ся: 1. „Удобнейшее снабжение на будущее время
морских и сухопутных войск, губерний и прочих
мест потребными медицинскими чинами”; 2. „За-
вести в хирургических школах новоизбранный спо-
соб учения и даже „доводить в докторскую сте-
пень”, доставляя таковым посредством природных
российских докторов для занятия мест, званию их
соответствующих” [11].

На той час в училищі існували чотири ка-
федри: кафедра анатомії, фізіології і хірургії, кафедра
патології і терапії, кафедра ботаніки і хімії, кафедра

акушерства, жіночих та дитячих хвороб. Викладали
на кафедрах відомі російські та українські лікарі:
М.М. Тереховський, Ф.Т. Тихорський, Н.К. Кар-
пинський, Г.Ф. Соболевський, Я.О. Саполович та
інші. Згідно з „Правилами об екзаменах” від 1792
року навчання було розраховане на два роки, а про-
тягом інших двох років „подлекаря проходили прак-
тику в госпиталях”. Навчання тривало 5-7 років.

По закінченню навчального закладу, 14
лютого 1793 року І. Орлай достроково склав іспити
і отримав диплом лікаря, йому було запропоновано
місце в С-Петербурзькому генеральному сухопутно-
му шпиталі і призначено помічником вченого сек-
ретаря Медичної Колегії. Працюючи з повною відда-
чею сил, І.Орлай прагнув як найповніше розкрити
свої організаторські, творчі можливості та здібності.

Проведене дослідження дає підстави ствер-
джувати, що навчання, спілкування з передовими на
той час викладачами стало важливим для формуван-
ня світогляду майбутнього вченого, сприяло розвит-
ку почуття патріотизму, вимогливості до себе, прин-
циповості, відданості ідеалам.

У цей період, І.С. Орлай, сумлінно викону-
ючи свої прямі обов’язки, приводить до порядку
книги, журнали, рукописи, атласи та інші видання
медико-хірургічної бібліотеки. З усією старанністю
систематизує матеріали та експонати анатомічного
та фізіологічного кабінетів. Разом з тим, молодий
лікар багато часу і сил віддає ще одній важливій
справі - мова йде про підготовку до друку першого
випуску „Записок русских врачей”, які вийшли в
1800 році під назвою „Observationis mediko-
chirurgorum Rutheni Imperii, collectae ett in ordinen
radactae a J. J. Wien consillario status, imperiali collegio
medika ab epistolis sodali edusdem emerito...”. Не див-
лячись на те, що Записки були видані від імені вче-
ного секретаря колегії І.І.Вієна, основну роботу,
пов’язану з перекладами латинською мовою та їх
редагуванням, зробив І.С. Орлай.

Окрім значних зусиль, яких вимагала ця
праця, вчений мав також чудову можливість актив-
но займатися самоосвітою. Цьому сприяв його обо-
в’язок ретельно слідкувати і доповідати про все но-
винки у медичній науці. Систематична робота у
бібліотеці для вченого приносила неабиякі плоди,
що давало змогу йому використовувати здобуті знан-
ня у власній науковій та практичній діяльності. Нат-
хненна повсякденна праця, творче самоудосконален-
ня,  величезне прагнення зреалізувати себе
наповнювали змістом людське буття, і сприяли ди-
наміці його особистісного зростання.

Влітку 1794 року Медична Колегія відря-
дила І.С.Орлая на три роки до Австрії як державно-
го стипендіата „для усовершенствования себя в ме-
дико-хирургических науках”[7], де у Відні він
відвідував Вищу хірургічну школу „Йозефінум” [10].
У липні 1797 року, повернувшись із відрядження,
він зайняв посаду помічника вченого секретаря
Медичної Колегії.

Дослідженням виявлено, що Орлай тісно
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співпрацював з науковими товариствами [7;9]. 3а
видатні заслуги у розвитку науки, поширенні при-
родничонаукових знань, 1804 року І.С.Орлая було
прийнято членом Московського фізико-медичного
товариства - „Общества соревнования врачебных и
физических наук”, у 1805 році–членом Альтенбур-
гського ботанічного товариства (Німеччина).

Результатом багаторічної наполегливої на-
укової діяльності стало присвоєння у 1821 році І.С.
Орлаю звання члена Медичного товариства при
Віленському університеті „..из уважения отличных
его в медицине сведений” [8].

Активна організаторська діяльність І.С.
Орлая поєднувалася з практичними дослідженнями
в медицині. Він написав та опублікував кілька нау-
кових робіт, які сприяли розвитку медичної теорії і
практики. Проявляючи живий інтерес до пошире-
них на той час захворювань, таких як тиф, віспа
тощо, які лютували в країні, практично намагався
знайти і дослідити засоби боротьби з ними.

Відомо, що з 1805 року І.С. Орлай співпра-
цював з І.В. Вілліє. Їх співпраця знайшла своє відоб-
раження у науковій роботі „о желтой горячке” [5],
яка викликала неабиякий інтерес у медичних колах
того часу і позитивно впливала на вирішення про-
блеми лікування від названої хвороби.

З-під пера вченого з’явилися роботи, при-
свячені боротьбі з віспою, раком, ревматичною епі-
лепсією, річковою губкою та іншими захворюван-
нями: „Врачебные наблюдения профессора
Орлаяна”, „Врачебные наблюдения штаб-лекаря
Орлая де Кобри” [5] та ін.

3 березня 1805 року І.С. Орлай став по-
мічником лейб-хірурга І. Вілліє. Влітку 1806 року у
Кенінгсбергському університеті І. Орлаю було при-
своєно звання магістра вільних наук і доктора філо-
софії за „ученые сочинения и много различные в
ученом свете заслуги” [7;8]. Без сумніву, це був не-
пересічний вчений, який володів цілісними спеціаль-
ними знаннями, широким світоглядом, своєю робо-
тою сприяв прогресу медичних знань, відомостей
про навколишній світ. Багатий досвід лікаря успіш-
но поєднувався з прагненням до все ширшого ос-
воєння нових таємниць в медицині і поширення відо-
мостей про них. Аналіз архівних документів,
наукових публікацій дає можливість зазначити, що
І.С.Орлай захистив дисертацію на звання доктора
медицини та хірургії.Захист докторської дисертації
на тему „История, содержания и требование к уче-
нию о лечебных свойствах природы” відбувся у Дер-
птському університеті. Вона була присвячена Мос-
ковському медико-фізичному товариству і
опублікована в 1807 році.

Результати дослідження дозволяють акцен-
тувати увагу на актуальності в наш час, обраної вче-
ним теми. На основі вивчених джерел, стало відомо,
що праця написана на основі величезної кількості
наукового та літературного матеріалу, а також прак-
тичного досвіду самого автора. У науковій роботі
вчений акцентує увагу на ролі зовнішніх умов навко-

лишнього середовища для життєдіяльності людсько-
го організму і їх значенні. У науковому дослідженні
вченого знаходимо узагальнюючі відомості з фізіо-
логії, а також і патофізіології людини [2].

Дисертація „Історія, зміст і вимоги до вчен-
ня про лікувальні властивості” складалася з вступу і
трьох розділів. У вступі автор відзначав актуальність
вибраної ним теми, формулював основну задачу, яка
вирішувала питання впливу зовнішнього середови-
ща на життєдіяльність людського організму: „..
більшість лікарів, здається, дуже часто довіряє тільки
обанливій майстерності й ремеслу, забуваючи й
відкидаючи повністю ту користь, яку приносить і
надає природа”[11].

В першому розділі автор дає характеристи-
ку 215 творів російських та іноземних авторів, які
мали відношення до даної проблеми, зокрема робо-
ти Г.Галліра та А. Гумбольдта. У другому розділі
подано аналіз фізіологічних та патологічних про-
цесів в організмі людини, обґрунтовано специфіку
розвитку хвороб під впливом зовнішніх умов. Третій
розділ - це підсумок вчення про лікарські власти-
вості природи у вигляді шести тез.

Слід зазначити, що своєю науковою робо-
тою І.С. Орлай продовжував розвивати відому нау-
кову традицію у сфері медицини, основоположни-
ком якої був С.Г. Зибелін (1735 - 1802), який
працював в області терапії, дитячих хвороб і гігієни,
доводив необхідність розширення знань не тільки
про людський організм, а й про вплив зовнішнього
середовища на людину [3].

Результатом невтомної дослідницької праці
І. Орлая з доктором Ф.О.Русконі та студентом Ме-
дико-хірургічної академії Д.К. Тарасовим стала
оновлена Російська військово-польова „фармакопея”
- збірник стандартів та положень, які нормували
якість лікарських засобів - видана латинською мо-
вою під редакцією Я.В. Вілліє. Блискуче володіння
латинською мовою, використання всього обсягу на-
укової інформації, абсолютне розуміння предмету,
а також беззаперечний авторитет укладачів, сприяв
успіху цієї наукової роботи серед російських ме-
диків. Російська військово-польова „фармакопея”  з
1808 по 1840 рік витримала чотири перевидання.

Багата наукова діяльність, активна участь у
підготовці науково-довідникових видань, талант
блискучого організатора сприяли тому, що І.С. Ор-
лаю було доручено провідну роль у комітеті по ство-
ренню та розповсюдженню періодичного медично-
го журналу. Протягом 1811 - 1814 років Орлай був
керівником «Всеобщего журнала врачебной науки»
- першого медичного журналу в Росії. Відомо, що у
1792 році Медична колегія видавала журнал : „С.-
Петербургские врачебные ведомости”, але існував
він всього один рік, а тому постійно відчувалась
необхідність видання спеціального медичного жур-
налу: „Издание такового журнала в России, где пред-
ставляется врачам всем пространное поле для ис-
следований и новых открытий принесло бы, без
сомнения, большую пользу для усовершенствования
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сей важной части в нашем Отечестве” - зазначалось
у матеріалах конференції Медико-хірургічної ака-
демії 1810 році [4]. Багато сили віддавав вчений та-
кож добору матеріалів, які повинні були відповіда-
ти раніше розробленому і затвердженому плану
видання, коректорській роботі, організації підпис-
ки. Особливий комітет, відповідальний за видання
журналу, працював з великим напруженням - у 1811
році було проведено 58 засідань[4]. Заявки на жур-
нал надходили від медичної експедиції, морського
кадетського корпусу, Новгородської вітрильної фаб-
рики, від лікарів з морських портів Росії - Петер-
бурга, Конштадта, Свеаборга, Ревеля, Архангельсь-
ка , Риги,  Астрахані від лікарів Азовської та
Чорноморської флотилії [10]. Всі ці факти черговий
раз підтверджують високий професійний рівень на-
укової діяльності І.С.Орлая як засновника та орган-
ізатора цього видання.

Основними завданнями, які були опубліко-
вані у першому номері журналу, визначено збирати,
аналізувати і представляти до обговорення спец-
іалістів замітки та спостереження, медичні твори,
повідомлення про відкриття і винаходи, інформацію
про діяльність медичних установ у Російській імперії
тощо” [1].

У цей період були опубліковані: створене на
основі історичних записів „Краткое обозрение вра-
чебной науки в России с древних до нынешних вре-
мен” В.Джунковського [1], „Обозрение медико-хирур-
гической словесности в 1805 году” [1], стаття І. Буша
„О нынешнем состоянии хирургии в иностранных
европейских государствах и в России” [1], які були
вагомим внеском у медичну науку того часу і стали
доступними для широкого кола читачів завдяки са-
мовідданій праці нашого співвітчизника – І. Орлая.

Працюючи на поприщі медицини, займав-
ся популяризацією знань про вплив навколишнього
середовища на організм людини, про здоровий
спосіб життя, звертав увагу на необхідність поши-
рення знань про засоби народної медицини та їх
використання.

У процесі дослідження виявлено, що вче-
ний, пізніше, працюючи директором навчалних зак-
ладів у Ніжині та Одесі, активно застосовував ґрун-
товні фахові знання медика-науковця, лікаря-прак-
тика при організації навчально-виховного процесу
у закладах, створенні кабінетів і наочності в них,
розробці рекомендацій для вчителів та батьків щодо
підвищення ефективності навчання, дотримання
гігієни й оздоровлення дітей.

Висновки.
Отже, проаналізувавши початковий період

діяльності І.С.Орлая у сфері медицини наприкінці
XVIII століття доходимо висновку, що глибокі енцик-
лопедичні знання, свобода мислення, демократизм
духу сприяли розвиткові прогресивного характеру,
критичності та конструктивності теоретичних ідей,
гуманістичного та раціоналістичного підходів, у син-
тезі з різноманітними факторами суспільного, соц-
іального, навчального, наукового, професійного се-

редовища, за безпосереднього знайомства з передо-
вими вченими-просвітниками, філософською про-
світницькою ідеологією стали основними складови-
ми у формуванні і розвитку професіоналізму вченого.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших аспектів діяльності
Івана Семеновича Орлая.
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ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
УЧНІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ
Жукотинський К.К.

Чернівецький  національний
університет  імені Ю.Федьковича

Анотація. Формування фізичної культури учнів визна-
чалося вимогами: своєчасного та раціонального плану-
вання навчально-виховного процесу; задоволення інте-
ресу до активної рухової  діяльності засобами
фізкультурно-спортивної роботи; забезпечення фізкуль-
турно-спортивної орієнтації; застосування адекватних
засобів і методів вирішення навчально-тренувальних і
виховних завдань; співвідношення цілої частини під час
опанування фізкультурно-спортивною технікою, пове-
дінкою у процесі фізкультурно-спортивної роботи; дот-
римання раціональності і послідовності у проведенні
навчально-виховного процесу з учнями; виявлення по-
милок у вирішенні учнями критичних ситуацій під час
фізкультурно-спортивної роботи; навчання виконанню
улюблених вправ, прийомів у поєднанні із вдосконален-
ням рухових якостей; проведення навчання техніки і
тактики виконання фізичних вправ; забезпечення без-
перервного контролю і самоконтролю за результатами
навчально-виховного процесу.
Ключові слова: школа, фізична культура, учень.
Аннотация. Жукотинский К.К. Формирование физичес-
кой культуры учеников во внешкольных учебных заве-
дениях. Формирование физической культуры учеников
определялось требованиями: своевременного и рацио-
нального планирования учебно-воспитательного про-
цесса; удовлетворение интереса к активной двигатель-
ной деятельности средствами физкультурно-спортивной
работы; обеспечение физкультурно-спортивной ориен-
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тации; применение адекватных средств и методов ре-
шения учебно-тренировочных и воспитательных задач;
соотношение целой части во время овладения физкуль-
турно-спортивной техникой, поведением в процессе
физкультурно-спортивной работы; соблюдение рацио-
нальности и последовательности в проведении учебно-
воспитательного процесса с учениками; выявление
ошибок в решении учениками критических ситуаций
во время физкультурно-спортивной работы; обучение
выполнению любимых упражнений, приемов в объеди-
нении с усовершенствованием двигательных качеств;
проведение обучения технике и тактике выполнения фи-
зических упражнений; обеспечение беспрерывного кон-
троля и самоконтроля по результатам учебно-воспита-
тельного процесса.
Ключевые слова: школа, физическая культура, ученик.
Annotation. Zhukotinskiy K.K. Formation of physical
training of pupils in out-of-school educational institutions.
Formation of physical training of pupils was defined by
requirements: duly and rational planning of teaching and
educational process; satisfaction of interest to active
impellent activity by means of sports work; maintenance
of sports orientation; application of adequate means and
methods of the decision of training and educational
problems; a parity of the whole part during mastering by
sports technics, behaviour during sports work; observance
of rationality and sequence in carrying out of teaching and
educational process with pupils; revealing of mistakes in
the decision pupils of critical situations during sports work;
training to performance of favourite exercises, receptions
in association with improvement of impellent qualities;
carrying out of training to technics and tactics of
performance of physical exercises; maintenance of the
continuous control and self-checking by results of teaching
and educational process.
Key words: school, physical training, pupil.

Вступ.
Актуальність роботи засвідчує, що демок-

ратизація суспільства і гуманізація виховання акту-
алізували проблему взаємозв’язку формування
фізичної культури та умов, в яких вона здійснюєть-
ся. Дестабілізація суспільного життя і неможливість
швидкої зміни кризових процесів зумовлюють не-
обхідність пошуку способів посилення виховання
шляхом корегування самовідчуття особистості в
колективі та відносин всередині найближчого мікро-
оточення. Ефективність виховних впливів значною
мірою залежить від стану макроколективу: чим
інтенсивніший його розвиток, вище мораль і зви-
чаї, тим більш упевнено нові покоління вступають у
життя, поєднуючи колективні та індивідуальні інте-
реси (Н.Бібік, Б.Ведмеденко, К.Дуркін, О.Савченко),
тим сприятливішими є умови для формування фізич-
ної культури особистості. З огляду на це, створення
і розвиток системи формування фізичної культури
учнів, досягнення ефективності її діяльності, вима-
гає оптимізації умов розвитку зростаючої особис-
тості в мікрооточенні.

Формування фізичної культури учнів у про-
цесі фізкультурно-спортивної роботи передбачає ре-
алізацію активної особистісної позиції, усвідомлен-
ня власного статусу.  Умовою і  результатом
формування фізичної культури особистості є на-
явність засобів спілкування, поведінки і діяльності,
які колектив визнає і підтримує. Тому вироблення на-

укових принципів формування фізичної культури
учнів є важливим завданням сьогодення. Окремі ас-
пекти цієї проблеми досліджували Г.Арзютов, В.А-
реф’єв, І.Бондаренко, О.Борисенко, Ю.Компанієць,
С.Кулик, Ю.Похоленчук, Т.Ротерс, А.Сущенко,
Г.Шевченко та ін.

Водночас стан справ у сфері оздоровлення
учнів залишається незадовільним. У країні збері-
гається тенденція до погіршення стану здоров’я уч-
нівської молоді, що зумовлено негативними факто-
рами соціального, економічного та психоемоційного
характеру. Вплив постійнодіючих факторів ризику,
в тому числі стресових перевантажень, зокрема у
шкільному віці, призводить до порушення механіз-
му саморегуляції фізіологічних функцій, розвитку в
учнів низки хронічних захворювань. На цьому тлі
практично не вивченими залишаються питання фор-
мування фізичної культури учнів позашкільних на-
вчальних закладів спортивного спрямування – важ-
ливого інституту не лише фізичного,  а  й
інтелектуального розвитку.  Актуальність проблеми
і її недостатня розробка зумовлюють необхідність
вивчення механізмів і засобів формування фізичної
культури учнів в позашкільних навчальних закладах.

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

Формулювання цілей роботи.
Об’єкт дослідження - процес фізкультурно-

спортивної роботи в позашкільних навчальних зак-
ладах. Предмет дослідження - зміст, форми і мето-
ди формування фізичної культури учнів 8-9 класів.
Мета дослідження: науково обґрунтувати й експе-
риментально перевірити модель технології форму-
вання фізичної культури учнів 8-9 класів у процесі
фізкультурно-спортивної роботи в позашкільних
навчальних закладах.

Для перевірки сформульованої гіпотези
були визначені такі завдання: вивчити стан розв’я-
зання досліджуваної проблеми в педагогічній теорії
та практиці; вивчити передумови формування фізич-
ної культури учнів на різних етапах розвитку сусп-
ільства; визначити рівні, спрогнозувати і обґрунту-
вати теоретичні  засади формування фізичної
культури учнів 8-9 класів у процесі фізкультурно-
спортивної роботи в позашкільних навчальних зак-
ладах; розробити оптимальну проектно-модульну
структуру, моделі узгодження параметрів, реалізації
потреб учня в тренувальній діяльності, алгоритм
процесу формування фізичної культури, модель
сходження учня до спортивної майстерності; експе-
риментально перевірити дієвість різних форм і ме-
тодів формування фізичної культури учнів 8-9 класів
у процесі фізкультурно-спортивної роботи в позаш-
кільних навчальних закладах; розробити рекомен-
дації для тренерів щодо впровадження результатів
дослідження у практику роботи позашкільних на-
вчальних закладів.

Для розв’язання визначених завдань вико-
ристовувався комплекс взаємопов’язаних методів
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дослідження. Теоретичні методи (вивчення філо-
софської, психологічної та педагогічної літератури
з досліджуваної проблеми, аналіз, синтез, узагаль-
нення і систематизація теоретичних та експеримен-
тальних даних, моделювання, порівняння, прогно-
зування) застосовувалися для визначення гіпотези,
мети та завдань дослідження. Практичні методи (ан-
кетування, інтерв’ю, бесіди, спостереження, тесту-
вання, ранжування, створення і розв’язання про-
блемних ситуацій,  педагогічний експеримент
(констатуючий і формуючий), статистична обробка
одержаних результатів, проективні методики засто-
совувалися для одержання фактичних даних щодо
стану досліджуваної проблеми в практиці та оброб-
ки проміжних і кінцевого зрізу після проведення
дослідно-експериментальної роботи.

Організація дослідження здійснювалося
протягом 2001-2005 років і передбачало  кілька
етапів: І етап (2001-2002 рік) - опрацювання філо-
софської, педагогічної, психологічної та науково-
методичної літератури з метою розробки концепту-
альних підходів та методів дослідження, вивчення
шляхів розв’язання проблеми в сучасній практиці:
визначення об’єкта, предмета, мети і завдань дослі-
дження; проведення констатуючого етапу експери-
менту, обробка й узагальнення його результатів. ІІ
етап (2003-2004 роки) - розробка програми і мето-
дики формуючого етапу науково-дослідної роботи,
визначення та експериментальна перевірка впровад-
ження авторської методики у навчально-виховний
процес позашкільних навчальних закладів; прове-
дення проміжних зрізів; корегування експеримен-
тальних матеріалів. ІІІ етап (2004-2005 роки) - уза-
гальнення кінцевих результатів науково-дослідної
роботи, формулювання висновків, літературне офор-
млення  дисертації.

Експериментальна база дослідження. Ос-
новні дослідження проводились на базі позашкіль-
них навчальних закладів Чернівецької області, міст
Чернівці, Заставна, Кіцмань, Сторожинець, Хотин,
Вижниця, Кельменці і охоплювало, на всіх його ета-
пах, 1520 учнів 8-9 класів.

Результати дослідження.
Констатуючий етап дослідно-експеримен-

тальної роботи проводився протягом 2001-2002 рр.
в позашкільних навчальних закладах спортивного
профілю Чернівецької області й охоплював 1520
спортсменів, 212 тренерів, 96 учителів фізичної
культури загальноосвітніх навчальних закладів.
Нами було проаналізовано 145 тренувальних занять,
68 спортивних змагань, 73 виховні заходи. Аналізу-
ючи плани роботи 164 тренерів-викладачів, ми вста-
новили, що в цих документах не завжди досконало і
всебічно відображені питання формування фізичної
культури учнів. Так, лише у 52,4% з них були чітко
сплановані розділи виховної роботи, зорієнтовані на
формування фізичної культури в учнів ПНЗ (відвіду-
вання спортивних музеїв, виставок у місцях прове-
дення спортивних змагань, зустрічі з кращими
спортсменами Буковини,  участь у підготовці

спортивного табору «Буковинка» до літнього сезо-
ну та ін.). 27,8% тренерів записали в планах: «Скла-
сти план виховної роботи з учнями початкової підго-
товки»; розробити план бесіди «Режим тренувальних
занять», «Провести індивідуальні зустрічі з батька-
ми, обговорити із спортсменами-початківцями пи-
тання перших спортивних виступів на змаганнях».
У деяких планах роботи (19,8%) знайшли відобра-
ження індивідуальні бесіди з учнями та знайомство
з новими членами спортивної секції.

З метою встановлення рівня професійної
підготовленості тренерів до роботи з формування
фізичної культури учнів вивчалися методи і прийо-
ми, які вони найчастіше застосовують у своїй ро-
боті з учнями старшого шкільного віку. Відповіді,
одержані на запитання: «Яким методам і прийомам
Ви надаєте перевагу в роботі з формування фізич-
ної культури учнів?» показали, що з 212 тренерів на
перше місце (87,5%) поставили такі: вправляння,
тренування, творчі завдання, пов’язані з руховою
активністю, змагання. Друге місце (8,5%) посіли
методи гальмування негативних дій (самоконтроль,
контроль, режим діяльності, обмін досвідом, рівнян-
ня на кращий зразок, покарання), третє (2,5%) -
інформаційно-теоретичні методи (інструкція, бесіда,
переконування), четверте (1,5%) - методи стимулю-
вання позитивних дій. Аналіз одержаної за цим на-
прямком діагностичної інформації дозволив зроби-
ти висновок про те, що тренери-педагоги
недооцінюють вплив на формування фізичної куль-
тури активних методів.

У процесі констатуючого етапу експеримен-
ту було проведено рейтинг серед тренерів щодо їхніх
взаємин з учнями. До першої (найбільш доскона-
лої) групи віднесли тих, котрі наділені сильною во-
лею, твердим характером. Такого стилю дотримуєть-
ся при підготовці до державних змагань тренер з
вільної боротьби обласної ДЮСШ О.Гавриш. Його
учень С.Ілащук уже три роки поспіль виходить пе-
реможцем першості України серед юнаків. До дру-
гої групи ми віднесли тренерів, які мають майже всі
позитивні якості першої, окрім однієї - глибокого
розуміння спортивної молодіжної психології у її
розвитку. Все це супроводжується безкінечними
повчаннями, причому «розпікають» винуватця не-
одмінно у присутності колективу учнів. Третя гру-
па тренерів. До неї ми віднесли тих, хто випадково
потрапив у педагогічну діяльність. Їх характерною
рисою є невіра в учнів, грубе втручання у дитячу
душу.

З метою виявлення знань учнів про сутність
формування фізичної культури (ФФК), спортивної
зрілості (СЗ), спортивного визнання (СВ) їм було
запропоновано письмово закінчити такі речення:
Повна і точна відповідь про формування фізичної
культури у процесі фізкультурно-спортивної робо-
ти буде наступною... Спортивну зрілість я розумію
як… Спортивне визнання це – … Узагальнені ре-
зультати за цим напрямком роботи засвідчують, що
повні й точні відповіді про сутність сформованості
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фізичної культури дали від 5 до 9 учнів ПНЗ; не-
повні - від 5 до 8 респондентів; неправильні - від 2
до 6 спортсменів; не змогли дати відповідь 2 особи.
Повні й точні відповіді із визначенням спортивної
зрілості були у 5-7 осіб; неповні - від 6 до 9 осіб;
неправильні - від 2 до 6 спортсменів; не змогли дати
відповіді на це запитання від 1 до 4 респондентів.
Якщо підвести підсумок, то про сутність процесу
формування фізичної культури знають 65,0% юнаків,
не знають - 35,0%; про спортивну зрілість - 67,0%,
не знають - 33,0%; про спортивне визнання - 67,0%,
не знають - 33,0%.

Учням також було запропоновано дати
відповідь на запитання: «Які ви відчуваєте труднощі
у формування фізичної культури до мікро- та макро-
оточення?». Одержані відповіді засвідчили, що най-
більше значення юнаки надають суб’єктивним при-
чинам. Більше половини з них (58,0%) відзначили
невміння спілкуватися і налагоджувати контакти з
ровесниками і старшими людьми, 30,0% - невміння
розподіляти свій час, 9,0% зізналися в недостатній
вимогливості до себе, 7,0% - у слабких здібностях до
занять фізичною культурою, 6,0% - у недостатньому
бажанні підвищувати свої уміння в галузі спорту.
Тільки 16,0% відповіли, що практично не конфлікту-
ють з оточенням, 19,0% - часто вступають у конфлік-
ти, 40,0% - конфліктують час від часу.

Спостерігаючи за учнями, тренер фіксував
вчинкову поведінку, моторну щільність тренувань,
вираз обличчя на тренуваннях і під час змагань, вер-
бальні реакції на невдалий та успішний виступ тощо.
Крім того з’ясовували вміння учнів 8-9 класів орган-
ізовувати однолітків на спортивно-масові заходи.
Хороші вміння виявили 19,4% учнів, частково-хо-
роші - 69,4%, відсутність означених умінь була при-
таманна 11,2%. Щодо залучення до участі в таких
заходах, результати виявилися кращими: постійно
залучаються до участі у спортивно-масових заходах
78,4% учнів, епізодично - 15,6%, уникають їх 7,0%.
Позитивне ставлення до участі в змаганнях висло-
вили 76,7% респондентів, негативне - 23,3%.

Нами було розроблено методику виховної
роботи із учнями ПНЗ, в основу покладено проект-
но-модульну структуру, яка передбачала реалізацію
дванадцяти проектів. Кожний проект містив комп-
лекс заходів, спрямованих на поліпшення формуван-
ня фізичної культури учнів 8-9 класів. Такими про-
ектами було визначено: 1. Діагностика особистості
учня-спортсмена. 2. Старші групи учнів-спорт-
сменів. 3. Центр попереднього прогнозування
здібностей спортсмена-початківця. 4. Різноп-
рофільні факультативи для тренерів. 5. Дослідниць-
кий спортивний центр. 6. Учень-спортсмен року. 7.
Подяка «За успіхи у вихованні спортсменів». 8. Ство-
рення сприятливих умов для формування фізичної
культури учнів у процесі фізкультурно-спортивної
роботи в мікро- та макрооточенні. 9. Турбота про
спортивну зміну. 10. Соціально-педагогічна підтрим-
ка. 11. Комфорт - спортивне довголіття. 12. Волон-
терський рух учнів-спортсменів.

Процес зростання учня позашкільного на-
вчального закладу починається із зацікавленості
конкретним видом фізкультурно-спортивної робо-
ти. Наступне – опанування улюбленим видом
фізкультурно-спортивної роботи, далі учень бажає
знати і уміти більше, ніж дає тренер, починає са-
мостійно вдосконалюватись. Потім наступає гар-
монія знань і умінь з обраного виду фізкультурно-
спортивної роботи, вміння на  високому рівні
проводити самостійні заняття і розвивати свої
здібності, творчий пошук застосувань учнів, знань
і навичок, постійний показ вправ і комбінацій в об-
раному виді фізкультурно-спортивної роботи та
рівні прояву таланту. Рівень прояву інтересу учнем
починається з пробудження любові до конкретно-
го виду фізкультурно-спортивної роботи і завер-
шується абсолютною комфортністю, чистотою
взаємостосунків, визнанням (див. рис. 2).

Генератором зростання майстерності учнів
і всієї системи є тренер. Автором спроектовано орі-
єнтовні моделі тренера: тренер - опорний взірець для
наслідування, тренер – інтелектуал у своєму виді
спорту, тренер – поліглот, тренер – кумир, тренер –
митець, тренер – абсолютний еталон для насліду-
вання, тренер – геній своєї справи. Це допомагає
тренерам усвідомити, що кожна модель певним чи-
ном позначається на вихованні в учнів певних осо-
бистісних характеристик і впливає на їх сходження
до вершин спортивної  майстерності , високої
спортивної зрілості.

Проведені проміжні зрізи в рамках реалі-
зації розроблених проектів і означених напрямків
роботи засвідчили їх позитивний вплив на розвиток
та формування особистості учня, виховання у нього
якостей, необхідних для успішного формування
фізичної культури у мікро- та макрооточенні.

В основу педагогічної технології, яка впро-
ваджувалася нами на формуючому етапі дослідно-
експериментальної роботи було покладено «Модель
Богдана Хмельницького». Її підґрунтям стали припи-
си виховання козаків, які були трансформовані нами
до умов сьогодення. Основною умовою виховання
козацького завзяття є подолання життєвих випробу-
вань, негативних рис: грубості, псевдогордості, роз-
дратованості, несумісності характерів, слабкого здо-
ров’я, ліні, агресивності, страху, тривожності.

У щоденнику самоконтролю розписувала-
ся програма фізичного розвитку на місяць. Тут фіксу-
валися дні для тренувань, визначалося, які вправи
слід виконувати для досягнення певної мети. Карт-
ка досягнень допомагала вести контроль за фізич-
ним розвитком і станом здоров’я учня, встановлю-
вати прямий і зворотний зв’язок, що гарантувало
постійний контроль роботи, об’єктивну оцінку до-
сягнутих результатів. Складання плану комплексного
колового тренування відбувалося у спільній діяль-
ності учня з тренером (мета, обсяг роботи і відпо-
чинку на станціях під час виконання вправ з ураху-
ванням вікових особливостей, добір різноманітних
вправ тощо). Нами було складено такі комплекси для
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самостійних занять учнів-борців у спортивному залі,
на стадіоні, за місцем проживання.

Важливе місце у виховній роботі займала
група стимулів, що передбачали залучення учнів до
активної реалізації своїх творчих умінь і здібностей.
Адже для спортивно-творчої діяльності характерним
є високий престиж мотивів, що народжуються в про-
цесі постійного спортивного вдосконалення. Отри-
муючи задоволення, здобуваючи віру у власні мож-
ливості , учні прагнули зарекомендувати себе
позитивно в колективі однолітків, отримати їхнє
визнання, повагу. Нами було запроваджено тради-
цію виїзду до спортивно-оздоровчого табору («Бу-
ковинка», с.Репужинці, Заставнівський район, Чер-
нівецька область) повним складом спортивної секції:
волейболу, вільної боротьби, футболу, гандболу, на-
стільного тенісу, спортивного орієнтування. Вихов-
на робота в літньому спортивно-оздоровчому таборі
має деякі специфічні особливості порівняно з ана-
логічним процесом у ПНЗ, а саме: оздоровлення
поєднується із продовженням формування фізичної
культури учнів засобами фізкультурно-спортивної і
оздоровчої роботи. Виховний процес у таборі
здійснюється з урахуванням того, що учні перебу-
вають у відриві від сім’ї і батьківського піклування.

Одним із завдань кінцевого зрізу було виз-

начення динаміки ставлення учнів позашкільних
навчальних закладів до фізкультурно-спортивної
роботи. Узагальнені результати по контрольних та
експериментальних групах подано у таблиці 1. Зміна
ставлення учнів позашкільних навчальних закладів
до фізкультурно-спортивної роботи у процесі фор-
муючого етапу експерименту була такою: тренують-
ся за переконанням 85,5% (вихідні показники -
62,0%). Цьому сприяла модель сходження учня ПНЗ
до спортивної зрілості, визнання в мікро- і макро-
оточенні.  У контрольних групах стартовий рівень
за цим напрямком становив 62,4%, прикінцевий -
71,2%. Поради старших тепер мають значення лише
для 14,5% учнів експериментальних груп, на них
спирається 28,8% учнів, які не були охоплені спец-
іальною роботою. В експериментальних групах було
зафіксовано високий прояв мотивації до відвідуван-
ня необов’язкових тренувань (від 63,0% до 86,2%),
у контрольних він дещо знижений (від 62,5% до
72,5%).

На заключному етапі проведення прикінце-
вої діагностики проводилося вимірювання загаль-
ного рівня сформованості фізичної культури учнів
позашкільних навчальних закладів, його порівнян-
ня із стартовими показниками, одержаними на
констатуючому етапі експерименту. Узагальнені ре-

Роки, експериментальні 
групи 

Роки, контрольні 
групи 

 
Показники 

Суб’єктивна 
оцінка 

2002 2003 2005 2002 2003 2005 
Тренуються 
організовано 

За переконанням 
За порадою 
старших 

 
62,0 
38,0 

 
76,8 
23,2 

 
85,5 
14,5 

 
62,4 
37,6 

 
65,5 
34,5 

 
71,2 
28,8 

Виявляють 
задоволення 
від тренувань 

Повне 
Часткове 
Відсутнє 

65,7 
30,0 
4,3 

79,6 
18,0 
2,4 

89,6 
10,4 
   - 

64,6 
30,0 
5,4 

67,3 
23,0 
9,7 

72,4 
18,0 
7,6 

Прояви моти- 
вації до відві- 
дування не- 
обов’язкових 
тренувань 

Висока 
Середня 
Відсутня 

63,0 
30,4 
6,6 

76,1 
20,6 
3,3 

86,2 
13,8 
   - 

62,5 
28,0 
2,5 

68,4 
25,4 
6,2 

72,5 
13,0 
9,5 

Наявність ба- 
жання про-
довжити тре-
нування після 
занять 

Бажають 
Не бажають 
Не замислювалися 

59,1 
3,7 
37,2 

74,1 
5,8 
29,1 

84,8 
15,2 
   - 

60,0 
3,5 
36,5 

58,4 
4,6 
37,0 

54,6 
7,4 
38,0 

 Таблиця 2
Динаміка рівня сформованості фізичної культури учнів позашкільних навчальних закладів, %

Початок експерименту Кінець експерименту  
 

ПНЗ 

 
Кількість 
учнів 

високий 
рівень 

середній 
рівень 

низький 
рівень 

високий 
рівень 

середній 
рівень 

низький 
рівень 

експ.  97 19,0 53,0 28,0 34,0 58,5 7,5 ОДЮСШ 
м.Чернівці контр.97 18,5 54,4 27,1 26,5 58,0 15,5 

експ. 83 18,9 54,0 27,1 36,4 57,0 6,6 ДЮСШ 
«Гарт» 
м.Чернівці 

контр. 83 18,6 54,7 26,7 23,4 63,4 13,2 

експ. 48 15,0 47,0 38,0 33,9 55,0 11,1 ДЮСШ 
м.Заставна контр. 48 15,2 46,6 38,2 18,6 52,3 29,1 
 

Таблиця 1
Динаміка ставлення учнів позашкільних навчальних закладів до фізкультурно-спортивної роботи,%
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зультати цієї роботи подано у таблиці 2. В експери-
ментальних групах відбулися суттєві зрушення в рівні
сформованості фізичної культури. Якщо перед почат-
ком роботи до високого рівня належало від 15,0% до
19,0% учнів, то після її завершення ця кількість зрос-
ла від 33,9% до 36,4%. На початку низький рівень
сформованості фізичної культури показували 38,0%
респондентів, а в кінці – 11,1%; учнів із середнім
рівнем – від 47,0% до 55,0%. Одначе, цей показник
дещо збільшився як в експериментальних (від 52,3
до 58,5%), так і в контрольних (від 58,0% до 63,4%)
групах. Застосування спеціальної педагогічної моделі
формування фізичної культури учнів мало позитив-
ний вплив, і в кінці з низьким рівнем сформованості
фізичної культури в експериментальних групах було
від 6,6% до 11,1%. Вимірювання, проведені в конт-
рольних групах також дали змогу зафіксувати деяке
просування учнів до більш високого рівня сформо-
ваності фізичної культури, проте виявлені зміни були
незначними. Великий відсоток учнів залишився на
низькому рівні, не набувши якостей, необхідних для
ефективного входження у мікро- і макрооточення та
позитивної взаємодії з ним.

Результати досліджень засвідчили, що ме-
тодика, яка застосовувалася в експериментальних
групах в процесі фізкультурно-спортивної роботи та
орієнтувала учнів на формування фізичної культури
в мікро- і макрооточенні, виявилася доцільною і
адекватною висунутій на початку роботи меті і сфор-
мульованим завданням.

Висновки.
В роботі наведено теоретичне узагальнен-

ня і нове вирішення наукового завдання щодо фор-
мування фізичної культури учнів 8-9 класів у про-
цесі фізкультурно-спортивної роботи позашкільних
навчальних закладах відбуватиметься більш ефек-
тивно за умов: забезпечення єдності теоретичної і
практичної обізнаності (як когнітивного компонен-
ту) учнів і тренерів-викладачів у галузі проблеми
дослідження; постановка проблеми сформованості
фізичної культури учнів як елементу умов співжит-
тя в мікро- та макрооточенні; високого рівня її реа-
лізації в позашкільному навчальному закладі як
структурному об’єднанні в системі освіти, що охоп-
лює значну кількість учнівської молоді яка займаєть-
ся улюбленими видами фізкультурно-спортивної
роботи; розвитку емоційно-позитивного ставлення
особистості до фізкультурно-спортивної роботи як
компонента здорового способу життя, розвитку твор-
чих здібностей та особистісно значущих якостей,
одного із чинників залучення учнів 8-9 класів до
активної самореалізації.

Формування фізичної культури учнів виз-
началося вимогами: своєчасного та раціонального
планування навчально-виховного процесу; задово-
лення інтересу до активної рухової діяльності засо-
бами фізкультурно-спортивної роботи; забезпечен-
ня фізкультурно-спортивної орієнтації; застосуван-
ня адекватних засобів і методів вирішення навчаль-
но-тренувальних і виховних завдань; співвідношен-

ня цілої частини під час опанування фізкультурно-
спортивною технікою, поведінкою у процесі фізкуль-
турно-спортивної роботи; дотримання раціональ-
ності і послідовності у проведенні навчально-вихов-
ного процесу з учнями; виявлення помилок у вирі-
шенні учнями критичних ситуацій під час фізкуль-
турно-спортивної роботи; навчання виконанню
улюблених вправ, прийомів у поєднанні із вдоско-
наленням рухових якостей; проведення навчання
техніки і тактики виконання фізичних вправ; забез-
печення безперервного контролю і самоконтролю за
результатами навчально-виховного процесу. Аналіз
статей, результатів спостережень за діяльністю ви-
сококваліфікованих тренерів і учнів переконує в
тому, що визначені нами вимоги формування фізич-
ної культури є обов’язковими для досягнення пози-
тивних результатів у процесі фізкультурно-спортив-
ної роботи учнів позашкільних навчальних закладів
перш за все в опануванні атлетичними видами вправ.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем форму-
вання фізичної культури учнів у позашкільних на-
вчальних закладах.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ОЦІНКИ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ 15-17 РОКІВ У ПРОЦЕСІ

ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Журид С.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У даній роботі проведені дослідження оцін-
ки психофізіологічного стану юних футболістів 15-17
років з застосуванням різноспрямованих комплексів
тренувальних завдань.
Ключові слова: когнітивна психологія, психофізіологі-
чний стан, комп’ютерні тести, ЧПРР (час простої рухо-
вої реакції), ЧСРР (час складної рухової реакції), влас-
тивості уваги.
Аннотация. Журид С.М. Особенности оперативной
оценки психофизиологического состояния юных фут-
болистов 15-17 лет в процессе подготовки к соревнова-
тельной деятельности. В данной работе проведенные
исследования оценки психофизиологического состояния
юных футболистов 15-17 лет с применением разнонап-
равленных комплексов тренировочных задач.
Ключевые слова: когнитивная психология, психофизи-
ологическое состояние, компьютерные тесты, двига-
тельная реакция, свойства внимания.
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Annotation. Zhurid S.M. Features of an operative estimation
psychophysiological conditions of young football players
of 15-17 years during preparation to competitive activity.
In the given work the lead researches of an estimation
psychophysiological conditions of young football players
of 15-17 years with application variety complexes of
training problems.
Key words: cognitive psychology, psychophysiological a
condition, computer tests, impellent reaction, properties of
attention.

Вступ.
За останні роки прогрес науки істотно роз-

ширив і поглибив знання про закономірності психі-
чної регуляції діяльності спортсменів, індивідуаль-
но-психологічної детермінації рухової активності,
особливостей  процесів саморегуляції функціональ-
них станів та ін. Психологія спорту все більше ак-
центує свої інтереси на індивідуальних та соціаль-
но-психологічних рівнях спортивної діяльності.
Особливо значних резервів підвищення результатів
у спорті фахівці очікують у зв’язку з використанням
когнітивного функціонування особистості[2,4].

Селективність, або вибірковість, пізнавальних
процесів є однією з центральних проблем у сучас-
них дослідження, що проводяться в рамках когні-
тивної психологи. Увага відображає спрямованість
всієї складної діяльності людини і саме у ній знахо-
дять своє віддзеркалення спів відносини суб’єкта до
об’єкту: відбір найбільш істотних подразників, го-
товність до екстреної дії на сигнал та, прийняття
рішення в умовах нестатку часу та інформації і ін.[3].

 У теорії та практиці підготовки футболістів
високої кваліфікації однією з актуальних проблем
продовжує залишатися проблема оптимізації психі-
чного стану спортсменів з метою реалізації особис-
того творчого потенціалу окремих гравців і коман-
ди в цілому.

 Практика підготовки гравців у ДЮСШ,
особливо на заключному етапі, свідчить про не-
обхідність інтеграційного підходу до рішення даної
проблеми. Таким інтеграційним засобом, на наш
погляд, є творчість в реалізації ігрової діяльності
кожного окремого футболіста.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківської державної академії фізичної куль-
тури.

Формулювання цілей роботи.
Основною метою дослідження було визна-

чення рівня прояву деяких психофізіологічних показ-
ників юних футболістів під впливом розробленої нами
експериментальної методики. Для досягнення опти-
мального стану підготовленості, при якому якнайпов-
ніше виявляється незалежність та довільність дій,
була застосована методика, що включала серії спец-
іально організованих вправ (тренувальних завдань),
де довільна увага футболістів експериментальної гру-
пи концентрувалася на різних орієнтирах, у напрям-
ку яких проводилися дії з м’ячем. Тим самим відвол-
ікалася увага гравців від контролю за виконанням
технічних дій, і досягалася незалежність і довільність
їх виконання. При цьому відбувалася природна опти-

мізація психічних станів футболістів, що забезпечує
ефективність їх ігрових дій.

У нашій роботі використовувалися комп’ю-
терні тести, що дозволяють досліджувати когнітивні
особливості футболістів 15-17 років. Вони оцінюють
в інтерактивному режимі числові параметри концен-
трації, стійкості та розподілу уваги. Окрім цього, ком-
п’ютерні тести забезпечені аналітичним блоком, який
визначає такі характеристики як розумова працез-
датність, темп і перемикання уваги.

 Тести розроблені для використання в сере-
довищі Windows, забезпечені відповідними базами
даних і статистичними методами обробки резуль-
татів досліджень. Вони використовуються в науко-
во-дослідній роботі кафедри інформатики і біоме-
ханіки Харківської академії фізичної культури.

Результати дослідження.
У результаті дослідження психомоторних

функцій футболістів, які брали участь в експерименті,
з’ясувалося, що в умовах цілеспрямованої підготов-
ки, яка вимагала максимального наближення до зма-
гальної діяльності, спрямованість їх відповідних ре-
акцій виявляється по-різному. Так, при перевірці рівня
відповідних психомоторних реакцій шляхом комп’-
ютерної діагностики у футболістів 15-17 років про-
стої зорово-рухової реакції, складної рухової реакції,
максимальної частоті рухів за допомогою тепінг-те-
сту, швидкості рахунку по червоно-чорних таблицях
«Шульте», точність та швидкості тактичного мислен-
ня були отримані наступні результати.

Низка параметрів, які характеризують
спортсменів, володіють значною консервативністю.
До таких параметрів можна віднести деякі психо-
фізіологічні показники, що характеризують наступні
якості: пам’ять, мислення, швидкість переробки
інформації, показники сенсомоторики та інші влас-
тивості нервової системи. Саме вони найбільш ва-
гомі для прогнозування ефективності спортивної
діяльності, особливо у період відбору для занять
професійним футболом.

Аналізуючи рис.1, слід зазначити той факт,
що обидві групи зменшили час відповідних реакції
на світловий сигнал до кінця експерименту, не див-
лячись на різницю цих показників, яка була, в 10 мс
перед початком дослідження. Проте, початковий
середній показник часу відповідних реакції на світло
у футболістів контрольної групи складав 250 мс і до
кінця дослідження він зменшився на 5 мс і став до-
рівнювати 245 мс.

У експериментальній групі також відбули-
ся подібні зміни. Проте, середній показник часу
відповідних реакції на світловий сигнал у цій групі
зменшився на 10 мс і склав у кінці дослідження 230
мс. Порівняння результатів відповідних реакцій фут-
болістів контрольної та експериментальної груп,
одержаних у кінці дослідження, показує, що між
цими групами вже спостерігаються істотні
відмінності (p<0,05), які досягають 15 мс при відпо-
відних середніх показниках 245 мс та 230 мс на ко-
ристь експериментальної.
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Одержані дані, на нашу думку, свідчать не
тільки про вікові зміни у швидкості відповідних ру-
хових реакцій на світловий подразник, але і про
ефективність застосованої методики підготовки фут-
болістів експериментальної групи до змагань шля-
хом застосування тренувальних завдань, спрямова-
них на  розвиток їх швидкісних здібностей.
Враховуючи, що час простої рухової реакції на світло
відображає моторний компонент діяльності спорт-
смена-футболіста, як відповідь на пред’явлений сти-
мул і виражається однією простою дією - натиснен-
ням кнопки на «мишці» комп’ютера, яка і фіксує
результат швидкості дії. Проте, у реальних умовах
футболісти стикаються з складнішими видами реа-
гування і, зокрема, необхідністю вибору з декількох
подразників саме одного, на який необхідно надати
відповідну реакцію.

У проведеному дослідженні оцінювалася
швидкість складного реагування у футболістів кон-
трольної та експериментальної груп, яке проводи-
лося шляхом одночасного пред’явлення на моніторі
комп’ютера п’яти кіл (чотири у кутках, п’ятий по

середині) різного кольору (чорний, жовтий, синій,
блакитний, зелений). Згідно інструкції, випробову-
ваний повинен був знайти і зупинити свій вибір на
одному з кругів, колір якого йому указував словес-
но експериментатор. Вибір здійснювався шляхом
підведення вказівної стрілки до обраного кола, а
фіксація відліку часу, який починається з моменту
появи кругів на екрані монітору, проводилася шля-
хом натиснення клавіші на «мишці» комп’ютера.
Згідно програмі, після кожного пред’явлення, круги
міняли своє місце розташування. У результаті про-
ведених досліджень (рис.2) з’ясувалося, що в серед-
ньому футболісти контрольної групи на початку дос-
лідження витрачали 550 мс ·1-1, а у кінці цей показник
покращав на 5 мс·1-1. Подібна тенденція спостері-
гається і у спортсменів експериментальної групи.
Проте, порівняння початкових показників говорить
на користь експериментальної групи, де футболісти
швидше на 10 мс·1-1 реагували на пошук визначен-
ня місця знаходження вказаного кольорового кола.
У кінці експерименту спортсмени експерименталь-
ної групи продовжували тенденцію до поліпшення

Рис.2.  Показники середніх результатів швидкості складного реагування на пред’явлення п’яти подраз-
ників різного кольору у футболістів 15-17 років.
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Рис.1. Показники середніх результатів швидкості простого реагування на світловий сигнал у фут-
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швидкості складної реакції вибору в порівнянні з
контрольною на 10 мс·1-1 (рис.2), досягнувши резуль-
тату 535 мс·1-1 і 545 мс·1-1 відповідно. Одержані дані
говорять про швидке орієнтування у виборі круга
необхідного кольору у футболістів експерименталь-
ної групи, що на наш погляд свідчить про швидкість
їх реакції, яка розвивається в процесі учбово-тре-
нувальних занять.

Прискорення рухових реакцій у цьому віці
свідчить про стимуляцію заняттями футболом про-
цесів дозрівання у ЦНС (центральній нервовій сис-
темі). Можливо, прискорюються темпи мієлінізації
та формування синоптичних зв’язків. На цій основі
підвищується екстраполяція у плані адекватного
вибору, що особливо наголошується в останніх дос-
лідженнях [1,2].

У результаті аналізу показників футболістів
в максимальній частоті рухів (тепінг-тесту), можна
стверджувати, що одним з механізмів підвищення
якості швидкості є поліпшення лабільності нерво-
вих процесів.

Для аналізу взаємозв’язку психологічних
якостей і властивостей особи футболістів 15-17 років
з рівнем становлення їх спеціальної підготовленості
був проведений кореляційний аналіз даних, одержа-
них в ході дослідження. В результаті кореляційного
аналізу був виявлений взаємозв’язок різних психо-
логічних якостей і властивостей займаючихся з по-
казниками ефективності їх ігрової підготовленості.

Як відомо, увага грає особливу роль у сфері
прояву техніко-тактичної діяльності футболістів. Це
пов’язано з тим, що високий рівень автоматизації
виконання певних технічних дій, які виявляються в
таких елементах як ведення і передачі м’яча, біг і
удари м’яча по воротах включає і відповідний
ступінь дії властивостей уваги. Виявлені значущі
показники уваги, на нашу думку, забезпечують
успішність виконання необхідних техніко-тактичних
дій у грі футболістів шляхом формування і накопи-
чення ними певних навиків, а також досвіду вико-
нання досить складних вправ і комбінацій.

Рівень розвитку функціональної підготовле-
ності футболістів, який базується на швидкісній вит-
ривалості, вмінні швидко і правильно пересуватися
по полю, що забезпечується шляхом розвитку і про-
яву таких психологічних чинників, як показники
ефективності дії властивостей уваги, вияву  впевне-
ності поведінки у ситуаціях спортивної діяльності.
Як відомо, оволодіння та вдосконалення рухових
техніко-тактичних дій є основним завданням для
футболістів 15-17 років під час їх переходу до ко-
манд майстрів.

Значущий вплив показника ефективності дії
властивостей уваги на успішність змагальної діяль-
ності у футболістів 15-17 років пояснюється тим, що
вони в процесі гри не вміють своєчасно і оперативно
виділити головне в ігрових діях на майданчику. Їх
увага характеризується, як розсіяна, оскільки вона,
достатньою мірою, не розвинена, що виражається у
відсутності вміння передбачати і обирати потрібну

(конкретну) ігрову ситуацію, пов’язану з діями спорт-
смена з м’ячем. До того ж, як показують результати
проведених досліджень, показники ефективності дії
властивостей уваги у футболістів 15-17 років вже
дозволяють їм за рахунок економізації фізичної пра-
цездатності під час гри ефективніше виконувати до-
сить великий обсяг техніко-тактичних дій.

Висновки
1. У науковій та методичній літературі де-

тально вивчені питання, які стосуються досліджень
психофізіологічних якостей спортсменів. Але питан-
ня вивчення показників окремих вікових груп у
різних видах спорту, зокрема футболістів 15-17
років, розкриті не досить ґрунтовно. Звертає на себе
увагу і той факт, що дотепер дослідження, прове-
дені у галузі становлення і вдосконалення психоло-
гічних якостей футболістів не дають вичерпних
відповідей про те, які властивості особи спортсме-
на є найбільш важливими для зміцнення і стабілі-
зації їх індивідуальних спортивних можливостей.

2. Одержані дані свідчать про вікові зміни у
швидкості відповідних рухових реакцій на світло-
вий подразник та ефективність застосованої мето-
дики підготовки футболістів експериментальної гру-
пи до змагань шляхом застосування тренувальних
завдань, спрямованих на розвиток їх швидкісних
здібностей.

3. Одержані дані підтверджують, що ЧСРР
(час складної рухової реакції) у футболістів 15-17
років коротше, ніж у не займаючихся спортом. У
футболістів виявляється також тенденція до змен-
шення ЧПРР (часу простої рухової реакції).

4. Виявлена у процесі проведеного дослід-
ження залежність функціональної підготовки фут-
болістів 15-17 років від показників властивостей
уваги свідчить, що у даних спортсменів у цьому віці
формується здібність до перемикання уваги в різні
моменти часу з зовнішніх об’єктів (рішення техні-
ко-тактичних задач) на контроль за внутрішніми
відчуттями, що забезпечує економізацію фізичної
працездатності під час гри, що в свою чергу, сприяє
ефективнішому виконанню необхідних техніко-так-
тичних дій.

5. В результаті проведених досліджень от-
римані дані, які можуть бути орієнтирами для
фахівців, які працюють з даним контингентом, та
будуть сприяти поліпшенню рівня майстерності
шляхом застосування запропонованої  методики.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у проведенні порівняльного аналізу отриманих
показників оцінки психофізіологічного стану з ана-
логічними показниками висококваліфікованих фут-
болістів різних команд та амплуа, а також визначен-
ня психофізіологічних показників та їх значення на
різних етапах багаторічної підготовки юних фут-
болістів у змагальній діяльності.
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Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розкрито один із напрямів науково-
дослідної роботи вчених Слобожанщини кінця XIX –
початку ХХ ст., пов’язаний з дослідженням актуальних
проблем організації вищої освіти в східних регіонах
України.
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вание учеными Слобожанщины конца XIX - начала ХХ
столетия актуальных проблем организации высшего
образования восточных регионов Украины.
В статье раскрыто одно из направлений научно-иссле-
довательской работы ученых Слобожанщины конца XIX
–начала ХХ века, связанное с изучением актуальних
вопросов организации высшего образования восточных
регионов Украины.
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Annotation. Zolotuhina S.T., Zelens’ka L.D. Research by
scientists Slobozhanshchina of the end XIX - the beginnings
of XX century of actual problems of the organization of
higher education of east regions of Ukraine. In the article
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the ХХ item, related to research of the issue of the day of
organization of higher education in the east regions of
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Вступ.
Вивчення становлення і розвитку освіти в

різні історичні періоди в різних суспільно-економі-
чних умовах є однією з центральних і актуальних
проблем педагогічної науки. Як відомо, процес роз-
витку історії освіти в Україні пройшов кілька етапів,
кожний з яких вносив істотні зміни в характер
підходів до розкриття наукового матеріалу, в загаль-
ний вигляд історико-педагогічного дослідження.

Особливий інтерес у цьому плані викликає
період кінця XIX – початку ХХ століття, який зумо-
вив створення “сучасної модерної педагогічної дум-
ки” (О.Сухомлинська), характеризувався розширен-
ням  мережі  вищих навчальних закладів,
активізацією науково-дослідної роботи викладачів і
студентів, бурхливим розвитком суспільно-культур-

ного життя.
Підкреслимо, що на межі XIX – ХХ сто-

ліття, наприклад, в середовищі харківських учених
сформувався новий напрям науково-дослідної робо-
ти, який отримав назву “обласництва”. Цей напрям,
у витоків якого стояв Д.Багалій, базувався на виз-
нанні єдності вітчизняного історичного процесу з
географічною, етнічною і культурно-історичною
самобутністю окремих регіонів (областей) Росії, до
переліку яких зараховували й Україну. Саме пред-
ставники історичної школи обласництва, що існу-
вала при Харківському університеті в кінці XIX –
на початку ХХ століття, зокрема Д.Багалій, В.Бузес-
кул, А.Лебедєв, Д.Міллер, М.Сумцов та інші зроби-
ли неоціненний внесок у вивчення процесу станов-
лення та розвитку освітніх закладів різних типів на
Слобожанщині.

Спектр вітчизняних наукових досліджень,
які висвітлюють проблеми історії становлення і роз-
витку освітніх систем в Україні досить широкий.
Серед них праці А.Алексюка, Л.Вовк, В.Вихрущ,
Н.Дем’яненко, М.Євтуха, В.Майбороди, О.Микитю-
ка, І.Прокопенка, Н.Побірченко, М.Стельмаховича,
О.Сухомлинської та ін.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розкрити внесок уче-

них Слобожанщини кінця XIX – початку ХХ сто-
ліття в дослідження питання становлення і розвит-
ку вищої освіти в цьому регіоні.

Результати дослідження.
У ході наукового пошуку встановлено, що

одним з перших, хто поставив на науковий рівень
питання вивчення становлення і розвитку вищої осв-
іти в Україні, і зокрема на Слобожанщині, був Д.Ба-
галій. Сам учений з цього приводу писав: ”Поставив-
ши собі завдання вивчати історію Слобідської України
не тільки з боку матеріальної, а й духовної культури,
і в зв’язку з столітнім ювілеєм Харківського універ-
ситету, що наставав у 1905 році, я заздалегідь вирі-
шив зібрати архівний матеріал і на підставі його скла-
сти за широкою програмою та у великому масштабі,
на зразок «Истории Харькова», історію Харківського
університету, ...бо з ним тісно зв’язано долю освіти в
чималій частині України” [1, 150].

За підрахунками дослідників творчої спад-
щини вченого, зокрема В.Кравченка, Б.Мигаля,
Ю.Журавського - Д.Багалію належить більше 40
публікацій з історії Харківського університету. На
відміну від своїх попередників (М.Лавровського,
А.Рославського-Петровського, К.Фойгта, І.Щелко-
ва), вчений підійшов до вивчення історії універси-
тету комплексно, як до важливої історико-культур-
ної проблеми. Його цікавили всі питання, пов’язані
з історією виникнення і діяльністю університету,
структурою і функціонуванням університетського
самоврядування, складом викладачів і студентів, роз-
витком науки. Відмінною рисою досліджень Д.Ба-
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галія з історії Харківського університету було те, що
він намагався висвітлити зазначені питання в тісно-
му взаємозв’язку з суспільним та культурним роз-
витком усієї держави.

Як зазначав учений в “Автобіографії” [1],
глибина і складність поставлених завдань зумовила
звернення його до широкого кола джерел, серед яких
головне місце посідали практично не досліджені
матеріали Харківського архіву, а також документи
Міністерства народної освіти, мемуари, приватне
листування. Не маючи можливості видати дослід-
жений матеріал, Д.Багалій вдався до широкого вве-
дення його до тексту своїх наукових праць.

Як показали результати проведеного дослі-
дження, вдаючись до написання історії Харківсько-
го університету напередодні його столітнього юві-
лею (1905 р.), Д.Багалій виробив широкий план,
згідно якого передбачалось висвітити не лише істо-
рію університету на протязі всього періоду його існу-
вання, але й дослідити історію його окремих факуль-
тетів, наукових товариств та навчально-допоміжних
закладів. Звичайно така робота була не під силу одній
людині. Тому для досягнення поставленої мети, до
неї залучились майже всі вчені Харківського універ-
ситету кінця XIX - початку ХХ століття.

Аналіз історико-педагогічних джерел дозво-
ляє констатувати, що особистою заслугою Д.Багалія,
окрім загального керівництва і редакторської праці,
була розробка історії заснування і перших десятиріч
наукової та просвітницької діяльності Харківського
університету до введення в дію статуту 1835 року.
Цьому періоду вчений присвятив двотомне дослід-
ження «Опыт истории Харьковского университета»
та написані на його основі розділи в «Кратком очер-
ке истории Харьковского университета».

Отже, дослідження Д.Багалія з історії Хар-
ківського університету було практично першою в
Росії спробою написання подібних за характером і
змістом робіт. За перший том «Опыта истории Харь-
ковского университета» Д.Багалій був удостоєний
премії від Російської Академії Наук [1, 152].

Вивчення історико-педагогічних матеріалів
дозволило констатувати, що «Краткий очерк истории
Харьковского университета за первые сто лет его су-
ществования» [2] представляв собою колективну пра-
цю професорів М.Сумцова, В.Бузескула та Д.Багалія.
Оскільки дослідження «Опыта истории Харьковско-
го университета» охопило лише добу до 1835 року,
редакційний комітет взяв на себе обов’язок довести
історію університету до 1905 року. Цей нарис відкри-
вав собою серію видань, підготовлених ученими Хар-
ківського університету до його 100-річного ювілею.
Зміст цієї праці полягав у висвітленні ролі і заслуг
Харківського університету, як вищої школи і одно-
часно установи наукової та освітньої [1, 162].  Був
вироблений спільний план усіх періодів: універси-
тетське самоврядування, навчальна й науково-літера-
турна діяльність професорів, студенти, освітній вплив
університету на суспільний осередок.

Отже, «Краткий очерк истории Харьковско-

го университета» давав змогу в легкій доступній
формі ознайомити читачів з еволюцією життя Хар-
ківського університету за ціле століття.

Як свідчить проведене дослідження, резуль-
татом плідної науково-дослідної роботи вчених Сло-
божанщини означеного періоду була  підготовка й
публікації ювілейних видань Харківського універ-
ситету, присвячених історії його факультетів: істо-
рико-філологічного, медичного, фізико-математич-
ного і правничого. Детальне вивчення цих видань
дозволяє стверджувати, що вони складені приблиз-
но за одним планом і поділяються на дві частини -
історію факультету і біографічний словник його про-
фесорів та викладачів. Для складання історії факуль-
тетів було обрано чотирьох редакторів: історико-
філологічного (професора  М.Халанського),
правничого (професора М.Чубинського), фізико-ма-
тематичного (професора І.Осипова) і медичного
(професора Т. Скворцова). Кожен із діючих профе-
сорів повинен був скласти свого саможиттєписа й
бібліографію своїх праць, викладачі кафедр - жит-
тєпис своїх попередників із бібліографією їхніх на-
укових розвідок. У цьому особлива заслуга  нале-
жала Д.Багалію. Учений вважав, що моральний
обов’язок сучасного йому покоління викладачів ун-
іверситету полягає саме в підготовці подібного ви-
дання. Він писав: «Ми нагадаємо суспільству про
всіх викладачів Харківського університету і будемо
намагатися визначити ту частку користі, яку кожен
із них приніс університету, науці, просвіті» [3, 38].

Зауважимо, що традиція підготовки біогра-
фічних словників в Україні відносилась до третьої
чверті XIX століття і розвивалась, перш за все, в
університетах. У 1884 р. до 50-річчя Київського ун-
іверситету вийшов «Биографический словарь про-
фессоров и преподавателей Императорского универ-
ситета св. Владимира» - перший бібліографічний
словник. Редактором цього видання був видатний
історик і бібліограф В.Іконников. Через шість років
побачив світ біографічний словник, присвячений
вченим Новоросійського університету [3, 38]. Як заз-
начав Д.Багалій, автобіографії виконували роль пер-
шоджерел, а бібліографічні реєстри праць учених
мали неоціненне наукове значення [1, 164].

У ході наукового пошуку встановлено, що
деякі біографії, написані авторами, були досить док-
ладними в порівнянні з іншими, і являли собою са-
мостійні розвідки. Здебільшого - це життєписи ви-
датних учених перших років  функціонування
університету. До цієї категорії, наприклад, треба за-
рахувати біографії, що їх склали Д.Багалій, В.Бузес-
кул, М.Сумцов. Так, В.Бузескул склав біографії своїх
попередників – А.Рославського–Петровського,
М.Петрова, “харківського грановського” – М.Луні-
на; Д.Багалій - біографії Г.Успенського, П.Гулака-
Артемовського; М.Сумцов - життєписи І.Рижсько-
го, М.Лавровського, О.Потебні, В.Костиря, І.
Склабовського та інших [1, 164]. Те ж саме ми мо-
жемо прослідкувати і на інших факультетах: на фізи-
ко-математичному життєпис Т.Осиповського склав
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Д.Сінцов, академіка Н.Бекетова - І.Осипов, В.Імшме-
нецького - академік В.Стеклов; на правничому фа-
культеті - біографію професора Д.Каченовського
склав В. Ястржемський, Гаттенбергера та Сокальсь-
кого – В.Левитський [1, 164].

Зауважимо, що особливу увагу Д.Багалій, як
головний редактор, приділяв ілюстративному мате-
ріалу: «Надзвичайно важливо було б зібрати повну
колекцію портретів, фотографій попередніх і сучас-
них професорів, видатних вихованців університету»
[3, 39]. Крім того, наголошуючи на необхідності за-
лучення в процесі роботи над створенням праць із
історії Харківського університету архівних матері-
алів, листів, нарисів, мемуарної літератури, рукопис-
них курсів університетських діячів, учений висту-
пив із пропозицією про створення при Харківському
історичному архіві спеціального відділу паперів,
листів професорів, викладачів і службовців універ-
ситету  [3, 39].

Як свідчить аналіз історико - педагогічної
літератури та першоджерел, особливий інтерес для
дослідників історії Харківського університету пред-
ставляє і ювілейний збірник, присвячений діяльності
наукових товариств та навчально-допоміжних зак-
ладів Харківського університету за сто років його
існування під редакцією Д.Багалія та І.Осипова [4].
До збірки увійшли - історія університетської фун-
даментальної бібліотеки, музею мистецтва та ста-
ровини, нумізматичного кабінету, історико-філоло-
гічного товариства та його педагогічного відділу,
історичного архіву, етнографічного музею, кабіне-
ту практичних занять історико-філологічного фа-
культету, редакційного комітету для видання “Запи-
сок Харківського університету”, математичного
товариства, товариства фізико-математичних наук,
товариства для виучування природи, товариства на-
укової медицини та гігієни, товариства наук, педа-
гогічного інституту, юридичного кабінету, універси-
тетської друкарні.

Зауважимо, що вцілому, за свідченням Д.Ба-
галія, ювілейні видання Харківського університету,
дали більше, ніж аналогічні зібрання Казанського,
Петербургського, Одеського та Київського універ-
ситетів. “Вони мали і всеукраїнське значення, бо
подавали силу матеріалів для історії української
культури протягом віку і відрізнялись від ювілейних
видань Київського університету тим, що в них було
чимало громадського, суспільного елементу, чим
Харківський університет відрізнявся від Київсько-
го”, - наголошував Д.Багалій [1, 165].

В аспекті досліджуваної проблеми неабия-
кий інтерес викликає науково-педагогічна спадщи-
на В.Бузескула - професора Харківського універси-
тету, одного з видатних істориків стародавнього світу
У процесі дослідження встановлено, що розробка
історії Харківського університету стала одним із
напрямів його науково-дослідної роботи. Постійний
інтерес до історії університету, шанобливе відношен-
ня до колег та студентів дають підстави стверджу-
вати, що вчений був великим патріотом своєї alma

mater. В.Бузескулу, окрім редакторської праці над
ювілейними виданнями, належить розвідка «Из ис-
тории Харьковского университета второй половины
70-х годов прошлого века» [5], в якій автор мав намір
поділитися з читачами своїми спогадами про Харк-
івський університет того часу, коли він був його сту-
дентом. У споминах В.Бузескул писав: «Своїм
зовнішнім виглядом Харківський університет того
часу був зовсім не схожий на «храм науки». Він
містився в старих, жалюгідних приміщеннях на не-
величкій ділянці, по обидва боки Університетської
вулиці, між площами: колишньою Соборною і Пав-
лівською. Бідність і тіснота були хронічним захво-
рюванням нашого університету. Читання всіх лекцій
відбувалося в одному й тому ж корпусі, де розташо-
вувались аудиторії. Але з тісних аудиторій і клінік
Харківського університету нерідко виходили хороші
спеціалісти і визначні вчені» [5, 1-2]. Як підтверд-
ження цього вчений наводив імена І.Остроградсь-
кого, М.Костомарова, І.Мечникова, В.Заленського,
М.Ковалевського, В.Стеклова, Д.Каченовського,
Л.Гіршмана та інших.

У своїй праці В.Бузескул дав ґрунтовну ха-
рактеристику професорсько-викладацького складу
історико-філологічного факультету університету 70-
х років XIX ст. Учений на основі своїх власних вра-
жень та з позицій педагога-науковця схарактеризу-
вав рівень наукової підготовки, майстерність викладу
історичних дисциплін, особисті якості та взаємові-
дносини зі студентами професорів В.Надлера,
М.Петрова, М.Дринова, П.Безсонова, Ф.Зелено-
горського, А.Лебедєва, І.Кирпичникова [5].

Особливий інтерес, з огляду на досліджу-
вану проблему, мають спомини В.Бузескула про
життя студентів університету та взаємовідносини
між ними. Вчений писав: «На історико-філологіч-
ному факультеті слухачів було небагато – на всьо-
му факультеті  чоловік сто. Люди це були, за
рідкісним виключенням, смирні, скромні, і на нас
студенти інших факультетів дивились зверхньо:
вони задавали тон, а не ми. Типовими студентами
були переважно медики і природознавці. Такий сту-
дент носив довге волосся, борідку, окуляри, шапку
з широкими полами, довгі чоботи-ботфорти, на пле-
чах – плед, в руках – товсту палицю. Юристи на
цей тип Були мало схожі: вони відрізнялись  «фран-
товатістю» [5, 13].

Висновки.
Таким чином, аналіз історико-педагогічних

джерел дає підстави обґрунтовано говорити, що на
межі XIX – ХХ століття дослідження питання ста-
новлення і розвитку вищої освіти на Слобожанщині
було поставлене на науковий рівень і визначалось
як один із пріоритетних напрямів науково-дослід-
ної роботи харківських учених. Представники істо-
ричної школи обласництва, зокрема А.Лебедєв, Д.Ба-
галій, М.Сумцов, В.Бузескул, П.Міллер на межі XIX
– ХХ ст., спираючись на велику кількість першод-
жерел, підійшли до вивчення вказаної проблеми ком-
плексно, а саме: визначили основні риси освітньої
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традиції на Слобожанщині, схарактеризували струк-
туру й функції університетського самоврядування,
склад викладачів і студентів, рівень розвитку науки,
особливості організації навчально-виховного проце-
су, діяльність окремих факультетів та їх навчально-
допоміжних підрозділів, освітній вплив університе-
ту на суспільний осередок.

Подальшого вивчення вимагають питання
дослідження вченими Слобожанщини конкретно-
історичних періодів актуальних проблем організації
початкової та середньої освіти в цьому регіоні.
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Іноземцева С.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті аналізується досвід зарубіжних країн
у сфері виховання та навчання дітей з особливими по-
требами. Визначається сучасний стан та основні тен-
денції в системі освіти дітей з обмеженими можливос-
тями. Обґрунтовується залежність якості навчання від
кваліфікації та досвіду роботи викладачів. Підкрес-
люється важливість вивчення зарубіжного досвіду для
успішного становлення вітчизняної системи освіти
дітей зазначеної категорії.
Ключові слова: система освіти, діти, діти з особливими
потребами.
Аннотация. Иноземцева С.В. Обучение детям с особы-
ми потребностями в зарубежных странах. В статье ана-
лизируется опыт зарубежных стран в сфере воспита-
ния и обучения детей с особыми потребностями.
Определяется современное состояние и основные тен-
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Вступ.
Рівень розвитку соціально-педагогічної

діяльності є важливим показником цивілізованості
держави, оскільки лише суспільство, яке турбуєть-
ся про захист найбільш уразливих категорій насе-
лення, може вважатися розвиненим. Саме робота
соціальних педагогів призначена для вирішення про-
блем особистості в соціумі. Соціально-педагогічна
діяльність у своїх найрізноманітніших формах по-
м’якшує напругу у складних взаємовідносинах між
особистістю та її оточенням.

Як відомо, одним з напрямів соціально-пе-
дагогічної діяльності є робота з дітьми з особливи-
ми потребами. Такі діти за своєю природою та по-
ведінкою дуже відрізняються як від усіх інших, так
і один від одного. Попит сьогодення вимагає від
науковців України і всього світу приділяти особли-
ву увагу питанню соціалізації дітей з особливими
потребами. Взагалі, головна мета соціалізації –
підготувати учнів до життя у соціальному довкіллі,
до спільного навчання або діяльності. В історії про-
гресивної педагогічної думки завжди порушувались
питання щодо навчання та виховання дітей з особ-
ливими потребами. В умовах активного розвитку та
становлення соціально-педагогічної діяльності в
Україні особливо актуальним є вивчення зарубіж-
ного досвіду у зазначеній галузі.

У дослідженні ми частково спиралися на
праці І.Звєрєвої, А.Капської, А.Маллера, Л.Шипіци-
ної, що присвячені вивченню досвіду зарубіжних
країн з питань організації спеціальної освіти. Але
основним джерелом інформації стали безпосеред-
ньо дослідження зарубіжних вчених, матеріали кон-
ференцій та семінарів, присвячені проблемам на-
вчання дітей з особливими потребами.

Вивчення та узагальнення науково-педаго-
гічних джерел приводить до висновку, що у зарубі-
жних країнах поняття “соціальна педагогіка” охоп-
лює два напрямки: “соціальна робота” та “спеціальна
освіта” [4]. Перший – розглядає соціальний та пси-
хологічний аспекти адаптації особистості. Другий -
займається безпосередньо проблемами навчання та
освіти всіх груп “особливих” дітей. Варто зазначи-
ти, що в Україні, як і в інших країнах світу, науковці
та вчителі-практики справедливо відмовились від
терміну “інвалід” як соціально некоректного. У
нашій країні широко використовується термін “осо-
ба з обмеженими можливостями”. У країнах Захід-
ної Європи вживається два рівноправних терміни:
“disabled person” – лінгвістичний синонім українсь-
кого визначення та “handicapped person”, що позна-
чає людину, якій до рівного соціального старту не-
обхідна невелика перевага (гандикап) [1].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Харківського національного педагогічного ун-
іверситету імені Г.С. Сковороди.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. З огляду на це, мета

статті полягає в аналізі публікацій зарубіжних нау-
ковців щодо питань навчання дітей з особливими
потребами та визначенні сучасного стану системи
освіти, проблем та перспектив у роботі з “проблем-
ними” учнями.

Результати дослідження.
На підставі матеріалів, що були надані краї-

нами (Бельгія, Німеччина, Кіпр, Чехія, Польща, Сло-
венія, Литва, Ліхтенштейн та іншими) Європейське
агентство з питань освіти у січні 2003 року підготу-
вало публікацію на тему: “Спеціальна освіта в
Європі” [7]. Інформація була представлена такими
напрямками: основні тенденції в навчанні дітей з
особливими потребами; фінансування спеціальної
освіти; педагоги в системі навчання дітей з особли-
вими потребами; інформаційні технології в системі
навчання; раннє втручання у процес розвитку дітей
з особливими потребами.

Аналіз публікації дає можливість зробити
висновки з кожного напрямку. Так, основна тенден-
ція спеціальної освіти в Європі полягає в інтеграції
учнів з особливими потребами в звичайних школах.
З огляду на це, всі країни розподіляються на три гру-
пи. До першої групи належать країни, що підтриму-
ють політику включення майже всіх учнів з особли-
вими потребами у звичайні школи (Іспанія, Греція,
Італія, Португалія, Швеція, Норвегія, Кіпр, Іслан-
дія). Друга група об’єднує країни, де розвивається
навчання дітей з особливими потребами як у зви-
чайних, так і в спеціалізованих школах (Данія, Фран-
ція, Ірландія, Люксембург, Австрія, Фінляндія, Ве-
лика Британія, Латвія, Чехія, Польща, Словенія,
Литва, Ліхтенштейн, Естонія). У третій групі пред-
ставлено країни, де існує дві різні системи освіти:
для звичайних та “проблемних” учнів. Учнів з особ-
ливими потребами розміщують у спеціалізованих
школах або класах (Швейцарія, Бельгія, Угорщина).
Дослідники звертають увагу на залежність кількості
учнів, що навчаються в спеціалізованих школах, від
щільності населення (чим вище щільність, тим
більше кількість учнів). Так, у країнах північно-зах-
ідної Європи цей показник вище ніж у країнах
південної Європи та  Скандинавії.

Варто наголосити, що навчання дітей у
спеціалізованих закладах дуже часто заважає їх соц-
іальній інтеграції у суспільство. Навчання ж дітей у
класі з нормальними учнями позитивно впливає на
процес соціалізації особистості, розвиває її навич-
ки та вміння [6]. Батьки дітей, що мають невеликі
відхилення від норми, віддають перевагу навчанню
дитини у загальній школі. И тільки у тих випадках,
коли у дитини спостерігаються серйозні відхилен-
ня у розвитку, батьки намагаються віддати її до спец-
іалізованої школи. Як свідчать матеріали зарубіж-
них публікацій, у таких країнах, як Австрія, Чехія,
Литва, Нідерланди, Велика Британія, батьки мають
юридичне право вибору того чи іншого навчально-
го закладу. У Словенії, наприклад, остаточне рішен-

ня про зарахування дитини до школи приймає ди-
ректор, хоча враховується побажання батьків. У
Бельгії існує законодавство, що надає рівні права
учням та їх батькам у виборі школи. Але в усіх ви-
падках батьки та діти мають бути впевнені в тому,
що запропоновані умови та рівень навчання відпов-
ідають їхнім потребам.

Як свідчать результати досліджень, інтегра-
ція дітей з особливими потребами в загальноосвітніх
школах проходить більш успішно у молодших кла-
сах [3]. У середніх класах вже виникають серйозні
труднощі. По-перше, через спеціалізоване навчан-
ня. По-друге, через різну організацію навчального
процесу. По-третє, через недостатній рівень профес-
іоналізму викладачів, низьку ефективність процесу
навчання. Щоб уникнути цих труднощів у Болгарії,
наприклад, у 1995 році Міністерство освіти та на-
уки розробило спеціальну програму “Step by Step”,
яка передбачала рівний доступ дитячого населення
до якісної освіти і була розрахована на дітей різного
віку(раннього, дошкільного, шкільного та студентсь-
кого) [8]. Мета програми полягала в успішній інтег-
рації дітей у звичайних школах. Розрахована вона
була на три роки. Результати досліджень довели, що
після другого року навчання 46% дітей можуть бути
переведені у звичайні школи.

Як свідчать науково-дослідні матеріали за-
рубіжних авторів, перш ніж направити дитину в си-
стему спеціальної освіти медики, психологи та пе-
дагоги проводять відповідне обстеження, виявляють
особисті потреби, роблять висновок щодо можли-
востей дитини відвідувати той чи інший заклад.
Аналіз досліджень дає можливість зазначити, що
зарубіжні країни по-різному виявляють кількість
категорій особливих потреб. У Данії, наприклад,
виділяють один або два типи особливих потреб. У
Польщі –понад 10 категорій учнів з особливими
потребами. У Пакистані визначають чотири групи
дітей з відхиленнями від норми [5]. В основному,
кількість типів особливих потреб нараховує від 6 до
10. У Ліхтенштейні ж зовсім не виділяють категорії
учнів з особливими потребами, а розрізняють тільки
вид соціальної підтримки тим чи іншим групам
учнів. Розходження пов’язані з адміністративними,
фінансовими й законодавчими причинами. Зокрема,
в останній час науковці ставлять питання про не-
обхідність заміни медичного підходу до визначення
категорії особливих потреб педагогічним. Тобто,
висловлюють думку про необхідність вивчення про-
блеми, як та чи інша форма відхилень у розвитку
особистості впливає на процес навчання.

Друга тенденція, що спостерігається у спец-
іальній освіті – це переміщення спеціалізованих шкіл
у структуру центрів по наданню соціальної допомо-
ги. Такі центри у різних країнах мають певні назви та
завдання. Вивчення та узагальнення науково-педаго-
гічних праць дає можливість визначити спільні зав-
дання центрів по наданню соціальної допомоги. Це:
організація навчальних курсів для викладачів та інших
спеціалістів, що працюють у соціальній сфері; роз-
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виток методів навчання, поширення методичних ма-
теріалів для спеціалізованих шкіл; надання соціаль-
ної підтримки звичайним школам та сім’ям.

Варто підкреслити, що у більшості країн
світу дітей з особливими потребами навчають за інди-
відуальним планом. Отже, наступна тенденція спец-
іальної освіти - пристосування основного навчального
плану до навчання дітей з особливими потребами.
Щоб процес адаптації проходив більш успішно, не-
обхідно визначити потреби дітей, напрями навчання,
засоби досягнення поставлених завдань, розробити
систему оцінювання рівня і якості знань учнів. Вив-
чення умов навчання дітей з особливими потребами
в Пакистані дає можливість зазначити, що у цій країні
відповідальність за розробку навчального плану по-
кладається на директорів спеціалізованих учбових
закладів [5]. Навчальний план максимально набли-
жається до навчального плану звичайної школи.
Різниця полягає у методах навчання, які відрізняють-
ся між собою в залежності від типу особистих по-
треб. Крім того, велика увага приділяється про-
фесійній освіті, щоб підготувати дітей до дорослого
життя, забезпечити роботою в майбутньому та полег-
шити процес соціалізації. Директори пакистанських
шкіл дотримуються думки про те, що соціальне та
професійне навчання повинно здійснюватись поряд
з вивченням інших предметів. Це дозволить забезпе-
чити молодь економічною незалежністю. Для підви-
щення ефективності навчання пропонується прово-
дити індивідуальні заняття.

Питання про відповідальність за навчання
дітей з особливими потребами викликає велику за-
цікавленість у зарубіжних учених. Як свідчать ма-
теріали досліджень, у більшості країн світу цю відпо-
відальність покладено на Міністерство освіти. У
Франції та Португалії, наприклад, відповідальність
за навчання розподілена між такими структурними
підрозділами, як Міністерство охорони здоров’я,
Служба зайнятості, Міністерство охорони навколиш-
нього середовища, Міністерство внутрішніх справ.
Такий підхід до розподілу обов’язків має історичні
корені, але викликає багато проблем. Децентраліза-
ція обов’язків веде до того, що у багатьох країнах
відповідальність переходить до муніципальних та
регіональних структур.

Питання фінансування спеціального навчан-
ня зарубіжні дослідники розглядають у двох напрям-
ках: хто отримує фінанси, умови для отримання
фінансів. Отже, фінансування може бути призначе-
но для: учнів та їх батьків; загальних або спеціалі-
зованих шкіл; консультативних центрів, що об’єдну-
ють групу шкіл або інші заклади; муніципальних та
регіональних структур. Для того, щоб визначити
необхідність фінансування, беруть до уваги такі фак-
тори: кількість учнів з особливими потребами у
школі, муніципалітеті, регіоні; характер потреб;
функції та завдання, що повинні бути виконані, тоб-
то спектр послуг, які надає школа, муніципалітет,
область; показники успішності (чим вище, тим
більше обсяг фінансування). Контроль за викорис-

танням фінансів, у загальному випадку, здійснюють
місцеві або обласні організації, які вирішують куди
направляти гроші, надання яких послуг потребує
додаткової підтримки. Певна частина бюджету краї-
ни може бути надана всім школам при умові, що
кожна школа повинна мати окремі можливості для
навчання дітей з особливими потребами. Інша час-
тина бюджету розподіляється в залежності від існу-
ючих потреб шкіл (мається на увазі незалежне оці-
нювання рівня потреб).

Вивчення та узагальнення матеріалів з пи-
тань підготовки педагогів до роботи в системі спец-
іальної освіти свідчить про те, що існують певні
проблеми у цьому напрямку. Доцільно наголосити
на тому, що якість навчання залежить, насамперед,
від професіоналізму та досвіду роботи викладачів з
дітьми з особливими потребами. У загальноосвітніх
школах учителям допомагають спеціалісти відпові-
дної кваліфікації. Вони можуть бути як співробіт-
никами школи, так і працівниками спеціалізованих
закладів. Діяльність зазначених фахівців спрямова-
на на безпосередню роботу з дітьми, визначення
їхніх індивідуальних потреб, вибір методик навчан-
ня, розробку індивідуальних навчальних планів,
організацію учбового процесу. Як свідчать науково-
педагогічні джерела, всіх майбутніх вчителів навча-
ють роботі з дітьми з особливими потребами у ме-
жах загального навчального плану [4]. Але цього
недостатньо, тому що відсутня відповідна практи-
ка. Отже, всі викладачі, що бажають працювати з
дітьми з особливими потребами, повинні отримати
додаткове навчання, постійно вдосконалювати свою
професійну майстерність.

Має місце і той факт, що часто викладачі не
бажають працювати з дітьми, у яких є проблеми з
поведінкою або інші відхилення від норми, тому що
такі учні знижують середній рівень успішності в класі.
А це негативно впливає на престиж школи і на став-
лення до викладача як до спеціаліста. Усі батьки ба-
жають віддати свою дитину до найкращої школи, але
про школу судять за результатами успішності.

Науковці всього світу також приділяють ува-
гу питанню використання інформаційних технологій
у процесі навчання дітей з особливими потребами.
Ефективна освіта стала неможливою без всебічної
автоматизації та комп’ютеризації навчального проце-
су. Дослідження підтверджують, що у багатьох краї-
нах Європи використання ІТН передбачено навчаль-
ними планами як для нормальних дітей, так і для дітей
з відхиленнями від норми. Аналізуючи праці дослід-
ників, можна виокремити функції інформаційних тех-
нологій, які вони виконують у процесі навчання дітей
з особливими потребами, а саме: терапевтичну, діаг-
ностичну, допоміжну (при вивченні конкретних пред-
метів, оцінюванні результатів навчання, розробці
індивідуальних навчальних планів, виконанні адмін-
істративних завдань)[7]. Взагалі, процес впроваджен-
ня комп’ютерних інформаційних технологій в систе-
му навчання пов’язаний з певними труднощами.
Насамперед, це додаткове фінансування і необхідність
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додаткового навчання викладачів.
Аналіз та узагальнення науково-педагогічних

джерел свідчить про те, що втручання у розвиток
дитини з особливими потребами повинно починати-
ся з її народження і представляє собою комплекс соц-
іальних, медичних, психологічних і навчальних за-
ходів, спрямованих на задоволення її потреб [2]. Дуже
важливо забезпечити раннє діагностування відхилень
від норми для того, щоб уникнути подальших труд-
нощів. До того, як вступити до початкової школи, діти
можуть відвідувати будь-які заклади та центри, що
пов’язані з освітою, або спеціалізуються на наданні
інших послуг (наприклад, центри догляду за дітьми).
Варто підкреслити, що в країнах, де обов’язкова осв-
іта починається з 5-ти років, діти з відхиленнями у
розвитку часто відвідують спеціалізовані школи з 2,5
– 3-х років. Крім того, в усіх країнах широко розви-
нута мережа дошкільних закладів.

Робота соціального працівника з родиною
зводиться до того, щоб забезпечити батьків необхі-
дною та своєчасною інформацією про стан їхньої
дитини. Допомога дітям надається вдома, у лікарні,
дитячому садку, дошкільному закладі. Вона вклю-
чає здійснення профілактичних та навчальних за-
ходів для того, щоб допомогти дитині успішно адап-
туватися до навколишнього світу. Родинам, де є діти
з особливими потребами, постійно надають фінан-
сову допомогу, скорочують розмір податків. Такі
сімўї мають перевагу у виборі місця мешкання і
місця роботи. У деяких країнах (Данія, Нідерланди,
Норвегія, Швеція) існує практика, коли дітей беруть
на будь-який час “сімейства допомоги” для того, щоб
дати можливість батькам відпочити або приділити
увагу іншим дітям.

Висновки.
Отже, вивчення досвіду зарубіжних країн у

сфері навчання дітей з особливими потребами може
стати дуже корисним для України. Запозичення по-
зитивного зарубіжного досвіду, із одночасним при-
стосуванням його до соціальних реалій нашої краї-
ни,  дає можливість підвищити ефективність
вітчизняної системи спеціальної освіти та уникну-
ти багатьох помилок на шляху розвитку цієї галузі.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем навчання
дітей з особливими потребами у зарубіжних країнах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ И

СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА

СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Караулова С.И., Маликов Н.В.

Запорожский национальный  университет

Аннотация. В статье проанализирована информатив-
ность разных методических подходов к оценке адаптив-
ных возможностей организма спортсменов и спортсме-
нок, специализирующихся в беге на средние дистанции.
Экспериментально обоснована более высокая, по срав-
нению с традиционным методом, информативность
предложенного нами методического подхода к опреде-
лению текущих адаптационных способностей. Исполь-
зование новой методики регистрации адаптационного
потенциала системы кровообращения позволило дос-
таточно объективно охарактеризовать особенности воз-
растной динамики адаптивных возможностей организ-
ма спортсменок и спортсменок, специализирующихся
в беге на средние дистанции.
Ключевые слова: адаптивные возможности, сердечно-
сосудистая система, функциональное напряжение, воз-
растная динамика, спортсмены, спортсменки, легкая
атлетика, бег на средние дистанции.
Анотація. Караулова С.І., Маліков М.В. Порівняльний
аналіз різних методичних підходів щодо оцінки адап-
тивних можливостей серцево-судинної системи орган-
ізму спортсменів і спортсменок, які спеціалізуються у
бегу на середні дистанції. В статті проаналізована
інформативність різних методичних підходів до оцінки
адаптивних можливостей організму спортсменів і спорт-
сменок, що спеціалізуються в бігу на середні дистанції.
Експериментально обґрунтована більш висока, в по-
рівнянні з традиційним методом, інформативність зап-
ропонованого нами методичного підходу до визначен-
ня поточних адаптаційних здібностей. Використовуван-
ня нової методики реєстрації адаптаційного потенціа-
лу системи кровообігу дозволило достатньо об’єктив-
но охарактеризувати особливості вікової динаміки
адаптивних можливостей організму спортсменок і
спортсменок, що спеціалізуються в бігу на середні ди-
станції.
Ключові слова: адаптивні можливості, серцево-судин-
на система, функціональна напруга, вікова динаміка,
спортсмени, спортсменки, легка атлетика, біг на середні
дистанції.
Annotation. Karaulova S.I., Malikov N.V. Comparative
analysis of different methodical approaches in relation to
estimation of adaptive possibilities of the cardiovascular
system of organism of sportsmen and sportswomen which
are specialized in running on middle distances. In the article
there is analyzed the informing of different methodical
approaches to estimation of adaptive possibilities of
organism of sportsmen and sportswomen, specializing in
the average-distance race. The informing of the methodical
approach offered by us to the determination of current
adaptation capabilities is more high in comparison with a
traditional method and it is experimentally grounded. The
use of a new method of registration of adaptation potential
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of the blood circulation system allowed enough objectively
describe the features of age dynamics of organism adaptive
possibilities of sportswomen and sportswomen specializing
in the average-distance race.
Keywords: adaptive opportunities, cardio-vascular system,
functional tension, age dynamics, sportsmen, sportswomen,
light athletics, average-distance race.

Введение.
Сфера спорта, как и большинство областей

человеческой деятельности, характеризуется интен-
сивным развитием и постоянным ростом спортив-
ных достижений. Известно, что большие трениро-
вочные и соревновательные нагрузки в большинстве
случаев приводят к значительному напряжению фун-
кционального состояния практически всех физио-
логических систем организма и, в частности, одной
из ведущих - сердечно-сосудистой.

Важно отметить также, что под влиянием
систематической мышечной работы в организме
спортсменов формируется специфический комп-
лекс адаптивных реакций, который и обеспечивает
наиболее оптимальную форму приспособления
организма к физическим нагрузкам различного ха-
рактера [2,4,5].

В связи с этим в настоящее время в спортив-
ной практике особое значение приобретают иссле-
дования, касающиеся количественного определения
текущих адаптационных способностей организма на
различных этапах учебно-тренировочного процес-
са. В рамках данной проблемы особенно актуаль-
ным представляется вопрос относительно информа-
тивности различных методических подходов к
оценке адаптивных возможностей организма лиц,
систематических занимающихся избранным видом
спортивной деятельности.

Данная работа выполнена в рамках госбюд-
жетной темы 01-04/23 „ Изучение адаптивных воз-
можностей организма спортсменов на разных эта-
пах учебно-тренировочного процесса”
Запорожского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью настоящей работы стало проведе-

ние сравнительного анализа информативности не-
которых методических подходов к определению
адаптационных способностей организма спортсме-
нов, а также изучение возрастной динамики адап-
тивных возможностей сердечно-сосудистой систе-
мы организма  спортсменов  и спортсменок,
специализирующихся в беге на средние дистанции.

Материалы и методы исследования. В со-
ответствии с целью эксперимента нами было про-
ведено обследование 22 спортсменов в возрасте от
13 до 23 лет и 13 спортсменок (от 12 до 19 лет),
специализирующихся в беге на средние дистанции.
Обследование проводилось в 4 этапа (2 обследова-
ния – на этапе осеннее-зимнего подготовительного
периода и 2 обследования – на этапе весеннего под-
готовительного периода).

В рамках обследования у всех легкоатлетов
уровень адаптивных возможностей сердечно-сосу-

дистой системы их организма оценивался по вели-
чине адаптационного потенциала аппарата кровооб-
ращения (АПссс, абсолютные единицы, а.е.), опре-
деляемого по традиционной методике
Р.М. Баевского (АПб) [1], а также по методу, пред-
ложенному Н.В.Маликовым (АПм) [3].

Согласно методике Р.М.Баевского размер
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой
системы организма рассчитывается по следующей
формуле:
АПб (а.е.)= 0,011хЧСС + 0,014хАДс + 0,008хАДд +
0,014хВ + 0,009хМТ – 0,009хДТ - 0,273,
где ЧСС – частота сердечных сокращений, уд/мин;
АДс – систолическое артериальное давление, мм
рт.ст.; АДд – диастолическое артериальное давле-
ние, мм рт.ст.; МТ – масса тела, кг; ДТ – длина тела,
см; В – возраст, годы.

На основе полученных значений АПб вы-
деляются такие уровни адаптивных возможностей
аппарата кровообращения: 1) удовлетворительная
адаптация (размер АПб<2,1 а.е.); 2) напряженность
механизмов адаптации (от 2,11 до 3,2 а.е.); 3) не-
удовлетворительная адаптация (от 3,21 до 4,3 а.е.);
4) срыв адаптации (АПб>4,3 а.е.).

Метод оценки адаптивных возможностей
сердечно-сосудистой системы организма, предло-
женный Н.В.Маликовым, является модификацией
метода вариационной пульсометрии Р.М.Баевского.
В соответствии с методикой Н.В.Маликова у испы-
туемого записывается электрокардиограмма во 2
стандартном отведении, которая анализируется с
последующим расчетом следующих параметров:
Моh (мв) – величина наиболее часто встречающей-
ся амплитуды комплекса QRS; АМоh (%) – отноше-
ние числа амплитуд комплексов QRS, соответству-
ющих Мо к общему числу амплитуд, выраженное в
процентах; ?хh (мв) – разница между максимальным
и минимальным значениями комплексов QRS. На
основе указанных параметров рассчитывается по-
казатель эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.
= АМоh х Моh / 2?хh) и размер адаптационного по-
тенциала сердечно-сосудистой системы (АПм, а.е.
= ПЭРС/ ИНссс). Результаты полученных значений
АПм, оценивали по соответствующей шкале, кото-
рая включает в себя следующие функциональные
уровни по данному параметру.

Для возрастного диапазона от 12 до 18 лет:
1) низкий (значения АПм до 0,406 а.е.); 2) ниже сред-
него (от 0,407 до 0,631 а.е.); 3) средний (от 0,632 до
1,084 а.е.); 4) выше среднего (от 1,085 до 1,310 а.е.);
5) высокий (более 1,310 а.е.).

Для возрастного диапазона от 20 лет и стар-
ше: 1) низкий (значения АПм до 0,519 а.е.); 2) ниже
среднего (от 0,520 до 0,869 а.е.); 3) средний (от 0,870
до 1,569 а.е.); 4) выше среднего (от 1,570 до 1,919
а.е.); 5) высокий (более 1,919 а.е.).

Все полученные в ходе исследования резуль-
таты были обработаны стандартными методами ма-
тематической статистики.

Результаты исследования.
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Как известно, величины индекса напряже-
ния сердечно-сосудистой системы организма
(ИНссс) достаточно объективно характеризуют уро-
вень функционального напряжения регуляторных
механизмов аппарата кровообращения. В связи с
этим, очевидно, что данный функциональный пока-
затель можно использовать для оценки информатив-
ности величин адаптационных потенциалов, рассчи-
танных по различным методикам, в частности, по
используемым в нашем исследовании - АПб и АПм.
Исходя из данного предположения нами был прове-
ден сравнительный анализ возрастной динамики
величин ИНссс, АПб и АПм среди спортсменов и
спортсменок, принявших участие в эксперименте.

Как видно из рис.1, с возрастом у спортсме-
нов было зарегистрировано постепенное снижение
степени функционального напряжения системы кро-
вообращения их организма. В этом отношении дос-
таточно странным выглядела возрастная динамика
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой си-
стемы обследованных спортсменов, рассчитанных
по методике Р.М.Баевского. Так, падение ИНссс в
возрастных диапазонах 13-14, 15-16, 19-20 лет и от
21 до 22 лет сопровождалось не логичным ухудше-
нием адаптационных способностей спортсменов.
Кроме этого, также не обоснованным выглядело
соотношение возрастной динамики ИНссс и АПб в
возрастных диапазонах 14-15, 16-18, 18-19 лет, от
20 до 21 года и от 22 до 23 лет.

Гораздо более информативными выглядели
возрастные колебания величин адаптационного по-
тенциала сердечно-сосудистой системы организма,
рассчитанных по методике Н.В.Маликова (АПм). В
соответствии с графиками, представленными на

рисунке 1, динамика возрастных изменений АПм в
возрасте от 16 до 23 лет была практически зеркаль-
ным отображением возрастных изменений уровня
функционального напряжения регуляторных меха-
низмов системы кровообращения обследованных
спортсменов. Отсутствие же тесной корреляцион-
ной зависимости между данными параметрами в
возрасте от 13 до 16 лет у обследованных легкоат-
летов объясняется, по-видимому, процессом станов-
ления в их организме качественно новых межсис-
темных отношений, обеспечивающих адаптацию к
систематическим физическим нагрузкам.

Еще более убедительные данные были по-
лучены нами при анализе особенностей возрастной
динамики ИНссс, АПб и АПм, зарегистрированных
у легкоатлеток в возрасте от 12 до 19 лет.

Как видно из рисунка 2, у обследованных
спортсменок нам не удалось зарегистрировать ста-
тистически значимых возрастных изменений вели-
чин адаптационного потенциала, рассчитанного по
традиционной методике Р.М. Баевского (АПб), не-
смотря на выраженность у них возрастной динами-
ки ИНссс.

Напротив, соотношение возрастных изме-
нений АПм и ИНссс выглядело наиболее логичным
во всех возрастных периодах возрастного диапазо-
на 12-19 лет: нарастание степени функционального
напряжения механизмов регуляции сердечного рит-
ма (повышение ИНссс) сопровождалось падением
адаптационных способностей обследованных спорт-
сменок (падение АПм) и, наоборот.

Таким образом, полученные результаты по-
зволили констатировать более высокую информатив-
ность нового методического подхода к оценке адап-

Рис.1. Возрастная динамика ИНссс, АПб и АПм у спортсменов в возрастном диапазоне от 13 до 23 лет.
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тационных способностей организма и возможность
его практического использования при проведении
медико-биологического контроля спортсменов раз-
личного возраста.

Представленные материалы послужили так-
же основанием для более детального анализа особен-
ностей возрастной динамики адаптационных способ-
ностей легкоатлетов и легкоатлеток в процессе
систематических занятий спортом с использованием
достаточно информативного методического подхода.

Как показали результаты настоящего иссле-
дования процесс формирования адаптивных возмож-
ностей организма при действии систематических
физических нагрузок существенно зависит от поло-
вой принадлежности. Оказалось, что у мальчиков,
юношей и мужчин этапами повышения адаптаци-
онных способностей сердечно-сосудистой системы
организма были возрастные периоды 14-15, 16-17
лет и от 19 до 22 лет. Напротив, условно «критичес-
кими» периодами адаптациогенеза можно рассмат-
ривать возраст от 13 до 14 лет, а также возрастные
диапазоны 15-16, 17-19 лет и от 22 до 23 лет.

Несколько иной была возрастная динамика
адаптивных возможностей аппарата кровообраще-
ния у спортсменок-легкоатлеток. Активный рост
адаптационных способностей их организма отмечал-
ся в возрасте 12-13, 15-17 и 18-19 лет, а наиболее
выраженное падение величин АПм – в возрасте 13-
15 лет (связано, вероятно, с этапом полового созре-
вания) и 17-18 лет.

Выводы.
Полученные результаты относительно осо-

бенностей возрастной динамики адаптивных возмож-
ностей системы кровообращения спортсменов и

спортсменок, специализирующихся в беге на сред-
ние дистанции, имеют не только теоретическое, но и
важное практическое значение для рациональной
организации учебно-тренировочного процесса в дан-
ном виде спорта. Кроме этого, экспериментально
подтвержденная высокая информативность нового
методического подхода к оценке адаптационных спо-
собностей спортсменов позволяет существенно по-
высить эффективность тренировочных занятий бегу-
нов и бегуний на средние дистанции.

Дальнейшие исследования предполагают
расширение возрастного контингента обследуемых
лиц, а также обследование спортсменов разной спе-
циализации и квалификации.
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Рис.2. Возрастная динамика ИНссс, АПб и АПм у спортсменок в возрастном диапазоне от 12 до 19 лет.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО
ВІДНОШЕННЯ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І

СПОРТУ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ
Касянюк М.В.

Донецький національний університет

Анотація. У статті викладені дослідження вивчення
рівнів сформованості в учнів ставлення до фізичної
культури і спорту.
Ключові слова: сформованість, ставлення, фізична куль-
тура і спорт, учні, дослідження.
Аннотация. Касянюк М.В. Исследование положитель-
ного отношения к физической культуре и спорту млад-
ших подростков. В статье изложены исследования изу-
чения уровней формирования в учеников отношения к
физической культуре и спорту.
Ключевые слова: формирование, отношение, физичес-
кая культура и спорт, школьники, исследование
Annotation. Kasyanuk M. Research of the positive attitude
to physical training and sports of younger teenagers. In
clause the researches of study of levels of formation at the
schoolboys of the relation to physical culture and sports
are stated.
Key words: formation, relation, physical culture and sports,
schoolboys, research.

Вступ.
Шкільна практика свідчить про наявність

суперечностей між ускладненими вимогами до осо-
бистості молодшого підлітка на уроках фізичної
культури і рівнем сформованості у нього позитив-
ного ставлення до занять, що є важливою умовою
успішного виконання цих вимог. Як випливає з на-
ших досліджень, рівень знань і фізичної підготовле-
ності більшості учнів середніх класів не відповідає
їхнім здібностям і можливостям. Це пов’язано на-
самперед з їх негативним ставленням до фізичної
культури, байдужістю до занять фізичними вправа-
ми. Однією з причин такого стану є початок згасан-
ня у підлітковому віці природної потреби рухатися.
Водночас у загальноосвітніх школах не проводиться
спеціальна робота з виховання позитивного став-
лення учнів до фізичної культури. Не вироблено
конкретної методики вивчення рівнів сформованості
в учнів ставлення до фізичної культури [1-18].

Аналіз спеціальної літератури показав, що
у сучасних дослідженнях і публікаціях приділяєть-
ся недостатня увага виробленню конкретної мето-
дики вивчення рівнів сформованості в учнів став-
лення до фізичної культури і спорту.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Вивчення і дослідження рівнів сформова-

ності в учнів ставлення до фізичної культури і спорту.
Методи й організація дослідження. Рівень вихова-
ності позитивного ставлення до фізичної культури
учнів - спортсменів 5-7 класів визначався за рівня-
ми сформованості у них емоційного, мотиваційно-
го, когнітивного та діяльнісного компонентів, які
входили до його структури. Емоційний компонент
проявлявся в емоційних переживаннях учнів, що
виникали у процесі фізичного виховання. Мотивац-

ійний компонент відображав мотиви занять фі-
зичною культурою, інтерес до фізичної культури та
потребу у фізичному вдосконаленні. Когнітивний
компонент проявлявся у системі знань з фізичної
культури. Діяльнісний компонент відображав ак-
тивність молодших підлітків у заняттях фізичною
культурою та їхню звичку до цих занять.

Вихованість цих компонентів у школярів
визначалася відповідно за емоційним, мотивацій-
ним, когнітивним та діяльнісним критеріями, кож-
ний з яких характеризується певними показниками
сформованості ставлення молодших підлітків до
фізичної культури: модальністю, стійкістю і ви-
бірковістю емоцій; широтою, силою та стійкістю
мотивації; повнотою, системністю і міцністю знань;
активністю і стабільністю в заняттях фізичною
культурою та спортивною підготовкою Оцінювання
цих показників проводилося насамперед за допо-
могою педагогічних спостережень, а також бесід та
анкетування тренерів – викладачів, вчителів з фізич-
ної культури, школярів і батьків, тестування фізич-
ної підготовленості молодших підлітків.

Проведене дослідження, яке охопило 124
учні 5-7 класів які тренуються у С/К ім. Олександра
Ягубкіна і навчаються в загальноосвітніх закладах
Кіровського району м. Донецька, дозволило зроби-
ти висновок про загальний низький рівень вихова-
ності у молодших підлітків позитивного ставлення
до фізичної культури і регулярних спортивних тре-
нувань. Зокрема, розвиток у школярів емоційного
компонента ставлення до тренувань і занять фізич-
ною культурою дані наших досліджень показують,
що 29,2 % учнів мають найнижчу оцінку за сформо-
ваність цього компонента, 23,6 % - оцінку «2» і лише
10,9 % - «5». Якщо розглядати динаміку його роз-
витку від п’ятих до сьомих класів, то спостерігаємо
суттєве погіршення результатів (від 15,4 % учнів, що
отримали «5» у п’ятих класах, до 5,2 % таких учнів
у сьомих класах).

Найслабше у молодших підлітків розвинута
стійкість емоцій, особливо у семикласників (66,5 %
отримали «одиницю»), відносно краще - вибірковість
емоцій. Такі результати можна пояснити згасанням у
школярів цього віку природної потреби у рухах, яка
відігравала велику роль у початкових класах. Збуд-
ження і підтримання позитивних емоційних пере-
живань у підлітків вимагає від тренерів – викладачів
і вчителя з фізичної культури використовувати на за-
няттях спеціальні виховні прийоми.

Вихованість в учнів 5-7 класів мотивацій-
ного компонента позитивного ставлення до фізич-
ної культури і спорту можна вважати сформованим
лише у 4,3 % школярів, а переважна більшість має
негативні показники, причому приблизно однаково
низькі від п’ятих до сьомих класів. Найгірше у мо-
лодших підлітків розвинута широта мотивації (58,8
% учнів отримали оцінку «1»). Особливо це стосуєть-
ся п’ятикласників (66,9 %). Отже, в цілому моти-
вацію занять фізичною культурою і спортом учнів
5-7 класів можна оцінити як вузьку, слабку та нестій-
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ку, що пояснюється відсутністю системного вихов-
ного впливу на них на уроках фізичної культури, на
тренуваннях, у процесі позакласної роботи та в сім’ї.

Результати дослідження і їх обговорення.
Як показали дослідження, сформованість у

школярів когнітивного компонента позитивного
ставлення до фізичної культури і спорту відобража-
ють дуже низький рівень знань з фізичної культури
молодших підлітків 47,7 % учнів мають найнижчу
оцінку, 20,0 % - оцінку «2», 18,6 % - «З» і лише 8,7 %
та 5,0 % - відповідно «4» і «5»). До того ж, спосте-
рігається негативна динаміка його розвитку від п’я-
тих до сьомих класів, причому, по кожному по-
казнику. Якщо у п’ятих класах «одиницю» отримали
43,3 % школярів, то у сьомих - уже 54,6 %. Повнота
і міцність знань з фізичної культури учнів 5-7 класів
знаходяться приблизно на однаковому низькому
рівні, а найгірше у них розвинута системність знань
(53,9 % підлітків мають оцінку «1», а серед семи-
класників - 62,4 %). Такий стан можна пояснити
недостатньою увагою вчителів фізичної культури на
заняттях до озброєння учнів необхідними теоретич-
ними знаннями, а також слабким виховним впливом,
який не дає підліткам потрібного імпульсу для
зацікавленості у самостійному набутті знань з фізич-
ної культури.

Вихованість у школярів діяльнісного ком-
понента позитивного ставлення до фізичної культу-
ри сформований лише у 7,0 % молодших підлітків.
Майже половина учнів 5-7 класів (46,4 %) отрима-
ли найнижчу оцінку. Спостерігається незначна пози-
тивна динаміка його розвитку від п’ятих до сьомих
класів, але низькі показники при цьому зберігаються
(39,8 % семикласників мають «одиницю», 15,3 % -
«двійку», 24,0 % - «трійку»). Якщо розглядати ко-
жен показник діяльнісного компонента ставлення,
то можна побачити, що найгірше у школярів розви-
нуті стабільність у заняттях фізичної культурою (53,0
% підлітків отримали оцінку «1»). Низький рівень
активності, стабільності у заняттях фізичною куль-
турою та фізичної підготовленості учнів пояснюєть-
ся насамперед відсутність належної позакласної
роботи вчителів фізичної культури, за яку вони от-
римують мізерну оплату, та самостійних занять
підлітків у сім’ї, а також дорожнечею необхідного
спортивного інвентарю та обмеженою кількістю
спортивних секцій, які можуть відвідувати школярі.

 Виходячи з аналізу результатів досліджень,
було проведено умовний розподіл учнів на 5 груп,
залежно від рівнів розвитку ставлення до фізичної
культури:

1) з негативним ставленням до фізичної культу-
ри;

2) з байдужим ставленням;
3) з позитивним нестійким неусвідомленим па-

сивним ставленням;
4) з позитивним стійким усвідомленим пасивним

ставлення з позитивним стійким усвідомленим ак-
тивним дійовим ставленням;

5) з позитивним стійким усвідомленим активним

дійовим ставленням.
 Кожна з цих груп відрізнялася характерними

проявами показників сформованості ставлення учнів
до фізичної культури.

 Школярі з негативним ставленням до фізич-
ної культури характеризувалися емоціями страху,
приниження, образи, занепокоєння, незадоволеності,
невпевненості у собі у зв’язку з тривалим неуспі-
хом. В основному, в них спостерігався стійкий не-
гативний емоційний настрій на заняттях фізичною
культурою; якщо виникали позитивні емоційні пе-
реживання, то залежно від несприятливої ситуації
та оточення вони завжди зникали. Викликали їх най-
частіше можливість не дотримуватися дисципліни
під час рухливих і спортивних ігор, відсутність но-
вих важких навчальних завдань, можливість не го-
тувати складні домашні завдання.

У цих учнів переважав мотив уникнення не-
приємностей з боку вчителя та батьків за погане
навчання або взагалі були відсутні мотиви занять
фізичною культурою і спортом. Як правило, займа-
лися вони зовсім без інтересу. Якщо у них виникала
слабка нестійка мотивація, то залежно від неспри-
ятливої ситуації та оточення вона завжди зникала.

Ці школярі відрізнялися вкрай низьким
рівнем знань з фізичної культури та тренувань, без-
системністю та неміцністю знань. Вони були пасивні
на заняттях фізичною культурою і спортом, не умі-
ли планувати й проводити самостійні заняття, роз-
вивати свої фізичні і психічні якості.

Ці підлітки не виконували домашні завдан-
ня з фізичної культури та спорту; не брали участі в
оздоровчих та спортивно-масових заходах навіть як
глядачі; не відвідували фізкультурні гуртки або
спортивні секції; майже всі тестові нормативи з
фізичної підготовленості склали на оцінки «1» і «2».

В учнів з байдужим ставленням до фізич-
ної культури спостерігалися емоції нудьги, досади,
невпевненості. Якщо у них виникали позитивні
емоційні переживання, то залежно від несприятливої
ситуації та оточення вони дуже часто зникали. Ви-
кликали їх найчастіше легкість навчальної теми,
можливість отримувати позитивні оцінки, не док-
ладаючи особливих зусиль, а також не думати під
час виконання фізичних вправ та тренувань.

Ці школярі відрізнялися вузькістю, слаб-
кістю та нестійкістю мотивації занять фізичною
культурою і спортом. Вони характеризувалися низь-
ким рівнем знань з фізичної культури; мали безсис-
темні знання, в основному, загального характеру;
запам’ятовували та відтворювали лише готові знан-
ня. Вони пасивно поводились на уроках і багато ру-
хались тільки під контролем учителя; не володіли
прийомами планування й проведення самостійних
занять та розвитку своїх фізичних і психічних якос-
тей; не виконували домашні завдання з фізичної
культури; в оздоровчих і спортивно-масових захо-
дах брали участь рідко і за умови пред’явлення кон-
кретних вимог з боку вчителя; як правило, не відвіду-
вали фізкультурні гуртки або спортивні секції;
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більшість тестових нормативів з фізичної підготов-
леності склали незадовільно.

Школярі з позитивним нестійким неусві-
домленим пасивним ставленням до фізичної куль-
тури характеризувалися нестійкими емоціями поди-
ву, радості від новизни і розважальності навчального
матеріалу, можливості позмагатися з товаришами і
перемогти, цікавого проведення заняття, але також
і від можливості не думати під час виконання фізич-
них вправ, не докладати зусиль для отримання оці-
нки, не дотримуватися дисципліни під час рухли-
вих і спортивних ігор. У них спостерігалися нестійкі
мотиви бути серед кращих учнів та отримувати по-
зитивні оцінки, зацікавленість самим виконанням
фізичних вправ і навчальних завдань. У той же час
найчастіше вони займалися фізичною культурою зі
слабким або помірним інтересом.

Ці учні мали неповні та безсистемні знан-
ня. Вони проявляли активність у заняттях фізичною
культурою лише епізодично; не уміли планувати й
проводити самостійні заняття та розвивати свої
фізичні якості; іноді виконували домашні завдання
з фізичної культури; брали участь в оздоровчих та
спортивно-масових заходах, але без власної ініціа-
тиви; в основному, займалися у фізкультурних гурт-
ках або спортивних секціях, але несистематично.
Рівень фізичної підготовленості цих підлітків, як
правило, відповідав задовільній оцінці.

Школярі з позитивним стійким усвідомле-
ним пасивним ставленням до фізичної культури ха-
рактеризувалися стійкими емоціями впевненості,
радості, задоволення, іноді - тимчасової невпевне-
ності, незадоволеності від зустрічі із завданням
нової складності. Викликали позитивні емоційні
переживання найчастіше виконання фізичних вправ,
прийомів з улюбленої теми, цікаве проведення за-
няття, похвала вчителя, позитивна оцінка тренера,
іноді - легкість навчальної теми, можливість не док-
ладати зусиль для отримання оцінки.

У них спостерігалися стійкі мотиви занять
фізичною культурою: зацікавленість самим виконан-
ням фізичних вправ, навчальних і тренувальних зав-
дань, бажання бути серед кращих учнів та отриму-
вати позитивні оцінки, засвоювати нові знання, рухи
та вправи. Займалися вони найчастіше з помірним і
сильним інтересом.

Ці учні відрізнялися середнім рівнем знань
з фізичної культури, системністю і міцністю знань.
Вони іноді проявляли активність на уроках фізичної
культури та спортивних тренувань, намагалися пла-
нувати й проводити самостійні заняття, розвивати
свої фізичні якості, але за відсутності контролю і
спонукальної діяльності з боку вчителя легко виклю-
чали свою увагу до занять.

Ці підлітки постійно виконували домашні
завдання з фізичної культури, часто брали участь в
оздоровчих та спортивно-масових заходах, але зав-
дяки стимулюванню їх з боку вчителя. Їхнє відвіду-
вання фізкультурних гуртків або спортивних секцій
та проведення самостійних занять не відрізнялись

стабільністю. Тестові нормативи з фізичної підго-
товленості вони, як правило, склали на оцінки «З» і
«4».

Учні з позитивним стійким усвідомленим
активним дійовим ставленням до фізичної культури
характеризувалися стійкими емоціями радості, за-
доволення, впевненості, гордості, гідності, співпе-
реживання вчителю, тренеру та учням. Викликали
ці позитивні емоційні переживання у школярів
здатність самостійно виконувати навчальні завдан-
ня, заняття з улюбленої теми, можливість позмага-
тися з товаришами і перемогти, цікаве проведення
уроку, похвала вчителя, позитивна оцінка. У них
спостерігалися стійкі мотиви занять фізичною куль-
турою: зацікавленість самим виконанням фізичних
вправ і навчальних завдань; бажання бути серед кра-
щих учнів та отримувати позитивні оцінки; засвою-
вати нові знання, рухи та вправи; зміцнити здоро-
в’я, розвинути свої фізичні якості та здібності.
Займалися вони найчастіше з сильним інтересом та
з відчуттям потреби у фізичному вдосконаленні.

Ці школярі мали достатньо повні, системні
та міцні знання з фізичної культури. Вони проявляли
активність на уроках; уміли планувати і проводити
самостійні заняття фізичною культурою, розвивати
свої фізичні якості. Ці підлітки відрізнялися стабіль-
ністю у виконанні домашніх завдань з фізичної куль-
тури, відвідуванні фізкультурних гуртків або спор-
тивних секцій, самостійних заняттях, постійно брали
участь в оздоровчих та спортивно-масових заходах,
мали високий рівень фізичної підготовленості.

Висновки.
Результати розподілу учнів на 5 груп залеж-

но від рівнів розвитку ставлення до фізичної куль-
тури подано у таблиці 1. Як видно з таблиці, 42,5 %
молодших підлітків мають негативне ставлення до
фізичної культури, 22,7 % - байдуже, 19,7 % - пози-
тивне нестійке неусвідомлене пасивне, 8,3 % - по-
зитивне стійке усвідомлене пасивне і лише 6,8 % -
позитивне стійке усвідомлене активне дійове.
Спостерігається негативна динаміка розвитку став-
лення школярів до фізичної культури від п’ятих до
сьомих класів (від 37,1 % учнів з негативним став-
ленням у п’ятих класах до 48,4 % таких семиклас-
ників).

1.Наведені дані обстежень свідчать про те,
що у переважної більшості учнів 5-7 класів не вихо-
ване позитивне ставлення до фізичної культури і
спорту. Таке становище, на нашу думку, спричинене
насамперед тим, що педагогічний процес відбувається
без активної участі у ньому кожного з учнів та без
урахування їхніх особистісних якостей.

2.Учителі, як правило, не враховують педа-
гогічні можливості позакласної роботи та само-
стійних занять фізичною культурою підлітків у сім’ї.
Неефективність виховання позитивного ставлення
школярів до фізичної культури зумовлюється безсис-
темністю роботи вчителів, тобто на уроках не вирі-
шуються завдання формування кожного компонента
ставлення.
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Таблиця 1
Результати розподілу учнів 5-7 класів на групи
залежно від рівнів розвитку ставлення до фізич-

ної культури і спорту, процент учнів
Оцінки Показник  ставлення  

5 6 7 5-7 
Негативне 37,1 41,9 48,4 42,5 
Байдуже  25,7 22,9 19,5 22,7 
Позитивне нестійке   
неусвідомлене пасивне 

20,8 19,5 18,9 19,7 

Позитивне  стійке   
усвідомлене пасивне  

8 ,6 8 ,4 7,8 8,3 

Позитивне  стійке   
усвідомлене активне  
дійове  

7 ,8 7 ,3 5,4 6,8 

 
3.Недооцінка озброєння учнів системою

знань і умінь самостійно займатися спортом, фі-
зичною культурою призводить до того, що вони не
в змозі здійснювати самовиховання, без якого не-
можливо досягти рівня позитивного стійкого
усвідомленого активного дійового ставлення до
фізичної культури.

4.Отримані результати дослідження вихова-
ності в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до
фізичної культури свідчать про необхідність розроб-
ки експериментальної методики його формування.

Подальші дослідження припускаємо напра-
вити на продовження досліджень рівнів сформова-
ності в учнів молодшого віку ставлення до фізичної
культури і спорту і на створення конкретних мето-
дик по формуванню стійких, позитивних, ефектив-
них мотивацій й аргументацій до занять у спортза-
лах спортивного клубу, школі, а також самостійних
занять фізичною культурою й спортом.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ
МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В СІТУАЦІЙНИХ

ВИДАХ СПОРТУ
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Сірий О.В., Безязичний Б.І., Поліщук С.Б.,

Попова А.В., Чорний Ю.П.
Харківський національний педагогічний

університет ім.Г.С. Сковороди
Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті розкриті основні психофізіологічні
методи дослідження, які можуть застосовуватися у ви-
дах спорту з постійно мінливою обстановкою, таких як
спортивні ігри, єдиноборства, спортивне орієнтування.
Ключові слова: психофізіологічні методи, види спорту
із  ситуаціями, що змінюються.
Аннотация. Козина Ж.Л., Коломиец Н.А., Щедрива А.,
Сирый О.В., Безъязычный Б.И., Полищук С.Б., Попова
А.В., Чорный Ю.П. Эффективность практического при-
менения психофизиологических исследовательских
приемов в ситуационных видах спорта. В статье рас-
крыты основные психофизиологические методы иссле-
дования, которые могут применяться в видах спорта с
постоянно меняющейся  обстановкой , таких как
спортивные игры, единоборства, спортивное ориенти-
рование.
Ключевые слова: психофизиологические методы, виды
спорта с изменяющимися ситуациями.
Annotation. Kozina Z.L., Kolomiets N.A., Schedriva A.,
Siryi O.V., Bez’yazychnyi B.I., Polischuk S.B., Popova A.V.,
Chornyi Y.P. Efficiency of practical application
psychological-physiological research receptions in
situational kinds of sports. In clause the basic are opened
psychological-physiological methods of research which can
be applied in kinds of sports with constantly varying
conditions, such as sports, single combats, sports
orientation.
Keywords: psychological-physiological methods, kinds of
sports with changing situations.

Вступ.
Фізичне виховання взагалі і спорт високих

досягнень, в частку, служать вдосконаленню люди-
ни. Але розвиток людини як біологічної істоти вже
завершений, і подальше її вдосконалення можливе
за рахунок психічних та інтелектуальних якостей.
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Ці положення стосуються і спорту, де розвиток ос-
новних фізичних якостей вже наблизився до своєї
межі, і подальше підвищення спортивних результатів
пов’язане із вдосконаленням саме психофізіологіч-
них функцій.

Насамперед це стосується видів спорту із
мінливими обставинами, таких, як спортивні ігри,
єдиноборства, спортивне орієнтування, екстремальні
види спорту. Адже для цих видів спорту характерна
постійна зміна ситуацій, що потребує миттєвої ре-
акції на неї [6].

Швидкість реакції на зорові та інші подраз-
ники є одним із проявів психофізіологічних функцій
[7,8]. Але для того, щоб виникла відповідь на будь-
який подразник, імпульс від аналізаторів до м’яза
повинен пройти через певні мозкові структури (рис.
1), що займає деякий час [1,8]. І швидкість відповіді
залежить як від особливостей подразника, так і від
складності шляхів в ЦНС, через які він передаєть-
ся, та індивідуальних особливостей людини.

Аналогічним чином відбувається прояв

інших психофізіологічних функцій.
Кількість і якість досліджень, присвячених

даному напрямку, постійно зростає. Це свідчить
про високу актуальність і перспективність даної
проблеми.

Дослідження проведене згідно зведеному
плану науково-дослідної роботи Державного комі-
тету України з питань фізичної культутри і спорту
на 2001-2005 р. за темою 1.2.18. „Оптимізація на-
вчального-тренувального процесу спортсменів
різного віку та кваліфікації в спортивних іграх” (№
державної регістрації 0101U006471).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи складалася у визначенні

інформаційних можливостей застосування психо-
фізіологічних методів, адекватних для ситуаційних
видів спорту, таких як спортивні ігри, єдиноборства,
спортивне орієнтування та інші.

Методи психофізіологічного тестування

проводились по ліцензійній комп’ютерній програмі,
розробленій Ашаніним В.С. Крім того, застосову-
вався метод кінестезії та метод виміру спеціальної
складної реакції боксерів за допомогою спеціально-
го пристрою [4,5,7].

Результати дослідження.
Наведемо приклади застосування деяких із

перерахованих методів в практиці видів спорту з
мінливими обставинами.

Результати застосування психофізіолог-
ічних методів дослідження в навчально-трену-
вальному процесі юних баскетболістів. В дослід-
женні психофізіологічних функцій у баскетболістів
11-12 років були застосовані 11 тестів на швидкість
простих та складних реакцій на зорові та звукові
подразники, почуття часу, частоту рухів. Досліджен-
ня проводилось двічі: на початку лютого та на по-
чатку березня 2006 року, тобто на прикінці предзма-
гального та наприкінці змагального періоду.

В результатах психофізіологічного тесту-
вання не виявлено достовірних змін за t-крітерієм

Стьюдента та f-крітерієм Фішера.
Це свідчить про те, що, з одного боку, термін

в один місяць не є достатнім для виникнення змін у
психофізіологічних показниках, а, з іншого боку, що
психофізіологічні показники у високому ступені є
спадковими ознаками і їх суттєва зміна потребує
визначених зусиль.

Але слід зазначити, що були виявлені зміни
в структурі взаємовідношення психофізіологічних
показників між собою за даними кореляційного та
факторного аналізу. Так, кореляційний аналіз даних
першого тестування показав,  що показники швид-
кості простих реакцій на звук та світло знаходяться
у протилежних взаємозв’язках з показниками склад-
них реакцій, таких, як реакція на наявність ознаки
та реакція на відсутність ознаки, а також – з точні-
стю відтворення та скорочення заданих проміжків
часу, тобто – з відчуттям часу (табл. 1).

Аналогічні співвідносини спостерігалися

Рис. 1. Схема зорово-моторної реакції.
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при повторному тестуванні, але значення негатив-
них взаємозв’язків було менше, ніж при першому
тестуванні (табл. 2).

Більш детальні висновки щодо взаємовід-

носин між дослідженими показниками були зроб-
лені на основі факторного аналізу, проведеного ме-
тодом головних компонент [2,3]. Як при першому,
так і при другому тестуванні досліджувані показ-
ники склали 4 фактори. Але показники, які увійш-
ли у кожний фактор та відсоткові значення кожно-
го фактору дещо відрізнялися для першого та
другого тестування.

Так, для першого тестування найбільше
відсоткове значення в структурі взаємовідношення
психофізіологічних показників склав перший фак-
тор (36,3%), який був охарактеризований як «прості
реакції на світлові подразники». Це свідчить про те,
що показники простих і складних реакцій у юних
баскетболістів являються антагоністами, а домінує
у юних баскетболістів у предзмагальному періоді
проста реакція на світло. Інші фактори, які були от-
римані при аналізі показників першого тестування,
склали приблизно рівні долі відсоткових значень і
були названі таким чином: прості реакції на звукові

подразники (19,52%), складні реакції, які потребу-
ють включення розумових процесів (19,46%) та
сприйняття часових інтервалів за різними подраз-
никами (18,98%) (рис. 2).

Показники другого тестування, яке було
проведено наприкінці змагального періоду, також
розбились на 4 фактора. Але співвідношення та ха-
рактеристика цих факторів дещо інша у порівнянні
з попереднім тестуванням. Так, фактори були оха-
рактеризовані як прості реакції на звукові подраз-
ники (33,03%), прості реакції на світлові подразни-
ки (25,26%),  складні реакції, які потребують
включення розумових процесів (22,9%) та сприйнят-
тя часових інтервалів за різними подразниками
(15,6%) (рис. 3).

Варто помітити, що у другому тестуванні,
тобто наприкінці змагального періоду, на перший
план в структурі взаємовіддношення психофізіоло-
гічних показників на перший план виходять показ-
ники простих реакцій на звук, у той час як у пред-
змагальному періоді на перший план вийшли прості
реакції на світло. Це свідчить про підвищення зна-
чимості реакцій на звукові подразники протягом
змагального періоду. Крім того, спостерігається

Таблиця 1
Результати кореляційного психофізіологічного тестування юних баскетболістів в предзмагальному періоді.

Показники 

Проста 
реакція на 
світло, 
середнє 
знач. 

Проста 
реакц.на 
звук, 
середн. 

Реакція на 
належн.ознаки, 
серед. 

Реакц.на 
відс.озн., 
серед. 

Теп.-
тест - 
сума 

Відтвор.коротких 
пром.часу, помилка 

Відтвор. 
довгих 
проміжків 
часу, помилка 

Скороч.коротких 
пром.часу, помилка 

Скороч.довгих 
пром.часу, помилка 
 

Відтворення 
проміжків часу 
по звуку, 
помилка 

Скорочення 
пром.часу по 
звуку, помилка 

Проста реакція на 
світло, середнє знач. 1 0,629 -0,548 -0,571 -0,725 -0,014 -0,405 0,584 -0,302 0,644 0,739 

Проста реакц.на звук, 
середн. 0,629 1 -0,227 -0,02 -0,046 -0,437 0,308 0,088 -0,632 0,377 0,209 

Реакція на 
належн.ознаки, серед. -0,548 -0,227 1 0,414 0,791 -0,341 0,124 -0,786 0,018 -0,312 -0,448 

Реакц.на відс.озн., серед. 
 0,571 -0,02 0,414 1 0,777 -0,534 0,474 -0,397 0,417 0,136 -0,406 

Теп.-тест - сума -0,725 -0,046 0,791 0,777 1 -0,379 0,637 -0,704 0,046 -0,364 -0,59 

Відтвор.коротких 
пром.часу, помилка -0,014 -0,437 -0,341 -0,534 -0,379 1 0,044 0,608 0,214 -0,422 0,425 

Відтвор. довгих 
проміжків часу, помилка -0,405 0,308 0,124 0,474 0,637 0,044 1 -0,138 -0,207 -0,447 -0,293 

Скороч.коротких 
пром.часу, помилка 0,584 0,088 -0,786 -0,397 -0,704 0,608 -0,138 1 0,314 0,402 0,856 

Скороч.довгих 
пром.часу, помилка -0,302 -0,632 0,018 0,417 0,046 0,214 -0,207 0,314 1 0,312 0,268 

Відтворення проміжків 
часу по звуку, помилка 0,644 0,377 -0,312 0,136 -0,364 -0,422 -0,447 0,402 0,312 1 0,57 

Скорочення пром.часу 
по звуку, помилка 0,739 0,209 -0,448 -0,406 -0,59 0,425 -0,293 0,856 0,268 0,57 1 

 

Показники 

Проста 
реакція на 
світло, 
середнє 
знач. 

Проста 
реакц.на 
звук, 
середн. 

Реакція на 
належн.ознаки, 
серед. 

Реакц.на 
відс.озн., 
серед. 

Теп.-тест 
- сума 

Відтвор.коротких 
пром.часу, помилка 

Відтвор. 
довгих 
проміжків 
часу, помилка 

Скороч.коротких 
пром.часу, помилка 

Скороч.довгих 
пром.часу, помилка 
 

Відтворення 
проміжків часу 
по звуку, 
помилка 

Скорочення 
пром.часу по 
звуку, помилка 

Проста реакція на 
світло, середнє знач. 1 -0,414 -0,814 -0,835 0,243 0,356 -0,585 0,479 -0,067 0,059 0,386 

Проста реакц.на звук, 
середн. -0,414 1 0,41 0,418 -0,866 0,439 0,115 -0,371 -0,086 -0,474 -0,589 

Реакція на 
належн.ознаки, серед. -0,814 0,41 1 0,581 -0,226 -0,081 0,179 -0,851 -0,501 -0,03 -0,249 

Реакц.на відс.озн., 
серед. 
 

-0,835 0,418 0,581 1 -0,49 -0,483 0,295 -0,407 0,364 -0,373 -0,508 

Теп.-тест - сума 0,243 -0,866 -0,226 -0,49 1 -0,161 0,24 0,394 -0,084 0,822 0,783 

Відтвор.коротких 
пром.часу, помилка 0,356 0,439 -0,081 -0,483 -0,161 1 -0,077 0,058 -0,455 0,264 0,333 

Відтвор. довгих 
проміжків часу, 
помилка 

-0,585 0,115 0,179 0,295 0,24 -0,077 1 0,355 0,387 0,485 0,11 

Скороч.коротких 
пром.часу, помилка 0,479 -0,371 -0,851 -0,407 0,394 0,058 0,355 1 0,66 0,354 0,381 

Скороч.довгих 
пром.часу, помилка -0,067 -0,086 -0,501 0,364 -0,084 -0,455 0,387 0,66 1 -0,168 -0,183 

Відтворення проміжків 
часу по звуку, помилка 0,059 -0,474 -0,03 -0,373 0,822 0,264 0,485 0,354 -0,168 1 0,898 

Скорочення пром.часу 
по звуку, помилка 0,386 -0,589 -0,249 -0,508 0,783 0,333 0,11 0,381 -0,183 0,898 1 

 

Таблиця 2
Результати кореляційного психофізіологічного тестування юних баскетболістів наприкінці змагального

періоду.
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підвищення ролі складних реакцій, які потребують
включення розумових процесів. Але також, як і при
першому тестуванні, показники простих і складних
реакцій та показники сприйняття часу знаходяться
у реципрокних взаємовідношеннях.

Отримані дані можна пояснити тим, що для
здійснення простих та складних реакцій необхідне
включення різних за якістю та кількістю мозкових
ділянок. Для простих реакцій – це більш древні
структури мозку, а для складних реакцій – це віднос-
но нові коркові структури. Як відомо, коркові струк-
тури часто гальмують діяльність древніх структур
мозку, і цим можна пояснити реципрокні взаємовід-
носини між показниками простих та складних ре-
акцій. Ці положення справедливі і для  показників
почуття часу.

Роль складних реакцій в структурі взаємов-
ідношення психологічних показників зростає при
переході від предзмагального до кінця змагального
періоду. Це свідчить про підвищення ролі розумо-
вих процесів з підвищенням майстерності гравців.
І тому питання впливу рівня кваліфікації на
співвідношення простих і складних реакцій в бас-
кетболі потребує подальших досліджень.

Результати застосування психофізіолог-

ічних методів дослідження в навчально-трену-
вальному процесі боксерів. Подібні дослідження
були проведені в боксі. В тестуванні спеціальної
працездатності взяли участь 27 боксерів різного віку,
кваліфікації та вагових категорій.

В дослідженні застосовувався спеціальний
третажерно-вимірювальний комплекс, який дозво-
ляє реєструвати час складної реакції відповідної дії.
Тренажерно-вимірювальний комплекс для боксу
складається з ударного макета, контактної платфор-
ми й електронного пульта керування.

Комплекс дозволяє задавати темп бою за
допомогою світлового індикатора.  Боксери нано-
сять прямі удари по ударному макету у відповідь
на світові сигнали, частота яких регулюється екс-
периментатором.

Було установлено, що показники складних
реакцій, характерних для боксу, залежать від квалі-
фікації, віку і вагової категорії боксера.  Найвищі
показники мають боксери  - майстри спорту легкої
вагової категорії, віком 18-29 років. Найбільші роз-
ходження виявлені між спортсменами 2-го розряду
і 1-го розряду, тобто показники складних реакцій
поліпшуються з підвищенням кваліфікації боксерів.
Слід зазначити, що показники загальної фізичної

Рис. 3. Результати факторного аналізу тестування юних баскетболістів наприкінці змагального періоду.

Рис. 2. Результати факторного аналізу тестування юних баскетболістів в предзмагальному періоді.
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підготовленості практично не залежать від віку і
кваліфікації боксерів.

Отримані дані свідчать про те, що психо-
фізіологічні показники, в частку час складних реакцій,
специфічних для боксу, є інформативним відображен-
ням рівня кваліфікації, і тому вони можуть широко
застосовуватись в практиці контролю спеціальної
підготовленості боксерів. Але в боксі залишається
невиясненим питання щодо можливостей цілеспря-
мованого розвитку психофізіологічних показників.

Результати застосування психофізіологі-
чних методів дослідження в навчально-трену-
вальному процесі баскетболісток високого класу.
Методика цілеспрямованого розвитку психофізіоло-
гічних показників була розроблена відносно вдоско-
налення кінестатичної чутливості в баскетболі шля-
хом застосування аутогенного тренування.

Спочатку була виявлена наявність високої
взаємозалежності між точністю влучень штрафних
кидків і кінестетичною чутливістю.

Тому на наступному етапі була розроблена
методика аутогенного тренування для підвищення
кінестатичної чутливості рук. Досліджувані спорт-
сменки були розділені на 3 групи. В першій групі
випробуваних визначали показники кінестетичної
чутливості при повторній спробі без зміни умов ек-
сперименту. В другій групі спортсменки розігріва-

ли долоні шляхом їх інтенсивного розтирання пе-
ред другою спробою кінестезії. Третя група випро-
буваних також розтирала руки перед другою спро-
бою кінестезії, однак робила це в сполученні з
аутогенним тренуванням.

Аутогенне тренування складалося із розслаб-
лення через уяву приємних природних образів та ак-
центуванням на тепло та чутливість долоней [5].

Уявне спостереження природних образів є
найбільш древньою і природною для людини прак-
тикою розслаблення. Описи техніки «заспокоєння
думок» у древніх трактатах по фізичній культурі по-
будовані на уяві природних образів, які плавно пере-
міняють один одного і випливають один з іншого.

Результати проведеного дослідження пока-
зали, що найбільше зниження мінімального порога
кінестетичної чутливості та коефіцієнта варіацій ви-
явлено в третій групі (рис. 3, 4). В першій і в другий
групах дані зміни виявилися значно менш виражени-
ми. Отримані дані свідчать про те, що на кінестетич-
ну чутливість істотно впливає аутогенне тренування
в порівнянні зі звичайним тренувальним ефектом і
розтиранням долонь без відповідного психологічно-
го настрою. Це свідчить про те, що психофізіологічні
функції є проявом діяльності мозку і можуть бути
вдосконалені шляхом застосування психологічних
методик, таких, як аутогенне тренування.

Рис. 5. Результати зміни коефіцієнту варіацій  кінестатичної чутливості баскетболісток високого класу.
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Висновок.
Таким чином, проведені дослідження пока-

зали, що застосування психофізіологічних методів
в ситуаційних видах спорту має певні інформаційні
можливості та перспективи. З підвищенням майстер-
ності гравців зростає роль складних психомоторних
реакцій, які потребують включення розумових про-
цесів. Розробка специфічних психологічних мето-
дик, таких, як аутогенне тренування, є ефективним
засобом цілеспрямованого вдосконалення психо-
фізіологічних функцій.

В подальших дослідженнях планується за-
стосування психофізіологічних методів досліджен-
ня в спортивному орієнтуванні.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ С
ЗАХВОРЮВАННЯМ БРОНХІАЛЬНА АСТМА

Логвін М.Л.
Гуманітарний університет „Запорізький Інститут
Державного та Муніципального Управління”

Анотація. Наше дослідження показує необхідність зас-
тосування засобів фізичної реабілітації у дітей з брон-
хіальною астмою, а також ефективність застосування
фізичних вправ по Толкачеву та йоги.
Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабіліта-
ція, метод Толкачева, йога.
Аннотация. Логвин М.Л. Физическая реабилитация де-
тей с заболеванием бронхиальная астма. Наше иссле-
дование показывает необходимость применения средств
физической реабилитации у детей с бронхиальной аст-
мой, а также эффективность применения физических
упражнений по Толкачеву и йоге.
Ключевые слова: бронхиальная астма, физическая реа-
билитация, метод Толкачева, йога.
Annotation. Logvin M.L. Physical rehabilitation of children

with bronchial asthma. Our research shows that it is
important to use physical rehabilitation of children with
bronchial asthma and shows effectiveness of using of
physical exercises by Tolcachov’s method and by yogi.
Key words: bronchial asthma, physical rehabilitation,
Tolcachov’s method, yogi.

Вступ.
Число хворих із захворюванням бронхіаль-

ної астми стрімко росте. Причому у всіх вікових
групах. Екологічна обстановка, що погіршується,
негативно позначається на можливостях людини
адаптуватися до навколишнього середовища. Разом
з гострими запальними реакціями дихальних шляхів
спостерігається тенденція до все більшої хронизації
процесу в бронхах і легенях. Зріс інтерес людей до
тих, що з’являються час від часу у пресі повідом-
ленням про той або інший „новий чудодійний” засіб
лікування легеневих хвороб.[1]

Бронхіальна астма – одне з найбільш поши-
рених захворювань і, на жаль, виявляється тенден-
ція постійного збільшення його кількості. Так, якщо
захворюваність бронхіальною астмою на початку
минулого століття не перевищувала 1% від загаль-
ної чисельності населення, то в даний час ця цифра
збільшилася до 10%. Щорічно від хвороби гине
близько 2 млн. чоловік.

Лікування хворих бронхіальною астмою
повинне бути патогенетичним, строго індивідуаль-
ним, комплексним і тривалим, на цьому наголошу-
ють більшість авторів, які досліджували цю пробле-
му.  [4] До ефективних засобів лікування
бронхіальної астми відноситься лікувальна фізкуль-
тура, яка застосовується в поєднанні з іншими ме-
тодами. [2, 3]

Значне місце повинне відводитися дихаль-
ним вправам з подовженим видихом за рахунок ви-
мовлення приголосних і голосних звуків або їх по-
єднань.  У  процедуру фізичної  реабілітації
необхідно включати прості гімнастичні вправи,
вправи на розслаблення м’язів спини, живота, по-
ясу верхніх кінцівок.

Хоча існує багато методик фізичної реабіл-
ітації при бронхіальній астмі (Толкачева, Стрельні-
ковой, Бутейко, Стрільцової та інш.), ефективність
яких доведена, не спостерігається достатньо робіт з
порівняння вже існуючих методик.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР гуманітарного університету “Запорізький інсти-
тут державного та муніципального управління”.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є аналіз ефек-

тивності методик Б.С.Толкачева і по йоги на стан
здоров’я дітей страждаючих бронхіальною астмою.

У зв’язку з цим були поставлені наступні
завдання:

1. Оцінити рівень функціонального стану у
дітей із захворюванням бронхіальної астми.

2. Вивчити особливості застосування мето-
дики Б.С.Толкачева і по йоги при бронхіальній астмі.
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3. Оцінити ефективність вживаних методик
фізичної реабілітації і порівняти їх результати.

Предмет дослідження: засоби фізичної ре-
абілітації при бронхіальній астмі.

Дослідження проводилося на базі Шевчен-
ківського центру соціальної адаптації і реабілітації
дітей з особливими потребами. У ньому брало
участь 14 дітей віком 7 -10 років, з них 8 дівчаток і
7 хлопчиків із захворюванням бронхіальна астма.
Діти були поділені на дві групи: одна група займа-
лась за методикою Толкачева, інша по йоги. Занят-
тя проходили щоденно, на вихідних діти займали-
ся самостійно вдома.

Результати дослідження.
Суть фізичних вправ по Толкачеву, направ-

лених на очищення бронхів заключається у сжиманні
з великою силою грудної клітини в області нижніх
ребер та діафрагми, тому ці вправи називають ви-
жиманням. Виконують їх самостійно або з допомо-
гою кого-небудь. Дитині вижимання роблять бать-
ки. Кожне вижимання потрібно виконувати не менш
як 10-15 секунд, а починати його строго під час па-
узи між вдохом і видохом. [4]

Особливість вправ йоги полягає в тому, що
їх терапевтичний ефект обумовлений фіксацією поз.
Кожна вправа цілеспрямовано впливає на певний
орган нашого тіла або систему органів. Виконуючи
вправи, слід розслабитися і обов’язково сконцент-
рувати увагу на очікуваному результаті. Під час ви-
конання асан, наприклад, в напрузі знаходяться
тільки ті м’язи тіла, які безпосередньо беруть участь
у вправі. Велику увагу приділяє йога системі дихаль-
них вправ, так званої пранайяме, яка дозволяє свідо-
мо впливати на тканинне дихання (проникнення
кисню з крові в тканині).Йоги ж свідомо управля-
ють диханням, витримують в процесі занять певну
тривалість вдиху і видиху. Йоги використовують всі
типи дихання — діафрагмальне, грудне і ключичне.
При виконанні пранайями свідомість максимально
сконцентрована на самому процесі дихання. Це до-
помагає добиватися швидших успіхів в поліпшенні
функції зовнішнього дихання, сприяє розвитку на-
вичок самоконтролю. [5, 6]

Перш за все, нас цікавила зміна або припи-
нення нападів задухи. Результати лікування розці-
нювали як хороші — напади задухи повністю при-
пинялися до кінця курсу лікування; з поліпшенням
— напади задухи хоч і зберігалися, але вони носили
легший характер і повторювалися значно рідше; без
змін — помітного поліпшення в стані хворого не
наголошувалося.

Ми жодного разу не спостерігали по-
гіршення здоров’я під час застосування фізичної
реабілітації.

В процесі лікування добрі результати отри-
мані у 72 % хворих, поліпшення — у 21%, змін в
стані здоров’я не наступило у 7 % хворих. Дихальні
гімнастики дають швидкий ефект при регулярному
їх проведенні в поліклінічних умовах, щоденному

занятті удома і ретельному виконанні вказівок ліка-
ря по організації режиму. Вже після перших 10—12
занять у більшості хворих напади бронхіальної аст-
ми припиняються або подовжуються терміни їх ви-
никнення. Крім того, вони стають коротшими і менш
вираженими. Неефективність застосування фізичної
реабілітації можна пояснити, перш за все вірусни-
ми захворюваннями (грип, ОРВИ і ін.) і виникнен-
ням після них ускладнень, які були протипоказан-
нями до подальших заняття лікувальною
гімнастикою; порушенням домашнього режиму;
несистематичністю занять ЛФК; заміною іншими
видами лікування.

Таким чином, можна стверджувати, що всі
випадки незадовільного лікування із застосуванням
фізичної реабілітації пов’язані з причинами, не за-
лежними від самого методу лікування. Тільки пост-
ійна наполегливість, систематичність, тривалість
занять фізичною реабілітацією приводять до бажа-
ного результату.

Всі хворі поступили в період ремісії. У 11
хворих бронхіальна астма була легкому ступеню тяж-
кості, у 3 — середньої.

Застосування терапії, що купірує астматич-
ний стан, дозволило зменшити задишку, а проведен-
ня фізичної реабілітації приводило до стійкої ремісії.

Таблиця 1.
Деякі показники функції зовнішнього дихання у
хворих бронхіальною астмою до і після застосу-

вання фізичної реабілітації.

Гімнастика Толкачева Гімнастика Йогів Показники 
До Після До після 

Проба Штанге 22±2,95 33±3,5 18±3,27  29±3,59  
Проба Генче 19±1,64 27,6±2,73 21±2,67 31±3,09 

Екскурсія грудної 
клітини 

3,86±0,44 8±0,58 3,86±0,55 7,57±0,55 

 

Як контрольні тести для виявлення змін в
серцево-судинній системі ми застосували проби
Штанге, Генче, Серхіна, вимірювали екскурсію груд-
ної клітини. В результаті проведених проб із затрим-
кою дихання для оцінки функціонального стану ди-
хальної системи, у обох груп затримка дихання на
вдохі (проба Штанге) збільшилась в середньому на
10 секунд. Затримка дихання на видохі (проба Ген-
че) в групі, що займається по Толкачеву збільшила-
ся  на 8,6 секунду, а в групі, що займається дихаль-
ною гімнастикою йогів на 10. Екскурсія грудної
клітини збільшилася на 4,14 см в групі, що займаєть-
ся по Толкачеву, а в другій на 3,71см. (Табл. 1) Але в
той же час статистична обробка даних показала до-
стовірність різниці у прирості показника в обох гру-
пах у кінці дослідження, і недостовірність різниці
між функціональними показниками обох групах на-
прикінці дослідження, що вказує на однакову ефек-
тивність застосованих методик.

Висновки.
При спостереженні в динаміці, за досліджу-

ваними показниками, у більшості хворих виявлені



61

виразні позитивні зрушення в серцево-судинній си-
стемі. Ці зміни виявлялися нормалізацією артеріаль-
ного тиску, підвищенням пульсового тиску. Оціню-
ючи в цілому зміни в системі кровообігу, слід
зазначити помітне поліпшення функціонального ста-
ну серцево-судинної системи. Це пояснюється пол-
іпшенням функції дихання, а також безпосереднім
тренуванням серцево-судинної системи.

Припинення або зменшення нападів астми
у більшості хворих, сприятливі зміни загальних по-
казників фізичного розвитку, функції зовнішнього
дихання, кровообігу і інших об’єктивних даних
свідчать про ефективність фізичної реабілітації як
лікувального чинника.

У деяких хворих спостерігалося тільки пол-
іпшення стану. Напади бронхіальної астми зовсім
не зникли, проте стали рідкіснішими, носили м’як-
ший характер і були менш тривалими.

Аналізуючи результати не можна сказати,
що гімнастика Толкачева в реабілітації дітей с зах-
ворюванням бронхіальної астми,  ефективніша ніж
дихальна гімнастика йогів. Показники затримки
дихання на вдосі та видосі однаково зросли при за-
стосуванні дихальної гімнастики Толкачева та йоги.
Математична обробка даних по критерію Стьюден-
та показала, що проріст середніх результатів в обох
групах достовірний, а різниця між середніми показ-
никами  наприкінці дослідження недостовірна(при
Р<0,05). Тобто можемо стверджувати, що обидві
застосовані методики оказалися однаково ефектив-
ними. І можливо одночасне використання цих двох
методик дає дуже гарні результати, особливо з ви-
користанням дихальної та звукової гімнастики. У
лікуванні таких хворих не можна зменшувати або
перебільшувати значення якоїсь методики. Потрібна
система профілактики, лікування та реабілітації, яка
б допомогла побороти хворобу. Для кожного вона
повинна бути індивідуальною, залежно від характе-
ру захворювання.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем
фізичної реабілітації дітей с захворюванням брон-
хіальна астма.
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Анотація. В статті досліджується еволюція класичного
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світу на міжнародній арені.
Ключові слова: волейбол, федерація, атлетизм, май-
стерність, першість Європи та світу, техніка, тактика,
правила гри.
Аннотация. Мартышевський К.К. Волейбол: путь к ма-
стерству (1947-1964 гг.). В статье исследуется эволю-
ция классического волейбола в послевоенные годы и
выступление на международной арене.
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Annotation. Martishevskiy K.K. Volleyball: The Way to
Facility (1947-1964). The evolution of the classical
volleyball in the post-war period and leading teams events
at the international scene are investigated in this article.
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Вступ.
Другий період історії класичного волейбо-

лу характеризується відродженням і бурхливим роз-
витком гри у всьому світі.

Історія волейболу рухається вперед, і з цими
рухом змінюється погляд на минуле, але кожен ба-
чить у свідоцтвах історії те, що може.

Тільки співставляючи, порівнюючи, і на-
решті аналізуючи різні факти історії гри, з’явиться
можливість порівняти свою думку, виробити свою
власну точку зору на минуле, сучасне і майбутнє
волейболу.

В умовах незалежності України одним із
пріоритетів повинно стати відродження і розвиток
національної волейбольної школи.

В реалізації вказаної мети особливо важли-
ва роль належить освіті і вихованню молодого по-
коління фахівців з фізичної культури та спорту на
багатому історичному досвіді ветеранів волейболу.

Вивчення учбової і мемуарної літератури,
монографічних досліджень переконує, що короткий
перелік історичних подій на першому етапі другого
періоду еволюції волейболу не дає чіткого і повного
уявлення про відродження та бурхливий розвиток
гри у післявоєнний період.

Автори: О.Г. Айріянц (1968, 1976), Ю.М.Кл-
єщов і О.Г.Фурманов (1979), Ю.Д.Желєзняк і А.В.І-
войлов (1991), В.Щагін (1987), Г.Мондзолевський
(1984), А.М.Ейнгорн (1961) вказують дати окремих
волейбольних подій, фрагментарно розкривають ево-
люційні процеси в техніці, тактиці та правилах гри.

Для якісної підготовки фахівців з фізичної
культури та спорту необхідні базові теоретичні знан-
ня еволюції волейболу.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в теоретичному

обґрунтуванні уточнення та доповнення змісту й
логіки еволюції класичного волейболу у другому
періоді на етапі відродження і бурхливого розвитку
гри у післявоєнний період та виступ команд на
міжнародній арені.

Результати дослідження.
Післявоєнні роки характеризуються відрод-

женням і бурхливим розвитком волейболу у всьому
світі.

Другий період історії волейболу охоплює
час від створення Міжнародної федерації волейбо-
лу (1947 рік) і до наших днів.

Перший етап цього періоду (1947-1964 рр.)
характеризується підвищенням рівня спортивної
майстерності і появою волейболу на Олімпійських
іграх у 1964 р.

З ініціативи Франції, Чехословаччини та
Польщі була створена друга технічна комісія, за
рішенням якої у квітні 1947 року в Парижі відбувся
конгрес з волейболу.

У конгресі взяли участь 14 країн, які прий-
няли рішення про створення Міжнародної федерації
волейболу (ФІВБ). Це означало визнання волейбо-
лу як виду спорту на міжнародній арені і що автори-
тет його зріст та утвердився в багатьох країнах світу.

Під керівництвом ФІВБ починають прово-
дитись першості Європи і світу, Кубки європейсь-
ких чемпіонів, чемпіонати Африки, Азії, Північної і
Південної Америки.

У багатьох країнах світу розробляється ме-
тодика навчально-тренувальної роботи, вдосконалю-
ються системи проведення внутрішніх змагань і
міжнародних зустрічей. Збагачується і вдоскона-
люється міжнародний спортивний календар, пол-
іпшується матеріально-технічна база. Гра стає більш
динамічною, емоційною і артистичною.

На підвищення її технічної і тактичної май-
стерності вплинули зміни в правилах гри, які були
введені в цей час.

З 1947 року волейболісти явно взяли твер-
дий курс на атлетизм: змагання почали проводити з
п’яти партій. сталось так, що без відмінної фізичної
підготовки на одній тільки техніці виграти було вже
неможливо.

І ось Прага, 1947-й. У столиці Чехословач-
чини відбувся перший Всесвітній фестиваль демок-
ратичної молоді. В його спортивній програмі дос-
тойне місце зайняли змагання волейболістів.

У змаганнях взяли участь п’ять найсильні-
ших колективів Чехословаччини, команди Юго-
славії, Палестини. Команду СРСР представляла
збірна Ленінграда. Участь чехословацьких майстрів,
що лідирували в той час в світовому волейболі, на-
давало особливого значення цій події.

Збірна СРСР з розгромним рахунком отри-
мала перемогу над збірними Палестини, Югославії
та чотирма чеськими командами, вигравши ці
зустрічі з рахунком 2:0.

Під час останньої фінальної зустрічі збірну
СРСР чекало випробування, яке повинно було відпо-
вісти на питання: що таке істинний європейський
волейбол, представлений кращими гравцями Чехос-
ловаччини.

Чехословацькі спортсмени зразу ж почали
застосовувати високу подачу “свічою”. Вони швид-
ко набирали очки. Упевнено атакують Шварцкопф,
Борш, Водичка. Але декілька м’ячів підряд виграє
Порфирій Воронін. Особливо багато неприємнос-
тей надає суперникам його могутня “бокова” пода-
ча. Різниця в рахунку скорочується. О ось уже 13:13.
Трибуни притихли. Але чехословацькі волейболісти
все ж доводять партію до перемоги.

В другій партії радянська збірна творила
чудеса. Розігрались нападаючі і ось уже друга партія
за радянською збірною – 15:10.

В стрімкому темпі провели радянські волей-
болісті третю партію 15:7.

Так, як тоді писала преса було прорублене
вікно у “волейбольну Європу” радянською збірною.
Чехословацькі волейболісти, що багато раніше виг-
равали європейську пульку (неофіційну першість
Європи), по-суті справи, стали чемпіонами конти-
ненту.

У 1948 р. в Римі (Італія) ФІВБ провела пер-
ший в історії волейболу чемпіонат Європи серед
чоловічих команд, в якому взяли участь 6 команд
(команда з СРСР не брала участі). Переможцем ста-
ла команда Чехословакії.

В цьому ж 1948 році і ФІВБ була прийнята
федерація волейболу СРСР до складу якої входили
представники українського волейболу.

У вересні 1949 року в Празі відбувся пер-
ший чемпіонат світу серед чоловічих команд і пер-
ший чемпіонат Європи серед жіночих.

Мужністю найвищої проби проявили у Че-
хословаччині збірні команди СРСР за звання пер-
ших чемпіонів світу і Європи.

Дебютанти зразу ж заявили про себе у по-
вний голос. Їх перемоги були впевненими і, що важ-
ливо, здобуті красивою, технічною грою.

Жіноча команда СРСР виграла всі зустрічі
з рахунком 3:0.

А ось 18 вересня 1949 року в Празі у вирі-
шальному матчі за звання чемпіонів світу знову зу-
стрілись збірна СРСР та Чехословаччини. Ця зустріч
повинна була дати відповідь на багато питань.

Теплі, вдячні слова Поля Лабо, президента
Міжнародної федерації волейболу – яскрава харак-
теристика того матчу.

“Тридцять років життя віддав я волейболу.
Протягом цього часу я бачив змагання, в яких брали
участь команди багатьох країн, але таку блискучу,
різносторонню гру, яку показала збірна СРСР, я спо-
стерігав вперше. Тільки тут я зрозумів, що таке
справжній “великий волейбол”.

Що дивувало в команді, котру тренував ве-
теран радянського волейболу москвич Григорій
Берлянд?



63

Перш за все гострокомбінаційна гра. Іскро-
метний наступальний стиль команди буквально при-
голомшив суперників.

Вони начисто розрушили тогочасну тради-
ційну уяву про волейбол, як про малорухому, неат-
летичну, неколективну, дачну гру. В суперечці з зах-
ідноєвропейським волейболом з його раціоналізмом
і зовнішнім сіянням одиночок-віртуозів перевага
залишилась за колективною грою.

Другу першість Європи, розіграли в Софії
(Болгарія), в 1950 році. П’ятидесятий рік був розкв-
ітом складів збірної СРСР. Жіноча команда перемог-
ла всіх суперників, а чоловіча – громили всіх супер-
ників з рахунком 3:0. Під її могутні жорнова попали
і минулорічні суперники по фіналу чемпіонату світу.

1951 року відбувся третій чемпіонат Євро-
пи в Парижі. В спортивному відношенні чемпіонат
в Парижі був менш цікавим, ніж попередній, не при-
їхали основні претенденти – чоловіча збірна Чехос-
ловаччини.

Ніхто в Парижі не чекав,  що до змагань буде
проявлений великий інтерес. Організатор сумніва-
лись, що зал імені Кубертена, що вміщував шість
тисяч глядачів, буде заповнений.

Але був саме аншлаг. Касири наглухо зак-
рили каси задовго до початку гри, а контролерам
прийшлось напружити м’язи, щоб стримати натиск
бажаючих подивитись на чемпіонів світу.

А фінал – взагалі нечуваний випадок у взає-
мовідносинах французів з волейболом.

Чемпіонат в Парижі в спортивному плані
для збірної СРСР особливих проблем не складав –
як і в попередньому європейському турнірі – у всіх
іграх вони незмінно перемагали всуху – 3:0.

Другий чемпіонат світу 1952 році в Москві
подарував дуже багато. Він відбувся на майданчи-
ках стадіону “Динамо”. Посланці одинадцяти дер-
жав Європи та Азії вступили в боротьбу за володін-
ня золотими медалями чемпіонів  планети.
Виступили і невідомі команди Азії та Америки, а
також дуже перспективні команди європейського
континенту, що почали набувати майстерність. При-
родно, команди були нерівнозначні.

Спортсмени Лівану, Індії, країн, які тільки-
но звільнились від колоніального гніту, робили
перші несміливі кроки у волейболі, з усіх показників
уступали спортсменам європейських країн. Не роз-
раховуючи на високі показники, вони старались на-
братися досвіду від найсильніших.

У фіналі чоловічого чемпіонату зустрілись
старі друзі – суперники – збірна команда СРСР та
Чехословаччини.

Грали чехословацькі майстри ближче до
гострокомбінаційної манери і відповідали на атаки
радянської збірної так, начебто вони прекрасно оз-
найомленні про її план гри. Де б не зависав над
сіткою м’яч, вони, високі, пригучі, особливо Лазні-
чка й Брош, своєчасно, вправно й спокійно перего-
роджували йому подальший шлях блоком.

Відчувалось, що чехословацькі гравці зас-

мучені втраченою перемогою в так успішно розпо-
чатій ними грі і морально зломлені. “Маючи рівні
можливості, все вирішують мужність і натхнення”
– це слова тодішнього президента Міжнародної фе-
дерації волейболу пана Поля Лібо можна з упевнен-
істю віднести до фінального матчу другого чемпіо-
нату світу. ці якості команди, підкріплені гнучкістю
тактики і вдруге принесли радянській команді зо-
лоті медалі найсильніших у світі. Чемпіони другої
першості світу назавжди залишили свої імена на
скрижалях волейбольного літопису.

Заключну таблицю чемпіонату у жінок очо-
лили радянські спортсменки.

Після другого чемпіонату світу відбуваєть-
ся зміна лідерів у світовому волейболі. Передовий
досвід радянських волейболістів був швидко сприй-
нятий талановитими гравцями інших країн.

Тому, щоб бути попереду, не можна було
лідерам стояти на місці, треба постійно шукати шля-
хи до вдосконалості. Однією з головних причин на-
ступних невдач чемпіонів світу 1952 року було різке
обновлення збірної.

Сумна практика показала, що різке омолод-
ження команди – справа дуже тонка, яка вимагає
напрочуд точного, виваженого дозування вікових
компонентів. Тільки оптимальне поєднання вете-
ранів, досвідчених, мудрих, з молоддю може дати
необхідний ефект. Тренери команди чемпіонів світу
саме в Будапешті, не порахувалися з цими непоруш-
ними законами розвитку гри.

Четверта першість Європи відбулась в липні
1955 року в Бухаресті. Чотирнадцять найсильніших
чоловічих команд континенту виборювали першість.
Ігри в чотирьох підгрупах не принесли сюрпризів.
“Чудову вісімку” фіналістів склади збірна СРСР,
Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Польщі, Угорщи-
ни, Югославії, Франції. Подальша боротьба повин-
на була визначити першу серед рівних.

Чемпіони Європи – 51 року з сумом диви-
лись, як неодноразово переможені суперники чехос-
ловацької збірної Тесарж, Лазнічки, Палдус, Швар-
цкопф та інші піднялись нарешті на найвищу
сходинку п’єдесталу. Друге місце  зайняла збірна
Румунії, а на третє місце вийшла збірна Болгарії. До
чемпіонату Європи 1956 року болгарська збірна ви-
ступала більше п’яти років одним і тим же складом
і, нанісши поразку збірній союзу, ще двічі обіграва-
ла їх.

Тепер уже екс-чемпіони Європи, чоловіча
збірна Союзу зайняла...четверте місце. Вперше
віддали чехословацьким спортсменам золоті медалі
чемпіонок Європи і жіноча збірна СРСР. Команда
пережила кризу.

Третя першість світу в 1956 р. в Парижі була
незвичайною тим, що континент Азії був представ-
лений уже трьома командами – Індії, КНР, КНДР.
Вперше приїхали волейболісти американського кон-
тиненту – Куба, Бразилія.

Цю першість світу відзначала рекордна
кількість команд –учасниць – 17 жіночих та 24 чо-
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ловічих.
З чоловічих команд, що пробилися до фіна-

лу, майже кожна могла доставити великі неприєм-
ності чемпіону світу 1952 року збірній СРСР. І тре-
нер команди Анатолій Ейнгорн нервував недаремно.
Навіть ударний початок у фінальній зустрічі з бол-
гарами, не заспокоїли його.

Перед четвертим  туром тільки збірна
Польщі, Чехословакії та СРСР не пішли з поля пе-
реможними.

Після важкої перемоги над командою Юго-
славії, збірна СРСР в чотирьох сетах програє руму-
нам і становище чемпіонів світу дуже ускладнюєть-
ся. В останньому вирішальному поєдинку між
збірними СРСР та Чехословаччини вирішувалась
доля золотих медалей та звання чемпіона світу. У
випадку програшу збірної союзу – вона залишає
трійку призерів. “Срібло” тоді достається румунам.

До третього чемпіонату світу чехословацькі
майстри були підготовлені як ніколи. В команді збе-
режені її стовпи, ветерани битв першого чемпіона-
ту Європи – Тесарж, Лазнічка, Шварцкопф, Йозеф і
Карел Брош, єдине ціле з ними складають середнє
покоління та молодь – Мали, Мусил, Голіаф.

Радянська збірна не стала, звичайно, безпо-
радною “здобиччю” суперника. Вона боролась
відважно, не щадячи себе. Ставка біла на молодь,
але ще сиру, не обпалену вогнем масштабних битв.
І єдиного зрілого бійця, що увібрав в себе досвід
декількох поколінь майстрів, на полі не виявилось.
Радянські волейболісти виїжджали з Франції лише
бронзовими медалістами, забираючи з собою гіркі
розчарування, надії, що не збулися.

Ще більше відтінював їх невдачу новий
тріумф збірної жіночої команди радянського спорту.
Дівчата під керівництвом Олексія Якушева в дру-
гий раз досягли вершин слави, завоювавши в бо-
ротьбі зі шістнадцятьма найсильнішими колектива-
ми трьох континентів медалі найвищої проби.

В 1957 році у зв’язку з тим, що волейбол
став втрачати свою видовищність через велику
кількість зупинок в грі, зменшили число замін з 12
до 4; скоротили час, відведений  на заміну і перерви
з 1 хвилини до 30 секунд; заборонили виконання
заслону при подачі. Крім того, було прийнято рішен-
ня, що зміни в правилах можуть проводитись лише
раз  чотири роки.

П’ятий чемпіонат Європи з волейболу 1958
року був найбільшим з усіх, що йому передували.
Першість виборювали в Празі 12 жіночих та 20 чо-
ловічих команд.

Незвичайні вольові якості та високий клас
гри проявили волейболістки СРСР, Чехословаччи-
ни, Польщі. В такій послідовності  і розподілилися
місця команд в турнірній таблиці. Жіноча збірна
СРСР грала впевнено і досягла успіхів повернувши
собі високе звання чемпіонок Європи, загублене в
1955 році в Бухаресті. Особливо відзначились росі-
янки Антоніна Яшина та Антоніна Моісєєва.

Серед чоловічих команд основна боротьба

розгорнулась між командами Чехословакії, СРСР та
Румунії. В такій послідовності вони зайняли п’єде-
стал першості.

Особливої розповіді заслуговує турнір трьох
континентів, який проводився в 1959 році в Парижі.
Його ще називали неофіційною першістю світу.

На турнірі зустрічались дев’ять найсильні-
ших національних чоловічих збірних команд. В їх
числі були Чехословаччина, Болгарія, Румунія,
Польща, Угорщина, Франція, Китай, СРСР.

З невідомої причини не взяли учать в цьо-
му значному змаганні команди США та Японії. Ко-
манда США на панамериканських іграх у 1959 році
впевнено зайняла перше місце і, за даними преси
того часу, значно покращила техніку та тактику гри
в порівнянні з минулими роками.

Франції, як країні, що проводила турнір,
було надане право поза результатами жеребкування
призначити одну з найцікавіших ігор на останній
день змагань. Французи вибрали, як і на першості
світу 1954 року зустріч СРСР – Чехословаччина.

Зустріч закінчилась перемогою збірною
СРСР з рахунком 3:0 (15:5, 15:7, 15:10).

В цей же день відбулась одна з основних
зустрічей турніру. Чехословацькі волейболісти зус-
трілись в бойовому матчі зі збірною Румунії. Напру-
жена зустріч продовжувалась 2 години 15 хв. і закі-
нчилась перемогою Румунії з рахунком 2:0 (10:15,
15:1, 9:15, 15:12, 15:11).

Румунська команда очолювана досвідченим
гравцем Романом, Ніколау, Михайлеску, продемон-
струвала високий клас гри і ще раз підтвердила, що
вона гідна вважатися однією з найсильніших команд.
Це була перша перемога румун над чехами в офіц-
ійних міжнародних змаганнях. Чемпіон світу, як і
під час першості Європи 1958 р. в перший же день
був переможеним: тоді виграли на цьому турнірі
румуни.

Але команда Чехословаччини, не дивлячись
на цю поразку, як і тоді залишилась одним з основ-
них претендентів на перше місце. Адже турнір тільки
починався, і це була перша розвідка боєм.

На наступний день команда Румунії зустрі-
чалась з командою Угорщини. В грі румунської ко-
манди відчувалась змореність і вони провели гру
нижче своїх можливостей. Угорці “відпочивши” в
перший день, в грі з СРСР, провели зустріч з
більшим підйомом і отримали перемогу з рахунком
3:2. Кращим гравцем в команді Угорщини був Та-
тар.

В цей же день відбувалась ще одна важлива
зустріч: команда Чехословаччини перемогла болгар
3:1.

Таким чином, вже після двох днів змагань
всі команди мали по одній поразці. Без поразок йшла
тільки одна команда – СРСР. Але всі прекрасно ро-
зуміли, що найважчі зустрічі ще попереду.

На третій день змагань зустрічались коман-
ди Франції та СРСР. Зал Кубертен був переповне-
ний більш, ніж звичайно. адже французи в перший
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день продемонстрували хорошу гру, перемігши з
переконливим рахунком 3:0 Бразилію і в глибині
душі парижани надіялись на успіх своєї команди.

Збірна СРСР почала зустріч своїм основним
складом, французи теж виставили свій найсильні-
ший склад (Карліс, Кокан, Естов, Бертаньо, Феррер,
Коссафті).

Сильні подачі Пояркова, Чеснокова, комбі-
наційна гра Мондзолевського, Гайкового, Ковален-
ка, неперевершені удари Чеснокова, Буробина, точ-
на гра в захисті всієї команди приголомшила
французів. Дві партії з однаковим рахунком (15:6)
за збірною СРСР. В третій партії тренер Франції
Марсель Маторе вводить в гру нових гравців, але і
це не допомагає. Рахунок 15:5.

Всіма було відмічена об’єктивна поведінка
парижан під час гри.

Наступного дня паризькі газети помістили
звіт про цю зустріч під незвичайною назвою “Про-
тягом 3-х партій Росія розтрощила Францію!”.

З особливою відповідальністю готувались
до зустрічі один з одним команди Румунії та СРСР.
Адже за роки до паризького турніру в офіційних
змаганнях баланс був далеко не на користь команди
СРСР.

На початку третьої партії румунські спорт-
смени та їх капітан Роман прикладають всіх зусиль,
щоб захопити ініціативу в свої руки, тренер коман-
ди робить заміни, випускаючи гравців із свіжими
силами, але вирішальної перемоги вони добитися
не можуть. Хороший груповий блок, героїчна гра в
захисті всієї шістки не дає можливості румунській
команді збільшити рахунок; точна гра в нападі Чес-
нокова, Гайкового, Коваленка доводить рахунок до
13:11 на користь команди СРСР.

Під кінець партії на подачу виходить Пояр-
ков і виграє підряд два вирішальних очка. Рахунок
15:12. Тренер румунської команди Сотір оцінив цю
зустріч так: ”Ми грали добре, але зробити нічого не
могли. Вони були сильніші”.

Бійцівські якості команди Болгарії на повну
силу проявились на цьому турнірі. Напружений по-
єдинок болгар був зі збірною СРСР. Поразка в цій
зустрічі не давала болгарам можливості боротися за
перше місце. В п’ятій вирішальній партії гра йшла з
перемінним успіхом. На рахунку 14:14 чіткий блок
Чеснокова та Гайкового дозволило команді СРСР
виграти два вирішальних м’ячі 16:14.

Достатньо добре виступала молода коман-
да з Китаю. Відмічена гра в нападі з низьких пере-
дач, а чіткий прийом м’яча дозволив китайським
волейболістам навіть з фаворитами турніру, збірною
СРСР, переконливо перемогти у двох партіях. І
тільки в п’ятій вирішальній партії їм явно не доста-
ло досвіду гри.

Фіналом турніру була гра за перше місце
між командами Чехословаччини та СРСР. Повтори-
лась ситуація, яка спостерігалась на першості світу
1956 року. До фінальної гри один з претендентів на
першість прийшов з однією поразкою, другий – без

поразок, але на цей раз в кращому положенні була
команда СРСР. Щоб зайняти 1 місце,  команді Че-
хословаччини потрібно було виграти 3:0, або 3:1.
Команді СРСР достатньо було виграти дві партії, і
це вже забезпечувало перемогу в турнірі.

Це викликало величезний інтерес парижан
до цієї зустрічі. Білети були розпродані за декілька
днів до гри.

П’ята партія була весь час очко в очко. Ре-
зультативно нападають Поярков, Чесноков. Вміло
використовує націлену подачу Мондзолевський, на-
правляючи тиху подачу на молодого Шмидля, який
нечітко грав на прийомі м’яча. Після серії переходів
– 14:12. Сильним ударом Чесноков виграє останнє
очко – 15:12.

Команда СРСР зайняла перше місце і прой-
шла весь турнір без поразок.

Четверта першість світу відбулася у 1960
році в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Вперше першість світу з волейболу прово-
дилась не на європейському континенті. Хазяїнами
четвертої чоловічої та третьої жіночої першості світу
стали бразильці.

Стрибок із зими в літо з Європи в Ріо-де-
Жанейро для багатьох фаворитів волейболу був да-
леко не безхмарним.

На майданчиках стадіону “Маракан” в Ріо-
де-Жанейро лаври чемпіонів світу виборювали 15
країн Європи, Азії та Америки. Змагались 10 жіно-
чих та 14 чоловічих команд. Серед учасників були
команди Японії, Венесуели, Аргентини, Уругваю,
Парагваю.

Цього дня чекали любителі волейболу ба-
гатьох континентів, але особливий інтерес відчува-
ли уболівальники цього виду спорту в СРСР.  Вони
пам’ятали, як в 1956 році в Парижі волейболісти
двічі до цього (1949 року в Парижі та 1952 р. в
Москві) увінчані лаврами чемпіонів світу, залиши-
лись без почесного титулу. Більшість це  було роз-
чарування вважатись багато років флагманами світо-
вого волейболу і...упустити лідерство.

Але ось вість з далекої Бразилії. Чоловіча
збірна СРСР пройшла турнір без жодної поразки,
перемігши команди Японії, США, Венесуели, Угор-
щини, Польщі, Румунії.

Таким чином, чоловіча збірна СРСР повер-
нула собі звання чемпіонів світу.

В Ріо і призери, і аутсайдери виявились не
слабкішими. В попередніх іграх чоловічого чемпіо-
нату також були зустрічі які б могли прикрасити і
фінальну частину турніру. Мова йде про матчі
збірних Румунії та Польщі (3:1), Чехословаччини та
Угорщини (3:1), США та Франції (3:1).

Важку перемогу отримали волейболісти
США над спортсменами Франції. Як звичайно, ко-
манда США грала стандартно в три дотики, атаку-
вали , як правило через третю зону. На цьому чемп-
іонаті команда  набула  зовсім  іншого стилю.
Американці сміливо застосовували виходи із задніх
зон до сітки для розпасовки м’яча, в їх грі можна
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було відмітити активне бажання втілити в життя
девіз прогресивного волейболіста: “Всі – в нападі,
всі – в захисті”. Було в команді США й таке, що ма-
буть, відмічало тільки її. Гравці віртуозно прийма-
ли важкі м’ячі однією рукою (різким амартизуючим
ударом).

Команда Румунії на думку багатьох спец-
іалістів, з’явилась в числі основних претендентів на
золоті медалі. В команді румунських волейболістів
грали справжні атлети, технічні, темпераментні, ви-
нахідливі: Роман, Ніколау, Драган, Чеберету. Чисто
візуально вони ні в чому не уступали команді Че-
хословаччини, чемпіону світу, а в атакуючій могут-
ності мали незаперечну перевагу. І якщо б збірна
СРСР не володіла здібністю “прибавляти гру”, її
чекало б гірке розчарування. Грали рівні, але коман-
да СРСР була на йоту кращою. Їм вдалося нейтрал-
ізувати могутні атаки румунської команди та досяг-
ти мінімальної переваги в трьох партіях з чотирьох.

Наступного дня схрестили зброю давні
друзі-суперники – СРСР та Чехословаччини.

Всі ще пам’ятали 1956 рік, коли команда
Чехословаччини відібрала в команди СРСР звання
чемпіонів світу. команда Чехословакії постала ви-
сокоорганізованим колективом. Чітка взаємодія
гравців, “зряче” блокування, самовіддана гра в за-
хисті, де в чому своєрідна відточена техніка – ось ті
“три кити”, на яких досить міцно багато років три-
мався чехословацький волейбол.

І все ж команда СРСР знайшла дорогу до
перемоги. Виконуючи ігровий план, волейболісти
затрачували максимум зусиль на те, щоб забезпечи-
ти високоякісний прийом та передачу м’яча. Дяку-
ючи цьому нападаючі різноманітними та раптови-
ми комбінаціями розбили чехословацький бетон.

Заключним етапом для чемпіонів світу була
зустріч з командою Бразилії та ...перемога, десята
підрід перемога. Вони знову надолужили те, що
втратили чотири роки назад – титул чемпіонів світу.

Жіноча збірна СРСР підтвердила звання
найсильніших і втретє, завоювала звання чемпіонів
світу. але тренерів та представників чемпіонів не
покидало відчуття – суперниці наступають “на п’я-
ти”. З кожним чемпіонатом світу та Європи гарячий
подих переслідувачів ставав все чіткішим. Особли-
во це помітно було в Ріо.

Команда США постала, на перший погляд,
досить простим, нехитрим колективом. Грали на
досить примітивному рівні і не мали на озброєнні
жодної сучасної тактичної комбінації. І збірна СРСР
проти них виставила другий склад, і в результаті
14:13 на користь США. Тренери терміново введи на
майданчик лідерів – Чудіну, Булгакову, Болдирєву,
Рижову, які буквально вирвали перемогу (16:14). Всі
наступні партії грав уже основний склад команди
СРСР.

Волейболістки США, як впевнились спец-
іалісти були вже далеко не тими, якими їх знали ра-
ніше. Вони грали сміливо, напористо, чітко.

Чехословацькі спортсменки грали зовсім в

іншій манері. Вони уникали нових комбінацій, ра-
хуючи, що краще обійтись без ризику, а все вирі-
шить техніка та перевірені багаторічним досвідом
тактичні схеми. Волейболістки Чехословаччини ви-
явились великими майстрами групового блоку, вони
продемонстрували найнадійніший блок.

Японські волейболістки так же майстерно,
як і чехословацькі волейболістки, приймали м’яч
знизу, але більше віддавали належне мистецтву по-
дачі, атаки та передачі м’яча.

На чемпіонаті багато говорили про те, що
японка Мацуо за силою подачі наближається до
Пояркова. Але головний козир японок все ж був не
в силі подачі, а в майстерності чергуванні сильної
та тихої націленої подачі. Особливості гри японок в
Ріо була ще в тому, що вони подавали і правою і
лівою руками. Особливо повчально для всіх учас-
ників було те, що японки міняли траєкторію польо-
ту м’яча подачі. Досягалось це тим, що вони пода-
вали м’яч з двох, то з трьох, а то і п’яти метрів від
лицьової лінії. І, звичайно, японки вперше застосу-
вали так звані вібруючі подачі (їх назвали в Ріо “літа-
ючими тарілками”). Після цього ці подачі увійшли
до курсу теорії та практики волейболу як плануючі.

Манера атакувати у японок теж була своєр-
ідною і повчальною. Особливо у гравців, які стояли
біля сітки, і ні в кого не було сумніву, що цей гра-
вець буде виконувати пас на удар. Обидві руки япо-
нок начебто готові для передачі м’яча. Але раптом
волейболістки сильним ударом посилають м’яч на
сторону противника. З такого, здавалось би рапто-
вого положення. Для цього японки користувались
стрибком з місця, який в той час був монополією
кращих нападаючих чоловічих команд.

Якби тоді запитали знавця волейболу, що
справило на нього найбільше враження 1960 року,
він обов’язково відповів би: японський “тайфун”.
Волейболістки з Японії дійсно пронеслись волей-
больною Європою, як тайфун, перемагаючи коман-
ди, що мали вже багаторічну репутацію найсильні-
шої в світі.

Вже не залишилось ніяких сумнівів тому, що
“срібний дебют” японок в Ріо-де-Жанейро на чемп-
іонаті світу не був випадковим.

З цього боку японську команду можна було
назвати виставкою 60-го – кращих досягнень сучас-
ного волейболу.

Особливо захоплювала віртуозність вико-
нання японськими спортсменками ударів. Вони били
з будь-якого положення. Всі гравці були “дворукі”,
що в інших командах – прерогатива лише деяких.

Але ахіллесовою п’ятою японок було бло-
кування. вони не досягли в блоці рівня кращих ко-
манд того часу. Всіляко укріплюючи оборону на
майданчику, витримуючи самовіданний натиск,
вони, видно, дещо відстали в організації блоку.

Японки з успіхом використовували в нападі
м’ячі і з першої передачі. Якщо противник переби-
вав через сітку не важкий м’яч, після цього йшла
сама передача “зразу” на удар або з наступного
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відкидання.
Після чемпіонату світу 1960 року в Ріо-де-

Жанейро японські волейболістки, до кінця кален-
дарного року, у всіх турнірах не потерпіли жодної
поразки.

Збірна СРСР – єдина команда, що перемог-
ла японок на чемпіонаті світу в 1960 році.

Обидві команди готувались виступити на
наступному чемпіонаті світу 1962 р. в Москві в своїх
бойових складах. І ці зустрічі не тільки повинні були
виявити найсильнішого, але й збагатити світовий
волейбол 60-х років.

В 1962 р. в Москві другий раз проводилась
першість світу – п’ята серед чоловічих і четверта
серед жіночих команд. чемпіонат був найпредстав-
ницьким за всю попередню історію волейболу. Гео-
графія чемпіонату така. Перемогу в ньому виборю-
вали команди, в складі яких було більше 400-х
волейболістів, волейболісток з 21 країни Європи,
Азії, Америки і Африки.

Чемпіонат показав, що волейбол виріс і як-
існо. По класу гри, по рівню майстерності багато
національних команд наблизились до визнаних
лідерів.

В цьому переконує хоча б те, що майже по-
ловина всіх зустрічей фінального туру московського
чемпіонату пройшла в рівній боротьбі і переможець
в них виявися лише в п’ятій партії. Згадаємо, що на
першому чемпіонаті світу кінець тільки одного
фінального матчу вирішився в дуже завзятій боротьбі.

Висока технічна майстерність, на ті роки
сучасний тактичний арсенал, відмінна фізична підго-
товка стали досягненням більшої кількості команд.
більше того, волейболісти країн Азії – Китаю, Японії,
КНДР, - мають досить невеликий стаж виступів в
розіграшах світової першості, іноді демонстрували
більш гнучку тактику нападу, ніж досвідчені євро-
пейські команди.

В жіночому турнірі бездоганно лідирувала
команда Японії, другою була команда СРСР, третій
п’єдестал зайняла команда Польщі. Серед чоловічків
загально признаним лідером стала команда СРСР,
другими була команда Чехословаччини, третіми –
команда Румунії. Дозволимо собі більш детально
зупинитись на деяких тенденціях і характеристиках
гри окремих лідерів чемпіонату, в зв’язку з май-
бутнім олімпійським дебютом волейболу в Токіо.
Московський чемпіонат був останнім, на якому зус-
трілись всі найсильніші волейбольні команди пла-
нети перед Олімпіадою в 1964 році..

Багато суджень продовжувала викликати
японська подача зі сторони спеціалістів, учасників
чемпіонату та любителів волейболу. Її вважали ос-
новною зброєю нових чемпіонок. Але ця подача без
обертання (в ті роки її вже називали плануючою)
зовсім не була монополією японок. Таку подачу
практикували всі учасники московського турніру.

На чемпіонаті привалювало силове направ-
лення в атаках. Робилась ставка не на мистецтво
нападу, не на хитромудрий обіграш, а на пробивну

силу удару. Статистика свідчить, що на московсько-
му турнірі превалює більшість ударів, які виконува-
лись з другої передачі.

На московському турнірі могутність напа-
даючих ударів дещо знизила ефективність блокуван-
ня, тобто такого, за допомогою якого вигравалось
очко, право подачі або, в крайньому разі, зберігали
м’яч в грі. Одноманітність командної тактики напа-
ду полегшило організацію міцного групового бло-
кування. але зросла індивідуальна майстерність на-
падаючих, яка дозволила їм успішно переборювати
заслін противника. В основному це досягалось за
рахунок частої зміни направлення нападаючого  уда-
ру, а також за рахунок його сили.

Більшість спеціалістів з волейболу з різних
країн  в розмовах та пресі виказували думку, про те,
що загальний рівень захисних дій підвищився. В пер-
шу чергу помітно покращилась техніка прийому м’я-
ча з нападаючих ударів, де основним став спосіб
прийому знизу двома (рідше однією) руками.

На московському турнірі більшість чолові-
чих команд будувало оборону по тактичній схемі
“кутом вперед”, тобто з відтягнутим гравцем шос-
тої зони. Побудова “кутом назад” застосовувалась
лише як епізод. Систему “кутом назад” затвердило
саме життя в кінці 50-х років. Чемпіонат світу в
Москві переконливо довів велику надійність оборо-
ни, коли на задній лінії діють не два, а три гравці.

Констатувалось, що правила гри 1962 року
створили переваги нападу перед захистом. Особли-
во це проявилось під час суддівства прийому м’яча
і блокування.

Припускалось, дозволити блокуючим пере-
носити руки через сітку (не торкаючись, звичайно,
сітки). Слід відмітити, що для обговорення, апро-
бації (на практиці), і рішення про введення правил,
які дозволяють блокувати нападаючого на його сто-
роні, потрібно було ще цілих два роки.

Тільки після Олімпійських ігор в Токіо, а
точніше в 1966 році це правило було введено до во-
лейбольних канонів.

1962 рік знаменувався ще однією волей-
больною подією, але європейського масштабу. В
третій раз розігрувався кубок європейських чемпі-
онів серед чоловічих команд.

Волейболісти ЦСКА (центральний спортив-
ний клуб армії СРСР) були першими володарями
кубка запровадженого в 1960 році. Цей кубок гос-
тював в Мокві цілий рік. Його ще називають “Вели-
кий кристал” – велика кришталева ваза.

В 1961 р. команда ЦСКА в фінальних зма-
ганнях уступила перемогу, а з нею і кубок румунсь-
кому “Рапиду”.

І в 1962 році жереб в розіграші Кубка Євро-
пейських чемпіонів знову звів команди ЦСКА з ру-
мунськими гравцями. Але цього разу не з ”Рапидом”,
а з ”Прогрессулом”, віце-чемпіоном Румунії.

За правилами розіграшу “Великого криста-
ла”, його володар зберігає право виборювати приз
ще раз, навіть якщо він уже втратив титул чемпіона
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країни. Якщо ж цього не трапилось, то в розігру-
вання включається й віце-чемпіон.

Так і в 1962 році у команди ЦСКА вияви-
лась серйозна загроза: перший матч рахунок 3:1 на
користь румун. Щоб вийти в наступний тур розігра-
шу, команда ЦСКА повинна була перемогти у матчі
– з рахунком 3:0. але на жаль, був зафіксований дру-
гий результат 3:1.

Все вирішувала третя, додаткова зустріч.
Вирішальна гра закінчилась важкою перемогою ко-
манди ЦСКА – 3:2. ця перемога відкрила шлях до
наступного етапу.

Міжнародні змагання 1963 року проходили
під знаком підготовки до ХVІІІ Олімпійських ігор у
Токіо...

В листопаді 1963 року на майданчиках міст
Румунії 13 жіночих та 17 чоловічих національних
команд брали участь у шостому чемпіонаті Європи.

Жіноча збірна СРСР завоювала золоті ме-
далі, срібні медалі одержала команда Польщі і брон-
зу завоювали хазяйки турніру команда Румунії.

На чоловічому турнірі як і на попередній
першості Європи в 1958 році в Празі, чемпіонами
та володарями золотих медалей стала команда Че-
хословаччини, а срібні медалі завоювала команда
Румунії.

Третє місце і володарями бронзових меда-
лей стала команда збірної СРСР, яка витіснила ко-
манду Болгарії з числа призерів, як і на минулій пер-
шості Європи.

Виступаючи на першості Європи в Румунії
1963 р. в ранзі чемпіонів світу збірна команда СРСР
вже не програла командам Чехословаччини та “не-
зручному” супернику команді Румунії. Румунський
бар’єр був подоланий і став поступово стабілізува-
тися.

Деякі команди почали комплектувати основ-
ний склад за принципом 5—1, п’ять нападаючих і
один пасуючий.

Висновки.
1. Перший етап другого періоду (1947-1964

рр.) характеризується бурхливим розвитком гри,
підвищенням спортивної майстерності і появою во-
лейболу на Олімпійських іграх.

2. Створення Міжнародної федерації волей-
болу (ФІВБ) у 1947 році означало визнання волей-
болу як виду спорту на міжнародній арені.

3. Під керівництвом ФІВБ починають про-
водитись першості Європи і світу, Кубки європейсь-
ких чемпіонів, чемпіонати Африки, Азії.

4. Авторитет волейболу у багатьох країнах
світу сприяв розробці методики тренування, вдос-
коналювання системи проведення внутрішніх зма-
гань і міжнародних зустрічей.

5. Кращі команди Європи і світу взяли твер-
дий курс на атлетичну підготовку.

6. Входження федерації волейболу СРСР до
складу ФІВБ (1948 р.)дало значний поштовх розвит-
ку гри і на Україні.

7. Збірна чоловіча команда СРСР (Прага,

1949 р.) проявила мужність найвищої проби за зван-
ня перших чемпіонів світу.

8. У післявоєнні роки високої репутації до-
сягли чоловічі команди волейболістів Чехословач-
чини, СРСР, Болгарії, Угорщини, Польщі.

9. На початку 50-х років ХХ сторіччя на
світовій арені з’явились волейбольні команди Азії
та Америки.

10. Після другого чемпіонату світу (Моск-
ва, 1952 р.) відбулась зміна лідерів у світовому во-
лейболі. Передовий досвід радянських волейболістів
швидко сприйняли талановиті гравці інших країн.

11. Сумна практика чоловічої збірної СРСР
у 1954 році показала, що різке омолодження коман-
ди – справа тонка, яка вимагає напрочуд точного і
виваженого дозування вікових компонентів.

12. На третій першості світу (Париж, 1956
р.) азіатський континент був представлений уже
трьома командами – Індії, КНР, КНДР. Вперше взя-
ли участь волейболісти американського континенту
– Куби, Бразилії. Цю першість світу визначала ре-
кордна кількість команд-учасниць – 17 жіночих та
24 чоловічих.

13. Зміни у правилах гри 1957 року значно
зменшили час на заміну гравців і перерви, заборо-
нили заслін під час подачі.

14. Головною проблемою учасників четвер-
тої першості світу з волейболу (Ріо-де-Жанейро,
1960 р.) було питання акліматизації гравців. Чолов-
іча команда СРСР, за участю майже половини ук-
раїнців, повернула собі звання чемпіонів світу. в
повну силу заявила про себе жіноча команда Японії
на чолі з тренером Х.Даймацу.

15. П’ята першість світу (Москва, 1962 р.)
була найбільш представницькою У ній взяли участь
400 волейболістів з 21 країн Європи, Азії, Америки
і Африки. Висока технічна майстерність, сучасний
тактичний арсенал, відмінна фізична підготовка ста-
ли досягненням більшості команд світу. Жіноча ко-
манда Японії була взірцем сучасного волейболу.

16. Міжнародні змагання 1963 року прохо-
дили під знаком підготовки до ХVІІІ Олімпійських
ігор у Токіо.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем розвит-
ку волейболу.
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ КОРОТКОЙ
ПРОГРАММЫ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА

КОНЬКАХ
Ирина Медведева

Национальный педагогический
университет имени М. П. Драгоманова

Аннотация. В данной статье рассматриваются вариан-
ты рационального построения композиций короткой
программы в фигурном катании на коньках.
Ключевые слова: музыкальная композиция, структура,
последовательность элементов, интервал.
Анотація. Медведєва І. М. Побудова композиції корот-
кої програми у фігурному катанні на ковзанах. У даній
статті розглядаються варіанти раціональної побудови
композицій короткої програми у фігурному катанні на
ковзанах.
Ключові слова: музична композиція, структура, по-
слідовність елементів, інтервал.
Annotation. Medvedeva I. M. Composition of the short
program in figured ice skating. Examination of variants of
national building of compositions in short program in figure
skating were introduced in this article.
Keywords: musical composition, structure, interval,
consecutive elements.

Введение.
Одной из главных тенденций развития совре-

менного фигурного катания на коньках является ус-
ложнение соревновательных композиций, повышения
их качества и технического мастерства исполнителей.
Повышение качества соревновательных композиций
предполагает, в первую очередь, совершенствование
методики их составления, основанное на принципе
рационального построения программ.

Требования, предъявляемые к композици-
онному построению коротких программ можно ус-
ловно разделить на три группы. Первая группа тре-
бований связана  с техническим  мастерством
фигуриста, а именно рациональным расположени-
ем элементов на ледовой площадке для демонстра-
ции качества исполнения предписанных элементов
и в то же время для маскировки недостаточно уве-
ренно, с ошибками исполняемых деталей техники.
Вторую группу составляют те программы, исполне-
ние которых обусловлено динамикой функциональ-
ного состояния организма фигуриста. Третья груп-
па требований связана с совершенствованием
правил соревнований, возникновением приоритетов
и направлений моды в подборе музыкального сопро-
вождения и соответственно построения композиций.

В настоящее время можно говорить об об-
щих принципах лежащих в основе построения ко-
ротких программ, однако следует учитывать инди-
видуальные особенности фигуриста: его
технические и функциональные возможности, ус-
тойчивость нервной системы, сложность исполняе-
мых прыжков.

В практике фигурного катания на коньках

часто встречается точка зрения, согласно которой
композиция программы, распределение элементов
во времени целиком обуславливаются характером
музыкального сопровождения. Следует отметить,
что возможно такой подход и отвечает эстетичес-
ким требованиям, однако в большинстве случаев не
позволяет рационально распределять элементы во
времени с тем, чтобы период оптимальной готовно-
сти к исполнению элемента совпал бы с соответству-
ющим местом в музыкальном сопровождении.

При составлении программы ведущим и
определяющим звеном должен быть выбор опти-
мального чередования элементов и их расположе-
ния на площадке.

Музыкальная композиция должна быть, бе-
зусловно, цельной, гармоничной, но в любом слу-
чае ее структура должна быть подчинена конструк-
ции программы.

Следует подчеркнуть, что выбор оптималь-
ной последовательности элементов, их рациональ-
ное расположение на площадке при грамотном под-
боре и монтаже музыкального сопровождения не
только повышает стабильность исполнения элемен-
тов и их качеств, но, в конечном счете, позволяет
существенно повысить выразительность и эстети-
ческий уровень программы.

Работа выполнена, согласно плана научных
исследований Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова.

Формулирование цели работы. С целью
усовершенствования процесса обучения будущих
специалистов-тренеров по фигурному катанию на
коньках и приобретения ими специальных знаний по
методике составления соревновательных композиций
на основании педагогических наблюдений, судейства
международных соревнований, анализа выступлений
сильнейших фигуристов мира разработаны структу-
ра и содержание короткой программы с различными
вариантами следования элементов.

Результаты исследований.
Рассматривая временную структуру корот-

кой программы, необходимо отметить два компонен-
та, которые имеют важное значение: порядок сле-
дования элементов; интервалы времени между
элементами.

Педагогические наблюдения, судейство ав-
тором международных соревнований по фигурно-
му катанию на коньках, анализ выступлений силь-
нейших фигуристов мира позволили представить
структуру и содержание их соревновательных про-
грамм в качестве модельных характеристик, в кото-
рых встречаются различные варианта следования
элементов. Обобщение этих вариантов и их сравне-
ние, современные требования правил соревнований
позволили разработать структуру короткой програм-
мы, отвечающую комплексу необходимых условий.

Учитывая различия в содержательной сто-
роне коротких программ мужчин и женщин, элемен-
ты данных программах располагаются следующим
образом (табл. 1 и 2):
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Для мужчин: 1. Каскад 4-3; 4-2; 3-3; 3-2.
2. Прыжок в 4 или 3 об. с шагов или других движе-
ний. 3. Прыжок во вращение. 4. Дорожка. 5. Пры-
жок в 3 об или аксель 2 об. 6. Вращение со сменой
ноги. 7. Дорожка. 8. Комбинированное вращение.

Для женщин: 1. Каскад 3-3; 3-2. 2. Прыжок
в два или 3 оборота с шагов или др. движений. 3. Пры-
жок во вращение. 4. Спираль. 5. Аксель в 2 об. 6. Зак-
лон 7. Дорожка. 8. Комбинированное вращение.

Наиболее распространенный вариант пост-
роения короткой программы определяет первым
исполнение каскада, наиболее сложного элемента,
требующего высокого уровня развития специальных
способностей и физических возможностей. За ним
следует сложный прыжок в три или четыре оборота
у мужчин, такая последовательность обусловлена
ростом технического мастерства высококвалифици-

рованных фигуристов и усложнением их соревно-
вательных композиций в последнее время.

Далее следует прыжок во вращение, кото-
рый подчеркивает исполнение предыдущих двух
элементов и дает возможность несколько переклю-
читься на исполнение других элементов. Следую-
щей у мужчин является дорожка, а у женщин — спи-
раль. В течение этого времени, фигуристы могут
сконцентрироваться на выполнении следующего
прыжка, несколько отдохнуть при исполнении спи-
рали и восстановить дыхание. Пятым элементом
следует прыжок в 3 оборота или аксель 2 об. Затем
исполняют вращение со сменой ног либо заклон у
женщин, дорожка и комбинированное вращение,
подчеркивающие финальную часть программы.

Такое расположение элементов в програм-
ме выгодно характеризуется тем, что вращения,
прыжки и шаги гармонично сменяют друг друга,

Условные обозначения: А — прыжок аксель в 2 и 3 оборота; Т — прыжок тулуп в 2, 3 и 4 оборота; Р —
прыжок риттбергер в 2 и 3 оборота; С — прыжок сальхов в 2 и 3 оборота; Л — прыжок лутц в 2 и 3 оборота;
Ф — прыжок флип в 2 и 3 оборота; О — прыжок ойлер в 0,5 оборота.
Каскады — состоят из двух прыжков, название которых приведено выше.
Прыжки по вращение — пр. л. прыжок в либелу (ласточку), пр. в. — в волчок, чинян, бедуинский.
Вращение со сменой ног л + л — либела со сменой ног, в + в — волчок со сменой ног.
Комбинированное вращение — ком. вр., с одной сменой ноги и двумя сменами полиций. У женщин враще-
ние заклон — закл.
Дор. — дорожки шагов.
Серп. — серии шагов, исполненные по определенному рисунку.
Спир. — обязательный элемент в короткой программе у женщин, предусматривающий смену ноги, три пози-
ции, выполняемые по определенному рисунку.

Таблица 2
Модельные характеристики построения коротких программах в одиночном катании (женщины)

Последовательность элементов Спортсменка  Страна  1  2 3  4 5 6  7 8 
М .Б . Россия 3Л2Т  пр .л. 3Р  закл. 2А  спир . дор . ком .вр . 
И .С . Россия 3Л2Т  3Ф  пр .л. спир . 2А  закл . дор . ком .вр . 
В .Г . Франция  3Ф2Т  3Р  спир . пр .в . дор . закл . 2А  ком .вр . 
Е .Л . Украина  3Л2Т  3Ф  пр .л. ком .вр . спир . 2А  дор . закл . 
Д .П . Венгрия  3Л2Т  пр .в . 3Ф  дор . 2А  закл . спир . ком .вр . 
В .В . Россия 3Л2Т  3Ф  пр .л. спир . 2А  закл . дор . ком .вр . 
Г .М . Украина  3Л2Т  3Ф  закл . спир . 2А  дор . пр .л. ком .вр . 
М .К . США  3Л2Т  3Ф  пр .л. дор . 2А  ком .вр . спир . закл . 
С .Ф . Италия 3Ф2Т  3Р  пр .в . спир . 2А  ком .вр . дор . закл . 
А .М . США  3Л2Т  3Ф  пр .л. спир . 2А  закл . дор . ком .вр . 

 Условные обозначения те же что и в табл. 1

Таблица 1
Модельные характеристики построения коротких программах в одиночном катании (мужчины)

Последовательность  элементов  Спортсмен  Страна  1  2  3  4  5  6  7  8  
И .Д . Болгария  3А 3Т  пр .в . 3Ф   дор . в+в  2А   дор . ком .вр . 
Д .Д . Украина  3А 2Т  3Ф  пр .в . дор . 2А  ком .вр . дор . в+в  
А .В . Германия  3А 2Т  3Л  пр .в . 2А  ком . вр . дор . л+л  дор . 
Б .Ж . Ш вейц . 4Т2Т  дор . 3А  в+ в  пр .в . дор . 3Ф  ком .вр . 
А .А . Россия  4Т3Т  3А  пр .л . дор . ком .вр . 3Л  л+л  дор . 
А .Я . Россия  4Т3Т  3А  пр .в . дор . 3Л  дор . ком .вр . в+в  
Е .П . Россия  4Т3Т  3А  пр .л . дор . 3Л  п+л  дор . ком .вр . 
Г .М . Франция  3А 2Т  пр .в . 3Ф  дор . 2А  ком .вр . дор . л+л  
И .К . Россия  3А 2Т  3Л  пр .л . дор . 2А  в+в  дор . ком .вр . 
В .Д . Украина  3А 3Т  3Ф  дор . пр .л . 2А  в+в  дор . ком .вр . 
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рационально распределены и удобны для исполне-
ния фигуристам.

В ряде случаев целесообразны некоторые

отклонения от предложенной схемы, не искажаю-
щие общей идеи построения программы. Последо-
вательность вращений в общей схеме может быть
определена следующим правилом: наиболее эффек-

 

Рис. 1.  Схема интервалов времени между элементами в короткой программе у мужчин.
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Рис.2 Схема интервалов времени между элементами в короткой программе у женщин.
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тные вращения следует выполнять в начале и фина-
ле программы, а наиболее слабые лучше распола-
гать в середине программы.

Анализ порядка следования элементов в
коротких программах как у мужчин, так и у женщин
показал, что в единичных случаях программа закан-
чивается не вращением, а дорожкой. Сравнение ста-
бильности различных вариантов построения про-
грамм показало, что в большинстве случаев более
надежным является финал с вращением. При этом
предпочтение следует отдать наиболее эффективно-
му из вращений.

При составлении коротких программ сле-
дует избегать исполнения сложных элементов прыж-
кового характера во второй половине программы.

Поводом для изменения конструкции про-
граммы могут быть особенности психики фигурис-
та, проявляющиеся в изменении возбуждения перед
стартом. У таких фигуристов программа может на-
чинаться с вращения или прыжка во вращение, ко-
торые позволяют спортсмену несколько успокоить-
ся, привести эмоциональное состояние в норму и к
исполнению сложных элементов быть более урав-
новешенным.

При создании программы большое значе-
ние имеет не только последовательность элементов,
но и их распределение во времени. Величина про-
межутков времени между элементами является важ-
ным показателем, определяющим качество постро-
ения программы, ее потенциальную надежность.

Так, в коротких программах у мужчин кас-
кад выполняется около 19-й, а у женщин в промежутке
23—24-й с после начала программы (рис. 1 и 2).

В длительности пауз между другими эле-
ментами также прослеживается определенная тен-
денция. Если вторым элементом исполняется вра-
щение, то интервал между первым и вторым
элементом незначителен и в среднем составляет 9 с
(у мужчин и женщин). Если подряд исполняются два
прыжковых элемента (каскад или прыжок с шагов в
3 или 4 оборота у мужчин и прыжок 3 оборота с
шагов у  женщин) —  у  мужчин, каскад и 3 оборота
с шагов у женщин), то этот промежуток времени уве-
личивается до 21 с у мужчин и 16 с — у женщин.
Это связано с тем, что после выполнения одного
сложного прыжкового элемента необходимо опреде-
ленное время для разбега и концентрации внимания
на выполнение сложного прыжкового элемента ко-
роткой программы. Вращение или прыжок во вра-
щение этого не требуют. Такая схема сохраняется
практически во всех программах мужчин и женщин:
перед прыжком (даже простым) выдерживается па-
уза, а вращение исполняется через считанные секун-
ды после предыдущего элемента. Можно отметить
также короткие интервалы перед дорожкой (2—7 с)
у большинства спортсменов.

При монтаже музыкального сопровождения
крайне необходимо следить за тем, чтобы характер
музыкального сопровождения соответствовал выб-
ранной временной структуре короткой программы.

Для использования на практике разработана табл. 3
в которой приведено среднее время, необходимое
для исполнения элементов короткой программы.

Таблица 3
Время, затрачиваемое на исполнение элементов

короткой программы (с)
Элементы короткой  
программы 

Мужчины Женщины 

Каскад  16,5±0,5 15,5±0,5 
Аксель в 3 и 2 оборота 10,5±0,5 10,5±0,5 
Вращение со сменами ног 10,5±2,2 10,5±2,2 
 Заклон — 8,3±1,5 
Прыжок во вращение 8,5±1,5 8,5±1,5 
Прыжок с шагов 
 в 2 оборота 
 3 или 4 оборота 

 
— 

13,0±1,2 

 
10,4±1,9 
12,5±1,2 

Дорожки 
 прямая 
 по кругу 
 серпантин 

 
11,3±2,3 
11,3±2,3 
10,0±6,2 

 
13,0±2,7 
14,3±2,0 

17,0 
Спираль — 16,8±2,3 
Комбинированное вращение 15,5±2,5 14,5±2,5 
Суммарное время исполнения  
всех элементов короткой  
программы, мин 

85,8±1,5 
(64 %) 

91,1±1,5 
(66 %) 

 

При пользовании данными табл. 3 следует
помнить, что при необходимости сэкономить время
нужно стремиться сокращать время переходов от
элемента к элементу, а не время исполнения пред-
писанных элементов.

Ограниченное время, предоставленное фи-
гуристу для исполнения прыжков, вращений и др.
элементов, как правило, приводит к ошибкам, со-
здает нервозность, отвлекает спортсмена от созда-
ния необходимого художественного образа, снижа-
ет качество и надежность программы.

В соответствии с требованиями Междуна-
родного союза конькобежцев (ИСУ), которые исхо-
дят из логики восприятия короткой программы как
спортивного зрелища, могут быть сформулированы
определенные правила расположения элементов.
Сущность требовании ИСУ заключается в том, что
основная задача фигуриста при исполнении про-
граммы — демонстрация на высоком техническом
уровне всех основных групп элементов, поэтому
необходимо выбрать такое расположение предписан-
ных элементов на ледяной арене, которое позволило
бы наиболее ярко представить уровень владения
фигуристом каждым из элементов. Успешное реше-
ние этой задачи во многом предопределяет оценку
как за технику, так и за артистичность исполнения.

Короткая программа включает в себя три
элемента вращательного характера: вращение со
сменой ног и позиций (для мужчин) и заклон (для
женщин), комбинированное вращение и прыжок во
вращение. Для того чтобы программа выглядела
более сбалансированной целесообразно располагать
вращения не далее, чем центральная продольная ось
катка рядом с синими и красной линиями. Финаль-
ное вращение лучше исполнять в центре, а два пре-
дыдущих — на синих линиях. Короткая программа
включает также три прыжковых элемента: каскад,
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аксель в 2—3 оборота либо другой прыжок в 3—4
об. прыжок, выполняемый после комбинации ша-
гов: в три или четыре оборота для мужчин, в два
или три оборота — для женщин.

Выводы.
1. Успешное составление программы мо-

жет быть достигнуто лишь на основе высокого
уровня базовых показателей, определяющих мас-
терство  фигуриста. К ним относится: свободное и
непринужденное скольжение, шаговая и прыжко-
вая подготовка, умение вращаться, выразитель-
ность, эмоциональность.

2. Сбалансированность мастерства фигури-
ста и умелое построение его соревновательных про-
грамм, определяют успешность его выступления на
ответственных соревнованиях.

3. Непродуманный выбор мест вращений
часто создает впечатление, что вращения исполня-
ются в одной части катка, а прыжки — в другой.
Кроме того, размещение вращений в углах и проти-
воположного от судей борта «снижает» значимость
этих элементов, ухудшает их восприятие, особенно
— у фигуристов небольшого роста.

4. При расположении прыжковых элементов
в программе, в первую очередь следует учитывать
индивидуальные особенности фигуристов, их техни-
ческое мастерство, функциональные возможности.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
построения композиций короткой программы в фи-
гурном катании на коньках.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Мудрик В.И.
Харьковская государственная академия

физической культуры

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и
практические аспекты совершенствования процессов
управления субъектов управления физической культу-
ры и спорта.
Ключевые слова: технология, проектирование, управ-
ленческая деятельность.
Анотація. Мудрик В.І. Технологія  вдосконалювання
менеджменту органів керування фізичної культури й
спорту. У статті розглянуті теоретичні й практичні ас-
пекти вдосконалювання процесів керування суб’єктів
керування фізичної культури й спорту.
Ключові слова: технологія, проектування, управлінсь-

ка діяльність.
Annotation. Mudrik V.I. Technology of perfection of
management of controls of physical training and sports. In
article theoretical and practical aspects of perfection of
managerial processes of subjects of management of physical
training and sports are considered.
Key words: technology, designing, administrative activity.

Введение.
Проектирование технологии управления

(или построение оптимальной схемы) основано на
изучении содержания управленческой деятельнос-
ти, операций и процедур, их измерении, моделиро-
вании и экспериментировании.

Проектирование управленческой техноло-
гии осуществляется в следующих целях: повыше-
ния эффективности управленческой деятельности,
рационализации выполнения работ; унификации
выполнения управленческими работниками различ-
ных подразделений одинаковых операций и проце-
дур; обеспечения контроля над работой техничес-
ких исполнителей и специалистов; совершенство-
вания действующих организационных структур
предприятия; создания условий для автоматизации
процессов управления и унификации управленчес-
кой документации; формирования условий для бы-
строго овладения новыми сотрудниками существу-
ющих операций и процедур в процессе управления;
создания возможности обмена опытом работы меж-
ду сотрудниками управленческого аппарата; обес-
печения взаимозаменяемости работников в необхо-
димых и экстренных случаях; обеспечения сравне-
ния, анализа и обмена опытом между различными
предприятиями.

Вышеизложенное определяет основные ас-
пекты менеджмента физкультурно-спортивных орга-
низаций как высшего, так и низшего уровня.

Проектирование может осуществляться как
заново, так и на основе действующей управленчес-
кой технологии. При построении новой технологии
управления используется опыт других организаций
и в том числе сферы физической культуры и спорта,
научные рекомендации и разработки, экспертные
оценки, а также моделирование [1,3]. Проектирова-
ние на основе действующей технологии осуществ-
ляется также с учетом изучения действующей сис-
темы; упразднения процедур и операций, не оказы-
вающих позитивного воздействия на процесс управ-
ления; модернизации необходимых процедур; объе-
динения однородных элементов  технологии
управления [2,4]. Рассматривая операцию за опера-
цией, анализируется содержание организационно-
го процесса и его эффективность, устраняются не-
достатки. Главным в технологическом проектиро-
вании является точность описания действий, кото-
рые должны совершаться в рамках проектируемого
процесса [1,3,5.].

Работа выполнена по  плану НИР Харьковс-
кой государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - разработка технологи-

ческой схемы управления и ее внедрение в процессе
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деятельности Управления по вопросам физической
культуры и спорта Харьковской госадминистрации.

Результаты исследования.
Анализ научно-методической литературы

показывает, что в процессе проектирования управ-
ления всегда следует учитывать специфику опера-
ций, составляющих содержание этого процесса, осо-
бенно, если речь идет о творческих и неповторяю-
щихся операциях. Проектирование подразумевает не
только разработку управленческих процессов, но
также их рационализацию и оптимизацию. В общем
виде алгоритм разработки оптимальной технологии
управления можно представить следующим обра-
зом: постановка целей управления, разукрупнение
их до уровня подразделений и рабочих мест; опре-
деление средств достижения целей, стоящих перед
работником управления; формирование состава и
содержания требуемой и разрабатываемой докумен-
тации на каждом из уровней управления;

1) анализ действующей технологии управле-
ния; построение схемы процесса управлен-
ческой работы путем разбивки ее на опера-
ции; исследуется анализ необходимости
осуществления каждой из операций с уче-
том принципа экономичности достижения
конечного результата; для обеспечения не-
прерывности технологического процесса
рассмотрение всего процесса работы испол-
нителя (а не отдельного фрагмента) с уче-
том факторов времени и маршрута техноло-
гического процесса; с целью обеспечения
высокой надежности процесса установление
необходимого уровня квалификации испол-
нителей; определение состава используемых
информационных и технических средств, а
также возможных вариантов выполнения
операций в различных ситуациях.
Разработанная технология управления реа-

лизуется с помощью сводных технологических про-
цедур, блок-схем, сетевых моделей, маршрутных
схем, технологических карт, инструкций, распоря-
жений, приказов и пр. (см. табл. 1.) И, наконец, раз-
работанные процессы управления подлежат техно-
логической регламентации, под которой понимается
формальное закрепление оптимального процесса
управления в нормативно-документационной фор-
ме, требующей обязательного соблюдения. Для это-
го могут быть использованы вышеуказанные фор-
мы технологизации процессов управления.

Таким образом, средством, содержащим в за-
фиксированном виде по установленным формам и
правилам информацию, необходимую для реализа-
ции процесса управления, является документ. Совре-
менное состояние технического обеспечения в орга-
низациях позволяет использовать как традиционные
(бумажные) документы, так и документы, изготовлен-
ные на технических носителях: фотографиях, кино-
лентах, магнитных, лазерных дисках и пр.

Документирование, или документационное
обеспечение функций управления и различных видов

работ осуществляется, во-первых, как процесс по
фиксации, передаче, использованию и хранению со-
ответствующей информации, и, во-вторых, комплекс
взаимосвязанных документов, применяемых в про-
цессе выполнения различных функций управления.

Движение документов по заданным направ-
лениям представляет собой документопоток. Прохож-
дение документопотоков по подсистемам управления
и их преобразование называется документооборотом
и основывается на тщательно разработанной, ста-
бильной маршрутной технологии и регламентации
функциональных отношений. Организация докумен-
тооборота в органах управления физической культу-
ры и спорта должна обеспечить оперативное прохож-
дение документов по подразделениям, исключая воз-
вратные движения документов. Рациональная орга-
низация документооборота позволяет сократить ко-
личество обрабатываемых документов, упростить
процедуры их оформления, повысить скорость про-
цессов исполнения, что особенно важно в современ-
ных условиях.

В качестве основных факторов, влияющих
на рациональную организацию документопотоков
физкультурно-спортивных организаций, можно вы-
делить: наличие государственных стандартов и их
соответствие международным нормам; применение
автоматизированных систем обработки документов;
организацию деятельности подразделений докумен-
тационного обслуживания и создание системы стан-
дартов предприятия, регламентирующих управлен-
ческую деятельность.

Технология управления рассматривает уп-
равленческое решение как процесс, состоящий из
трех этапов: этап подготовки управленческого ре-
шения; этап принятия решения; этап реализации
решения. Каждый из этих этапов сопровождается
элементами контроля (рис. 1.).

Увязка элементов процесса принятия реше-
ния в пространстве, во времени, по ресурсам и ис-
полнителям, т. е. разработка технологии принятия и
реализации управленческого решения позволяет
ответить на следующие вопросы: что необходимо
сделать; как, в какой последовательности; кому по-
ручить исполнение; в какие сроки должна быть осу-
ществлена работа; какими ресурсами располагает
организация; с какой елью принимается решение;
какой экономический, социальный и технический
эффект получит организация; каковы последствия
реализации решения.

В условиях рыночной экономики при при-
нятии решения предполагается также проведение
анализа проблемных ситуаций, который включает
сбор и обработку информации, формулирование
проблемы, требующей разъяснения. Такой этап вы-
работки решения разбивается на процедуры следу-
ющим образом:
выявление управленческой проблемы; предва-
рительная постановка цели решения; поиск и
сбор необходимой информации; анализ инфор-
мации; определение исходных характеристик
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Таблица 1
Технологическая схема совершенствования деятельности работников аппаратов управлений и

комитетов по вопросам физической культуры и спорта
№№ 
п/п 

Элементы 
аналитической 
деятельности 

Цель анализа  Содержание 
обсуждаемых 
вопросов 

Источники 
информации 

Методы 
обработки 

Направленность и целевое назначение 
использования результатов анализа 

в практике управления 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Анализ законодательной, нормативно-правовой, общественно-политической информации 

1.1. Факты и 
события в 
общественно-
политической 
жизни 

Выявление 
организационно
й ситуации 

Теоретико-
методологическо
е обоснование 
проблем ФКиС 

Общественно-
политическая 
литература, 
документы, 
средства 
массовой 
информации 

Обобщение и 
оценка фактов и 
событий, 
разработка 
задач, стоящих 
перед 
физкультурными 
организациями 

а) формирование знаний, убеждений, осмысливание задач 
перед физкультурными организациями в связи с событиями в 
общественно-полтической жизни страны; 
б) проведение работы в коллективе, формирование сознания 
членов коллектива,  их убеждений, обеспечивающих 
соответствие деятельности закономерностям развития 
общества и физкультурного движения 

1.2. Законы, 
постановления 
руководящих 
физкультурных, 
государственных 
и общественных 
органов и 
организаций по 
вопросам ФКиС 

Осмысливание и 
решение задач, 
стоящих перед 
физкультурным 
движением 

Вопросы 
развития ФКиС 

Официальные 
документы 

Обобщение, 
оценка 
практики, 
разработка 
предложений по 
выполнению 
принятых 
постановлений 

а) формирование правильной позиции в руководстве 
физкультурным движением; 
б) знание поставленных задач и способов их реализации; 
в) разработка проектов и предложений по выполнению 
постановлений вышестоящих органов; 
г) организация работы по выполнению принятых решений о 
развитии ФКиС; 
д) повышение эффективности и качества руководства 
физкультурным движением 

 1.3. Информация от 
объектов 
управления о 
выполнении 
решений 
вышестоящих 
органов 

Получение 
сведений о 
состоянии 
объектов 
управления, 
разработка 
мероприятий по 
улучшению 
работы 

О состоянии 
работы по 
выполнению 
принятых 
постановлений 
на объектах 
управления 

Отчеты от 
организаций, 
материалы 
проверки, 
наблюдения 

Организационны
й анализ, расчет, 
планирование 
организационно-
технических 
мероприятий по 
улучшению 
работы 

а) обобщение состояния деятельности объектов управления, 
отражающих работу по выполнению постановлений 
вышестоящих органов; 
б) разработка проекта предложений по улучшению работы; 
в) усиление оперативного управления подчиненными 
объектами 

2. Анализ научно-методической информации 
2.1. Результаты 

научных 
исследований в 
сфере ФКиС и 
внедрение их в 
практику 

Овладение 
научными 
знаниями своей 
специальности, 
поиск путей 
внедрения 
результатов 
научных 
исследований в 
практику 

Научные данные 
о различных 
аспектах 
функционирован
ия 
физкультурного 
движения и его 
системы 
управления 

Литературные 
источники, 
инструктивно-
методические 
материалы, 
предложения 
работников и 
актива 

Анализ 
полученных 
данных с точки 
зрения 
возможности их 
практического 
применения, 
расчет 

а) выводы и предложения по внедрению результатов научных 
исследований в практику; 
б) повышение эффективности и качества управления 
физкультурным движением 

2.2. Состояние 
развития 
научных 
исследований в 
регионе 

Получение 
сведений о 
фактическом 
уровне развития 
научных 
исследований в 
регионе, 
разработка 
мероприятий по 
развитию 
научных 
исследований 

Данные о 
состоянии 
развития 
научных 
исследований и 
факторах, 
обуславливающ
их процесс 
внедрения 

Перспективный 
план развития 
научных 
исследований, 
отчет о 
выполнении 
НИР 

Обобщение, 
анализ, оценка 
полученных 
результатов, 
разработка по 
улучшению 
работы 

а) выводы и предложения по дальнейшему развитию научных 
исследований; 
б) разработка проекта по улучшению работы; 
в) активизация деятельности по руководству развитием 
научных исследований; 
г) повышение эффективности и качества НИР 

3. Анализ регулирующей информации 
3.1. Предписывающа

я информация 
Получение 
знаний для 
регулирования 
деятельности по 
развитию ФКиС 

Предписания, 
нормы, правила, 
положения, 
инструкции 
вышестоящих 
органов 

Официальные 
документы 
центральных и 
местных 
руководящих 
органов 

Анализ и 
разработка, 
экспертная 
оценка 

а) обсуждение и разработка предписаний, норм, правил, 
положений, инструкций для подведомственных организаций и 
актива; 
б) организационно-методическое обеспечение, регулирование 
деятельности по развитию ФКиС 

3.2. Оперативная 
информация 

То же Оперативные 
сведения о 
состоянии 
объектов 
управления 

Отчеты 
организаций, 
материалы 
проверки, 
наблюдения 

Анализ и 
обобщение, 
расчет, 
разработка 
предложений по 
улучшению 
работы 

а) выводы о состоянии деятельности объектов управления; 
б) разработка предложений по улучшению работы; 
в) оперативное руководство подчиненными объектами; 
г) регулирование деятельности по развитию ФКиС; 
д) совершенствование методов управляющего воздействия 

3.3. Информация о 
передовом 
опыте работы 

Овладение и 
использование 
знаний 
передового 
опыта работы 

Данные о 
передовом 
опыте работы 
органов 
управления, 
организаций, 
работников по 
развитию 
основных 
направлений в 
физкультурном 
движении 

Официальные 
документы, 
литературные 
источники, 
личные 
наблюдения, 
контакты 

Анализ, 
обобщение и 
внедрение 

Пропаганда передового опыта, внедрение его в практику с 
целью повышения эффективности и качества работы 

4. Анализ организационной информации 

 4.1. Прогнозировани
е, планирование 
процессов 
управления, 
развитие ФКиС 

Выявление 
перспектив, 
разработка 
научно-
обоснованных 
показателей 
развития ФКиС, 
организационны
х планов по их 
выполнению 

Данные о 
состоянии ФКиС  
в различных 
звеньях, 
тенденции 
развития ФКиС 

Постановления 
руководящих 
органов, нормы, 
нормативы, 
статистические 
данные, 
отражающие 
динамику 
развития 
основных 
показателей, 
данные 
социологически
х исследований, 
предложения 
подведомственн
ых организаций 
и актива 

Организационны
й анализ, расчет, 
графические 
методы, 
написание 
сценариев, 
планирование 
организационно-
технических и 
спортивных 
мероприятий 

а) разработка прогнозов, концепций, плановых показателей 
развития ФКиС, системы организационных планов, разделов 
плана социально-экономического развития региона; 
б) принятие обоснованных решений о развитии ФКиС; 
в) совершенствование системы плановых показателей, 
взаимосвязанных организационных планов; 
г) увязка территориального и отраслевых (ведомственных) 
планов; 
д) совершенствование форм и методов планирования 
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Продолжение табл. 1.
1 2  3  4 5 6 7  

4.2. Анализ  
выполнения 
основных 
показателей 
развития ФКиС 

Контроль, 
подведение  
итогов по 
выполнению  
плановых 
показателей 
развития ФКиС, 
поиск  
организационны
х резервов, 
путей и средств 
их реализации 

Данные  о ходе 
выполнения 
плановых 
показателей 
развития ФКиС, 
практики работы  
спортивных 
организаций  по  
выполнению  
основных задач 

Отчеты  
подведомственн
ых организаций, 
итоги  
выполнения 
планов, 
постановлений 
руководящих 
органов 

Анализ  
документов, 
статистический 
анализ , расчет , 
разработка 
организационно-
технических 
мероприятий 

а) разработка  справки и отчета  о  ходе выполнения показателей 
развития ФКиС   во всех звеньях системы; 
б) принятие решений о ходе выполнения основных 
показателей развития ФКиС ; 
в) усиление  оперативного  управления подчиненными 
объектами; 
г) устранение  «узких мест», корректировка плановых 
показателей 

4.3. Комплексный 
анализ 
состояния 
работы  по  
физическому 
воспитанию  
населения в 
регионе  

Выявление 
фактического 
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества  работы , 
поиск  
организационны
х резервов 

Данные  о 
состоянии 
работы по 
развитию  
основных 
направлений 
физкультурного 
движения в  
различных 
сферах 
деятельности 

Нормативные 
документы, 
постановления 
руководящих 
органов 
различных 
уровней 
подчинения, 
отчеты 
организаций  

Организационны
й анализ, 
организационны
й диагноз  

а) разработка  комплексной программы  (плана) 
совершенствования работы  по физическому воспитанию  
населения; 
б) принятие решений о состоянии и мерах улучшения работы 
по физическому воспитанию  населения; 
в) подведение итогов  и оценка деятельности по физическому 
воспитанию  населения 

4.4. Анализ  работы  
по  внедрению  
«Державних 
тестів і 
нормативів  
оцінки фізичної 
підготовленості 
населення 
України» 

Выявление 
фактического 
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества  работы , 
поиск  
организационны
х резервов, 
путей и средств 
внедрения 
«Державних 
тестів і 
нормативів  
оцінки фізичної 
підготовленості 
населення 
України» 

Данные , 
характеризующи
е  динамику 
количественных 
показателей, 
уровень 
подготовки 
тестируемых, 
условия 
выполнения 
тестов 

То же То же  а) разработка  комплексной программы  (плана), 
совершенствование работы по внедрению  «Державних тестів і 
нормативів оцінки фізичної підготовленості населення 
України»; 
б) принятие решений о состоянии и мерах улучшения работы 
по внедрению  тестов; 
в) подведение итогов  среди спортивных организаций по 
выявлению  эффективности  внедренческой работы 

4.5. Комплексный 
анализ развития 
массовых форм 
ФКиС  

Выявление 
фактического 
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества  работы , 
поиск  
организационны
х резервов, 
путей и средств 
улучшения 
работы  по  
развитию  
массовых форм 
ФКиС 

Данные , 
характеризующи
е  динамику 
количественных 
показателей, 
практику работы  
организаций , 
условия 
проведения, 
эффективность 
работы по 
развитию  
массовых форм  

То же То же а) разработка  комплексной программы  (плана) 
совершенствования работы  по развитию  массовых форм  
ФКиС среди населения; 
б) принятие решений о состоянии и мерах дальнейшего 
развития массовых форм  ФКиС; 
в) подведение итогов  и оценка деятельности организаций  по 
развитию  массовых форм  ФКиС 

 4.6. Комплексный 
анализ 
состояния 
развития спорта 

Выявление 
фактического 
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества работы , 
поиск 
организационны
х резервов, 
путей и средств 
улучшения 
работы  по  
развитию спорта 

Данные, 
характеризующи
е динамику 
количественных 
показателей 
развития видов 
спорта, уровень 
спортивно-
технических 
достижений, 
систему 
организации 
спортивной 
работы 

То же То же а) разработка комплексной программы  (плана) 
совершенствования работы  по развитию спорта; 
б) принятие решений о состоянии и мерах дальнейшего 
развития спорта; 
в) совершенствование форм  и методов организации 
спортивной работы; 
г) подведение итогов работы и оценка деятельности 
организаций по развитию спорта 

 4.7. Комплексный 
анализ практики 
работы  органов 
управления 

Выявление 
фактического 
уровня 
организации 
работы  органов 
управления по  
развитию 
основных 
направлений 
ФКиС, оценка 
эффективности 
качества работы , 
поиск 
организационны
х резервов в 
системе 
управления 
ФКиС 

Данные, 
характеризующи
е состояние 
организации 
труда, 
управленческих 
процессов, 
системы  
взаимодействия 
между 
подразделениям
и, а также 
подчиненными 
объектами 

То же То же а) разработка комплексной программы  (плана) 
совершенствования работы  органов управления; 
б) принятие решений о совершенствовании практики работы  
органов управления по руководству физкультурным  
движением; 
в) усиление оперативного  руководства деятельностью органов 
управления; 
г) подведение итогов работы и оценка деятельности органов 
управления 

4.8. Комплексный 
анализ  
состояния 
работы с  
физкультурными  
кадрами 

Выявление 
фактического  
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества  работы, 
поиск  
организационны
х резервов, 
путей и средств 
улучшения 
работы  с  
физкультурными 
кадрами 

Данные , 
характеризующи
е  
обеспеченность 
организаций  
физкультурными 
кадрами: 
качественный 
состав кадров, 
практика 
организации  
работы  по 
подбору, 
расстановке  и 
воспитанию  
кадров , условия 
труда , 
результаты  
деятельности 
кадров  

То же  То же а) разработка комплексной программы  (плана) 
совершенствования работы  с  кадрами; 
б) принятие  решений по совершенствованию  практики работы 
с  физкультурными  кадрами; 
в) оперативное  решение кадровых проблем; 
г) оценка  деятельности спортивных организаций по работе с 
кадрами 
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проблемы; оценка имеющихся ресурсов; оцен-
ка фактора времени; окончательная формули-
ровки проблемы; обоснование и построение
форматизированной модели проблемной ситу-
ации; выработка способов и процедур разреше-
ния проблемы.
Каждая из перечисленных процедур состо-

ит из ряда операций. Например, «выявление управ-
ленческой проблемы» требует выполнения следую-
щих действий: анализа ситуации или объекта по
качественным и ресурсным показателям; сравнения
эффективности объекта с лучшими достижениями
в данной области; определения расхождений пока-
зателей анализируемых объектов; анализа литера-
турных источников, отчетов о научно-исследователь-

ских работах, рекламаций, претензий потребителе;
анализа организационно-технического уровня про-
изводства; формирования направлений развития
объекта и т. д.

Таким образом, технология менеджмента
является существенным фактором обеспечения его
эффективности и ее рационализации должно уде-
ляться соответствующее внимание.

Разработанная технологическая схеме
(табл.1.) процесса совершенствования управления
физической культурой и спортом в структурном от-
ношении состоит из 6 разделов соответственно спе-
цифике самой деятельности: 1) анализа законода-
тельной, нормативно-правовой, общественно-поли-
тической информации; 2) анализа научно-методи-

Продолжение табл. 1.
1 2 3 4 5 6 7 

4.9. Анализ 
состояния  
агитации и 
пропаганды 
ФКиС  

Выявление 
фактического 
состояния, 
оценка 
эффективности и 
качества работы, 
поиск 
организационны
х резервов, 
путей и средств 
улучшения 
агитации и 
пропаганды 
ФКиС 

Данные о 
количестве 
проводимых 
мероприятий, 
содержании, 
формах 
агитационной, 
пропагандисткой 
работы и 
эффективности 
ее проведения 

Отчеты 
организаций, 
материалы 
проверок, 
наблюдения 

Анализ и 
обобщение, 
разработка 
организационно-
технических 
мероприятий 

а) разработка комплексной программы (плана) мероприятий 
по улучшению агитации и пропаганды ФКиС; 
б) принятие решений по улучшению агитационной и 
пропагандистской работы; 
в) оценка деятельности организаций по проведению 
агитационно-пропагандистской работы 

5. Анализ экономической информации 

 5.1. Анализ 
состояния 
материально-
технической 
базы ФКиС 

Овладение 
экономическими 
знаниями, 
выявление 
проблем, 
связанных с 
состоянием и 
функционирован
ием 
материально-
технической 
базы, поиск 
путей и средств 
их решения 

Данные, 
характеризующи
е потребности 
организаций в 
спортивных 
сооружениях, 
инвентаре и 
оборудовании, 
степень их 
удовлетворения 
и эффективность 
функционирован
ия 

Материалы 
учета и 
отчетности, 
постановления 
руководящих 
органов, нормы 
и нормативы 
материально-
технического 
обеспечения, 
предложения 
подведомственн
ых организаций 
и актива 

Организационны
й анализ, 
экономический 
анализ, расчет 

а) разработка комплексной программы (плана) мероприятий 
дальнейшего развития материально-технической базы ФКиС ; 
б) принятие решений о состоянии и мерах развития 
материально-технической базы; 
в) постановка вопросов о развитии и укреплении материально-
технической базы перед вышестоящими органами региона; 
г) усиление оперативного управления развития материально-
технической базы; 
д) оценка деятельности организаций по совершенствованию и 
развитию материально-технической базы ФКиС 

 5.2. Анализ 
финансовой 
базы развития 
ФКиС 

Овладение 
экономическими 
знаниями, 
выявление 
проблем, 
связанных с 
укреплением 
финансовой 
базы развития 
ФКиС, поиск 
путей и средств 
их решений 

Данные, 
характеризующи
е финансовые 
потребности 
физкультурного 
движения и 
степень их 
удовлетворения 
(уровень, 
направленность 
ассигнований, 
эффективность 
затрат), 
состояние 
финансовой 
дисциплины в 
субъектах 
управления и 
подведомственн
ых организациях 

Бухгалтерские 
данные об 
использовании 
финансовых 
средств, 
материалов, 
людских 
ресурсов, акты 
ревизий, итоги 
выполнения 
планов и 
мероприятий 

Экономический 
анализ, расчет 

а) разработка предложений по укреплению финансовой базы 
ФКиС; 
б) принятие решений по укреплению финансовой базы ФКиС; 
в) постановка финансовых вопросов перед руководящими 
организациями региона; 
д) оперативное управление финансовой деятельностью и 
оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

6. Анализ специальной учетно-контрольной информации 

 6.1. Анализ 
статистических 
данных 

Выявление 
фактического 
состояния и 
динамики 
основных 
показателей 
развития ФКиС 

Показатели 
развития ФКиС, 
другие данные, 
предусмотренны
е в форме учета 
и отчетности 
государственной 
статистики  

Статотчеты 
организаций 

Анализ и 
обобщение, 
расчет 

а) разработка сводного статистического отчета по основным 
направлениям учета и отчетности; 
б) изучение и определение фактического состояния дел 
подчиненных объектов; 
в) подведение итогов и оценка деятельности организаций 

6.2. Анализ 
принятых 
постановлений 

Контроль за 
исполнением 
принятых 
постановлений, 
сопоставление 
целей и 
полученных 
результатов, 
оценка 
эффективности 
постановлений 

Данные о 
количестве, 
тематике 
принятых 
постановлений, 
организации 
работы по 
подготовке, 
реализации и 
эффективности 
постановлений 

Постановления 
руководящих 
органов ФКиС 

Анализ и 
обобщение, 
моделирование 
системы 
решений 

а) разработка предложений по совершенствованию процесса 
подготовки, принятия и реализации решений; 
б) повышение эффективности управления за счет 
оптимизации управленческих решений 
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ческой информации; 3) анализа регулирующей ин-
формации; 4) анализа организационной информа-
ции; 5) анализа экономической информации; 6) ана-
лиза специальной учетно-контрольной информации.

Выводы.
1. Научный подход к выделению указанных

направлений основан на материалах организаци-
онного анализа изучаемой проблемы и установле-
ния организационного диагноза, свидетельствую-
щего о необходимости комплексного совершен-
ствования системы управления физической куль-
турой и спортом.

2. В теоретическом плане можно опреде-
лить значение разработанной технологической схе-
мы как инструмента совершенствования управле-
ния физической культурой и спортом, который
позволяет работникам аппаратов управления и ко-
митетов более целенаправленно руководить данной
сферой.

3. Основанная на достижениях науки и
практики, технологическая схема способствует пе-
реходу к наиболее качественному управлению фи-
зической культурой и спортом в регионах.

4. Управление на основе технологической
схемы стимулирует работников на активную преоб-
разующую деятельность по совершенствованию
управления физической культурой и спортом, по-
скольку сами цели, предусмотренные технологией,
носят мотивационный характер. Технологическая
схема, регламентируя состав и последовательность
процедур и операций, делает процесс управления
физической культурой и спортом более экономич-

ным с точки зрения затрачиваемых на него усилий
и средств.

Основные положения технологической схе-
мы были реализованы в процессе деятельности уп-
равления и комитетов по вопросам физической куль-
туры и спорта Харьковского региона. В результате
внедрения технологической схемы улучшилась орга-
низационно-управленческая деятельность работни-
ков аппарата управления и комитетов, повысилась
эффективность управления развитием и внедрени-
ем физической культуры и спорта в регионе.

Перспективы дальнейшего исследования.
Дальнейшее внедрение технологической схемы в
систему работы физкультурно-спортивных органи-
заций на уровне районных Комитетов по вопросам
физической культуры и спорта, с целью совершен-
ствования процессов управления.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ТА

ГУМАНІТАРНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Підвальна О.В., Євтушок М.В.
Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова

Анотація. У статті досліджуються розбіжності у роз-
витку здібностей до оволодіння координаційними впра-
вами у студентів спеціального медичного відділення.
Ключові слова: спеціальне медичне відділення, коор-
динаційні здібності, ритмічна гімнастика.
Аннотация. Подвальная Е.В., Евтушок М.В. Сравнитель-
ный анализ развития координационных способностей
студентов технических и гуманитарных факультетов. В
статье исследуется отличие в развитии способностей к
овладению координационными упражнениями у студен-
тов специального медицинского отделения.
Ключевые слова: специальное медицинское отделение,
координационные способности, ритмичная гимнастика.
Annotation. Podvalnaya E.V., Yevtushok M.V. The
comparative analysis of development of coordination
abilities of students of technical and humanitarian faculties.
In the article the differences in development of capacities
for the capture by co-ordinating exercises at the students
of the special medical group are explored.
Keywords: special medical group, co-ordinating
capabilities, rhythmic gymnastics.

Вступ.
Роки перебування в вузі – важливий етап

формування особистості майбутнього спеціаліста.
Велика роль в системі учбово-виховного процесу
належить фізичному вихованню. Результат цього
процесу – рівень індивідуальної фізичної культури
кожного студента, його духовність, рівень розвитку
професійно значущих здібностей[2]. Більша части-
на студентської молоді веде малорухомий спосіб
життя. І тому виникає питання, як заохотити молодь
до постійних занять фізичною культурою. Особли-
во це стосується студентів з ослабленим здоров’ям,
які відносяться до спеціального медичного відділен-
ня[1]. І хоча останнім часом трохи  змінилося на
краще відношення суспільства до фізичної культу-
ри, фізичного розвитку і стану здоров’я, необхідно
використовувати різні засоби мотивації до занять
фізичною культурою[4] .

Підвищення мотивації до занять з фізично-
го виховання є одним з головних завдань кафедри
“Фізичного виховання і здоров’я” під керівництвом
професора О.Д.Дубогай. Молодь багато уваги при-
діляє розвитку розумовим, фізичним та естетичним
якостям, і тому на кафедрі багато років поспіль про-
водяться змагання з ритмічної гімнастики “Свято
руху, краси і здоров’я”, яке має велику популярність
не тільки серед студентства, а також підтримується
керівництвом Національного Педагогічного універ-
ситету ім.М.П.Драгоманова. Тому студенти актив-
но вивчають та засвоюють один із розділів програ-
ми „Ритмічна гімнастика”, а саме обов’язковий
комплекс зі скакалкою. Змагання проводяться з трьох
номінацій: 1) обов’язковий комплекс із скакалкою;
2) довільна програма збірних факультетів; 3) дов-

ільна програма збірних гуртожитків. Кафедра пра-
цює з студентами, які належать до спеціально-ме-
дичних груп, тому всі композиції мають бути серед-
ньої інтенсивності та тривалістю не менше 2-х
хвилин[3,5].

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

Формулювання цілей роботи.
Мета нашого дослідження – виявити розб-

іжності у розвитку координаційних здібностей сту-
дентів І курсу фізико-математичного та дефектоло-
гічного факультетів.

Нами проведено анкетування, в результаті
якого були відібрані студенти, яким виповнилось 17
років. Всього в дослідженні брали участь по 15 сту-
денток з кожного факультету, які займались за од-
нією програмою, та загальним планом.

Для досягнення мети роботи були постав-
лені наступні завдання:
1. Підібрати комплекс тестів для визначення ко-

ординаційних здібностей студенток.
2. Розробити анкету з метою визначення ступеню

засвоєння складнокоординаційних рухів.
3. Провести анкетування студенток.
4. Порівняти результати змагань з ритмічної

гімнастики двох факультетів.
5. Провести опитування самооцінки засвоєння

вивченого обов’язкового комплексу зі скакал-
кою.

6. Порівняти самооцінку студентів з оцінкою ви-
ставленою викладачем та результатами змагань
з ритміки.
Для виконання завдань дослідження були

застосовані наступні методи: аналіз літературних
джерел, тестування для визначення координаційних
здібностей:
- стрибки через скакалку за 30с (кількість разів);
- частота постукування 30 разів (за одиницю часу).

Результати дослідження.
Після проведених тестувань нами було з’я-

совано, що студенти фізико-математичного факуль-
тету мають вищий середній показник із стрибків зі
скакалкою (57 разів), ніж студенти дефектологічно-
го факультету (54 рази). Результати тесту на частоту
постукування показали, що студенти фізико-матема-
тичного факультету мають незначну перевагу в часі
(табл. 1).

Наступним завданням роботи була розроб-
ка анкети та системи її оцінювання.

АНКЕТА:
1. Дата народження.
2. Ваша спеціальність.
3. Чи любите Ви танцювати?
4. Чи подобаються Вам заняття з ритміки?
5. Яка кількість повторювань Вам потрібна для
засвоєння складнокоординаційних вправ?

     А) 1 раз;
     Б) 3 рази;
     В) 5 разів;
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     Г) більше  7 разів.
6. Яким чином Ви швидше запам’ятовуєте склад-
нокоординаційні рухи?

А) під рахунок;
Б) під музичний супровід.
7. Як Ви вважаєте, чи допомагають Вам заняття з
ритміки більш впевнено почувати себе у повсяк-
денному житті?
Після проведеного анкетування (питання

№3) нами встановлено, що 91% студенток фізико-
математичного факультету і 87% студенток дефек-
тологічного факультету люблять танцювати. Своє
негативне ставлення до танцю виявили на фізико-
математичному факультеті 9% студенток, а на дефек-
тологічному факультеті 13%. Обробка анкетування
(питання №5) показала, що результати засвоєння
складнокоординаційних рухів на двох факультетах
виявились різними. За 3 рази координаційні вправи
змогли засвоїти 25 % студенток фізико-математич-
ного факультету, а дефектологічного факультету –
жодної. Протягом 5-ти разового повторення 58 % та
75 % студенток відповідних факультетів засвоїли
запропоноване завдання. Лише 17 % студенток фізи-
ко-математичного факультету знадобилось для опа-
нування цих вправ 7 разів, в той час як кількість
дівчат з дефектологічного факультету складала 25
%. З цього можна зробити висновок, що засвоєння
складнокоординаційних рухів у студенток фізико-
математичного факультету виявилось кращим.

Відповіді на 6 запитання анкети не відрізня-
ються між факультетами. Студенти обох факультетів
краще запам’ятовують складнокоординаційні рухи
під рахунок. Це може бути пов’язано з тим, що сту-
денти на І курсі мають не достатньо розвинену ко-
ординаційну пам’ять (табл. 2).

Відповідаючи на питання №7 анкети, 98%
студенток зазначили, що заняття з ритмічної гімна-
стики допомагають більш впевнено почувати себе у
повсякденному житті.

Різними виявляються показники самооцін-
ки та оцінки отриманої від викладача (за п’ятибаль-
ною системою). На фізико-математичному факуль-
теті середній бал самооцінки і оцінки отриманої за
комплекс майже співпадає (різниця склала 0,1 бал),
а на дефектологічному факультеті різниця складає
(0,5 бали).

За результатами проведених змагань серед
першокурсників всіх факультетів   НПУ ім. М.П.Дра-
гоманова з ритмічної гімнастики (обов’язковий ком-
плекс зі скакалкою), більш вдало виступив фізико-
математичний факультет (табл.3). Це можна
пов’язати з кращим фізичним розвитком та засвоє-
нням складнокоординаційних рухів.

Висновки:
1. В результаті дослідження було виявлено, що

розвиток координаційних здібностей студенток
фізико-математичного факультету є вищим ніж
у студенток дефектологічного факультету.

Факультет Тест: стрибки зі скакалкою за 30с 
(кількість разів) 

Тест частота постукування 30 разів за 
одиницю часу 

Фізико-математичний 
факультет 

 
57 

 
16 

Дефектологічний 
факультет 

54 19 

 

Таблиця 1.
Результати тестування

Таблиця 2.
Результати дослідження

Факультет Кількість повторювань рухів для 
засвоєння складнокоординаційних 
вправ 

Координаційна пам’ять:  
- під рахунок; -під музичний супровід 

Фізико-математичний 
факультет 

3 рази – 25% 
5 разів – 58% 
7 разів – 17  

Під рахунок – 67% 
Під музичний супровід – 33% 

Дефектологічний факультет 3 рази – 0 
5 разів – 75 % 
7 разів – 25%  

Під рахунок – 71% 
Під музичний супровід – 29% 

 Таблиця 3.
Результати дослідження

Факультет Самооцінка комплексу зі 
скакалкою (середній бал) 

Оцінка за комплекс зі 
скакалкою виставлена 
викладачем 
(середній бал) 

Результат змагання з 
ритміки. Комплекс зі 
скакалкою (загальне 
місце) 

Фізико-математичний 
факультет 

 
4,4 

 
4,3 

 
ІІ 

Дефектологічний 
факультет 

4,2 3,7 ІX 
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2. Анкетування студенток показало, що ступінь
засвоєння складнокоординаційних рухів також
вищий у дівчат з фізико-математичного факуль-
тету ніж дефектологічного факультету.

3. Студентки фізико-математичного факультету
виявляють більшу зацікавленість у заняттях з
ритмічної гімнастики  і ставляться до них відпо-
відальніше.

4. Самооцінка студенток дефектологічного факуль-
тету є завищеною, про що свідчить різниця в
самооцінках студенток та в оцінках викладачів.
Наступним етапом нашої роботи буде вияв-

лення динаміки росту координаційних здібностей
досліджених вже нами студенток після проходження
навчального процесу протягом 2 семестрів І курсу.
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ЗАНЯТИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
СПОРТСМЕНОВ-ВЕТЕРАНОВ

Виталий Полищук
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье изложены особенности занятий
легкой атлетикой спортсменов-ветеранов (основопола-
гающие принципы, основы поддержания двигательных
качеств, подготовка к соревнованиям, организация и их
проведение).
Ключевые слова: спортсмены-ветераны, легкая атлети-
ка, тренировка, соревнования
Анотація. Поліщук В. Заняття легкою атлетикою спорт-
сменів-ветеранів. У статті викладено особливості занять
легкою атлетикою спортсменів-ветеранів (основопо-
ложні принципи, основи підтримки рухових якостей,
підготовка до змагань, організація та їх проведення).
Ключові слова: спортсмени-ветерани, легка атлетика,
тренування, змагання.
Annotation. Polischuk V. Employment by track and field
athletics of sportsmen - veterans. In article features of
employment to track and field athletics of sportsmen -
veterans (basic principles, bases of maintenance of impellent
qualities, preparation for competitions, the organization and
their carrying out) are stated.
Key words: sportsmen - veterans, track and field athletics,
training, competitions.

Введение.
В настоящее время значительное количе-

ство работ посвящено спортивной подготовке спорт-

сменов в различных видах спорта, начиная от эта-
пов начальной специализации до максимальной ре-
ализации индивидуальных возможностей в процес-
се многолетнего совершенствования и практически
нет данных, посвященных построению тренировоч-
ного процесса и участия в соревнованиях спортсме-
нов-ветеранов. Данная проблема становится акту-
альной в связи с тем, что уже начиная со среднего
возраста (40–59 лет у мужчин и 35–54 года у жен-
щин), наблюдаются различные изменения в органах
и системах организма, влекущие за собой снижение
его работоспособности. У людей пожилого возрас-
та (60–74 года у мужчин и 55–74 года у женщин)
уменьшаются показатели силы, ухудшаются подвиж-
ность и уравновешенность нервных процессов, на-
блюдается снижение способности к обучению дви-
жениям. Наряду с этим уменьшается скорость
движений, ухудшается подвижность в суставах, сни-
жается ловкость. Особенно значительные измене-
ния происходят с возрастом в сердечно-сосудистой
и дыхательной системах, что предъявляет специфи-
ческие требования к величинам нагрузок, исполь-
зуемых при тренировке. Существенно изменяется в
пожилом возрасте и состояние нервно-мышечного
аппарата, что приводит к снижению силы и вынос-
ливости (Р.Жордочко, В.Полишук, 1994).

Необходимость противодействовать комп-
лексу отрицательных воздействий делает весьма
существенной роль оптимальной и научно обосно-
ванной двигательной активности и занятий спортом
в жизни людей среднего и, особенно, старшего воз-
раста, в том числе не только с использованием до-
зированного бега, ходьбы и других средств из арсе-
нала легкой атлетики для укрепления здоровья,
профилактики заболеваний, продления трудовой и
творческой активности, но и для продолжения ре-
гулярной тренировки и участия в соревнованиях
теми спортсменами (в том числе легкоатлетами, ко-
торые по возрастным причинам расстались с боль-
шим спортом, но не хотят прерывать занятия люби-
мым видом спорта и продолжают тренироваться.

Исследование выполнено согласно плана
НИР Национального университета физического вос-
питания и спорта Украины по теме «Структура и
содержание подготовки, особенности соревнова-
тельной деятельности спортсменов-ветеранов на
примере легкой атлетики».

Формулирование целей работы.
Цель исследования: выявить особенности

соревновательной и тренировочной деятельности
спортсменов-ветеранов в легкой атлетике.

Методы исследования:
· Анализ научно-методической литературы;
· Обобщение опыта подготовки спортсме-
нов-ветеранов.
Результаты исследования.
В странах Европы и, особенно, в США дви-

жение ветеранов легкой атлетики активно развива-
ется уже многие годы и давно оформлено организа-
ционно. Действуют и европейская, и мировая
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ассоциации ветеранов-легкоатлетов. У них, как и у
ряда национальных ассоциаций ветеранов легкой
атлетики, существует довольно насыщенный кален-
дарь соревнований, включая чемпионаты мира и
Европы. Мировые чемпионаты по легкой атлетике
имеют почти тридцатилетнюю историю. Есть коми-
тет ветеранов и в Международной федерации лег-
кой атлетики (ИААФ).

В нашей стране движение ветеранов легкой
атлетики зародилось снизу, на местах. Первые в
бывшем Советском Союзе легкоатлетические
соревнования ветеранов состоялись в 1987 году в
Клайпеде (Литва). Затем география таких соревно-
ваний стала расширяться: к их проведению подклю-
чились легкоатлеты-ветераны Москвы, Ленинграда,
Киева, других городов страны. Зачинателем и фак-
тическим руководителем зародившегося в бывшем
СССР ветеранского легкоатлетического движения
стал доктор экономических наук, профессор В.И.
Маршев. Этот специалист по управлению не только
организовывал соревнования легкоатлетов-ветера-
нов, но и сам участвовал в них. Профессор Маршев
стал президентом общественной организации –
Ассоциации ветеранов спорта (АВС), а также во-
шел в состав комитета ветеранов ИААФ.

В 1990 году был проведен первый всесо-
юзный чемпионат по легкой атлетике среди вете-
ранов. А в календаре Федерации легкой атлетики в
самом начале 90-х годов было более 15 различных
соревнований ветеранов (не считая всевозможных
кроссов, пробегов, марафонов и других подобных
мероприятий).

Все более популярными становились и раз-
личные региональные соревнования - в областях,
краях, республиках.

Затем – уже в обретших независимость но-
вых государствах, возникших на территории быв-
шего СССР, в том числе и в Украине, - ветеранские
общественные движения в легкой атлетике стали
развиваться в масштабах этих стран и выходить на
международную арену.

Все легкоатлетические соревнования среди
ветеранов организуются и проводятся в соответ-
ствии с Правилами таких соревнований, учитываю-
щим все изменения и уточнения, предусмотренные
регламентом Всемирной атлетической ассоциации
ветеранов.

Соревнования легкоатлетов-ветеранов про-
водятся по возрастным группам для мужчин и жен-
щин: 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет, 50–54 года
и т.д.

При этом следует учитывать, что возрастная
группа спортсмена определяется по дате его рожде-
ния и что в течение всего соревнования спортсмен-
ветеран выступает в той возрастной группе, к кото-
рой он был отнесен в первый день проведения этих
соревнований (А. Пашкевич, О. Штанова, 1992 и др.)

При комплектовании забегов в таких вете-
ранских соревнованиях важно, чтобы спортсмены
одной возрастной группы соревновались друг с дру-

гом. Однако при малом количестве участников со-
ревнований допускается объединение в одном забе-
ге спортсменов разных возрастных групп.

Соревнования легкоатлетов-ветеранов в
беге с барьерами имеют свою специфику. Расстанов-
ка барьеров, их высота и расстояния между ними
представлены в таблице.

У женщин в возрастной группе 35-39 лет на
100-метровой и 400-метровой дистанциях устанав-
ливаются по 10 барьеров. В возрастных группах от
40 до 49 лет на 80-метровой дистанции устанавли-
вается 9 барьеров, а в возрастной группе 50-летних
и старше на той же дистанции – 8 барьеров. В жен-
ских возрастных группах 40–44 года и 45–49 лет на
400-метровой дистанции устанавливается 10 барье-
ров, а в возрастной группе 50-летних и старше на
300-метровой дистанции – 7 барьеров.

Таблица 1
Расстановка барьеров на различных дистанциях в
соревнованиях легкоатлетов-ветеранов в беге с

барьерами
Возрастные Дистан- Коли- Высота Расстояние Расстояние Расстояние 

группы ция (м) чество Барьера до   первого между барь-* от последне- 

(лет)  барьеров (мм) барьера (м) ерами (м) го     барьера 

      до    финиша 

      (м) 

Женщины 

35  100  10  840  13,00  8,50  10,50  

40  80  9  762  12,00  8,00  12,00  

50 и  80  8  762  12,00  7,00  19,00  

старше        

35, 40, 45  400  10  762  45,00  35,00  40,00  

50 и  300  7  762  50,00  35,00  40,00  

старше        

Муж ч и ны  

40,45  110  10  991  13,72  9,14  14,02  

   (100)     

50,55  100  10  914  13,00  8,50  10,50  

60,65  100  10  840  13,00  8,50  10,50  

70 и  80  8  762  12,00  8,00  12,00  

старше        

40,45  400  10  914  45,00  35,00  40,00  

50,55  300  7  840  50,00  35,00  40,00  

60 и  300  7  762  50,00  35,00  40,00  

старше        

 

У мужчин в возрастных группах 40–44 года
и 45–49 лет на 110–метровой дистанции устанавли-
вается 10 барьеров. Столько же барьеров (10) уста-
навливается на 100-метровой дистанции в возраст-
ных группах 50-54 года, 55–59 лет, 60–64 года и
65–69 лет, а также на 400-метровой дистанции в воз-
растных группах 40–44 года и 45–49 лет. На 300-
метровой дистанции в возрастных группах 50–54
года, 55–59 лет, 60 лет и старше устанавливается 7
барьеров. А в мужской возрастной группе 70 лет и
старше на 80-метровой дистанции устанавливается
8 барьеров.
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Если соревнования легкоатлетов-ветеранов
в беге с барьерами проводятся в манеже, то все
спортсмены соревнуются на дистанции 60 метров.

Если легкоатлетические соревнования вете-
ранов проводятся в два круга (забеги и финал), то в
каждом финале должны соревноваться только спорт-
смены одной возрастной группы.

При прохождении мандатной комиссии со-
ревнований легкоатлет-ветеран имеет право «пони-
зить» свой возраст: иными словами, к примеру, 62–
летний спортсмен может при желании выступать в
возрастной группе 55–летних либо даже 50-летних
или 45-летних.

А при комплектовании эстафетной команды
– в случае, если в ее состав входят спортсмены-вете-
раны разного возраста – она выступает в соревнова-
ниях по возрастной группе, которой соответствует
возраст самого молодого из участников команды.

При проведении соревнований среди вете-
ранов в легкоатлетических метаниях используют-
ся снаряды, имеющие приведенные ниже весовые
параметры.

У женщин: ядро и молот – 4 кг. Для возрас-
тных групп от 35 до 49 лет) и 3 кг (для возрастной
группы 50 лет и старше); диск – 1 кг (для всех воз-
растных групп); копье – 600 г (для возрастных групп
от 35 до 49 лет) и 400 г (для возрастной группы 50
лет и старше).

У мужчин: ядро и молот – 7,26 кг (для воз-
растных групп от 40 до 49 лет), 6 кг (для возраст-
ных групп от 50 до 59 лет), 5 кг (для возрастных
групп от 60 до 69 лет) и 4 кг (для возрастной группы
70 лет и старше); диск – 2 кг (для возрастных групп
от 40 до 49 лет), 1,5 кг (для возрастных групп от 50
до 59 лет), 1 кг (для возрастных групп от 60 до 69
лет и возрастной группы 70 лет и старше); копье –
800 г (для возрастных групп от 40 до 49 лет и от 50
до 59 лет), 600 г (для возрастных групп от 60 до 69
лет и возрастной группы 70 лет и старше).

Одним из главных достоинств ветеранско-
го спорта вообще и, в частности, занятий легкой ат-
летикой спортсменов-ветеранов является существен-
но большая, по сравнению со спортом высоких
достижений, демократичность.

Тем не менее, как отмечают специалисты
(В.Попов, 1993, 1994 и др.), в подготовке к участию
в легкоатлетических соревнованиях среди ветеранов
очень важно придерживаться определенных мето-
дических установок.

Первое из этих непременных требований:
не нужно спешить, в подготовке необходимо обес-
печить надежность, причем в ходе тренировки очень
желательно не допускать травм.

Второе: повышать общую работоспособ-
ность лучше всего на свежем воздухе – в лесу или
лесопарке, на берегу реки, озера или другого водо-
ема, то есть там, где атмосфера не загрязнена вых-
лопными газами автотранспорта, газообразными
отходами предприятий промышленности и энерге-
тики. При этом следует помнить, что работоспособ-

ность, с одной стороны является фундаментом здо-
ровья человека, а с другой – служит основой специ-
альной подготовки в том или ином виде спорта (в
том числе и в легкой атлетике).

Третий из основополагающих принципов
спортивной подготовки ветеранов заключается в
том, что рекомендуется развивать силу, подвижность
и эластичность основных мышечных групп и суста-
вов, включая мышцы позвоночника, спины, голено-
стопных суставов, ахилловых сухожилий, свода сто-
пы, тазобедренных и коленных суставов, ряда других
мышц и связок. Следует широко применять специ-
альные упражнения, направленные на укрепление
отдельных групп мышц, обращая особое внимание
на рабочие амплитуды движений и на режимы чере-
дования напряжения мышц и их расслабления.

Наконец, четвертое из приведенных упомя-
нутым автором положений: при подготовке к учас-
тию в соревнованиях ветеранам обязательно нужно
придерживаться оптимальной последовательности
и сроков. Так, 6-8 недель следует отводить на вос-
становление общей физической подготовленности.

На специальную подготовку следует отвес-
ти не менее 6-8 недель. В течение этого времени
рекомендуется в беговой подготовке от развития
выносливости в беге на длинных отрезках (120–150
метров) переходить к развитию скорости бега (на
отрезках 30–60 метров), к развитию быстроты в
специальных упражнениях и в беге со старта (быст-
рое сокращение мышц и их быстрое расслабление
во время работы), к совершенствованию свободы
быстрых движений (оптимальное сочетание темпа
шагов и их длины для создания максимальной ско-
рости бега), а также к построению на этой основе
быстрого и ритмичного разбега, необходимого для
достижения высоких результатов в прыжках.

В прыжковой подготовке рекомендуется от
прыжков с малых и средних разбегов с преодолени-
ем предметов переходить к прыжкам с большого
разбега на результат.

К последней перед соревнованиями неделе
легкоатлетам-ветеранам нужно постепенно сокра-
щать количество повторений основных упражнений,
повышая качество их выполнения. Должен повышать-
ся мышечный тонус, сохраняться и накапливаться
ощущение свежести в движениях и возрастать жела-
ние участвовать в соревнованиях (В.Попов, 1993).

Тем же автором, как и рядом других специ-
алистов, отмечается та важность, которую в инди-
видуальной подготовке имеет ведение спортсменом-
ветераном  дневника тренировочных занятий,
отражающего их количество за неделю, месяц, год,
число повторений упражнений, направленных на
развитие различных двигательных качеств, и дру-
гие параметры тренировочного процесса.

Если же говорить о том, в чем тренировка
ветерана в легкой атлетике отличается от трениров-
ки молодого спортсмена и как определить оптималь-
ное количество необходимых упражнений и их ин-
тенсивность, то специалисты советуют: нужно
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«прислушиваться» к реакции своего организма на
тренировочные и соревновательные нагрузки и, что
особенно важно для ветерана, чутко реагировать на
сигналы, поступающие от мышц и связок, причем
не только в ходе занятий, но и во время послерабо-
чего отдыха и в период восстановления. Именно
такие сигналы должны подсказывать ветерану, мож-
но ли продолжать повторение того или иного упраж-
нения, ни в коем случае не доводя до болевых ощу-
щений в мышцах, связках и суставах.

Специалисты также подчеркивают, что наи-
более существенная специфика тренировки ветера-
на, отличающая ее от тренировки молодого спорт-
смена-легкоатлета, состоит в скорости восстановле-
ния, особенно после выполнения скоростно-сило-
вых упражнений (у ветеранов, естественно, такие
восстановительные процессы протекают медленнее,
чем у молодых).

В связи с этим упражнения на гибкость, пред-
назначенные для поддержания и развития эластич-
ности мышц и связок, ветерану желательно выпол-
нять ежедневно – во время утренней зарядки, а
специальные и соревновательные упражнения – 2–3
раза в неделю. При этом легкоатлет-ветеран должен
не забывать, что чем больше упражнений он выпол-
няет, тем дольше следует применять различные вос-
становительные средства – такие, как массаж и са-
момассаж, витаминизация, закаливание, питание
качественными продуктами, а также вести контроль
за собственным весом, сном и самочувствием.

Тот же профессор В.Попов (1994), являю-
щийся двухкратным чемпионом Всемирных игр ве-
теранов, отмечает, что для подготовки к ответствен-
ным соревнованиям нужно четко определить для
себя главные средства такой подготовки и методы
их применения (интенсивность, интервалы отдыха
между повторениями и т.д.). Этот специалист сове-
тует выполнять комплексную тренировку, включа-
ющую в себя упражнения, направленные как на си-
лу, так и на гибкость, как на быстроту, так и на
расслабление, как на общую физическую подготов-
ку и развитие выносливости, так и на использова-
ние игровых упражнений. При проведении комплек-
сной подготовки рекомендуется через 2-3 недели
менять сочетания выбранных средств  и их
соотношения, уточнять те или иные компоненты и
находить наиболее эффективную для себя последо-
вательность выполнения основных упражнений.

Выводы.
Соревнования легкоатлетов-ветеранов про-

водятся по возрастным группам для мужчин и жен-
щин: 35–39 лет, 40–44 года, 45–49 лет, 50–54 года и
старше. С увеличением их возраста облегчаются ус-
ловия проведения соревнований: количество пробе-
гаемых барьеров на дистанции, вес снарядов и д.д.,
что соответствует возрастным изменениям в органах
и системах организма спортсменов-ветеранов.

В тренировочном процессе спортсменов
ветеранов в легкой атлетике необходимо придержи-
ваться основополагающих принципов. Занятия це-

лесообразно проводить на свежем воздухе, способ-
ствовать сохранению силы, подвижности и эластич-
ности основных мышечных групп и суставов.

Восстановление общей и специальной под-
готовленности разворачивается во времени и имеет
четкие границы (6–8 недель), влияющие на опти-
мальное сохранение работоспособности и поддер-
жание двигательных возможностей спортсменов-
ветеранов ,  что необходимо учитывать при
подготовке к соревнованиям, которые организуют-
ся и проводятся согласно изменениям и уточнени-
ям, предусмотренным регламентом всемирной ат-
летической ассоциации ветеранов и имеют свои
особенности в зависимости от возрастных групп.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
легкой атлетики среди спортсменов-ветеранов.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ

ПАРАЛІЧІ У ДІТЕЙ 7-8 РОКІВ
Прокуда Т.В., Онищенко Ю.П.

Гуманітарний університет “Запорізький інститут
державного та муніципального управління”

Анотація. Стаття присвячена проблемі реабілітації дітей
з церебральним паралічем 7-8 років. Наше досліджен-
ня доводить ефективність застосування засобів фізич-
ної реабілітації  при ЦП батьками в домашніх умовах
під контролем спеціаліста.
Ключові слова: церебральний параліч, реабілітація,
сила, тонус м’язів, рух.
Аннотация. Прокуда Т. В., Онищенко Ю. П.  Примене-
ние средств физической реабилитации при церебраль-
ном параличе у детей 7-8 лет. Наше исследование дока-
зывает эффективность  использования  средств
физической реабилитации при ЦП родителями в домаш-
них условиях под контролем специалиста.
Ключевые слова: церебральный паралич, реабилитация,
сила, тонус, движение.
Annotation. Prokuda T.V., Onishenko U.P. Using
rehabilitation’s measures on children with cerebral palsy.
Our research shows the positive results of using physical
rehabilitation’s measures by parents in the condition of
home under the control of specialists.
Key words: cerebral pulsy, rehabilitation, force, muscles’
tone, movement.

Вступ.
Приймаючи до уваги зростання кількості

неврологічних захворювань у дітей та їх особли-
вості, важливою проблемою сучасної фізичної реа-
білітації є вивчення особливостей використання за-
собів фізичної реабілітації при різних неврологічних
захворюваннях у дітей. Церебральний параліч зав-
жди привертав увагу спеціалістів [1,5,6]. В наш час
інтерес до цього питання збільшується, тому що
народжується все більше дітей з ЦП, при цьому су-
часні методи лікування дають надію на покращення
в багатьох випадках, які раніше вважалися безнад-

ійними [1,2].
Тривала лікувальна практика показала, що

найбільш адекватним та ефективним засобом віднов-
лювального лікування є засоби фізичної реабілітації.
Збільшення сили та зменшення підвищеного м’язо-
вого тонусу, відновлення здатності до тонких дозо-
ваних напружень та оволодіння оптимальною швид-
кістю рухів, відтворення ефективного м’язового
балансу та цілеспрямованих дій в усіх ланках рухо-
вого ланцюга – на весь цей комплекс реадаптацій-
них заходів спроможне спеціальне рухове тренуван-
ня,  що містить в собі  тезис “лікування собі
подібним” [5,6]. Але залишається відкритим питан-
ня індивідуального підходу при довготривалому за-
стосуванні засобів фізичної реабілітації при ЦП.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР гуманітарного університету “Запорізький інсти-
тут державного та муніципального управління”.

Формулювання цілей роботи.
Цілі роботи - Проаналізувати ефективність

використання засобів фізичної реабілітації при це-
ребральному паралічі у дітей 7-8 років.

В дослідженні використовувалися наступні
методи: аналіз літературних джерел, бесіда, спос-
тереження, аналіз медичних карток досліджуваних
дітей, медико-біологічні методи дослідження (ману-
альне м’язове тестування, гоніометрія, досліджен-
ня тонусу м’язів [3,4,7]), аналіз отриманих резуль-
татів .  Дослідження проводилося на  базі
Гуманітарного університету “ЗІДМУ” з березня
2004р. по квітень 2005р. В дослідження приймало
участь четверо дітей з церебральним паралічем
віком 7-8 років з громадської асоціації батьків та
дітей-інвалідів “Надія”  м. Запоріжжя.

Нами були індивідуально підібрані засоби
фізичної реабілітації для дітей досліджуваної групи
на основі результатів вимірювання тонусу та сили
м’язів, амплітуди рухів. В основу комплексів
ввійшли активні вправи в динамічному режимі на
збільшення сили м’язів та збільшення амплітуди
активного руху,  пасивні вправи та укладки для зни-
ження тонусу та розслаблення уражених м’язів, а
також вправи, скеровані на придбання навичок са-
мообслуговування та на координацію. Протягом
всього дослідження проводився регулярний конт-
роль за зміною показників тонусу та  сили дослід-
жених м’язів, амплітуди рухів досліджуваних суг-
лобів  у дітей експериментальної  групи.  За
результатами контролю змінювались індивідуальні
реабілітаційні програми для досліджуваних дітей,
вносились зміну в дозування, вихідні положення,
склад комплексів.

Результати дослідження.
Результати дослідження тонусу,  сили м’язів,

амплітуди рухів досліджуваних суглобів представ-
лені на малюнках 1, 2, 3.

Як видно з мал. 1 сила переднього велико-
гомілкового м’язу у дітей с ЦП збільшилась лише
на 0,5 и 0,1 бала (на 38,5% и 8,3 %) в правій та лівій
кінцівках відповідно, зріст показника сили м’язів,
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кінцівка); 2 – литковий та камбалоподібний м’язи (ліва кінцівка); 3 – м’язи, що приводять стегно (права
кінцівка); 4 – м’язи, що приводять стегно (ліва кінцівка); 5 – м’язи задньої поверхні стегна (права

кінцівка); 6 – м’язи задньої поверхні стегна (ліва кінцівка).
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Мал. 3. Амплітуда рухів на початку та в кінці дослідження. 1 – Сгинання у кульшовому суглобі; 2 – Відве-
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топному суглобі.
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що відводять стегно складав 0,1 и 0,2 бала - 3,7 %
(права кінцівка) и 7,4% (ліва кінцівка), зріст сили
чотириголового м’язу стегна у всієї групи дослід-
жуваних дітей складав 22%, цей показник збільшив-
ся до 2,2- 2,3 балів. Ці результати свідчать, що про-
цес відновлення сили позитивний.

З результатів дослідження, які представ-
ленні на мал. 2 ми спостерігаємо позитивну динам-
іку зміни тонусу м’язів, ці показники знизилися у
досліджуваної групи дітей наступним чином: лит-
кового та камбалоподібного м’язів на 0,7 балів від
вихідного (на 28%), м’язи, що приводять стегно на
0,5 балів (20% и 18% права  та ліва кінцівки відпов-
ідно), м’язи задньої поверхні стегна на 0,5 балів (на
33% и 27% права  та ліва кінцівки відповідно).

Аналізуючи результати, представлені на
мал. 3, бачимо, що амплітуда рухів, які ми  тестува-
ли, зросла, крім приведення у кульшовому суглобі,
в середньому від 1,3° (розгинання у гомілковостоп-
ному суглобі) до 24° (сгинання у колінному суглобі).
Середній результат амплітуди рухів від норми на
початку експерименту складав 54%, в кінці експе-
рименту цей показник зріс  на 10% та склав 64%.

Висновки.
Аналізуючи результати дослідження ми ба-

чимо, що завдяки використанню засобів фізичної
реабілітації при ЦП сила досліджених м’язів
збільшилась від  0,1 до 0,5 бала. Тонус досліджених
м’язів зменшився на  0,5-0,7 балів. Амплітуда рухів,
крім приведення у кульшовому суглобі, збільшилась
від 1,3° до 24°. Середній результат амплітуди рухів
від норми у всіх досліджених рухах збільшився на
10% и становить 64% відповідно.

Результати дослідження свідчать про пози-
тивні зміни втрачених функцій дітей з неврологіч-
ними захворюваннями та ефективному використанні
засобів фізичної реабілітації при ЦП у дітей з ура-
хуванням індивідуального підходу.

Перспективи. Прогнозуються і надалі по-
зитивні зміни досліджуваних показників у дітей з
ЦП. Планується проведення подальших досліджень
впливу засобів фізичної реабілітації на функції дітей
з ЦП різного віку.

Література.
1. Козявкин В.И., Бабадаглы М.А., Ткаченко С.К., Качмар

О.А. ДЦП. Основы клинической реабилитационной диаг-
ностики.- Львів, 1999.- 295с.

2. Медицинская реабилитация в неврологии и нейрохирур-
гии. Коган. О.Г., Найдин В.Л. — М.: Медицина, 1988.-
170с.

3. Штульман Д.Р., Левин О.С.. Неврология /Справочник вра-
ча.- М.: МЕДпресс-информ, 2002.-784с.

4. Нейрореабилитация – А.Н. Белова.- М.: “Антидор”, 2000.-
568с.

5. Руководство по реабилитации больных с двигательными
нарушениями. Под редакцией. А.Н. Беловой, О.Н. Щепе-
товой.- М.: “Антидор”, 1998-120с.

6. Шамарин Т.Г., Белова Г.И. Возможности восстановитель-
ного лечения ДЦП.- М., 1999.

7. Muscle testing – 1980, Lucille Daniels, M.A. Catherine
Worthingham, PhD, D.Sc.-180с.

Надійшла до редакції 20.03.2006р.

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ И
МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ

Проскурнин А.В.
Харьковский национальный университет

внутренних дел

Аннотация. В статье рассмотрены средства и методы
развития выносливости, которые были использованы в
тренировочном процессе юных спортсменов.
Ключевые слова: выносливость, юные спортсмены,
средства, методы.
Анотація.  Проскурнін А.В.  До питання щодо деяких
засобів та методах розвитку витривалості. У статті розг-
лянуті засоби та методи розвитку витривалості, що були
використані у тренувальному процесі юних спортсменів
Ключові слова: витривалість, юні спортсмени, засоби,
методи.
Annotation. Proskurnin A.V. The problem of the means and
methods of stamina progress. This article is about means
and methods of stamina progress that were used for training
junior sportsmen.
Key words: stamina, junior sportsmen, means, method.

Введение.
На протяжении почти всей своей жизни для

передвижения человек довольно часто использует
бег. В детском возрасте бег является составной час-
тью многочисленных детских игр. В дальнейшем бег
используется в школьной и вузовской программах с
целью повышения физической работоспособности.
С этой же целью бег используется при подготовке
атлетов, специализирующихся почти во всех видах
спорта. Кроме того, с прикладной целью применя-
ется в профессиональной подготовке сотрудников
Министерства внутренних дел.

Занятия бегом повышают физическую вы-
носливость – одно из основных качеств, необходи-
мых при занятии практически любым видом физи-
ческой активности. При этом улучшается работа
кардио-респираторной системы, уменьшается под-
кожный жир, укрепляются мышцы.

Современная спортивная подготовка в беге
на выносливость предусматривает использование
самых разнообразных тренировочных средств. Од-
нако, основным является всевозможные виды бега
и некоторые циклические упражнения. Подготовка
ведется различными методами: непрерывного вы-
полнения упражнений (без пауз), прерывного (че-
редование с отдыхом), контрольно-соревнователь-
ным. К первому относится бег в равномерном и
переменном темпе. Второй метод имеет две разно-
видности: повторный и интервальный [1-6].

Воздействие беговой нагрузки при прерыв-
ном методе зависит от следующих компонентов: дли-
ны преодолеваемых отрезков, скорости бега, продол-
жительности интервалов отдыха между отрезками,
характера отдыха, числа повторений. Изменение каж-
дой из этих характеристик беговой нагрузки по-раз-
ному сказывается на величине и характере ответных
реакций организма. В спортивной практике чаще все-
го варьируют скоростью и длиной отрезков. Скорость
непосредственно определяет величину и характер
физиологических сдвигов в организме. Известно,
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что беговая нагрузка (как и любая физическая дея-
тельность) связана с образованием и расходом энер-
гии. Существуют два основных вида энергообеспе-
чения: аэробный (алактатный и гликолитический) и
анаэробный. При невысокой скорости бега, когда
энергетическая потребность полностью удовлетворя-
ется потреблением кислорода, работа происходит в
условиях устойчивого состояния и носит исключи-
тельно аэробный характер. За счет аэробных процес-
сов происходит окисление пищевых веществ (угле-
водов, жиров) с образованием конечных продуктов –
углекислого газа и воды [1, 2].

Если бегун увеличивает скорость передви-
жения, то возрастает кислородный запрос и потреб-
ление кислорода. При этом может возникнуть такой
момент, когда кислородный запрос будет равен мак-
симальным аэробным возможностям организма.
Данная работа выполняется с максимальной дея-
тельностью сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, а скорость бега при такой работе называет-
ся «критической».

Дальнейшее увеличение скорости бега при-
водит к тому, что кислородный запрос превышает
максимальное потребление кислорода, и в организ-
ме наступает так называемый кислородный долг.
Такая работа в основном выполняется в анаэробных
условиях. Главным источником анаэробного окис-
ления является гликоген мышц и печени.

Аэробное производство энергии более эф-
фективно по сравнению с анаэробным. Проведенный
анализ подготовки к выполнению нормативов на вы-
носливость показал, что основная часть беговой на-
грузки выполняется в аэробном режиме. Общий
объем нагрузки смешанного энергообеспечения уве-
личивается постепенно и достигает максимальных
величин у спортсменов высокой квалификации.

Аналогичное положение имеет место и при
рассмотрении беговой нагрузки анаэробного режи-
ма. В то же время следует, что независимо от
спортивной квалификации бегунов этот вид нагруз-
ки составляет 3-5% от общего объема.

Доказана зависимость соотношения аэроб-
ной и анаэробной энергопродукции от скорости и
длины дистанции. Расчетным путем были опреде-
лены модельные параметры энергопродукции у бе-
гунов в беге на 800 м: 35% энергии образуется за
счет аэробных источников и 65% - за счет анаэроб-
ных источников энергии, а при беге на 1500 м соот-
ветственно 65% и 35%. Изучая метаболические и
кардиореспираторные характеристики бега на трет-
бане с соревновательной скоростью, пришли к вы-
воды, что соотношение вкладов аэробных и анаэ-
робных источников энергетического обеспечения у
бегунов ІІ и ІІІ спортивных разрядов соответствен-
но равно: 40% и 60% и 45% и 55%.

Из приведенных данных следует, что осно-
ву специальной работоспособности бегунов на сред-
ние дистанции составляет уровень развития аэроб-
ных и анаэробных энергетических способностей
организма. Поэтому для начинающих бегунов на

средние дистанции определение аэробной и анаэ-
робной производительности имеет важное значение.
Показателем аэробной производительности являет-
ся максимальное потребление кислорода (МПК).
Кроме абсолютной величины МПК (в л/мин) для
характеристики аэробных возможностей использу-
ется и относительная МПК (в мл/мин на 1 кг веса).
Установлено, что у бегунов на средние дистанции
(14-15 лет) МПК и МПК/Р в среднем равно 3,95 л/
мин, 70,8 мл/мин/кг, у спортсменов 2 разряда (16-
17 лет) соответственно: 4,34 л/мин, и 68,5 мл/мин/
кг. Доказана возможность увеличения МПК путем
эффективной тренировки на 20-30%.

Таким образом, зная энергетические факто-
ры, обеспечивающие достижения высокого спортив-
ного результата в беге на средние дистанции, можно
подобрать наиболее эффективные средства трениро-
вок, способствующие развитию необходимых физи-
ческих качеств бегуна. Рациональное распределение
тренировочных средств на этапах годичного цикла
подготовки должно исходить из конкретных задач,
поставленных для каждого этапа.

Работа выполнена по плану НИР Харьков-
ского национального университета внутренних дел.

Формулирование целей работы.
Цель работы – анализ и выбор средств и

методов развития выносливости в тренировочном
процессе юных спортсменов.

Результаты исследования.
Главная цель тренировок на этапе началь-

ной спортивной специализации – создание благо-
приятных условий для углубленной спортивной
подготовки.

В юношеском спорте направленность на
достижение наивысших результатов является отда-
ленной целью, а на первое место выдвигается эф-
фективность базовой подготовки. Поэтому спортив-
ный результат не может являться главным критерием
успешной работы с начинающими спортсменами. В
этой связи тренировочные нагрузки в юношеском
спорте не должны быть максимальными.

При определении оптимальных объемов
тренировочных нагрузок, средств и методов необ-
ходимо учитывать возраст занимающихся, уровень
их подготовленности, а также планируемый спортив-
ный результат.

В результате анализа, обобщения передово-
го практического опыта тренеров и педагогическо-
го эксперимента было определено рациональное
соотношение тренировочных нагрузок по пяти зо-
нам интенсивности (Балашова, 1984) для бегунов на
этапе начальной спортивной специализации. Общий
объем тренировочных нагрузок в годичном цикле
подготовки у бегунов ІІІ спортивного разряда (14-
15 лет) должен находиться в пределах 1900-2300 км,
у спортсменов ІІ разряда (15-16 лет) – 2400-2800 км.
При этом удельный вес нагрузок по зонам интен-
сивности (низкая, средняя, большая, высокая и мак-
симальная) должен составлять соответственно:
47,5%; 39,5%; 6,7; 2,6% и 3,7% у бегунов ІІІ разря-
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да и 45,4%; 40.2%; 7,3%; 3.2%; 3,6% у бегунов ІІ
разряда.

Годичный цикл тренировки бегунов на сред-
ние дистанции можно разделить на три периода:
подготовительный, соревновательный, переходный.

Главная цель подготовительного периода –
создание прочной базы для достижения будущих
спортивных результатов. Подготовительный пери-
од условно подразделяется на общеподготовитель-
ный и специально-подготовительный этапы. Основ-
ные задачи для первого этапа:

1). Повышение функциональных возможно-
стей организма (с целью увеличения аэробной про-
изводительности) посредством увеличения трениро-
вочных нагрузок.

2). Совершенствование общей физической
работоспособности.

3). Развитие физических качеств.
4). Совершенствование техники бега.
Средства тренировки:
- длительный равномерный бег в аэробном

режиме (ЧСС до 150 уд/мин);
- фартлек или темповый бег (в смешанном

режиме при ЧСС от 160 до 170 уд/мин);
- бег на длинных отрезках (1000, 2000 и

3000 м) с равномерной скоростью (75-85% от со-
ревновательной);

- бег на технику на отрезках до 150 м;
- общеразвивающие упражнения (упражне-

ния с тяжестями, на гимнастических снарядах,
спортивные игры).

Особое внимание на данном этапе прида-
ется средствам развития основных мышечных групп,
укреплению связок, сухожилий и суставов. Для это-
го необходимо использовать прыжковые упражне-
ния, в основном многоскоки (прыжки с ноги на ногу
и на двух ногах). По своей двигательной структуре
они относительно близки к бегу. Для совершенство-
вания техники следует использовать упражнения: без
с высоким подниманием бедра, «забрасывание» го-
лени назад, «семенящий» бег и т.д.

На первом этапе подготовительного пери-
ода одновременно увеличивается объем и интен-
сивность нагрузок при определяющей роли роста
объема.

На специальном подготовительном этапе
главной задачей тренировки является развитие фи-
зических качеств, характерных для данного вида
спорта.

Основные задачи:
1) дальнейшее повышение функциональ-
ных возможностей (увеличение аэроб-
ной и анаэробной производительности)
за счет увеличения интенсивности тре-
нировочных нагрузок и сохранения ее
объема;

2) дальнейшее развитие физических ка-
честв;

3) совершенствование общей работоспо-
собности, техника бега.

Средства тренировки:
- длительный равномерный бег в аэробном

режиме (ЧСС до 150 уд/мин);
- фартлек или темповый бег (в смешанном

режиме при ЧСС от 165 до 175 уд/мин);
- бег на длинных отрезках (1000, 2000, 3000

м, скорость бега 80-90% от соревновательной);
- бег на средних отрезках (300-600 м со ско-

ростью 90-100% от соревновательной);
- бег на коротких отрезках (до 150 м с по-

вышенной скоростью).
Тренировки юных бегунов в соревнователь-

ном периоде направлены на достижение запланиро-
ванных спортивных результатов. Основные задачи
тренировки в этом периоде: развитие максимально-
го уровня специальной работоспособности, совер-
шенствование техники и тактики бега. Тренировоч-
ные нагрузки по своей направленности должны быть
наиболее адекватны соревновательной деятельнос-
ти. Выбор режима скорости, длинны отрезков и про-
должительности пауз отдыха обусловлен необходи-
мостью добиться ответных реакций организма,
характерных для основной дистанции. Объем тре-
нировочных нагрузок в соревновательном периоде
вначале сокращается, затем стабилизируется, и воз-
растает их интенсивность.

Главная задача переходного периода – под-
готовка юных бегунов к началу занятий в новом го-
дичном цикле. Для поддержания тренированности
спортсмены могут выполнять небольшие по объе-
му и интенсивности нагрузки (кроссы, подвижные
игры, туризм, упражнения из других видов спорта).

Зная энергетические факторы, обеспечива-
ющие достижение необходимого результата в беге
на выносливость, можно подобрать эффективные
средства тренировки, способствующие развитию
необходимых качеств бегуна.

Нами была обоснована методика трениров-
ки выносливости юных спортсменов с различным
уровнем физической подготовленности. На основе
принципа дозирования физической нагрузки по ве-
личине ЧСС все испытуемые были распределены на
четыре экспериментальные группы. Каждая экспе-
риментальная группа имела определенные границы
интенсивности тренировочной нагрузки.

Двигательный режим юношей 1 экспери-
ментальной группы был ограничен ЧСС не более
130±10 уд/мин. Известно, что тренировочный эф-
фект от выполнения упражнений малой интенсив-
ности невелик, и их следует широко использовать в
фазах активного отдыха.

Испытуемые ІІ экспериментальной группы
тренировались в зоне ЧСС 130± 10 уд/мин в тече-
ние 18 занятий, затем режим функционирования был
увеличен до 150±10 уд/мин и таким оставался до
конца исследования. Считается, что к этой зоне от-
несены нагрузки аэробной направленности, при
выполнении которых потребление кислорода состав-
ляет от 50 до 70% от максимальной.

Более сложная система тренировок была в
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Ш и 1У экспериментальных группах. В них преоб-
ладали нагрузки смешанного характера, аэробно-
анаэробного воздействия (до уровня критической
мощности). Начиная с уровня ЧСС 130±10 уд/мин в
начале эксперимента, они постепенно повышали
интенсивность прохождения дистанции, достигнув
сначала ЧСС 150 уд/мин. Затем юноши Ш экспери-
ментальной группы увеличили ЧСС до 170 уд/мин,
при выполнении которой потребление кислорода
составляет 70-80% от максимального уровня.

Отличие в методике занятий с юношами 1У
экспериментальной группы от Ш состояло в том, что
они поднялись на более высокий уровень ЧСС, рав-
ный 190± 10 уд/мин. Упражнения такой мощности,
близкой к критической, предопределяет потребле-
ние кислорода, приближающееся к максимальному.

Индивидуализация согласной нашей мето-
дике состояла в том, что все испытуемые, имеющие
различный уровень физической подготовленности,
на каждом тренировочном занятии получали различ-
ную нагрузку, но реакция сердечно-сосудистой сис-
темы была одинакова.

Вывод.
В результате исследований определены оп-

тимальные варианты функционирования сердечно-
сосудистой системы, обеспечивающей выполнение
необходимой двигательной задачи, и обоснованы
наиболее целесообразные режимы и временные ин-
тервалы тренировки выносливости.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития выносливости.
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Анотація. У статті висвітлені проблеми професійного
формування фахівця фізичної культури до практичної
діяльності з учнями ЗОНЗ.
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самовоспитания на профессиональное формирование
специалиста фызической культуры к практической дея-
тельности с учениками общеобразовательного учебного
заведения. В статье раскрыты проблемы профессиональ-
ного формирования специалиста физической культуры к
практической деятельности с учениками ООУЗ.
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Вступ.
На професійне формування фахівця з фізич-

ної культури до  практичної діяльності з учнями
різного віку безпосередньо впливає самовиховання
та самоосвіта, що є необхідною умовою всебічно
розвиненої особистості [1-6].

Трансформація формування студента фізич-
ного виховання в структуру майбутнього педагога
неможлива без усвідомлення себе як суб’єкта педа-
гогічної діяльності.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кременецького обласного гуманітарно-педаго-
гічного інституту імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Предметом дослідження ми обрали педа-

гогічні основи особистісних та професійних якос-
тей вчителя фізичного виховання, де основним по-
казником виступає формування у вчителя уяви про
професійне самовизначення в навчально-виховній,
колективній і трудовій діяльності як свідоме сприй-
няття суб’єктом дійсності.

Однією з важливих умов формування вчи-
теля фізичного виховання як суб’єкта педагогічної
діяльності під час навчання у вузі може виступати
проведення спеціальних занять з метою вимірюван-
ня рівнів сформованості під структур педагогічних
здібностей та якостей особистості через призму само
оцінювання студентами життєвих планів, рис харак-
теру, знань, вмінь та можливостей.

Результати роботи.
Дослідно педагогічна робота зі студентами

І-ІІІ курсів Кременецького обласного гуманітарно-
педагогічного інституту імені Тараса Шевченка доз-
волила визначити не тільки мотивацію вступу до
вузу, а і проблему наскільки ця мотивація була по-
в’язана з подальшою педагогічною діяльністю.

Коло питань, які нас цікавили, включає:
- інтерес до фізичного виховання та до інших га-

лузей наук, пов’язаних з ним;
- що спонукало на отримання спеціальної вищої

освіти;
- визначення причин мотивації.

Основою для визначення саме такого кон-
тингенту студентів слугувало те, що ця категорія
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майбутніх вчителів викликає труднощі у професійній
підготовці студентів фізичного виховання ніж ті, які
позитивно відносяться до обраної професії.

В дослідженні приймали участь студенти 11,
21, 31 експериментальних груп. 12, 22, 32 групи
визначені контрольними. В роботі використовува-
лися такі методи науково-педагогічних досліджень
як: опитування, анкетування, спостереження, співбе-
сіди, твори-міркування „Як я уявляю себе вчителем
фізичного виховання”. З числа визначених студентів
нами були виявлені три групи.

До першої групи ми віднесли студентів, які
живуть і діють за принципом „Я знаю, що я хочу”, в
них чітко визначені мета, життєві плани, ідеали тощо.

До другої групи були віднесені студенти, які
свідомо розуміють „Я знаю, що я зможу це зроби-
ти”. До критеріїв ми віднесли: здібності, обдаруван-
ня, можливості.

До третьої групи віднесені студенти, які
чітко розуміють: „Який я є”. Знають, які характерні
риси і якості характеру притаманні їм та розуміють,
що від них хочуть і якими їх хочуть бачити.

Результати отриманих даних першокурс-
ників показали, що у порівнянні експериментальної
і контрольної груп, вибір професії вчителя фізично-
го виховання суттєвого впливу на свідомість себе як
суб’єкта педагогічна діяльність не впливає.

На запитання студентам І курсу як ЕГ, так і
КГ  „Хто вони є і що вони можуть зробити” отрима-
ли відповідь, що самооцінювання себе вони сприй-
мають на 50%.

Наслідки самооцінки другокурсників пока-
зали їх прихильність до рівневої характеристики ІІ
групи. Студенти свідомо розуміють і знають як роз-
вивати свої здібності, використовувати можливості
виховного впливу на професійне самоудосконален-
ня. За результатами це становить 21 ЕГ – 53%, 22
КГ – 31% від числа опитаних.

Аналіз отриманих результатів показав, що
на другому курсі як в експериментальній, так і кон-
трольній групах з’явилася чітка адекватність само-
оцінок за особистими якостями, що була відсутня
на перших курсах.

На заключному етапі, в якому приймали
участь студенти 31 ЕГ та 32 КГ ми встановили не-
високу рівневі характеристику такого поняття як
комунікативність. Якщо на другому курсі розвиток
комунікативних вмінь становить в експерименталь-
них групах 37%, а в контрольних – 21%, то на третіх
курсах самооцінка цих вмінь показала: в ЕГ – 58%,
КГ – 41%.

Проведення дослідно-педагогічної роботи
дозволило дати оцінку самовизначенню професій-
них здібностей майбутніх вчителів фізичного вихо-
вання до педагогічної діяльності, а саме:
- співпадання набутих знань, вмінь і навичок на
основі сформованості професійних якостей під
час навчання у вузі;

- визначення позитивних змін, які відбулися під
час формування інтересу до спеціальних дис-

циплін за спеціальністю 6.010100 „Педагогіка і
методика середньої освіти. Фізична культура”;

- сформованість у майбутніх вчителів уяви про їх
професійне самовизначення як суб’єктів педа-
гогічної діяльності 31 ЕГ – 36%, 32 КГ – 22%.
Результати констатуючого експерименту

показали, що:
- 41% студентів 31 ЕГ і 15% студентів 32

КГ приваблюють не тільки знання спеціальних пред-
метів з фізичного виховання, а і суспільні, психоло-
го-педагогічні науки;

- 31 ЕГ – 23% - набуття професійних вмінь
під час проведення педпрактики.

Дослідження проблем  сформованості
підструктур педагогічних здібностей засобами са-
мопізнання і самооцінки студентів виступає однією
з умов усвідомлення себе як суб’єкта педагогічної
діяльності.

Таким чином, дослідно-педагогічна робота
стверджує, що розуміння і сприйняття студентами
мотивації навчальної діяльності у ВНЗ за самооцін-
кою фізичного самовиховання дозволить чітко виз-
начити диференційований рівень розвитку педагог-
ічних здібностей ще на І-ІІІ курсах і сприятиме
корегуванню процесу навчально-виховної роботи з
фізичного виховання на професійному рівні вимог
загальноосвітнього навчального закладу.

В сучасний період розвитку суспільства
України особлива увага в системі підготовки май-
бутнього вчителя до практичної роботи в школі при-
діляється формуванню професійних, особистісних
і організаційних якостей. Велика роль відводиться
самовихованню і саморегуляції емоційними і воль-
овими якостям, педагогічним основам формування
суспільної активності вчителя.

Аналіз бібліографічної літератури, спосте-
реження за роботою вчителів Кременецької ЗОШ
№2 І-ІІІ ступенів, Тернопільської області показали,
що вимоги суспільства України до особистості фах-
івця з фізичного виховання можуть бути ефективно
реалізовані в тому випадку, коли процес самоосвіти
і самовиховання свідомо сприймається як не-
обхідність активної практичної діяльності.

Отже, якщо самовиховання – це процес,
який несе не лише громадське, а й особистісне зна-
чення, то особистісний процес – це духовний, фізич-
ний та професійний розвиток.

Таким чином, самовиховання майбутнього
вчителя засобами фізичного виховання виступає не
тільки як результат професійного удосконалення
особистості, а як його передумова.

Фізичне самовиховання – це цілеспрямова-
ний процес свідомої та планомірної роботи майбут-
нього вчителя над своєю особистістю, яке повинно
відображати: актуальні потреби фізичної освіти і
розвитку особистості; умову і результат ефективно-
го процесу фізичного виховання; взаємозв’язок
спеціальних дисциплін фізичного виховання протя-
гом всього періоду навчання у ВНЗ, в основі якого
педагогічне керівництво з одного боку, а з другого –
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вплив самовиховання.
Дослідно-педагогічна робота дозволила

визначити такі шляхи поетапного фізичного само-
вдосконалення:

 І етап – психолого-педагогічна підготовка,
в ході якої формується суспільно важлива мотивац-
ійна робота над собою, ведеться навчання метода-
ми самопізнання, надається педагогами практична
допомога студентам в пізнанні своїх особливостей і
можливостей в оволодінні знаннями з фізичної куль-
тури в ракурсі професійної підготовки майбутнього
вчителя. Психолого-педагогічна підготовка ведеть-
ся педагогами ВНЗ з навчальних дисциплін по-
зашкільній роботі і, одночасно, студентам пропо-
нується: вивчення свого стану здоров’я, фізичної
підготовленості; визначення рівня професійних
вмінь та навичок, особистісних якостей, аналіз ру-
хового режиму.

Тобто, на першому етапі необхідно усвідо-
мити сприйняття програмового матеріалу, що спо-
нукатиме студентів на фізичне самовдосконалення
своєї особистості як майбутнього вчителя.

ІІ етап пов’язаний з подальшим удоскона-
ленням психолого-педагогічної підготовки студентів
до професійної роботи з фізичного виховання з уч-
нями через призму фізичного самовиховання.

Студенти знайомляться з прийомами робо-
ти над собою, виконують завдання по самовдоско-
наленню, здійснюють самоконтроль і дають оцінку
набутим результатам фізичного самовиховання.

Роль керівника фізичного самовиховання
– максимальне використання зовнішніх педагогіч-
них впливів на внутрішню працю особистості сту-
дента, яке визначається у самовихованні, само-
аналізі і самоконтролі.

Успіху професійної підготовки майбутньо-
го вчителя фізичного виховання сприяє програма-
орієнтир фізичного самовиховання, яка ставить такі
завдання: досягти всебічного фізичного розвитку і
підготовленості; організувати і впровадити здоро-
вий спосіб життя; брати участь у різнобічній фізкуль-
турно-оздоровчій діяльності; формувати вольові,
організаторські і комунікативні якості особистості;
оволодіти основними методами фізичного самови-
ховання школярів.

Щоб виконати ці завдання студент – май-
бутній вчитель фізичного виховання повинен:
- ознайомитися з науково-методичною літерату-
рою з питань  фізичного самовиховання;

- постійно формувати особистість майбутнього
вчителя засобами фізичної культури і спорту, в
повсякденному житті використовувати фізичні
вправи, туризм і спорт;

- дотримуватися режиму харчування і відпочин-
ку, використовувати свіже повітря;

- почергово замінювати працю на відпочинок з
використанням фізичних вправ;

- відмовитися від шкідливих звичок;
- самостійно займатися фізичною культурою і
спортом;

- організовувати виховну роботу зі школярами
за допомогою засобів фізичної культури і
спорту;

- приймати участь у керівництві фізичним само-
вихованням школярів.
Вирішення завдань програми-орієнтиру

фізичного самовиховання стане можливим, якщо
метою кожного студента буде усвідомлене бажання
стати фахівцем своєї справи, справжнім спеціалістом
даної галузі науки.

ІІІ етап фізичного самовиховання спрямо-
вує нас на:
- формування систематичного фізичного самови-
ховання;

- перехід від управління самовихованням до са-
мовиховання в цілому;

- оволодіння корекцією самовиховання з враху-
ванням результатів роботи над удосконаленням
себе як особистості.
На третьому етапі педагогічний процес

підвищує якість вирішення завдань у порівнянні з
другим, а саме: студенти – майбутні вчителі оволод-
івають спеціальними знаннями, вміннями, навичка-
ми та методикою організації фізичного виховання.

ІV етап фізичного самовиховання включає:
- використання досвіду фізичного самовихован-
ня;

- наявність одночасно самовиховання в кількох
напрямках роботи над собою (фізичне, вольо-
ве, естетичне);

- практична діяльність студентів у фізичному са-
мовихованні школярів під час педагогічної прак-
тики;

- визначення студентами стабільності стану
фізичного самовиховання.

Висновки.
Аналіз результатів дослідження та особисті

спостереження засвідчують, що на всіх етапах про-
цесу самовиховання простежується відповідний ха-
рактер взаємозалежності процесу фізичного вихо-
вання і самовиховання:
- на першому етапі ведуче положення займає
фізичне виховання і самовиховання;

- на другому і третьому етапах фізичне вихован-
ня і самовиховання взаємодіє паралельно;

- на четвертому етапі ведучу ланку займає фізич-
не самовиховання, а стимуляція і корегування
його визначається станом навчально-виховно-
го процесу у ВНЗ.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем впливу
самовиховання на професійне формування фахівця
фізичної культури до  практичної діяльності з учня-
ми загальноосвітнього навчального закладу.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ-ДІВЧАТ

Селіванова О.В.
Національна академія Державної прикордонної
служби України ім. Богдана Хмельницького

Анотація. Шляхом експериментальної перевірки фор-
мування професійної готовності курсантів-дівчат до
прикордонної служби було доведено доцільність засто-
сування на практиці запропонованих організаційно-пе-
дагогічних умов.
Ключові слова: курсанти-дівчата, професійна  го-
товність, організаційно-педагогічні умови.
Аннотация. Селиванова О.В. Экспериментальное обо-
снование организационно-педагогических условий фор-
мирования профессиональной готовности курсантов-
девушек.  Путём  экспериментальной проверки
формирования профессиональной готовности курсан-
тов-девушек к пограничной службе была доказана це-
лесообразность применения на практике предложенных
организационно-педагогических условий.
Ключевые слова: курсанты-девушки, профессиональная
готовность, организационно-педагогические условия.
Annotation. Selivanova O.V. Experimental substantiation
of organizational - pedagogical conditions of formation of
professional readiness of cadets - girls. In the course of the
experimental checking of the cadet-girls professional
readiness forming to the Frontier Service it was proved the
practical reasonable usage of the proposed organizational-
pedagogical conditions.
Key words: cadet-girls, professional readiness,
organizational-pedagogical conditions.

Вступ.
За даними Адміністрації Державної прикор-

донної служби України до 1994 року в Прикордон-
них військах України кількість офіцерів жіночої статі
складала 0,3 % від загальної чисельності особового
складу. На  теперішній час в  прикордонному
відомстві проходять службу 308 офіцерів-жінок
(4,7% від загальної кількості всіх офіцерів). Це
свідчить про те, що жінки почали опановувати но-
вий для себе фах – професію офіцера-прикордонни-
ка, тому питання психофізіологічної різниці між
жінками й чоловіками та її вплив на суспільне і про-
фесійне життя обох статей набуло нового сенсу. Ця
закономірність прослідковується і в Збройних силах
України і за останні роки, за даними Міністерства
Оборони України, змінилася з 8,5 % в 1995 році до
31,4 % в 2004 році. Факт збільшення кількості
військовослужбовців-жінок у Збройних Силах
(ЗСУ), ДПСУ та інших правових і силових структур

сприяв активізації наукових досліджень щодо вияв-
лення та обґрунтування специфіки характеру та умов
військової служби військовослужбовців-жінок та
їхнього впливу на їхню особистість. Серед дослід-
жень можна відзначити праці: Г. Сілласте – гендер-
ний аспект [1], С. Рикова – історична оцінка ролі та
місця жінок у військовій службі [2], І. Грязнова –
виховний аспект [3], Р. Кузіної – адаптивні власти-
вості жінок до військової служби [4], О. Смірнова –
соціологічні дослідження служби жінок в армії [5;
6] та ін.

Достатньо значний термін (понад 10 років),
протягом якого відбувалось формування корпусу
жінок-офіцерів, дозволяє провести аналіз і виявити
закономірності процесу формування їхнього про-
фесіоналізму, оцінити рівень їхньої готовності до
служби, обґрунтувати доцільні шляхи та умови удос-
коналення етапу становлення, а саме навчання у
військовому вищому навчальному закладі (ВВНЗ).

Накопичений за останні одинадцять років
(1994-2005рр.) статистичний матеріал (з того часу,
як в НАДПСУ почали приймати курсантів-дівчат)
та результати констатувального експерименту доз-
волили виявити низку суперечностей в існуючий
системі формування професійної готовності кур-
сантів-дівчат до майбутньої професійної діяльності,
а саме між:

- наявністю військовослужбовців-жінок у
ДПСУ та чинною системою формування їхньої про-
фесійної готовності до прикордонної служби;

- відсутністю в чинній програмі професійної
підготовки командирів та викладачів чоловічої статі
питань щодо особливостей роботи з курсантами
жіночої статі та рівнем їх психологічної готовності
до такої роботи;

- фізіологічними особливостями курсантів-
дівчат і організацією повсякденної службової діяль-
ності;

- змістом психолого-педагогічної підготовки
та необхідністю формування готовності курсантів-
дівчат до службової діяльності у різностатевих ко-
лективах.

Проведений констатувальний експеримент,
в процесі аналізу професійного становлення кур-
сантів-дівчат у процесі навчання, дозволив також
виявити, чотири організаційно-педагогічні умови, а
саме:

- забезпечення початкового статутного на-
вчання і виховання курсантів-дівчат;

- розвиток військово-професійного стилю
спілкування, спрямованого на роботу в різностате-
вих колективах під керівництвом командира жіно-
чої статі;

- диференційований підхід до формування
дівочих навчальних груп;

- удосконалення індивідуальної професійної
підготовки командного та науково-педагогічного
складу чоловічої статі щодо роботи з курсантами-
дівчатами.

Базуючись на цих умовах, ми розробили
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модель професійної готовності курсантів-дівчат до
прикордонної служби (її можна також розглядати з
точки зору підготовки курсантів-дівчат в інших
ВВНЗ) (рис. 1).

Розглядати професійну готовність офіцерів
жіночої статі до виконання службових обов’язків
необхідно з врахуванням значного етапу їхнього
первинного становлення та навчання в Націо-
нальній академії Державної прикордонної служби
України або у ВВНЗ, і тому досліджувалися питан-
ня формування професійної готовності в курсантів-
дівчат як майбутніх офіцерів протягом усього пер-
іоду навчання в академії.  Проте, цей процес
ускладнено неоднозначністю соціально-економіч-
ної, політичної та моральної ситуації в Україні,
падінням престижності професії офіцера, впливом
на армію дестабілізуючих чинників, посиленням
соціальної напруженості у військовому середовищі
та відсутність реальної соціальної захищеності
жінок-офіцерів.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Національної академії Державної прикордон-
ної служби України ім. Богдана Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.
Нами було проведено експериментальне

дослідження, метою якого стало проведення педа-
гогічного діагнозу, який би об’єктивно відображав
результативність формування професійної готов-
ності у курсантів-дівчат НАДПСУ і впровадження
на його основі методики формування професійної
готовності курсантів-дівчат.

Результати дослідження.
Головною метою експериментальної ро-

боти стало визначення організаційно-педагогічних

умов готовності курсантів-дівчат до прикордонної
служби та їхнє впровадження у навчально-виховний
процес.

Завдання педагогічного експерименту по-

лягало у визначенні комплексу методів досліджен-
ня, що забезпечили б науково-об’єктивну і доказову
перевірку правильності доведення ефективності зап-
ропонованих організаційно-педагогічних умов.

Експеримент проводився на базі Академії
Прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького,
пізніше – Національної академії Державної прикор-
донної служби України ім. Б. Хмельницького, також
було використано досвід роботи з курсантами-дівча-
тами на факультеті Податкової міліції в Академії Дер-
жавної податкової адміністрації України.

Кількість учасників експерименту на всіх
етапах складала 229 курсантів-дівчат, 60 курсантів-
юнаків та 76 офіцерів-випускниць. Усього – 265 осіб.
В експериментальну групу ввійшло 115 курсантів-
дівчат, а в контрольну – 114. Курсанти-юнаки вхо-
дили в контрольні групи, тому що навчались в тих
саме навчальних підрозділах, що і курсанти-дівча-
та. До контрольної групи (КГ) ми також включили
76 офіцерів жіночої статі, тому що рівень їхньої про-
фесійної готовності, формування якої відбувалось у
деяких, визначених нами, організаційно-педагогіч-
них умовах (проживання на казарменому положенні
– курсанти-дівчата 2000 року випуску; курсанти-
дівчати знаходились у підпорядкуванні офіцера
жіночої статі – 2002 рік випуску; формування різно-
статевих навчальних груп для більш високої ефек-
тивності навчання – 1998, 2000, 2002 роки випус-
ку), було взято за приклад.

Для забезпечення коректності досліджен-

Рис. 1. Модель формування професійної готовності у курсантів-дівчат до прикордонної служби.
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ня, курсанти-дівчата, які залучалися до експеримен-
ту, були приблизно однакові за основними психо-
логічними [7], професійними і медико-біологічни-
ми  характеристиками [8]  було забезпечено
приблизну рівність середніх значень цих показників
за групами.

Для проведення дослідження в експеримен-
тальних групах (ЕГ) застосовувалась нова методи-
ка: організація повсякденної діяльності та навчання
проводились у відповідності до розроблених нами
організаційно-педагогічних умов (забезпечення по-
чаткового навчання та виховання курсантів-дівчат;
розвиток військово-професійного стилю спілкуван-
ня; диференційований підхід до формування діво-
чих навчальних груп; удосконалення індивідуальної
професійної підготовки командного та науково-пе-
дагогічного складу чоловічої статі щодо роботи з
курсантами-дівчатами).

Дослідження передбачало перевірку ефек-
тивності розроблених нами організаційно-педагогі-
чних умов на практиці у визначених ЕГ. В КГ, де
організація відбувалась за звичайним планом, за
період проведення дослідження спостерігались не-

значні зміни в процесі формування професійної го-
товності. ЕГ ж були одностатевими та ними керува-
ли офіцери жіночої статі. В таких групах вже протя-
гом першого місяцю експерименту відбулись зміни
щодо морального клімату, успішності та дисциплі-
нованості в колективі, що в подальшому сприяло
більш якісному формуванню професійної готовності
курсантів-дівчат до прикордонної служби (рис. 2,
рис. 3, рис. 4).

Аналіз успішності, дисциплінованості та
вивчення морального клімату одностатевих груп
випускниць Національної академії Державної при-
кордонної служби України (НАДПСУ) показаний
на табл. 1.

В КГ 2-го, 3-го та 4-го курсів зміни за цими
параметрами були незначними. Проте в ЕГ спосте-
рігалось їхнє поступове зростання (табл. 2).

Висновки.
Аналіз одержаних результатів показав, що

успішність в одностатевих групах вища, ніж у
різностатевих. Так, у випускників ЕГ успішність у
2002 році складала 96,6 %, а в КГ – 90,5 %. Цей
показник знаходиться у прямій залежності від по-

Рис. 2. Динаміка успішності курсантів-дівчат 1-го курсу в КГ та ЕГ на етапі формувального експерименту.
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Рис. 4. Динаміка стану дисциплінованості курсантів-дівчат 1-го курсу в КГ та ЕГ на етапі формуваль-
ного експерименту.

Таблиця 1
Динаміка успішності, дисциплінованості та морального клімату в одно- та різностатевих

групах випускниць
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Роки  

(вступ – навчання – випуск) Успішність Дисциплінованість 
Моральний клімат колективу 

Одностатеві групи (%) 
1994 – 1996 – 1998 
1996 – 1998 – 2000 
1998 – 2000 – 2002 

91,8 – 92,1 – 94,6 
94,8 – 95,3 – 92,3 
96,2 – 95,9 – 96,6 

96,4 – 96,9 – 97,8 
80,1 – 84,7 – 87,5 
82,2 – 87,7 – 90,1 

84,7 – 95,4 – 94,3 
90,5 – 85,2 – 91,8 
80,2 – 88,6 – 90,5 

Різностатеві групи (%) 
1997 – 1999 – 2001 
2000 – 2002 – 2004 
2001 – 2003 – 2005 

86,8 – 88,2 – 75,3 
74,6 – 85,8 – 72,2 
68,8 – 86,4 – 79,7 

90,2 – 90,0 – 84,2 
96,5 – 81,1 – 67,1 
88,5 – 75,6 – 63,4 

70,8 – 66,2 – 70,1 
87,7 – 52,1 – 54,4 
75,6 – 41,3 – 44,6 

 Таблиця 2.
Динаміка успішності, дисциплінованості та морального клімату в контрольних та експериментальних

групах 2-го, 3-го та 4-го курсів
 КГ ЕГ 
 

Дисциплінованість Моральний стан Успішність % Дисциплінованість Моральний стан Успішність % 

курс 
 

місяць 
2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

09 0,27 0,17 0,19 -0,01 -0,04 0,17 54,5 59,8 66,7 0,19 0,18 0,11 -0,12 -0,14 0,19 55,6 59,6 74,4 
10 0,28 0,2 0,21 0,08 0,06 0,26 57,9 60,2 67,6 0,23 0,24 0,19 0,08 -0,06 0,29 58,7 61,3 78,3 
11 0,32 0,24 0,26 0,11 0,12 0,29 58,8 68,4 72,7 0,27 0,27 0,24 0,14 0,07 0,34 61,2 69,5 79,8 
12 0,39 0,31 0,31 0,17 0,38 0,33 69,2 78,7 79,4 0,31 0,36 0,29 0,19 0,24 0,42 69,7 79,4 83,7 
01 0,42 0,37 0,41 0,19 0,27 0,35 66,7 74,2 75,5 0,36 0,39 0,35 0,23 0,31 0,39 67,8 77,5 81,9 
02 0,37 0,31 0,35 0,28 0,36 0,7 72,4 81,3 83,1 0,33 0,36 0,33 0,33 0,39 0,47 74,2 83,3 85,5 
03 0,42 0,42 0,39 0,37 0,39 0,51 78,4 84,4 86,4 0,4 0,43 0,39 0,38 0,41 0,54 79,8 88,5 87,6 
04 0,49 0,5 0,41 0,41 0,42 0,56 81,2 87,2 87,8 0,48 0,53 0,44 0,44 0,44 0,68 83,4 90,5 92,1 
05 0,58 0,55 0,45 0,48 0,48 0,69 80,1 88,7 90,4 0,57 0,61 0,51 0,52 0,52 0,71 84,7 91,3 94,4 
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казників дисциплінованості та морального кліма-
ту в групах. Розглянемо динаміку показнику дис-
циплінованості. Якщо в одностатевих групах сут-
тєвих змін у показниках не  відбувається (у
середньому в межах 91,8 %), то у різностатевих гру-
пах цей відсоток складає 71,5 % (чим старші кур-
си, тим дисциплінованість стає гіршою). Якщо на
першому курсі в одностатевих групах різниця між
середнім показником за три роки і відсотком дис-
циплінованості на першому курсі складає 6 %, то
в різностатевих групах ця різниця становить 12,7 %.
Майже така сама різниця у відсотках початкового
рівня дисциплінованості цих типів груп на першо-
му курсі. В різностатевих групах значно змінюєть-
ся відсоток, що характеризує моральний клімат у
групі. Він зменшується за чотири роки від 70,1 %
до 44,6 %.

У той же час в одностатевих групах мо-
ральний клімат у групі підвищується за той самий
період на 4,4 %. Такі дані дозволяють зробити вис-
новок, що навчальний процес, а відповідно й фор-
мування професійної готовності до прикордонної
служби в курсантів-дівчат, краще відбувається в од-
ностатевих колективах.

Проведене дослідження не вичерпує всіх
сторін підготовки курсантів-дівчат до майбутньої
професійної діяльності. Подальші дослідження по-
в’язуємо з поглибленим концептуальним аналізом
специфіки службової діяльності офіцерів-жінок.
Вкрай важливим є такі проблеми: педагогічне кері-
вництво процесом професійної готовності щодо
формування професійної готовності; оптимізація
змісту та структури професійної готовності кур-
сантів-дівчат; врахування індивідуальних, соціаль-
но-психологічних особливостей курсантів-дівчат.
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ,
РЕШЕНИЯ

Скирене В., Ивашкене В.
Литовская академия физической культуры, Каунас

Аннотация. Опрос 240 студентов III и IV курса показал,
что большинство из них и после окончания профессио-
нальной практики чувствуют неуверенность в себе и
недостаточность своих социальных умений, предлага-
ют внести изменения в программу обучения будущих
учителей физической культуры в ЛАФК.
Ключевые слова: студент, педагогическая практика,
физическая культура.
Анотація. Скірене В., Івашкєнє В. Підготовка сучасних
фахівців фізичного виховання: проблеми, пошуки,
рішення. Опитування 240 студентів III і IV курсу пока-
зав, що більшість із них і після закінчення професійної
практики почувають непевність у собі й недостатність
своїх соціальних умінь, пропонують внести зміни в
програму навчання майбутніх учителів фізичної куль-
тури в ЛАФК.
Ключові слова: студент, педагогічна практика, фізична
культура.
Annotation. Skirene V., Ivashkene V. Preparation of modern
personnel of physical training: problems, searches,
decisions. 240 students LAPE were questioned. It has been
outlined that even after pedagogical practice students feel
discomfort of not having enough self-confidence. Taking
into account to all students’ offers and having made some
changes in study programmes we could expect for better
training of physical education specialists.
Keywords: student, student teaching, physical training.

Введение.
В настоящее время роль учителя в жизни

общества признается всеми. В связи с этим возра-
стают требования, как к профессии, так и к его лич-
ности.

В концепции образования Литвы соци-
альная подготовленность педагога, его социальная
и профессиональная компетенция оцениваются как
факторы, определяющие реорганизацию всей сис-
темы образования (1).

Профессионально-педагогическая практи-
ка является интегрированным выражением умений
и навыков обучающихся, приобретенных на заняти-
ях в высшей школе, и играет исключительную роль
в подготовке будущих учителей. Ее предназначение
не ограничивается формированием у студентов про-
фессиональных умений и навыков, освоением пе-
дагогических методов и перенятием опыта у луч-
ших специалистов своего дела (2, 7).

Помочь будущему педагогу сформировать
установки, отвечающие требованиям сегодняшнего
дня, и освоить новейшие технологии воспитания
можно будет только тогда, когда он сможет теорети-
ческие знания использовать для решения практичес-
ких проблем в воспитании учеников (2, 4, 6).

К сожалению, в настоящее время тот факт,
что часть будущих педагогов не умеет пользоваться
не только теоретическими знаниями, но и практичес-
кими навыками и умениями, не в состоянии концен-
трированно изложить заданную тему, ставит перед
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высшими школами определенную проблему, от ре-
шения которой зависит, получим ли мы специалис-
тов своего дела или годы, проведенные в ALMA
MATER окажутся ненужной тратой времени (2, 3, 5).

Рабочей гипотезой настоящего исследова-
ния явилось предположение о том, что студенты
старших курсов факультета Спортивной эдукологии
Литовской академии физической культуры (ЛАФК)
полностью готовы к выполнению роли учителя фи-
зической культуры во время прохождения педаго-
гической практики в общеобразовательной школе.

Цель исследования.
Установить уровень подготовленности бу-

дущих учителей физической культуры к професси-
ональной деятельности и возможности повышения
эффективности их подготовки, основываясь на мне-
нии обучающихся. Для достижения поставленной
цели использовались следующие методы исследо-
вания: 1) анализ литературных источников; 2) анке-
тирование; 3) математическая статистика.

Представители  третьего и четвертого кур-
са факультета Спортивной эдукологии ЛАФК (по
120 чел.), готовящем учителей физической культу-
ры, заполнили анкету «Подготовка педагогов» (4),
состоящую из 18 вопросов и дополненную вопро-
сами о профессиональной практике и готовности
к ней студентов.

Результаты исследования.
Проведенное анкетирование показало, что

большинство опрошенных до прохождения профес-
сиональной практики опыта педагогической дея-
тельности не имели. Лишь 13,6% представителей
третьего и 19,1% четвертого курса ранее сталкива-
лись с работой педагога (р>0,05).

Основными проблемами, возникшими у
студентов разных курсов во время практики, ста-
ли: недостаточность профессиональных навыков –
58,2% четвертый и 45,5% третий курс, неуверен-
ность в себе (23,6 и 18,2% соответственно), недо-
статочность организационных умений (22,7 и
17,3%) (р>0,05).

Полученные данные позволяют судить на
сколько была успешна деятельность респондентов
в школе. Можно предположить, что будущие педа-
гоги смогут создать положительную атмосферу в
классе: «полностью готовы» к этому 20,9% опро-
шенных третьего и 19,9% четвертого курсов. К со-
трудничеству готовы соответственно 17,3 и 29,1%
практикантов (р>0,05).

Анализ социальных умений студентов по-
казал, что наибольшее значение во время профес-
сиональной практики они предавали общению –
соответственно 74,6 и 67,3%. Большое внимание как
представители третьего (70%), так и четвертого
(79,1%) курсов уделяли сотрудничеству, а наимень-
шее – углублению в состояние другого – соответ-
ственно 20 и 10% (рис. 1, 2).

Результаты исследования свидетельствуют,
что часть студентов и после окончания практики не
готова быть советчиками для родителей учеников –

соответственно 32,7 и 36,4%, организаторами – со-
ответственно 19,1 и 16,4%, управленцами – соответ-
ственно 19,1 и 27,3% (р>0,05), (табл.1).

Подобный факт позволяет утверждать, что
в академии большее внимание обращается на спе-
циальную подготовленность будущих преподавате-
лей физической культуры, а подготовка к роли со-
ветчика родителям, руководителя молодежи еще
недостаточны.

Выявление мнения студентов о приорите-
тах среди разных видов деятельности во время обу-
чения, имеющих значение для формирования их как
педагогов, свидетельствует, что на первое место
выходит профессиональная практика (соответствен-
но 21,8 и 53,6%, (р<0,05)), занятия по этике и пси-
хологии (соответственно 17,3 и 30,9%, (р>0,05)),
общение с преподавателями академии (соответ-
ственно 17,3 и 24,6%, (р>0,05)).

Тем не менее, тот факт, что для 28,2% оп-
рошенных третьего и 16,4% четвертого курса обще-
ние с преподавателями академии практически не
имеет значения (р>0,05), заставляет задуматься.

По мнению опрошенных, такая деятель-
ность как научная, разного рода коллективная, чте-
ние научной литературы, общение с сокурсниками
большого значения для их становления как специа-
листа не имеют.

Проведенное нами исследование позволя-
ет судить изменилось ли желание студентов посвя-
тить себя в будущем педагогической деятельности.

Полученные данные свидетельствуют, что
участие в профессиональной практике не уменьши-
ло желания быть педагогом 40,9% студентов третье-
го и 43,6% четвертого курса (р>0,05), увеличила -
соответственно 33,6% и 44,5% респондентов
(р>0,05).

Это позволяет утверждать, что воплощение
в роль учителя физической культуры во время прак-
тики оказало положительное влияние и укрепило
уверенность студентов в правильном выборе своей
будущей профессии.

Результаты проведенной испытуемыми са-
мооценки свидетельствуют, что себя как будущего
педагога 8 баллами (по десятибалльной шкале) оце-
нили 43,6% третьего и 33,6% студентов четвертого
курса (p>0,05). Это почти треть всех опрошенных.
Наивысшим баллом оценили себя 24,5% респонден-
тов третьего и 11,8% четвертого курса (p>0,05). При
этом необходимо отметить, что выпускники были
более самокритичны, нежели те, кто впервые про-
ходил педагогическую практику (рис. 3).

Пытаясь выяснить мнение студентов об
уровне значимости преподаваемых в академии учеб-
ных дисциплин для подготовки будущих учителей
физической культуры, им было предложено провес-
ти их ранжирование со знаком «+» и «-».

Полученные данные свидетельствуют, что
наибольшую значимость для всех опрошенных име-
ли: педагогика – 63,6 и 70% соответственно, ТФВ
(теория и методика физического воспитания) – 48,2



100

и 71,8% и практические занятия по различным ви-
дам спорта – 50 и 48,2%, (рис. 4).

Программа подготовки бакалавров физи-
ческой культуры предусматривает возможность сво-
бодного выбора студентами ряда дисциплин для их

изучения. Однако проведенный опрос показал не-
сколько иную картину. О возможности выбора нра-
вящихся им учебных дисциплин (приносящих наи-
большую пользу) знали только 19,1% студентов
третьего и 12,7% четвертого курса. Остальные рес-

Таблица 1
Подготовленность студентов к педагогической деятельности во время прохождения практики

Оценка подготовленности, % 
Полностью готов Готов Не совсем готов Не готов Вид деятельности 
III 
курс 

IV 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

Обучающая 8,2 20,0 60,9 49,0 28,2 27,3 2,7 3,6 
Воспитательная 2,7 9,1 54,6 37,3 39,1 51,8 3,6 1,8 
Внеурочная 7,3 12,7 51,8 39,1 30,0 40,0 10,9 8,2 
С родителями учеников 0 0 19,1 20,0 48,2 43,6 32,7 36,4 
С ученическими организациями  2,7 1,8 17,3 25,4 60,9 46,4 19,1 26,4 
Управленческая 0 0,9 23,6 27,2 57,3 44,6 19,1 27,3 
Общественная 3,6 5,5 34,6 33,6 49,1 50,0 12,7 10,9 
 

Рис. 2. Значимость социальных навыков во время педагогической практики для студентов IV курс.

Рис. 1. Значимость социальных навыков во время педагогической практики для студентов III курса.
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понденты либо не знали об этом (соответственно
30,9 и 24,5%), либо думали, что выбора не суще-
ствует (соответственно 50,9% и 62,7%), (p>0,05).

Подобный факт позволяет говорить о недо-
работках учебного отдела академии, в обязанности
которого входит предоставление обучающимся пол-
ной информации об условиях обучения.

Результаты проведенного опроса свидетель-
ствуют, что, по мнению студентов, отдельным дис-
циплинам, преподаваемым в академии, следовало бы
увеличить количество кредитов, другим – уменьшить.

Список учебных дисциплин, которым необ-
ходимо увеличить временной резерв, так как зна-
ния, приобретенные при их изучении, приносят наи-
большую пользу в  формировании будущих
педагогов, возглавляют 5 дисциплин (рис.5).

Уменьшить количество времени для изуче-
ния предложено 9 дисциплинам.

Для выявления мнения студентов о про-
грамме обучения, присваивающей степень бакалав-
ра спортивной эдукологии, испытуемым было пред-

ложено оценить ее по 10-балльной системе.
К сожалению, полученные данные свиде-

тельствует, что большинство опрошенных оценива-
ют ее лишь 7-8 баллами: 38,2% и 56,4% соответ-
ственно. 10 баллами программу оценили только 7,3%
респондентов третьего и 3,6% четвертого курса
(p>0,05). Подобный факт позволяет утверждать, что
значительная часть студентов, обучавшихся на фа-
культете эдукологии ЛАФК, не удовлетворены каче-
ством учебной программы (рис. 6). Это заставляет
делать определенные выводы и говорит о необходи-
мости прислушаться к мнению студентов при раз-
работке новых программ обучения.

Наверняка не нуждается в подтверждении
положение о том, что хорошая подготовка – залог
успеха в будущем. Именно поэтому необходима хо-
рошая программа обучения. Совершенствуя ее, по-
лезно было бы учесть и пожелания студентов. Ос-
новными из  них являются: 1) подготовку
специалистов основывать на реальных требовани-
ях профессии и, в связи с этим, ввести предметы,

Рис. 3. Оценка студентами себя как будущего педагога.

Рис. 4. Учебные дисциплины, имеющие наибольшую значимость для студентов при прохождении педаго-
гической практики.
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необходимые при воспитательной и педагогической
деятельности учителя; 2) увеличить временной ре-
зерв для практических занятий в академии и про-
фессионально-педагогической практики в общеоб-
разовательных школах; 3) в процессе учебы создать
условия для более частого общения с детьми.

Выводы:
1. Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются студенты третьего и четвертого курсов факуль-
тета Спортивной Эдукологии ЛАФК при прохожде-
нии педагогической практики в общеобразователь-
ной школе являются недостаточность практических
навыков и организационных умений, неуверенность
в себе.
2. Как студенты третьего, так и четвертого кур-
са чувствуют себя не готовыми к роли советчика
родителям учеников, управленческой деятельности
и работе со школьными организациями.
3. Необходимо совершенствовать программу
подготовки будущих учителей физической культуры,
взяв за основу реальные требования профессии и
пожелания, высказанные обучающимися в академии.
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Рис. 6. Оценка студентами программы бакалавров спортивной эдукологии.

Рис. 5. Учебные дисциплины, которым необходимо увеличить временной резерв.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ДЕВОЧЕК 6-
8 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ, С
УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

ОСОБЕННОСТЕЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ
Смирская Ж.В., Новохатняя Е.С., Власюк Е.А.
Днепропетровский государственный институт

физической культуры и спорта

Аннотация. Статья посвящена проблеме отбора и ком-
плектации в группы начальной специализированной
подготовки гимнасток 6-8 лет, с учетом психофизиоло-
гических особенностей.
Ключевые слова: отбор, комплектация, психофизиоло-
гические особенности, техническая подготовленность.
Анотація. Смирськая Ж.В., Новохатняя О.С., Власюк
О.О. Оцінка перспективності дівчаток 6-8 років, що
займаються художньою гімнастикою, з урахуванням
психофізіологічних особливостей на етапі початкової
спеціалізованої підготовки. Стаття присвячена проблемі
відбору та комплектації у групи початкової спеціалізо-
ваної підготовки гімнасток 6 – 8 років, з урахуванням
психофізіологічних особливостей.
Ключові слова: відбір, комплектація, психофізіологічні
особливості, технічна підготовленість .
Annotation. Smirskaya Z.V., Novohatnyaya E.S., Vlasyuk
E.A. Estimation of perspectivity of girls of 6-8 years
engaged in art gymnastics with the account physiological
features at a stage of the initial specialized preparation. The
article is devoted to the problem of a selection and a
complete set into groups of initial specialized preparation
of gymnasts 6-8 years with the account of psycho
physiological features.
Key words: selection, complete set, psycho physiological
features, technical preparation.

Введение.
Художественная гимнастика – популярный

вид спорта во всем мире. Это спорт грации, красо-
ты, мягкости, женственности. В процессе занятий
формируются моральные и волевые качества, жиз-
ненно важные двигательные умения и навыки [2]. В
последнее время в рядах видов спорта, в том числе
и в художественной гимнастике, появилась тенден-
ция к снижению начальной возрастной границы за-
нимающихся, сокращение сроков обучения, совер-
шенствованию и усложнению спортивной техники
юных спортсменок. Все заметнее растет число юных
чемпионок, которые достигают поразительно высо-
ких результатов. Выявление спортивного таланта в
художественной гимнастике – сложный и трудный
процесс. Все больше возрастают требования к мор-
фотипу, двигательным способностям, артистичнос-
ти. Поиск двигательно одаренных облегчается мас-
совой работой [4].

В исследованиях Кона И.С., Гамезо В.Н до-
казано, что доминирующей функцией в младшем
школьном возрасте является мышление. Благода-
ря этому интенсивно развиваются, перестраивают-
ся сами процессы мышления, с другой стороны от
интеллекта зависит развитие других психических
функций [5,3].

Александров Ю.И утверждает, что развитие
других психических функций зависит от развития

мышления [1].
Работа выполнена по  плану НИР Днепро-

петровского государственного института физичес-
кой культуры и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы: экспериментально обосновать

систему отбора и комплектации в группы начальной
специализированной подготовки гимнасток 6-8 лет,
с учетом психофизиологических особенностей.

Задачи исследования:
1.  Провести дифференцированный отбор гим-
насток 6-8 лет в группах начальной специализиро-
ванной подготовки.
2.  Экспериментально обосновать эффектив-
ность дифференцированной методики отбора.

 Организация и методы исследования. Для
решения поставленных задач в работе использова-
лись следующие методы научных исследований:
1. Педагогическое наблюдение.
2. Метод антропометрии и индексов.
3. Педагогическое и медико-биологическое тести-

рование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Метод математической статистики

Исследование проводилось на базе отделе-
ния художественной гимнастики СДЮШОР СОП
“Украина” г. Днепропетровска. В исследовании при-
няли участие группы начальной специализирован-
ной подготовки (девочки 6-8 лет в количестве 30
человек).

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

Для проведения дифференцированного от-
бора в группы начальной специализированной под-
готовки, которые насчитывают 30 девочек 6-8 лет,
были определены уровень физического развития,
физической подготовленности, технической подго-
товленности и уровень психофизиологических спо-
собностей. По полученным данным психофизиоло-
гических способностей были сформированы две
группы (контрольная и экспериментальная) по 15
человек в каждой. В экспериментальную группу
попали гимнастки с более высоким уровнем психо-
физиологического развития.

 По результатам предварительного исследо-
вания физического развития и физической подготов-
ленности можно сделать вывод, что гимнастки экс-
периментальной и контрольной группы находились
приблизительно на одном уровне.

 В дальнейшем была проведена корреляция
между физической подготовленностью и психофи-
зиологическими особенностями, контрольной (Таб.
2) и экспериментальной групп (Таб.1). Наиболее
тесная взаимосвязь прослеживается с такими физи-
ческими качествами как ловкость и координация в
обеих группах.

Затем было проведено тестирование техни-
ческой подготовленности. Гимнастки эксперимен-
тальной группы показали значительно высший ре-
зультат в упражнениях со скакалкой и булавами.
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 Также была проведенная корреляция меж-
ду психофизиологическими особенностями и тех-
нической подготовленностью экспериментальной
(Таб.3) и контрольной группы (Таб. 4).

Наиболее тесная взаимосвязь ловкости и
координации прослеживается в упражнениях со ска-
калкой и булавами (Таб. 3).

 По технике выполнения элементов упраж-
нения со скакалкой и булавами являются наиболее
сложными в выполнении, так как, работа с этими
предметами имеет сложно-координационный харак-
тер, и содержат большое количество асимметричес-
ких движений.

 В дальнейшем было проведено повторное
тестирование уровня физического развития, физи-
ческой подготовленности и технической подготов-
ленности. Тренировка контрольной и эксперимен-

тальной групп проходили в обычном режиме, с оди-
наковой нагрузкой, в течение полутора лет.

 Уровень физического развития обеих групп
изменился, он значительно вырос, и показатели меж-
ду контрольной и экспериментальной группами ос-
тались на одинаковом уровне.

 Показатели силы, гибкости, скоростно-си-
ловых качеств возросли в контрольной и экспери-
ментальной группах, однако показатели координа-
ционных способностей и ловкости в эксперимен-
тальной группе значительно отличаются от показа-
телей в контрольной (Таб. 5).

Сравнительный анализ результатов тести-
рования показал, что разность показателей досто-
верна (Р<0.05) в таких тестах как: «мост из положе-
ния лежа» – в  экспериментальной группе; в
контрольное – «кистевая динамометрия» и «балан-

Таблица 4
Взаимосвязь психофизиологических особенностей с уровнем технической подготовленности в конт-

рольной группе
Т е х н и ч е с к а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь  

С к а к а л к а  О б р у ч  М я ч  Б у л а в ы  Л е н т а  
П с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и е  

 с п о с о б н о с т и  
0 , 4 4  0 , 5 3  0 , 2 8  0 , 3 5  0 , 2 6  

 

Таблица 1
Взаимосвязь психофизиологических особенностей с уровнем физической подготовленности эксперимен-

тальной группы

Физическая подготовленность 

Гибкость Сила Скоростно-силовые качества Координа- 
ционные способности Ловкость 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

П
си
хо
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ие

 
сп
ос
об
но
ст
и 

0,32 -0,21 0,06 -0,006 -0,013 -0,013 0,75 0,77 0,65 0,58 

 Таблица 2
Взаимосвязь психофизиологических особенностей с уровнем физической подготовленности контрольной

группы

Физическая подготовленность 

Гибкость Сила Скоростно-силовые качества Координа- 
ционные способности Ловкость 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

П
си
хо
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ие

 
сп
ос
об
но
ст
и 

0,01 0,055 -0,196 -0,255 -0,235 -0,078 0,642 0,608 0,411 0,411 

 Таблица 3
Взаимосвязь психофизиологических особенностей с уровнем технической подготовленности в эксперимен-

тальной группе
Т е х н и ч е с к а я  п о д г о т о в л е н н о с т ь  

С к а к а л к а  О б р у ч  М я ч  Б у л а в ы  Л е н т а  
П си х о ф и зи о л о г и ч е с к и е  

о с о б е н н о с т и  
0 .5  0 .3 8  0 .2 9  0 .5  0 ,3 6  
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сирование обруча на ладони », и в «бросках в цель»
как в контрольной, так и в экспериментальной.

 Разность между группами после экспери-
мента достоверна (Р<0.05) в следующих тестах:
«челночный бег с перенесением предмета», «брос-
ках в цель» и «балансирование обруча на ладони ».

 Исследование уровня технической подго-
товленности (Таб.6): в экспериментальной группе
прослеживается достоверный прирост показателей
в упражнениях со скакалкой, булавами и лентой. В
контрольной группе значительных изменений не
произошло. Разность между группами достоверна
(Р<0.05) в упражнениях со скакалкой и булавами.

Выводы.
 В ходе исследования было выявлено, что

предложенная нами система отбора с учетом психо-
физиологических особенностей гимнасток 6-8 лет
в группы начальной специализированной подготов-
ки, позволит улучшить его качество и комплектацию,

а также повысить уровень технической подготовлен-
ности гимнасток в сложно-координационных упраж-
нениях с предметами.

 Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
отбора и комплектации групп начальной специали-
зированной подготовки.
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Таблица 5
Исследование уровня физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп в начале и

по окончании эксперимента

№ Физические 
качества Тест Гр. До 

эксперимента 
После 

эксперимента Р1 Р 

Э 13.6 ± 2.22 13.8 ± 2.04 ≥0.05 Наклон, см К 12.97 ± 1.53 13.5 ± 1.77 ≥0.05 ≥0.05 

Э 26.05 ± 3.02 23.4 ± 3.52 ≤0.05 
1. Гибкость 

Мост, см 
К 23.93 ± 3.63 22.7 ± 2.91 ≥0.05 

≥0.05 

Э 4.93 ± 1.62 5.53 ± 1.41 ≥0.05 Подним. ног, 
раз К 5.3 ± 1.59 5.47 ± 1.55 ≥0.05 

≥0.05 

Э 4.95 ± 0.27 5.11 ± 0.27 ≥0.05 
2. Сила 

Динамометрия, 
кг К 4.93 ± 0.19 5.15 ± 0.17 ≤0.05 

≥0.05 

Э 18.13 ± 2.47 19.3 ± 2.76 ≥0.05 Подним. 
туловища, раз К 17.2 ± 2.24 18.53± 2.83 ≥0.05 ≥0.05 

Э 113.6 ± 10.27 117.5 ± 9.88 ≥0.05 
3. 
 

Скоростно-
силовые качества Прыжок в 

длину, см К 112.8 ± 9.42 116.2 ±7.22 ≥0.05 
≥0.05 

Э 16.01±1.23 15.62±1.22 ≥0.05 Челночн. бег, с 
К 18.36±0.84 18.06±1.02 ≥0.05 ≤0.05 

Э 4.4 ± 0.64 4.53 ± 0.64 ≥0.05 
4. Координационные 

способности м. Назарова, 
оценка К 4.2 ± 0.56 4.2 ± 0.68 ≥0.05 

≥0.05 

Э 4.27 ± 0.59 4.8 ± 0.41 ≤0.05 Броски в цель, 
раз К 4.73 ± 0.46 4.07 ± 0.8 ≤0.05 ≤0.05 

Э 4.27 ± 0.59 4.6 ± 0.74 ≥0.05 
5. Ловкость 

Баланс. 
обруча, с К 4.73 ± 0.46 4.07 ± 0.88 ≤0.05 

≤0.05 

  Таблица 6
Исследование уровня технической подготовленности экспериментальной и контрольной групп в начале и

по окончании эксперимента
№  Вид  программы  Гр . До  эксперимента  После  эксперимента  Р  1  Р  

Э  7.67 ±  0.32  7 .93 ±  0.4  ≤ 0.05  1. Скакалка  
К  7.4  ±  0 .37 7 .47  ±  0 .43  ≥0.05 

≤0.05  

Э  7.5  ±  0 .29 7 .56  ±  0 .35  ≥0.05 2. Обруч  
К  7.5  ±  0 .32 7 .63  ±  0 .43  ≥0.05 

≥0.05  

Э  7.43 ±  0.32  7 .47  ±  0 .26  ≥0.05 3. Мяч  
К  7.44 ±  0.37  7 .46  ±  0 .35  ≥0.05 

≥0.05  

Э  7.69 ±  0.23  8 .01  ±  0 .29  ≤ 0.05  4. Булавы  
К  7.41 ±  0.35  7 .49  ±  0 .37  ≥0.05 

≤0.05  

Э  7.35 ±  0.29  7 .55  ±  0 .26  ≤ 0.05  5. Лента  
К  7.34 ±  0.35  7 .43  ±  0 .37  ≥0.05 

≥0.05  
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ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ  ЛИДЕРСТВА В
МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ СПОРТИВНЫХ

КОМАНДАХ
Смоляр И.И.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация.  Лидерство в спортивной команде это есте-
ственный и необходимый процесс, направленный на
достижение общекомандной цели. Эффективное лидер-
ство зависит от многих составляющих его  компонен-
тов, в том, числе и  личностных  характеристик игро-
ков мужских и женских команд.
Ключевые слова: лидерство, статус, ранг.
Анотація. Смоляр І.І. Особистісний аспект  лідерства в
чоловічій і жіночій спортивній командах. Лідерство у
спортивній команді являє собою природній та необхід-
ний процес, що спрямован на досягнення загальної ко-
мандної цілі. Ефективне лідерство обумовлено низкою
компонентів, у тому числі особистих характеристик
гравців чоловічих та жіночих команд.
Ключові слова: лідерство, статус, ранг.
Annotation. Smolyar I.I. Personal aspect of leadership in
man’s and female sports teams. Leadership in team sporting
this natural and necessary process, i t directed for
achievement total aim. Effective Lleadership effective
depended from a few components, including personal
characteristic players male and female team.
Keywords: leadership, status, rank.

Введение.
Проблема управления процессом лидерства

в спортивно игровых командах актуальна во все вре-
мена. Несмотря на многочисленные исследования в
спортивной психологии феномена лидерства  в муж-
ских и женских командах в большинстве они про-
водились без учета половых особенностей, соответ-
ственно и   личностных особенностей спортсменов
и спортсменок.

В спортивной психологии отмечают, что
эффективное управление спортивной группы воз-
можно лишь при  понимании ее структурной и фун-
кциональной организации, внешней и внутренней,
формальной и неформальной. Лидерство в
спортивной команде отражает неформальную
структуру, где складываются, прежде всего, отно-
шения руководства и подчинения, иерархическая
организация команды, мера влияния одного спорт-
смена на других и меру принятия или отвержения
этого влияния.   Лидерство является необходимым
условием для эффективной организации и коорди-
нации взаимодействия спортсменов в учебно-тре-
нировочный и соревновательный период (Джамга-
ров Т.Т., Румянцева В.И.).
            Опытный тренер не оставляет без внимания
внутригрупповые процессы  умело  направляя в
сторону организованности, сплоченности, сыгран-
ности. Создает благоприятный психологический
климат, в команде избегая неконструктивных кон-
фликтов и столкновений.

Ранговая организация членов спортивной
группы представляет структуру их межличностных
отношений, складывающихся посредством межлич-
ностного взаимодействия. В то же время первый

ранг, получаемый при выборе, определяет и статус
лидера, и его влияние на других. В процессе  меж-
личностного взаимодействия, взаимовлияния непре-
менно отражаются личностные  особенности спорт-
смена. Определив личностные характеристики
спортсмена, можно будет прогнозировать, вольется
ли он в группу,  будет ли влиять на других  игроков
команды, естественно при этом учитывая принятые
в этой команде нормы, ценности относительно лич-
ностных характеристик и поведения спортсменов.

С позиции системного подхода принятого в
рассмотрении  феномена лидерства, можно предпо-
ложить, что тренер  опираясь, на знание личност-
ных особенностей спортсмена в комплексе с други-
ми личностными характеристиками членов команды
сформирует  неповторимый, единый ансамбль ве-
дущих и ведомых направленный на достижение на-
меченной общекомандной цели в различных сорев-
новательных ситуациях.

Эффективное лидерство  в спортивных
группах изучалось и зарубежными авторами. В
1987 Martens в своих исследованиях определил
компоненты эффективного лидерства: качества
лидера, качества последователей, стиль лидерства,
ситуационные факторы. Каждому компоненту
Martens дает развернутую характеристику и указы-
вает на то, что при изучении эффективности ли-
дерства следует большее внимание уделить вопро-
су пола ,  а потом  уже уровню способностей,
личности, национальности, возрасту и опыту. Изу-
чались вопросы лидерства в спортивном коллек-
тиве Рыжаком М.М. и Кричевским Р.Л.. Их иссле-
дования были направлены на изучение механизмов
лидерства,  структуры лидерства и направленнос-
ти лидера.   Особенности общения лидера иссле-
довал в своих трудах Ханин Ю.Л., но без учета пола.
Среди других исследований  в области спорт пси-
хологии  посвященных изучению особенностей
проявления некоторых аспектов  лидерства  в
спортивных мужских и женских  командах, можно
отметить исследования Джамгарова Т.Т., Румянце-
вой В.И. в нашей области интереса. Они отмечают
особенности социальной перцепции лидеров муж-
чин и женщин; указывают на размытость лидерства
в женских группах, в сравнении с мужскими коман-
дами; перечисляют ряд личностных свойств явля-
ющихся детерминантами  лидерского статуса в
спортивной команде (к сожалению, на дифферен-
цируя для мужских и женских).

Подводя итог, возможно,  предположить,
что без знания ряда присущих личностных харак-
теристик спортсменов мужских и женских команд
не возможно успешно управлять процессом лидер-
ства  в ней.

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

Формулирование целей работы.
Цель исследования: выявить личностные

особенности спортсменов и спортсменок в игровых
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командах, учет которых позволит тренеру эффектив-
но управлять процессом  лидерства в мужских и
женских группах.

Задачи исследования:
1.Диагностировать неформальную структуру в муж-
ских и женских группах.
2.Выявить личностные особенности спортсменов
и спортсменок, коррелирующих со статусом в ко-
манде.
3.Найти значимые различия между мужчинами и
женщинами спортсменами в проявлении личност-
ных  характеристик и их взаимосвязи со статусом.

Для достижения поставленной цели исполь-
зовались следующие методы  исследований: соци-
ометрия, ранжирование по степени выраженности
лидерских качеств спортсмена в группе, ИТО (ин-
дивидуально-типологический опросник), уровень
развития группы Фроловой, методы математической
статистики. Исследования проводились в период с
января по июнь 2005-2006 года в  гандбольных ко-
мандах мужских (2) и женских (2). В исследованиях
приняло участие 26 женщин и 22 мужчин, 4 трене-
ра. Уровень команд: 1 лига и супер лига.

Результаты исследования.
С помощью социометрии диагностирова-

на неформальная структура команд в мужских и
женских группах по вкладу в общекомандный ре-
зультат  (определены статус и роли по деловому
признаку как наиболее значимому  для игровой
деятельности группы).

 Опираясь на полученные характеристики
спортсмена (спортсменки) был проведен корреля-
ционный анализ с занимаемым статусом в команде.
В таблице и далее воспроизведена только значимая
корреляция полученных личностных характеристик
со статусом в мужских и женских командах (табл.1-
)(рис1), (типологические особенности  в нашем ис-
следовании выявлены как не значимые для занима-
емого статуса спортсменами в команде, как и ряд
личностных  характеристик по  методике ИТО).

В  спортивных командах статус спортсмен-
ки тесно взаимосвязан со степенью выраженности
лидерских качеств (r=0,82). Средне взаимосвязан с
такими особенностями: - отстаивание собственно-
го мнения, позиции (индивидуализм (r=0,67);- на-

стойчивость в  достижении намеченной цели
(ригидность(r=0,60);- чувствительность, ориентация
на авторитет, черты зависимости, ранимости (сен-
зитивность r=0,54); - стремление к избеганию кон-
фликтов (компромисс r=0,52); - высокой социальной
активностью (коммуникативность r=0,50).

В мужских группах статус спортсмена силь-
но взаимосвязан со следующими личностными ха-
рактеристиками: лидерскими качествами (r=0,84);
средне взаимосвязан с отстаиванием собственного
мнения, позиции (индивидуализм r=0,61). Спортсме-
ны-мужчины склонны к уходу в себя, обращены во
внутренний мир, идеализируют, замкнуты, застен-
чивы (интроверсия r=0,54 и зависимость r=0,62).

Значимо различаются личностные харак-
теристики взаимосвязанные со статусом у  спорт-
сменов и спортсменок игровых команд  по харак-
теристикам:
-индивидуализм по Стъюденту t=3,1818 (мужчины
более, чем  женщин склонны отстаивать собствен-
ную точку зрения, позицию в группе);
-коммуникативность Стъюденту t=3,657 (мужчины
демонстрируют более высокую социальную актив-
ность, общительность, чем женщины), но в отличие
от женщин в мужских группах выявлена отрицатель-
ная взаимосвязь со статусом (то есть чрезмерная
активность не позволяет  спортсмену занимать вы-
сокое положение в группе);

 На основании  данных  исследования мож-
но сделать предположение о том, что статус в муж-
ских и женских группах, в первую очередь зависит
от  наличия и степени выраженности у спортсме-
нов и спортсменок лидерских качеств. Что же  по-
лученных различий в  проявлении индивидуализ-
ма у мужчин и женщин, необходимо отметить  у
спортсменок  незначительно большая зависимость
со статусом при более  низких  показателях этой
характеристики  (то есть, спортсменка   получает
высокий статус в группе, в отличие от мужчин, если
она   менее склонна отстаивать  субъективное мне-
ние, собственные позиции).  В целом можно отме-
тить, набор личностных характеристик  коррели-
рующих с положением  у мужчин и женщин в
группе различен.

 На рис.1 показана взаимосвязь статуса  с

Таблица 1
Взаимосвязь занимаемого статуса в команде и личностных характеристик спортсменок и спортсменов

 
Спортсменки  (n= 26) 

Личностные  характеристики   
Спортсмены  (n= 24) 

x  δ  r   x δ  r  (t) 
7 ,1 5  2 ,7 8  r=0 ,82  Лидерские  качест ва  6 ,82  2 ,59  r=0 ,84  2,1 052 
4 ,6 9  1 ,8 7  r=0 ,60  ригидность  5  0 ,83  r=0 ,29  1 ,41  
4 ,1 9  0 ,5 9  r=0 ,67  индивидуализм  4 ,33  0 ,92  r=0 ,61  3 ,1 818 
3,6 9  1 ,4 5  r= -0 ,14  интроверсия  3 ,67  1 ,56  r=0 ,54  0,3 521 
4 ,4 7  0 ,6 4  r=0 ,15  зависимость  4 ,41  0 ,92  r=0 ,62  1,2 22 
5 ,0 8  0 ,7 3  r=0 ,54  сензитивность  5 ,16  1 ,30  r=0 ,17  1 ,4 754 
5 ,4 2  1 ,0 9  r=0 ,52  компромисс  5 ,33  0 ,8  r= -0 ,19  1 ,6 981 
6 ,0 8  1 ,0 3  r=0 ,50  коммуникативность  6 ,33  1 ,47  r= -0 ,44  3,6 57 
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личностными характеристиками спортсменов и
спортсменок.

Выводы.
1. В результате проведенных исследований ми
выявили  личностные характеристики спортсменов
и спортсменок,  коррелирующих  со статусом в
группе.
2. Выявлены статистически значимые различия
между личностными качествами мужчин и женщин,
коррелирующих со статусом. У мужчин это такие
личностные характеристики: лидерские качества,
индивидуализм, интроверсия, зависимость. У жен-
щин: лидерские качества, индивидуализм, ригид-
ность, сензитивность, компромисность, коммуни-
кативность.
3. Анализ личностных и гендерных особенностей
спортсменов и спортсменок позволит осуществить
тренеру более дифференцированный подход к уп-
равлению лидерскими процессами в спортивно-иг-
ровых группах. Прежде руководителю необходимо
обратить свое внимание на развитие лидерских ка-
чества у спортсменов и спортсменок, как наибо-
лее важных для достижения ими высокого статуса
в группе. В остальном  положение спортсмена(ки)
в мужских и женских группах  взаимосвязано с
принципиально различными  личностными особен-
ностями (как качественном, так  и количественном
их проявлении).

Перспективы дальнейшего исследования
направлены на изучение гендерных различий лидер-
ства в мужских и женских спортивных командах.
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ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОБУДОВИ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СТРИБУНІВ НА ЕТАПІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ У РІЧНОМУ ЦИКЛІ

ПІДГОТОВКИ
Совенко С.П.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті обґрунтовано раціональну побудову
тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі
збереження вищої спортивної майстерності у річному
циклі підготовки. Представлено об’єми та співвідно-
шення тренувальних засобів різної переважної спрямо-
ваності.
Ключові слова: етап збереження вищої спортивної май-
стерності, тренувальні засоби різної переважної спря-
мованості.
Аннотация. Совенко С.П. Обоснование рационального
построения тренировочного процесса легкоатлетов-
прыгунов на этапе сохранения высшего спортивного
мастерства в годичном цикле подготовки. В статье обо-
сновано рациональное построение тренировочного про-
цесса легкоатлетов-прыгунов на этапе сохранения выс-
шего спортивного мастерства  в годичном цикле
подготовки. Представлено объемы и соотношение тре-
нировочных средств различной преимущественной на-
правленности.
Ключевые слова: этап сохранения высшего спортивно-
го мастерства, тренировочные средства различной пре-
имущественной направленности.
Annotation. Sovenko S.P. Substantiation of the rational
scheme of the training process of track-and-field jumpers
on the stage of preserving the highest sports skill in the
year-round training cycle. The rational scheme of the
training process of track-and-field jumpers on the stage of
preserving the highest sports skill in the year-round training
cycle is grounded in the article. The volumes and correlation
of the training means of various preferable direction.
Key words: the stage of preserving the highest sports skill,
training means of various preferable direction.

Вступ.
Етап збереження вищої спортивної майстер-

ності є найменш вивченою ланкою у структурі бага-
торічної підготовки легкоатлетів-стрибунів, що вима-

1-лидерские;                  5-компромисность;
2-ндивидуализм;           6-коммуникность;
3-ригидность;               7-интроверсия;
4-сензитивность;           8-зависимость.

Рис. 1. Взаимосвязь статуса  с личностными характеристиками спортсменов и спортсменок.
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гає подальших наукових пошуків у цьому напрямку.
Це потребує більш глибокого вивчення, насамперед,
основ побудови тренувального процесу, а також по-
шуку напрямків його раціоналізації [1, 3, 4, 5].

Дані науково-методичної літератури [2, 4, 5]
свідчать, що підвищення ефективності тренувально-
го процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі збережен-
ня вищої спортивної майстерності пов’язане зі змен-
шенням об’ємів тренувальної роботи та пошуку
оптимального співвідношення засобів різної переваж-
ної спрямованості, зміщенням акцентів підготовки у
бік удосконалення технічної майстерності, коорди-
нації рухів, шляхом удосконалення біомеханічної
структури змагальної діяльності, а також пошуку
шляхів індивідуалізації їх тренувального процесу.

Дослідження виконано згідно плану НДР у
сфері фізичної культури і спорту за темою: “Удос-
коналення технічної майстерності легкоатлетів-стри-
бунів у процесі багаторічної підготовки”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: удосконалення трену-

вального процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі
збереження вищої спортивної майстерності у річно-
му циклі підготовки.

Методи та організація досліджень. Для
вирішення поставлених завдань використовувалися
наступні методи досліджень: аналіз науково-мето-
дичної літератури; вивчення й узагальнення досві-
ду передової спортивної практики (опитування тре-
нерів, аналіз щоденників спортсменів); педагогічні
спостереження; антропометрія; відеозйомка з дот-
риманням біомеханічних вимог; педагогічний екс-
перимент; методи математичної статистики.

Експериментальні дослідження тривали два
роки, протягом спортивних сезонів 2003–2004 та
2004–2005 рр. В них прийняли участь 5 легкоатлетів-
стрибунів високої кваліфікації у віці 28 і більше
років, члени Національної збірної команди Украї-
ни, які знаходяться на етапі збереження вищої
спортивної майстерності. З них один призер та два
фіналісти Ігор Олімпіад, два майстри спорту міжна-
родного класу.

На першому етапі було проаналізовано особ-
ливості тренувального процесу досліджуваних лег-

коатлетів-стрибунів у сезоні 2003–2004 рр. При цьо-
му здійснено аналіз навантажень порівняно з етапом
максимальної реалізації індивідуальних можливос-
тей. Нами було запропоновано зміни, що стосували-
ся: об’єму та співвідношення засобів різної переваж-
ної спрямованості в річному циклі підготовки.

На другому етапі експерименту перевірено
запропоновані зміни, що було внесено у спортивно-
му сезоні 2004–2005 рр., в тренувальному процесі
легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої
спортивної майстерності. Корекції у тренувально-
му процесі легкоатлетів-стрибунів здійснювались
основі індивідуальних особливостей виконання зма-
гальної вправи.

Результати досліджень.
Процес підготовки легкоатлетів-стрибунів

на етапі збереження вищої спортивної майстерності
повинен супроводжуватись поступовим зменшенням
об’єму тренувальної роботи на 7–10 % щорічно по-
чинаючи з віку 28–29 років. Таким чином, у спорт-
сменів у віці 32 і більше років об’єм навантажень
необхідно зменшувати на 35–40 % порівняно з ета-
пом максимальної реалізації індивідуальних можли-
востей (рис. 1).

Слід, відзначити, у спортсменів котрі харак-
теризуються високим рівнем адаптаційного резер-
ву організму, можливий спад об’єму тренувальної
роботи у більш пізньому віці. Також не виключений
факт деяких незначних відхилень від середніх по-
казників у індивідуальному плані для цих спорт-
сменів, показаних на рисунку.

В ході експериментальних досліджень ви-
явлено і підтверджено один із варіантів побудови
тренувального процесу для більшості легкоатлетів-
стрибунів, при якому співвідношення об’ємів засобів
різної переважної спрямованості у річному циклі
підготовки сприяє збереженню вищої спортивної
майстерності (табл. 1, 2).

Запропоновані зміни у співвідношенні за-
собів різної переважної спрямованості у тренуваль-
ному процесі легкоатлетів-стрибунів у підготовчо-
му періоді першого макроциклу підготовки під час
експериментальних досліджень були такими:
збільшилась доля засобів технічної підготовки на

50
 %60

 %70
 %80

 %90
 %

65
 %72

 %79
 %86

 %93
 %

0
2 0
4 0
6 0
8 0

1 0 0

2 8 2 9 3 0 3 1 3 2  і
б іл ь ш е

В ік

%

Рис. 1. Приблизна динаміка об’єму тренувальної роботи для легкоатлетів-стрибунів на етапі збере-
ження вищої спортивної майстерності у порівнянні з максимальним його значенням на етапі макси-
мальної реалізації індивідуальних можливостей (100 %). Умовні позначки:       – максимальне,       –

мінімальне значення об’єму тренувальної роботи.
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етапі ЗФП з 2 до 5 %, при цьому доля засобів за-
гальної фізичної підготовки склала 55 % (до експе-
рименту – 60 %). На етапах СФП та ТФП доля за-
собів технічної підготовки збільшилась відповідно
до 25 % та 45 % (у попередньому сезоні 20 та 40 %),
однак зменшився процент засобів швидкісно-сило-
вої спрямованості до 27 % та 18 %, порівняно з по-
переднім роком – 32 та 23 %.

У змагальному періоді було зменшено долю
засобів швидкісної спрямованості з 25 % до 20 %  і
підвищено технічної підготовки до 45 %.

З табл. 1 видно, до внесення змін у трену-
вальний процес, легкоатлети-стрибуни не викорис-
товували засоби швидкісної та технічної підготов-
ки в перехідному періоді. Було запропоновано
збільшити об’єм засобів технічної підготовки на 5
%, за рахунок зменшення об’єму засобів загальної
фізичної підготовки.

Важливо зазначити, що у спортивному се-
зоні 2004–2005 рр. було зроблено акцент на підго-
товку до чемпіонату світу в Гельсінкі 2005 р. Тому
відмінності у співвідношенні засобів різної переваж-
ної  спрямованості  легкоатлетів-стрибунів  у
більшості стосувались другого макроциклу.

Порівнюючи дані таблиць про підготовку
спортсменів протягом цього періоду видно, що сут-
тєво змінилось співвідношення засобів різної пере-
важної спрямованості у підготовчому періоді, а саме
збільшилась доля засобів технічної підготовки на 10
% на кожному з етапів, крім етапу ТФП – на 7 %. При
цьому на всіх етапах другого підготовчого та змагаль-
ного періодів зменшилась доля засобів швидкісно-
силової спрямованості в середньому на 5 %. Також у
другому підготовчому періоді зменшилась доля за-
собів загальної фізичної спрямованості: на етапах
ЗФП, СФП та ТФП відповідно до 30; 10 і 8 % (у
спортивному сезоні 2003–2004 рр.  – 35; 12 і 10 %).

У другому змагальному періоді спортивно-
го сезону 2004–2005 рр. зменшилась частка засобів
швидкісної та швидкісно-силової підготовки відпов-
ідно до 19 % та 14 %, відносно сезону 2003–2004 рр.,
коли було 25 та 18 % загального об’єму в годинах.

У другому перехідному періоді спортивно-
го сезону 2003–2004 рр. тренувальний процес лег-
коатлетів-стрибунів характеризувався незначними
навантаженнями, що цілком закономірно після олі-
мпійського сезону. Спортсмени обмежувались ви-
конанням розминки, пробіжок та загально-розвива-
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ючих вправ.
У другому перехідному періоді сезону 2004–

2005 рр. запропоновані зміни стосувались збільшен-
ня на 20 % об’єму засобів силової підготовки за ра-
хунок вправ  локальної  спрямованості .  Слід
зазначити, що ці вправи широко використовувались
на всіх етапах річного циклу підготовки і були спря-
мовані на укріплення основних м’язів та зв’язок
спортсменів. При цьому було зменшено об’єм за-
собів загальної фізичної підготовки до 75 %.

Такий перерозподіл тренувального часу
використання засобів різної переважної спрямова-
ності на різних етапах та періодах річного циклу
підготовки обумовлений зменшенням об’єму трену-
вальної роботи (рис. 2).

Важливим є той факт, що зменшення
об’ємів засобів швидкісно-силової та швидкісної
спрямованості на етапах СФП відбувалося, в основ-
ному, за рахунок зменшення об’єму засобів спрямо-
ваних відповідно на розвиток стрибкової та швидк-
існої витривалості. На етапах ТФП та у змагальних
періодах, поряд зі зменшенням об’єму засобів швид-
кісно-силової підготовки, зросла частка високо
інтенсивних стрибків на коротких відрізках. Об’єм
засобів загальної фізичної підготовки на етапах ЗФП
знизився за рахунок зниження об’єму бігової підго-
товки аеробної спрямованості.

Отже, такі відмінності у співвідношенні за-
собів різної переважної спрямованості легкоат-
летів-стрибунів під час експерименту були обумов-
лені в першу чергу зменшенням в середньому для
всіх спортсменів на 6–7 % об’єму тренувальної
роботи переважно за рахунок зниження об’ємів
засобів швидкісно-силової, а також загальної фізич-
ної та швидкісної  підготовки. При цьому зросла
кількість тренувальних занять спрямованих на тех-
нічне удосконалення, але об’єм засобів технічної
підготовки у більшості спортсменів практично за-
лишився незмінним.

Слід зазначити, що для стрибунів у довжи-

ну та потрійним річні об’єми виконання стрибків з
короткого та середнього розбігу повинен складати
840–1030 разів. Однак, спортсменам необхідно праг-
нути до зменшення об’ємів стрибків з повного роз-
бігу 160–180, при цьому важливо, щоб близько 80
% навантажень припадало на другий макроцикл.

Що стосується об’ємів виконання змагаль-
ної вправи для стрибунів у висоту, то слід зазначи-
ти, що зменшення їх порівняно з попереднім ета-
пом багаторічної підготовки спортсменів може
призвести до різкого погіршення спортивних резуль-
татів. Тому, об’єми стрибків у зоні 85–95% та 95–
100 інтенсивності відповідно повинні коливатись в
межах 980–1070 та 780–870 разів на рік.

Порівнюючи об’єми основних засобів підго-
товки стрибунів у довжину та потрійним із стрибуна-
ми у висоту, слід відзначити, що у перших у 2–3 рази
переважає об’єм засобів спринтерської підготовки,
величини якого коливаються у межах 17–23 км.

Об’єм роботи силової спрямованості у річно-
му циклі підготовки для спортсменів, які спеціалі-
зуються в легкоатлетичних стрибках повинен коли-
ватися у межах 115–170 тонн, об’єми багатоскоків,
що складають основу швидкісно-силової підготов-
ки повинні дорівнювати близько 20–30 км на рік.

Динаміка спортивних результатів легкоат-
летів-стрибунів у 2004–2005 рр. на етапі збережен-
ня вищої спортивної майстерності свідчить про
ефективність запропонованих змін у тренувально-
му процесі (рис. 3).

Із рисунка видно, що середні значення
спортивних результатів легкоатлетів-стрибунів (в %
від максимального особистого досягнення) у
спортивних сезонах 2003–2004 рр. та 2004–2005 рр.:
у першому змагальному періоді його зниження скла-
ло 0,55 %, лише у літньому змагальному періоді цей
показник знизився на 0,85 %.

Слід зазначити, що таке незначне зниження
спортивних результатів є цілком закономірним і пра-
вильним з теоретичних і практичних позицій. Та-

Рис. 2. Динаміка об’єму засобів різної переважної спрямованості у річному циклі у перший рік чотириріч-
ного циклу підготовки (у спортивному сезоні 2004–2005 рр.) порівняно з олімпійським сезоном 2004–2005
рр. (100 %). Умовні позначки: засоби  – швидкісно-силової,        – швидкісної,   – загальної фізичної

підготовки,  загальний об’єм тренувальної роботи.
Примітка. Об’єм засобів, що не змінився не відображений на рисунку.
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кий факт можна пояснити закономірним зниженням
у сезоні 2004–2005 рр. спортивних результатів на 1
% порівняно з олімпійським сезоном 2003–2004 рр.,
у якому троє з п’яти спортсменів повторили чи по-
казали найкращі особисті результати. Враховуючи
дані В.М. Платонова [5] і Л.П. Матвєєва [3], про те,
що спортивні результати провідних спортсменів
світу на етапі збереження вищої спортивної майстер-
ності повинні коливатись у межах 3 % від кращого
досягнення, можна зробити висновок, що запропо-
новані зміни в тренувальному процесі спортсменів
є ефективними.

Висновки.
В ході  експериментальних досліджень

підтверджено необхідність поступового зменшення
об’ємів тренувальної роботи в середньому на 7–10
% щорічно, особливо у перші роки чотирирічного
олімпійського циклу підготовки.

Встановлено, що одним із напрямків удос-
коналення тренувального процесу легкоатлетів-стри-
бунів на етапі збереження вищої спортивної майстер-
ності є збільшення долі засобів технічної підготовки
за рахунок зменшення об’ємів засобів іншої пере-
важної спрямованості. При цьому виявлено об’єми
та співвідношення (в % від загального тренуваль-
ного часу етапу чи періоду) засобів тренування різної
переважної спрямованості в періодах та на етапах
річного циклу підготовки для більшості легкоат-
летів-стрибунів на етапі збереження вищої спортив-
ної майстерності.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем об-
ґрунтування раціональної побудови тренувально-
го процесу легкоатлетів-стрибунів на етапі збере-
ження вищої спортивної майстерності у річному
циклі підготовки.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В МУЗЫКАЛЬНО ПЕСЕННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА

Таран Л.А.
Харьковский институт социального прогресса

Аннотация. Рождение физкультурно-песенного жанра на
стыке двух элитарных культур было направлено, преж-
де всего, на духовно-нравственное и физическое вос-
питание советского народа. В его основе лежали идео-
логические, политические, культурно-эстетические и
информационно-пропагандистские технологии, управ-
ление которыми осуществлялось через партийную и
административно-номенклатурную государственную
власть.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, музыка,
поэзия, песенный жанр, музыкальная культура, искус-
ство.
Анотація. Таран Л.О. Відображення фізичної культури
та спорту в музично-пісенних творах радянських ком-
позиторів XX століття. Народження фізкультурно-пісен-
ного жанру на стику двох елітарних культур було спря-
мовано, на сам перед, на духовно-моральне та фізичне
виховання радянського народу. В її основі лежали ідео-
логічні, політичні, культурно-естетичні та інформацій-
но-пропагандистські технології, керування якими відбу-
валося через партійну та адміністративно-номенклатур-
ну державну владу.
Ключові слова: фізична культура, спорт, музика, поезія,
пісенний жанр, музикальна культура, мистецтво.
Annotation. Taran L.A. Display of physical training and
sports in musical products of the Soviet composers of XX
century. The birth of sports song genre on a joint of two
elite cultures was directed at first on spiritual - moral and
physical training of own people. In its basis ideological,
political, cultural - aesthetic and information and
propaganda technologies, management with which was
carried out through the party and administrative -
nomenclature government.
Key words: physical training, sports, music, poetry, song
genre, musical culture, art.

Рис. 3. Середні значення  найкращих спортивних результатів (в % від максимального особистого досяг-
нення) легкоатлетів-стрибунів у спортивних сезонах 2003–2004 рр. та 2004–2005 рр. Умовні позначки:

   – І змагальний період,        – ІІ змагальний період,    – весь сезон.он.
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Введение.
Физическая культура и спорт XXI века, вый-

дя на новый этап развития, может успешно функци-
онировать только при самом тесном взаимодействии
с музыкальным миром искусства. Такой симбиоз
двух элитарных культур значительно обогатит на-
цию духовно и укрепит её физически, потому что
их общий вектор воздействия направлен, прежде
всего, на человека, на его физическое и духовно-
нравственное развитие.

Актуальность рассматриваемой проблемы
для физкультурно-спортивной отрасли состоит так-
же и в её научно-практической целесообразности
использования различных жанров музыкального
искусства для оформительских, информационно-
пропагандистских, культурно-эстетических, образо-
вательных и исторических целей и задач.

В данном исследовании мы рассмотрим
музыкально-песенный жанр и его значение в ото-
бражении физической культуры и спорта в СССР в
30 – 80 гг. XX века.

Анализ литературных источников по данной
проблеме показывает, что конкретных исследований
по данному вопросу мы не находим. Да, есть целый
ряд работ, где изучаются вопросы развития музы-
кальной культуры в СССР (см. 2 – 4, 6 – 20, 35 – 37,
40 - 45).

Вместе с тем, изучая песенные и музыкаль-
ные произведения советских композиторов 30 – 80
гг. XX века, мы находим творческие работы, кото-
рые непосредственно посвящены физической куль-
туре, отдельным видам спорта, Спартакиадам наро-
дов СССР, Олимпийским играм (см. 1,5, 21 – 34, 37
- 39). Это была поистине уникальная история ото-
бражения основных вех развития физкультурного и
спортивного движения в музыкально-песенной куль-
туре советского народа и её необходимо исследовать
и изучать, что в конечном итоге обогатит культур-
ную и духовную сокровищницу украинской нации.

Работа выполнена согласно плану научно-
исследовательных работ Харьковского института
социального прогресса и Харьковской государствен-
ной академии физической культуры и спорта.

Формулирование целей работы.
В исследовании ставились следующие цели:

· В какой исторический период времени в музы-
кально-песенном жанре профессионально началось
отображение физической культуры и спорта.
· Этапы становления и развития физкультурно-
спортивного жанра в музыкально-песенном творче-
стве советских композиторов, поэтов.
· Выявить наиболее талантливых и профессио-
нальных композиторов, поэтов-песенников в произ-
ведениях, которых звучала тема физической культу-
ры и спорта.
· Определить значение и роль, которую сыграли
музыкально-песенные произведения для развития
физкультурно-спортивного движения.

Основными объектами исследования явля-
лись: правительственные и партийные документы;

архивные материалы; музыкальные и песенные про-
изведения; воспоминания выдающихся композито-
ров, поэтов, искусствоведов, работников культуры.

Результаты работы.
Советское музыкальное искусство, физичес-

кая культура и спорт на начальном этапе своего раз-
вития выплавлялись в огне октябрьских революци-
онных событий и гражданской войны. Так в период
1917 – 1932 гг. в создании песен были как самодея-
тельные авторы, а это в основном командиры, по-
литработники и бойцы Красной Армии, например,
«По долинам и по взгорьям», «Из-за леса» и др., так
и профессиональные поэты и композиторы, напри-
мер, «Марш Коммунаров» Д. Васильева – Буглая,
или «Марш Будённого» Дм. Покрасса и др. Основ-
ным содержанием музыкально-песенных произве-
дений 20-х и начала 30-х годов была тема револю-
ции и гражданской войны.

Период 30-х годов был насыщен более яр-
кими событиями в экономической и культурной
жизни страны Советов. Так в жестких условиях ут-
вердившейся партийно-административной системы
и культа личности Сталина, в СССР в те годы уси-
ленными темпами проводилась в жизнь индустриа-
лизация, коллективизация и культурная революция.
Впервые в истории общественного развития созда-
ется базисный фундамент для развития физической
культуры и спорта нового по социалистическому
содержанию, народного и национально-интернаци-
онального по форме. Такой небывалый размах и
энтузиазм советского народа тех лет в построении
нового социалистического общества, безусловно
находил своё отображение в различных жанрах ис-
кусства. Необходимо учитывать также и то обстоя-
тельство, что все важные государственные решения
по экономическому и культурному развитию прини-
мало партийное руководство. Были приняты такие
важные постановления ЦК ВКП(б) как: «О пере-
стройке литературно-художественных организаций»
от 23 апреля 1932г. и «О физкультурном движении»
от 23 сентября 1929г., которые определяли цели и
задачи в области культурного развития страны на
ближайшие годы. Летом 1932г. был создан оргко-
митет Союза советских композиторов СССР под
председательством Р. Глиэра, в него также вошли Н.
Мясковский, А. Хачатурян, В. Шебалин, Б. Шахтер.
30-е годы обозначили развитие таких жанров как:
музыкально-театральных, симфонических, кантат-
но-ораториальных, концертных, камерных. Созда-
ются классические школы в лице таких выдающих-
ся композиторов как Прокофьева, Шостаковича,
Мясковского, Хачатуряна, Шебалина. Пишется мно-
го бодро-оптимистической музыки, в которой про-
славляется Коммунистическая партия и ее генераль-
ный секретарь И. В. Сталин, а также трудовой подвиг
советского народа в построении нового социалис-
тического общества. Появляется и целый ряд талан-
тливых композиторов песенного жанра. Это И. Ду-
наевский, Ал. Александров, В. Захаров, братья
Покрасс, А. Новиков, М. Блантер, Т. Хренников, В.
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Белый, К. Листов, В. Соловьев-Седой. Активное
участие в развитии песенного жанра 30-х годов при-
нимали также и поэты. Это А. Сурков, С. Алымов,
М. Голодный, В. Гусев и др. Начали создаваться
творческие союзы И. Дунаевского и В. Лебедева-
Кумача, В. Захарова и М. Исаковского.

На фоне общего культурного роста страны,
в 30-е годы отмечалось массовое физкультурное и
спортивное движение, чему способствовали такие
нововведения как: принятие комплекса «ГТО» в
1931г. I ступени и 1932 г. II ступени; проведение в
Москве I Всесоюзного парада физкультурников,
1931г.; проведение I Всесоюзной спортакиады проф-
союзов, 1932г.; введение комплекса «БГТО» для уча-
щихся,  1934 г.; создание Единой всесоюзной
спортивной классификации, 1935 г.; образование
Всесоюзного комитета по делам физической куль-
туры и спорта при СНК СССР, 1936 г.; создание 64
«ДСО» при центральном комитете профсоюзов,
1936 г.; установления Всесоюзного дня физкультур-
ника, 1939 г.

Такое общественно востребованное к жиз-
ни явление, как физическая культура и спорт, безус-
ловно не могли быть не замеченными музыкально-
творческой элитой тех лет. Так первое музыкально-
песенное произведение, в котором зазвучала тема
физической культуры был романс «На лыжи», на-
писанный в 1932 г., на музыку В. П. Соловьева-Се-
дого, слова П. Ойфы (см. Советские композиторы.
стр. 539. М. 1957 г.) продолжил эту тему и начал в
ней плодотворно работать И. О. Дунаевский, кото-
рый в  1936 г.  пишет музыку к знаменитому
«Спортивному маршу» на слова В. Лебедева-Кума-
ча (см. Советские композиторы. стр. 195. М. 1957;
Л. Данилевич. Книга о советской музыке. М. 1968.)
и прозвучавшего на всю страну в 1937 г. в первом
звуковом худ. фильме на спортивную тему «Вра-
тарь», поставленного режиссером С. Тимошенко по
мотивам повести Льва Кассиля. Эта песня стала
массовым физкультурно-спортивным гимном на тер-
ритории СССР. Полная задора и оптимизма, жизне-
радостности она ненавязчиво призывает людей к
активным занятиям физкультурой и спортом. При-
ведем некоторые слова из этой песни: 1. Ну-ка, сол-
нце, ярче брызни,

         Золотыми лучами обжигай!
         Эй, товарищ! Больше жизни!
         Поспевай, не задерживай, шагай!
Припев:   Чтобы тело и душа были молоды,
       Были молоды, были молоды,
       Ты не бойся ни жары и ни холода,
       Закаляйся, как сталь!
        Физкульт-ура!
……………………………………
     4. Эй, вратарь, готовься к бою –
        Часовым ты поставлен у ворот!
  …………………………………
Продолжая работать в физкультурно-песен-

ном жанре И. О. Дунаевский в 1937 г. пишет музы-
ку к песни «Марш физкультурников» на слова А.

Чуркина; а в 1939 г. сочиняет музыку к песне «Физ-
культурная» на слова А. Чуркина (см. Советские
композиторы, стр. 195. М. 1957 г.) В 1937 г. на му-
зыку В. П. Соловьева-Седого и слова В. Азарова
появляется новая песня «Песня о лыжном перехо-
де» (см. Советские композиторы и музыковеды. Стр.
87. Т. 3. Ч. I. М. 1989 г.) Из профессиональных ком-
позиторов довоенного периода, которые писали
музыку на спортивную тему следует выделить и С.
А. Кац. Это написанная им музыка к фильмам «Снай-
пер» (1939) и «Боксёры» (1941), (см. Советские ком-
позиторы. Краткий биографический справочник.
Стр. 263. М. 1957г.)

Тридцатые годы XX века стали первым эта-
пом в отображении физкультурно-спортивного дви-
жения в музыкально-песенной культуре СССР. Рож-
дается новое направление в музыкальном искусстве,
это физкультурно-песенный жанр, родоначальником
которого стал И.О. Дунаевский. Расцвет двух куль-
тур в довоенное время способствовал их сближению
и обогащению, что возвысило советский народ ду-
ховно и физически. Отпочковывается новое направ-
ление, это физкультурно-песенный жанр, который
вбирает в себя двигательную культуру народа, его
эстетизированную поэзию, обогащенную музыкаль-
ным ритмом и мелодией.

Великая отечественная война 1941 – 1945
гг. приостановила поступательное развитие эконо-
мики и культуры СССР. Вместе с тем страна в пер-
вое послевоенное пятилетие быстрыми темпами
восстанавливала разрушенный войной народно-хо-
зяйственный комплекс, оживлялась физкультурно-
массовая и спортивная работа, культура и искусст-
во. Эти первые послевоенные годы отмечены
героическим трудом советского народа его неукро-
тимой и железной волей, физической и духовной
крепостью, олицетворением которого становились
восстановленные из пепла города и сёла, заводы и
фабрики, школы и больницы, театры и музеи, ста-
дионы и Дворцы спорта.

В музыкально-песенной культуре первого
послевоенного пятилетия 1945 – 1950 гг. рождаются
и новые произведения, посвященные физической
культуре и спорту. Так, в 1946г. на экранах страны
впервые начали демонстрировать художественный
фильм «Первая перчатка», посвященный боксу, а вот
музыка и слова к песне «Если хочешь быть здоров»,
которая прозвучала в этом фильме написали В.П.
Соловьев - Седой, композитор, Герой социалистичес-
кого труда, народный артист СССР и знаменитый поэт
В. Лебедев – Кумач (см. Спортивные песни. Изд-во
«Советский композитор», 1957г.). Эту песню в филь-
ме исполняет тренер для своих воспитанников. При-
ведем некоторые слова из этой песни.
1. Закаляйся,
если хочешь быть здоров,

Постарайся,
позабыть про докторов,

Водой холодной обтирайся,
если хочешь быть здоров!
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4. Бодр и весел
настоящий чемпион,

Много песен,
Много шуток знает он,

А кто печально нос повесил –
Будет сразу побежден!

Фильм и эта песня имели огромный успех в
стране в те годы. Пропаганда здорового образа жиз-
ни в этой песне актуальна и для сегодняшнего дня
XX века. Плодотворно в физкультурно-песенном
жанре работали И.О. Дунаевский, композитор, зас-
луженный деятель искусств РСФСР, народный ар-
тист РСФСР, который в содружестве с поэтом М.
Светловым в 1947 г. сочинили песню «Физкультур-
ная», а в 1947 г. написали песню «Футбольная пе-
сенка», «На катке» (см. Песни нашей родины. Стр.
337,335. М.- 1957г.).

В следующем десятилетии 1950 – 60гг.,
страна наращивает свой экономический потенциал,
повышается культурный уровень Советского наро-
да. Заметно возрастает в этот период массовость
физкультурного и спортивного движения в городах
и селах, краях, областях и республиках. Подтверж-
дением чему стало проведение летних Спартакиад
народов СССР 1956 и 1959гг. Советский спорт ак-
тивно заявляет о себе на международных соревно-
ваниях и Олимпийских играх 1952 и 1956гг. Такие
заметные изменения в физкультурном движении
страны нашли свое творческое воплощение в музы-
кальных произведениях того десятилетия, которые
пополнились новыми авторами и песнями, где вос-
певались Спартакиады СССР, спортивный героизм
советских спортсменов, занятие физкультурой и
спортом.

Вот примеры того, что было создано в физ-
культурно-песенном жанре этого десятилетия про-
фессиональными композиторами и поэтами.

1. И.О. Дунаевский «Внимание, на старт!»
на слова М. Львовского. 1950 г.; «Спортивный марш
– песня» на слова Б. Ласкина. 1955г.; музыка к филь-
му «Запасной игрок». 1954г. (см. Советские компо-
зиторы. Стр. 195. М.: – 1957г.).

2. C.А. Кац. Оперетта «Чемпион мира»,
либр. Н. Лабковского и Н. Финка. Ростов – на – Дону.
23 декабря 1950 г., дирижер В. Белиц. (см. Советс-
кие композиторы. Стр.195. М.:- 1957г.).

3. Н.Н. Крюков. Сочинение для симфони-
ческого оркестра, «Спортивный праздник молоде-
жи». 1952г. (см. Советские композиторы. Стр.315.
М.- 1957г.).

4.К.Я. Листов. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР. Музыка к физкультурному параду.
1953г. (см. Советские композиторы. Стр. 337. М.-
1957г.).

5. Е.П. Макаров. Сочинения. Для духового
оркестра, «Спортивная увертюра», 1954г. (см. Со-
ветские композиторы. Стр.361. М.-1957г.).

6. В.И. Мурадели. Заслуженный деятель
искусств РСФСР. Заслуженный деятель Кабардинс-
кой АССР. Сочинения. Для солиста и хора, «Пио-

нерская спортивная» на слова П. Градова, 1952г.;
«Хорошо спортсменом быть», на слова А. Жарова,
1952г. (См. Советские композиторы. Стр.398. М.-
1957г.).

7. В.П. Соловьев – Седой. Музыка к филь-
мам «Чемпион мира», 1954г. (см. Советские компо-
зиторы. Стр.539. М.- 1957г.).

8. В. Лукашова. Слова О. Пархоменка.
«Марш українських спортсменів”, 1957 р. (див.
Молоді голоси. Пісні до фестивалю молоді УРСР.
Стр.59. К.- 1957р.).

9. А. Новиков. Слова В. Харитонова. «Марш
спортсменов мира». 1957 г. (см. Фестиваль. М.- 1957
г.).

10. Э. Манвелян. Слова Э. Иодковского и
О. Каменского. «Марш советских спортсменов»,
1956г. (см. газета «Труд», 12 августа,1956г.).

11. С Кац. Слова Я. Халецкого. «Марш сель-
ских спортсменов»,1956г.(см. ж. «Физкультура и
спорт», №7, 1956г.).

12.С. Васильев и В. Энке. Слова П. Желез-
нова. «Марш Спартакиады народов СССР», 1956г.
(см. ж. «Физкультура и спорт»,№8, 1956г.)

Развитие физкультурно-песенного жанра на
этапе 1960 – 80гг. в целом отражало те объективные
и позитивные процессы, которые происходили в
советском физкультурном и спортивном движении.
Появились и музыкально-песенные произведения,
в которых зазвучала олимпийская идея, в связи с
приближением Московской Олимпиады – 80. В
спортивных песнях и музыке 60 – 80 гг. с полной
силой раскрывается гуманистическая и интернаци-
ональная роль спорта, как посла мира и дружбы
между народами. Такая интеграция двух культур
благотворно влияла на развитие эстетических вку-
сов у значительной части населения. Приводим му-
зыкально-песенные произведения, в которых рас-
крывается тема физической культуры и спорта 60-
80 гг. XX века.

1. В.П. Соловьев – Седой. Соч.: оперетты –
«Олимпийские звезды», Ленинград.1962г. (См. Со-
ветские композиторы и музыковеды. Стр.87. Т.-3, ч.
1. М.- 1989).

2.О.Б. Фельцман. Соч.: «Песня о дублерах»,
на слова И. Шаферана.1963г. (См. Советские ком-
позиторы и музыковеды. Стр. 197. Т.-3,ч.-1. М.-
1989).

3.Д.В. Салиман – Владимиров. «Марш-па-
рад олимпийцев». 1979г. (См. Советские компози-
торы и музыковеды. Стр. 87. Т.-3. Ч.-1. М.- 1977).

4.Г.И. Сальников. «Спортивная увертюра».
1979г. (см. Советские композиторы и музыковеды.
Стр. 21. Т.-3, ч. 1. М.- 1989г.)

5.В.П. Соловьев – Седой, слова Фогельсо-
на. «Коньки, коньки». 1974г. (см. Советские компо-
зиторы и музыковеды. Стр. 87. Т.-3. ч.-1. М.- 1989г.)

6. Е. Жарковский, слова Самойлова. Песен-
ка для детей. «Песенка о футболе». 1977г. (См. Ма-
стера советской песни. Стр. 80. М.- 1977г.).

Период 80 – 90-х годов стал катастрофичес-
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ким для такого мощного государства как Советский
союз. В экономике назревали кризисные явления, в
общественном развитии отмечалась нестабильность,
назревали революционные события, конечным ито-
гом которых стал распад СССР. Вместе с тем, это
десятилетие оставило заметный след в истории не
только советского физкультурно-спортивного движе-
ния, но и мирового Олимпийского спорта, это прове-
дение в Москве XXII Летних Олимпийских игр.

Музыкальное искусство, её творческая эли-
та отразили в своих произведениях всю глубину и
силу Олимпийского духа, его физическую, этичес-
кую, эстетическую и гуманную силу, прогресс и де-
мократию, дружбу и мир между народами.

Приведём слова из песни «Старт даёт Мос-
ква», посвященной Олимпиаде – 80. (см. Песня –
80, июль. М. 1980г.) Музыка А. Пахмутовой, слова
Н. Добронравова.

Припев:
Старт даёт Москва,
…………………….
Самое мирное –
Сраженье спортивное.
………………………..
Все громче аккорды
Высоких рекордов.
Честно и молодо
Спортивное золото.
Плывут над планетой
Фанфары победы…

Олимпийская тема ушедшего десятилетия нашла
свое воплощение в музыке и словах таких авторов
как:

1. Е. Зубцова, слова Б. Чипа. «Песня посвя-
щенная Олимпийским играм в Москве». 1980г. (Див.
Москва рекордів жде. К.- 1980).

2. С. Туликов, слова М. Пляцковского “В
спорте побеждает дружба”. 1980г. (См. Песня – 80,
июль. М.- 1980)

3. П. Чекалов, слова В. Семернина “Олим-
пийская деревня”. 1980г. (См. Песня – 80, июль. М.-
1980г.)

4. А. Баева, слова А. Смирнова и Е. Сам-
ченко. “Москва Олимпийская”. 1980г. (См. Песня –
80, июль. М.- 1980г)

5. Н. Богословський, слова Н. Энтелиса
“Сверкают олимпийские медали”. 1980г. (См. Пес-
ня – 80, июль. М.- 1980г)

Наряду с олимпийской тематикой в музы-
кально-песенных произведениях тех лет отобража-
лись также и события имевшие место в физкультур-
ной и спортивной жизни советского общества. Это
прежде всего кризисные явления охватившие духов-
ную сферу населения и особенно молодёжную сре-
ду. И в этом плане показательны песни на спортив-
ную тему В. Высоцкого.

В. Высоцкий. «Спорт, Спорт!» 1988г. (См.
В. Высоцкий. Нерв. Алма – Ата. 1988г)

1. «Про конькобежца спринтера, которого
заставили бежать на длинную дистанцию». Стр. 94.

2. «Вратарь». Посвящается Л. Яшину.
3. «Честь шахматной короны». Стр. 97
4. «Игра». Стр.99
5. «Штангисты». Посвящается В. Алексее-

ву. Стр. 101.
Освещал тему спорта и физической культу-

ры уходящего десятилетия, а вместе с ним и Совет-
ского Союза, в музыкальных произведениях И. Е
Жарковский.

1. Е. Жарковский, сл. А. Гитовича «Байдар-
ка» (См. Е. Жарковский, стр. 118. М.- 1986)

2. Е. Жарковский, сл. С. Михалкова «Песен-
ка про весёлого туриста». (См. Е. Жарковский, стр.
135. М.- 1986г.)

3. Е. Жарковский, сл. Д. Самойлова «Марш
футболистов». (См. Е Жарковский, стр. 139. М.-
1986г.)

Две культуры послевоенного времени, в
основе которых лежала коммунистическая идеоло-
гия, авторитаризм и диктат партии, служили вместе
с тем советскому народу, воспитывая и развивая его
духовно и физически. Интеграционные механизмы,
заложенные в фундаменте этих двух культур еще в
30-е годы, значительно окрепли и усилились в пос-
левоенное время. Проявлением которых были мас-
совые музыкальные, физкультурные и спортивные
праздники, соревнования, Спартакиады народов
СССР, наконец, Олимпийские игры, венцом и оли-
цетворением которых был высокий духовный и фи-
зический патриотизм Советских людей, объединя-
ющей и цементирующей основой которой был Союз
Советских Социалистических республик.

Выводы.
1. 30-е годы стали той отправной точкой, в

музыкально-песенной культуре, которого начали
отображать физическую культуру и спорт.

2. В конце 30-х годов рождается новое на-
правление в музыкальной культуре СССР, это физ-
культурно-песенный жанр, в котором соединились
двигательная культура народа, его эстетизированная
поэзия, обогащенная музыкальным ритмом и мело-
дией.

3. Физкультурно-песенный жанр в своём
развитии имел следующие этапы: 1930 – 1940гг.;
1945 – 1950гг.; 1950 – 1960гг.; 1960 - 1980гг.; 1980 –
1990гг.

4. Активно работали в физкультурно-песен-
ном жанре высокопрофессиональные композиторы
и поэты, это И. О. Дунаевский, В. П. Соловьев –
Седой, С. А. Кац, В. И. Мурадели, А. Пахмутова, В.
Высоцкий, Е. Жарковский; В. Лебедев – Кумач, А.
Чуркин, М. Светлов, Л. Ошанин, Я. Халецкий и др.

5. Физкультурно-песенный жанр, рожден-
ный на стыке двух элитарных культур, был направ-
лен прежде всего на духовно-нравственное и физи-
ческое воспитание советского народа. В его основе
лежали идеологические, политические, культурно-
эстетические и информационно-пропагандистские
технологии, управление которыми осуществлялось
через партийную, административно-номенклатур-
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ную государственную власть.
Дальнейшее исследование предполагается

провести в направлении изучения физической куль-
туры и её интеграции с миром искусства и культу-
ры XX века.
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МОТИВАЦІЯ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ У СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО  ВІДДІЛЕННЯ

ГУМАНІТАРНИХ ВНЗ
Фандікова Л.О, Щербак Л.М.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України
Національний педагогічний

університет імені Михайла Драгоманова

Анотація. Дослідження, що проведено методом анкету-
вання, виявило: мотиви й інтереси студентів спеціаль-
ного медичного відділення до фізкультурно-оздоровчих
занять, причини, які перешкоджають заняттям, загаль-
нокультурні інтереси даного контингенту. А також
містило в собі самооцінку зміни стану здоров’я, фізич-
ної підготовленості й працездатності під впливом
фізкультурно-оздоровчих занять.
Ключові слова: мотивація, студент, здоров’я.
Аннотация. Фандикова Л.О, Щербак Л.М. Мотивация
к физкультурно-оздоровительным занятиям у студентов
специального  отделения гуманитарных ВУЗов. Иссле-
дование, проведенное методом анкетирования, выяви-
ло: мотивы и интересы студентов специального меди-
цинского отделения к физкультурно-оздоровительным
занятиям, причины препятствующие занятиям, обще-
культурные интересы данного контингента. А также
включало в себя самооценку изменения состояния здо-
ровья, физической подготовленности и работоспособ-
ности под влиянием физкультурно-оздоровительных
занятий.
Ключевые слова: мотивация, студент, здоровье.
Annotation. Fandikova L.O, Scherbak L.M.  Motivation to
sports improving employment at students of special branch
of liberal arts colleges. The research which has been carried
spent by a method has revealed: motives and interests of
students of special medical branch to physical-improving
employment, the reasons interfering employment, cultural
interests of the given contingent. And also included a self-
estimation of change of  a state of health, physical readiness
and serviceability under influence of physical-improving
employment.
Key words: motivation, student, health.

Вступ.
Перед вищою навчальною установою стоїть

задача виховати і підготувати фахівців, здатних як
до розумової, так і до фізичної роботи, до активної
діяльності в різних галузях суспільного і державно-
го життя, науки і культури [4].

Ефективність роботи викладача фізичного
виховання вищих навчальних закладів складається
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з уміння формувати мотивацію у студентів до занять
фізичними вправами й успішно використовувати її
для керівництва навчальним процесом [2].

Центром уваги в діяльності кафедр фізич-
ного виховання вищих навчальних закладів є підго-
товка до здачі контрольних нормативів, а не сам сту-
дент і його потреби. Краса тіла, фізичне і психічне
здоров’я повинні стати метою і мотивом до фізкуль-
турно-оздоровчих занять [3,5].

Щорічні огляди студентів різних вищих на-
вчальних закладів України показали, що 70 – 80%
першокурсників мають відхилення в стані здоров’я.
За даними Київського міського об’єднання «Центр
здоров’я» – 68%  учнівської молоді мають низький і
нижче середнього рівні здоров’я; 22,5% – середній,
і тільки 7,5% - вище за середній і високий.

Результати досліджень показують, що інте-
рес до фізичної культури залежить від курсу навчан-
ня. На I курсі 46% студентів мають високий інтерес,
30% - середній, II і III курсі – 50,2% IV - 43,3%.

Спостерігається зниження інтересу до
фізкультурно-оздоровчих занять у студентів на V
курсі. Як видно з результатів дослідження, зараз
склалася парадоксальна ситуація: здоров’я студентів
погіршується, а інтерес до занять фізичною культу-
рою катастрофічно падає [1].

Дослідження виконано згідно теми 2.1.18
“Формування мотивації до рухової активності як
фактору здорового способу життя населення” Зве-
деного плану НДР на 2001-2005 рр.

Формулювання цілей роботи.
Мета  дослідження – виявити мотиви та

інтереси у студентів спеціального відділення гума-
нітарних ВНЗ до фізкультурно-оздоровчих занять.

Для реалізації поставленої мети були досл-
іджені 100 студентів у віці 17 – 22 років, спеціаль-
ного відділення різних факультетів наступних ВНЗ
гуманітарної спрямованості: Київського Національ-
ного лінгвістичного університету і Національного
педагогічного університету.

Методи й організація дослідження: аналіз
і узагальнення даних спеціальної літератури, опи-
тування, анкетування, педагогічне спостереження,
методи математичної статистики.

В анкетуванні приймали участь 17% респон-
дентів чоловічої статі і 83% жіночої статі. При про-
веденні дослідження була розроблена анкета, що
включала питання мотивації до фізкультурно-оздо-
ровчих занять, фізкультурно-спортивні інтереси, са-
мооцінку стану здоров’я, фізичної підготовленості та
працездатності, причини які перешкоджають занят-
тям фізичною культурою та спортом, загальнокуль-
турні інтереси студентів. Отримані результати анке-
тування були оброблені статистичними методами.

Результати дослідження.
Аналіз анкетування показав наступні ре-

зультати. Систематизуючи отримані відповіді рес-
пондентів, було виявлено, що 66% респондентів зай-
малися фізичною культурою і спортом до вступу у
вищій навчальний заклад. Це говорить про те, що

їм був прищеплений навик систематичних занять
фізичною культурою, що мотивує їх до фізкультур-
но-оздоровчих занять. 34% не займалися фізичною
культурою.

Навчання в гуманітарних закладах освіти
часто приводить до напруги психічних функцій,
емоційного перевантаження, стомлення, що позна-
чається на стані здоров’я. Від цього у свою чергу
знижується інтерес до фізичної культури. Результа-
ти анкетування дозволяють визначити суб’єктивну
оцінку процесу фізичного виховання.

Більшість опитаних 66% вважає,  що
фізкультурно-оздоровчі заняття фізичними вправа-
ми необхідні і що їм досить занять фізичною куль-
турою по програмі фізичного виховання вищого
навчального закладу, 18% - затверджують, що їм не
досить занять фізичною культурою по програмі ви-
щого навчального закладу і 16% відвідують відпов-
ідно до розкладу.

Оцінка свого суб’єктивного стану здоров’я
після занять свідчить – 60% респондентів, що їхнє
здоров’я покращилося, це вказує на те що фізкуль-
турно-оздоровчі заняття є ефективними, 40% вва-
жають що їхній рівень здоров’я залишився без змін.

Як показало дослідження 53% респондентів
вважають свій рівень фізичної підготовленості за-
довільним, 14% - поганим, 32% - гарним і 1% -
відмінним.

У результаті дослідження було виявлено
підвищення рівня працездатності після фізкультур-
но-оздоровчих занять на думку 58% респондентів,
36% стверджують, що він не змінюється і 6% вва-
жають що рівень їхньої працездатності  після
фізкультурно-оздоровчих занять знижується.

У ранжируванні видів фізичної активності
серед опитаних студентів на першому місці 44% -
плавання і шейпінг, 39% - аеробіка, 34% - заняття в
тренажерному залі, 23% - теніс, 19% - туризм, 16% -
оздоровча ходьба і біг, 10% - оздоровчі заняття у воді.
Важливо так само розуміти, що різні види рухової
активності формують не тільки визначені фізичні
якості, але й сприяють усвідомленню і розвитку пси-
хологічних і духовних потенціалів, забезпечують
інтенсивну взаємодію з іншими людьми, що ведуть
здоровий спосіб життя [рис. 1].

Останнє десятиліття характеризується по-
явою нових видів рухової активності для дівчат, що
не входили в програму по фізичному вихованню у
вищому навчальному закладі. До таких можна відне-
сти аеробіку, шейпінг, атлетичну гімнастику.

Вік 17 – 20 років характеризується пильною
увагою до своєї зовнішності і фігури. Про це свідчіть
аналіз результатів анкетування, який показав, що для
72% - опитаних основна мета, що спонукує до за-
нять фізичними вправами, це підтримка нормаль-
ної маси тіла і корекція фігури. Так само важливо
відзначити наступні мотиви які мають важливе зна-
чення в житті студентів: зміцнення здоров’я – 29%,
одержання задоволення від рухової активності
відзначили – 28% респондентів. Менш популярни-
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ми мотивами є: 19% - профілактика захворювань,
16% - бажання підвищити рівень фізичної підготов-
леності, 12% - зняття нервової напруги, 7% - спілку-
вання з друзями [рис. 2].

У ході дослідження було виявлено, що
найбільш популярними групами мотивів є: оздоровчі
– 49%, особистісні - 51%.

Загально культурні інтереси залежать від
безлічі факторів у тому числі і від вільного часу сту-
дентів. Слід зазначити, що саме від структури вільного
часу залежить успіх формування життєвих установок,
інтересів і потреб студентів. Модель навчання у ВНЗ
гуманітарної спрямованості припускає вивчення де-

кількох іноземних мов, освоєння комп’ютера і нових
технологій, що зобов’язує студентів відвідувати фа-
культативні заняття і приділяти значну частину часу
самостійній підготовці. За результатами досліджен-
ня саме відсутність вільного часу є найбільш розпов-
сюдженою причиною, що перешкоджає заняттям
фізичною культурою - 66% респондентів, 29% - не
мають бажання відвідувати фізкультурно-оздоровчі
заняття, 25% - не можуть відвідувати фізкультурно-
оздоровчі заняття через хворобу, травми, 16% - зава-
жають фінансові труднощі, 11% - перешкоджає
відсутність у вищому навчальному закладі фізкуль-
турно-оздоровчих груп за інтересами.

Рис. 1.  Популярність видів рухової активності серед студентів спеціального  відділення.

16%
8%

44%

19%

39% 44%

10%

34%

23%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Оз
до
ров
чи
й  б
іг

Заг
арт
ову
юч
і п
ро
це
ду
ри

Пл
ава
нн
я

Ту
риз
м

Ае
ро
бік
а

Ш
ей
пін
г

Оз
дор
ов
чі 
зан
ятт
я  у

 во
ді

Зан
ятт
я в

 тр
ен
аж
ерн
ом
у з
алі

Те
ніс

Ва
ш ва
ріа
нт

Рис. 2. Поширеність мотивів, що спонукають до занять фізичною культурою студентів спеціального
відділення.
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Як показали результати дослідження 65% -
респондентів проводять вільний час у дружньому
колі, 50% - відвідують кіно, театри, музеї, 47% - чи-
тають літературу, 37% - гуляють по місту, 29% - див-
ляться телевізор, 18% - займаються домашніми спра-
вами, 14% - мають інші захоплення, 2% - займаються
в гуртках художньої самодіяльності.

З компонентів здорового способу життя 59%
- респондентів в вищих навчальних закладів гуман-
ітарного профілю віддають перевагу  раціонально-
му харчуванню, що є одним із засобів досягнення
найбільш популярної мети занять, підтримці нор-
мальної маси тіла, профілактика захворювань, 43%
- віддають перевагу масажу і 26% - загартуванню,
5% - відвідування сауни, 10% - користуються еле-
ментами психорегуляції, як засобом підвищення са-
мооцінки і самостійності.

Висновки.
У цілому можна сказати, що студенти гу-

манітарних ВНЗ спеціального відділення керують-
ся різноманітними мотивами, серед яких головни-
ми є оздоровчі й особисті. Найбільш популярними
цілями занять є: покращення свого зовнішнього
вигляду, досягнення оздоровчого ефекту, профілак-
тика захворювань, збільшення рухової активності,
задоволення і розвага, що визначає спрямованість
занять і повинно враховуватися при  плануванні
процесу фізичного виховання в спеціальному
відділенні.

У такий спосіб формування мотиву і прояв
відношення студентів до свого здоров’я, виступають
необхідною умовою ефективності формування здо-
рового способу життя засобами навчання і вихован-
ня у вузах гуманітарної спрямованості.

Майбутня професійна діяльність нинішнь-
ого студента визначає два головних аспекти, що ви-
магають постійної досконалості і підтримки в оп-
тимальному режимі – це рівень кваліфікації і
здоров’я. Адже сучасний ринок праці при відносно
рівних професійних можливостях віддає перевагу
тим, хто веде здоровий спосіб життя, регулярно зай-
мається  фізичними вправами, менше хворіє, і відпо-
відно, більш творчо й енергійно працює.

Перспективи подальших досліджень спря-
мовані на розробку програм профілактично-оздо-
ровчих занять для студентів спеціальних медичних
груп з урахуванням мотивів і інтересів до занять.
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ШЛЯХОМ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ:
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЙ

НАЛЕЖНОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЗМІННОЇ
“РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ”

Федієнко В.В.
Видавничий дім «Школа»

Анотація. Розглянутий та аналітично адаптований для
потреб педагогічних вимірювань і оцінювань знань ком-
плекс методів нечіткої математики, що можуть бути за-
стосовані для побудови функцій належності лінгвістич-
ної змінної  “Рівень навчальних досягнень”.
Обґрунтовано, що найбільш прийнятним є метод, що
базується на використанні “матриці підказок”, застосу-
вання якого сприяє побудові функцій належності з од-
ним максимумом і гладкими фронтами, що спадають
до нуля.
Ключові слова: метод, функція, лінгвістика, навчання.
Аннотация. Федиенко В.В. Путем Болонского процес-
са: методы построения функций принадлежности лин-
гвистической переменной “Уровень учебных достиже-
ний”. Рассмотрен и аналитически адаптирован для нужд
педагогичных измерений и оценивания знаний комплекс
методов нечеткой математики, которые могут быть при-
менены для построения функций принадлежности лин-
гвистической переменной “Уровень учебных достиже-
ний”. Обосновано, что наиболее приемлемым является
метод, базирующийся на использовании “матрицы под-
сказок”, применение которого способствует построению
функций принадлежности с одним максимумом і глад-
кими фронтами, спадающими до нуля.
Ключевые слова: метод, функция, лингвистика, обу-
чение.
Annotation. Fedienko V. Following the Bologna Process:
Methods of membership functions formation of a linguistic
variable called “Level of academic achievements”. A set of
fuzzy mathematics methods which could be used for the
formation of membership functions of a linguistic variable
called “Level of academic achievements” was analyzed and
analytically adapted to the needs of pedagogical assessments
and knowledge evaluation. It was proved that most suitable
is the method which is based on the “matrix of prompts”
that facilitates creation of membership functions with one
maximum and smooth fronts which go down to a zero point.
Key words: method, function, linguistics, training.

Вступ.
Реалізація Болонських домовленостей в

країнах учасницях вимагає, у тому числі, суттєвої
уваги до процесів кваліметрії і узгодженості рівнів
навчальних досягнень (РНД) студентів у різномані-
тних оціночних системах, які застосовуються в євро-
пейських університетах. Проблема набуває в Україні
особливої важливості, тому що у вітчизняних ВНЗ
запроваджені аж три оціночні системи, зокрема, 4-
хбальна, 12-тибальна, 100-бальна, які не узгоджені
поміж собою. Запропонована Єврокомісією так на-
звана “полегшена шкала оцінювання” ECTS не вир-
ішує проблеми взаємної узгодженості РНД і спра-
ведливо критикується українськими вченими, перш
за все тому, що орієнтується на рейтинги, тобто
якісні, показники і не враховує кількісного співвідно-
шення академічних успіхів.
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Вітчизняні вчені в умовах запровадження кре-
дитно-модульної системи організації навчального
процесу і активного застосування 100-бальної шка-
ли вимірювань знань, справедливо розглядають
шкалу ECTS не як рейтингову, а як звичайну 7-ми-
бальну шкалу оцінювання. При цьому реалізуються
два основних підходи до узгодженості РНД:

1) порівнюються якісні характеристики (в
буквальному розумінні чи усереднені бали) націо-
нальної 4-хбальної шкали оцінювання з якісними
характеристиками балів шкали ECTS (В. Базилевич,
Ю. Бондарчук, В.І. Бузило, Г.Я. Корсунський, Г.П.
Чуйко, Н.Г. Чуйко, О.І. Шаров);

2) перехід з 4-хбальної до 7-мибальної
шкали здійснюється через єдиний аргумент - кон-
тинуум 100-бальної шкали (В.П. Бабак, М.Я. Бере-
щук, І.Б. Дмитрієв, В.Н. Дорофеев, М.С. Кулик, Е
В. Лузик, В.Ю. Нечос, С.Н. Петруков, О.А. Сухині-
на, В.П. Харченко, Л.В. Шевцов та ін.).

Безумовно, найбільш прийнятним є другий
підхід, який передбачає логічне кількісно-якісне уз-
годження різних оціночних систем. В той же час,
відсутність єдиної методологічної бази такого роду
досліджень, не дозволяє дуже привабливі їх резуль-
тати вважати досконалими. При цьому проф.. О.М.
Ревою у роботі [1] вперше в історії педагогічної ква-
ліметрії РНД тих, хто навчається, були визначені як
“лінгвістичні змінні”. Такий підхід відкриває для
дослідників-педагогів широкі перспективи застосу-
вання методів нечіткої математики [2-10 та ін.] у
процесах вимірювань і оцінювань знань.

Отже, в такому разі, також обов’язково вип-

ливає, що кожному знанню має відповідати значен-
ня деякої функції належності (рис. 1) до певного
РНД з відповідної шкали оцінювання. Такі функції
належності фактично і є моделями будь-яких оці-
ночних систем.

Формулювання цілей роботи.
Ця стаття присвячена подальшому вдоско-

наленню процесів педагогічної кваліметрії навчаль-
но-виховного процесу, що проводяться під керівниц-
твом проф. О.М. Реви [1,11-17], та спрямована на
аналіз і вибір ефективних методів побудови функцій
належності лінгвістичної змінної “РНД”, які засто-
совуються для досліджень в інших (не педагогічних)
галузях та їх адаптації для потреб педагогічних ви-
мірювань та оцінювань знань.

У загальному випадку вважається, що
лінгвістична змінна – це така, значеннями якої є сло-
ва або речення природної чи штучної мови. Наприк-
лад, викладач, користуючись діючою шкалою оці-
нок, встановлює, що студент має, скажімо, низький,
чи середній, чи достатній, чи високий рівень ака-
демічних успіхів, кожний з яких є обов’язковою
складовою (термом) визначеної терм-множини
лінгвістичної змінної “РНД” і кожному з яких відпо-
відає певний обсяг знань.

Згідно визначенню “хрещеного батька” не-
чіткої математики Л. Заде [3] лінгвістична змінна
характеризується таким кортежем

( ) M,G,X,uT,u M , (1)

де u – назва лінгвістичної змінної – “РНД”;

Рис. 1. Парадигма функцій належності лінгвістичної змінної “Рівень навчальних досягнень”.
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T(u)=T(РНД) – терм-множина лінгвістич-
ної змінної u, тобто, множина її значень (термів),
які  уявляють  собою найменування нечітких
змінних, для котрих областю визначення є множи-
на знань Х (рис. 1);

G – синтаксичне правило (звичайно –
має форму формальної граматики), яке описує про-
цес створення нових значень лінгвістичної змінної,
що були осмислені для даної задачі управління (ви-
мірювання знань). Саме таким чином породжують-
ся назви U значень змінної u;

M – семантичне правило, котре дозво-
ляє перетворити кожне нове значення лінгвістичної
змінної u, що створюється процедурою G, в нечітку
змінну, тобто, приписати їй певну семантику шля-
хом формування відповідної нечіткої множини.

Отже, конкретна назва U, що породжується
синтаксичним правилом G, називається термом.

Терм, складений з одного слова чи декіль-
кох слів, що завжди фігурують одне з одним, нази-
вають атомарним термом.

Терм, що формується з одного або більше
атомарних термів, називається складеним.

Якщо прийняти, що:
- по-перше, обсяг знань X вимірюється за 100-

бальною шкалою [ ]100,0XX = ;
- по-друге, рекомендації МОН України

щодо необхідності розглядати чотири РНД в проце-
сах вимірювання і оцінювання навчальних компе-
тенцій [18], то вираз (1) перетвориться на такий

( ) M,G,100,0,РНДT,РНД M , (2)

де ( )РНДT M – т ерм -множина
лінгвістичної змінної “РНД”, яка формується
таким чином (рис. 1):
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Розглянемо нечітку  підмножину  A~

універсальної множини X . Вона компонується з
невизначеного числа елементів x : ознаки, за якими
знання включаються в нечітку підмножину, не
дозволяють однозначно відокремити всі елементи,
що входять до неї, від знань, що їй не належать. У
крайньому разі, деякі елементи можна вважати
такими, що одночасно як входять, так і не входять
до A~ . Наведене наочно подано на рис. 1, з якогоо
випливає, що теж саме знання може одночасно
належати хоча й суміжним, дуже близьким, але ж
різним РНД.

Нечітка підмножина A~  характеризується

такими впорядкованими парами

( )( ){ } ,Xx,x/x A~ ∈∀µ (3)

де ( )xA~µ – функція  належності

знання x  до нечіткої підмножини A~ .

Функції  належності ( )xA~µ  ставлять у
відповідність кожному нечіткому рангу (оцінці-тер-
му лінгвістичної змінної “РНД”) відповідний

відрізок чисельної  шкали з  інтервалу [ ]1,0

( ( ) 1x0 A~ ≤≤ µ ), який визначає ступінь належності

знання x  до підмножині A~ :

ü якщо ( ) 0xA~ =µ , то елемент (знання) x  виз-

начено і чітко не належить підмножині A~ ;

ü якщо ( ) 1xA~ =µ , навпаки, входить до неї;

ü якщо ж ( )xA~µ  приймає значення або 0 , або

1 , то підмножина A~  є чіткою ( AA~ → ).
Якщо оцінювання знань не вирішується у

бінарних категоричних чітких твердженнях “нале-
жить – не належить”, то слід переходити до більш
нечітких лінгвістичних оцінок. Для цього введемо
для функції належності деяке проміжне значення

( ) 5.0xA~ =µ , яке називається точкою переходуу [3].
Орієнтуючись на таку величину функції належності
можна робити висновок, що змінна x  скоріше на-
лежить певному терму лінгвістичної змінної, якщо

( ) 5.0xA~ >µ , і скоріше не належить йому, якщо

( ) 5.0xA~ <µ .
Особливо цікавими є ситуації оцінювання

знань, коли порушується питання щодо віднесення
конкретного знання, яке відповідає точці перетину
двох функцій належності, до одного з відповідних
сусідніх термів як у випадку, коли ця точка може мати
значення функцій належності і більше, і менше, і
дорівнювати величині 5.0 . Цей випадок є дуже важ-
ливим, тому що жодний тест, яким би великим за
обсягом і об’єктивним він не казався, не може
оцініть, скажімо, натхнення і задоволення, яке от-
римує, як сам учень чи студент під час відповіді, так
і викладач, чи, скажімо, впевненість відповіді. Отже,
дослідження точок перетину функцій належності
лінгвістичної змінної “РНД” є дуже важливою нау-
ково-практичною задачею.

Визначення значень функцій належності шка-
ли знань у загальному випадку ґрунтується на
імовірнісній інтерпретації цих функцій. Її зміст по-
лягає в тому, що різні люди можуть по різному оці-
нювати ступінь належності того чи іншого об’єкта,
явища, процесів до множини подібних об’єктів, чи
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явищ, процесів, що складають групу або клас таких
об’єктів. Більш того, та сама людина в залежності
від конкретних умов може привласнити різний
ступінь належності того самого об’єкта до тій самій

множині. Тому функцію )x(A~µ  розглядають як
імовірність того, що людина віднесе елемент уні-
версальної множини Xx ∈  до нечіткої підмножи-

ни A~  (множина всіх оцінок певної шкали) [2-10].

Отже, якщо A~  - деяке поняття природної

мови, то функція належності )x(A~µ  є імовірність

того, що людина використовує поняття A~  як назвуу
об’єкта (знання) x. Однак, незважаючи на обґрунто-
ваність імовірнісної інтерпретації, неможливо без-
посередньо використовувати в якості функції належ-
ності ані інтегральну функцію розподілу, ані
функцію щільності імовірності. Дійсно, інтеграль-
на функція розподілу F(x) випадкової змінної X виз-
начає імовірність того, що X < x

( ) ( ) ,xXPxF <=
що, за суттю, відрізняється від змісту функції на-
лежності.

Щільність розподілу (чи щільність імовір-
ності) f(x) характеризує середню імовірність того,

що величина X опиниться на відрізку ( ) ,xx,x ∆±

тобто, імовірність того, що xxXx ∆+<< . Та-
кий зміст щільності імовірності не суперечить імо-
вірнісному змісту функції належності. Проте одна з
властивостей f(x), яка полягає в тім, що

,1dx)x(f∫
∞

∞−

=

не відповідає властивостям функції належності
лінгвістичних змінних, тому що вона приймає зна-

чення в інтервалі [ ]1,0  й у загальному випадкуу

1dx)x(A~ >⋅∫
∞

∞−

µ

Така ситуація відображає принципове розход-
ження між теорією імовірності і теорією нечітких
множин, тому відомі методи побудови функцій на-
лежності нечітких множин є, за суттю, спробами
подолати розглянуте протиріччя. З одного боку, усі
вони використовують статистичні експертні оцінки,
що отримані в процесі досліджень. З іншого боку, -
жоден з них не передбачає безпосередньої побудо-
ви функції належності.

Розглянемо основні методи побудови функції
належності лінгвістичної змінної. Відома така про-
цедура опитування експертів [4,9,10,19], коли на
питання щодо належності елемента (знання) x до
множини лінгвістичної змінної – оцінки A~ , части-

на з них відповідає позитивно (n1), а частина – нега-
тивно (n2). Тоді

21

1
A~ nn

n)x(
+

=µ (4)

У роботах [4,10,20] використовується відо-
мий метод парних порівнянь [7,21-23], який був
найбільш добре та детально апробований у практиці
педагогічних вимірювань і оцінювань недисципліно-
ваної поведінки студентів [11,13-15]. Експерти по-
рівнюють об’єкти попарно і визначають таку оцінку
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2A~1A~

µµ
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µµ

, (5)

При цьому передбачається, що імовірність
однієї з відповідей зв’язана лінійно з різницею сту-
пенів належності.

У роботах [24,25] задача побудови функції

належності ( )xA~µ  розглядається для фіксованої
терм-множини “частота”. Експерти мають розбити

умовну область визначення терм-множини [ ]100,0
на інтервали, що відповідають кожному з набору
термів: “дуже часто”, “як правило, часто”, “приблиз-
но в половині випадків”, “рідко”, “іноді”, “дуже
рідко” і т.п.

Якщо число експертів, що віднесли точку

Ux ∈  до терму A~ , дорівнює )x(N A~ , а загаль-ль-

не число експертів, що віднесли точку Ux ∈  до
всіх термів ,  відповідає

)x(Nmax)x(N A~
max
A~ = , тоо

)x(Nmax
)x(N

)x(
A~

A~

A~ =µ , (6)

що аналогічно основному висновку робіт [5,9,19].
У роботах [26,27] запропоновані досить

складні для практичної реалізації нечіткі алгорит-

ми завдання відображення )x(A~µ  в діапазоні

[ ]1,0 , які нами розглядатись не будуть.
У роботах [10,20,28,29] використовується метод пар-
ного порівняння, результатом якого є матриця

n,1j,i,mM ij ==  з розмірністю nґn, де n

- число точок, у яких порівнюються значення

функцій належності. При цьому число ijm  показує,

у скількох разів, на думку експертів, )x( iA~µ
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більше )x( jA~µ . При цьому число питань до екс-
пертів складає не n2, а лише n(n-1)/2 тому що за виз-
наченням mij=1, і, крім того, mij = mji. Тоді значення

)x(,),x(),x( nA~2A~1A~ µµµ K  у точках

,,x,x 21 K nx  визначаються шляхом рішення за-
дачі

ФФM max
T ϑ=⋅ (7)

де Jmax  -максимальне власне число матриці M;
T - символ транспонування;
Ф = (Ф1, Ф2, …, Фr) - вектор довжиною n.

Оскільки 0mM ij >=  по побудові, тоо

рішення задачі (4) існує і є єдиним [9,10,29].
У роботах [9,10,19] на основі зазначеного

вище методу запропонована така процедура побу-
дови функції належності, що використовує діалого-
вий режим роботи експерта з ПЕОМ.

Експерту пропонують на вибір кілька стан-

дартних графіків )x(A~µ , а потім параметри обра-
ної функції і її вид уточнюються в діалозі з ПЕОМ.
Для кожного терму функція належності будується
на підставі рішення задачі (7) з наступним обчис-
ленням

,
Фmax

Ф)x(

nNі
і

і
A~

∈

=µ
(8)

звідкіля випливає, що ∑
=

=
n

1i
i 1Φ . Обчислення сту-

пенів приналежності згідно формули (8) на основі
рішення задачі (7) випливає з наступних міркувань
[4,10].

Нехай M0 - матриця, складена з відносин сту-
пенів належності

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )nA

nA

2A

nA

1A

nA

nA

2A

2A

2A

1A

2A

nA

1A

2A

1A

1A

1A

0

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

M

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

µ
µ

L

LLLLLLLLL

L

L

=
 (9)

Тоді  очевидно, що .nM T
0

T
00 ΦΦ ⋅=  А

оскільки M0 - ненегативна матриця рангу 1, то її
максимальне число Jmax = n, а вектор Ф0 , складений
з mА(x i) , - її  власний вектор.  Матриця М є
апроксимацією матриці M0 , що утворюється на
основі відповідей експертів. Тому вектор ступенів

належності Ф й обчислюється з виразу (7), а
величини mij приймають значення відповідно до
рекомендацій табл. 1 [4].

У розвиток викладеного, у роботах [5,7]
передбачається, що кожний з експертів здатний чи
графічно,  чи  аналітично задати функцію
належності. При цьому можуть бути реалізовані два
підходи.

Таблиця. 1.

Оцінки величин ijm
Значення ijm  Зміст оцінок mij 

1 2 
1 µА(xi) приблизно дорівнює µА(xj) 
3 µА(xi) небагато більше µА(xj) 
5 µА(xi) більше µА(xj) 
7 µА(xi) помітно більше µА(xj) 
9 µА(xi) набагато більше µА(xj) 

2, 4, 6, 8 Значення, проміжні за ступенем  
між тими, що перелічені 

 
1. З сімейства функцій належності, що

були подані для аналізу, експерт може вибрати
найбільш придатну, з його погляду, і вказати її
характерні точки або параметри.

У роботах [5,7] подані сімейства типових
функцій належності, що широко застосовуються на
практиці. Використовуючи ці функції можна побу-

дувати нечіткі відносини R~ . При цьому варто зам-

інити значення x  одномірної функції належності
відстанню між елементами упорядкованих пар, яка
виражається в прийнятій метриці.

Звичайно використовують метрику типу

2
2

2
1 xx +=ℵΓ , (10)

або

21mod xx −=ℵ , (11)

де x1 , x2 - характеристики елементів a1 ,
a2..

Наприклад, для функції належності на рис.

2 відношення R~  для характеристик x1 , x2 можна
трактувати так: “величини x1 і x2 приблизно рівні”

(тому що величини Γℵ  і modℵ  “малі”).
З окремих графічних прикладів випливає

(рис. 2), що належності нечіткого відношення “при-
близно рівні” записуються в такий спосіб:
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Рис. 2. Приклади типових функцій належності
судження “Величина х мала”.

або
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2. Експерт зображує функцію належ-
ності в зазначеному масштабі або дає її аналітич-
не вираження.

Якщо експертиза групова, то слід провести
агрегирування індивідуальних функції належності,
установивши їх усереднений тип і параметри.

У будь-якому випадку необхідно задатися
метрикою і критерієм погодженості індивідуальних
суджень. Відповідні методи детально розглянуті і
апробовані у процесах педагогічних досліджень
[13,21-23].

Як метрику можна використовувати суму
модулів або суму квадратів відхилень індивідуальних
функцій належності від шуканої. У якості критерію
використовується мінімум однієї з зазначених сум.

Формально розглянута задача зводиться до
такої задачі математичного програмування:

( )
( ) ( )

( ) ( )[ ]∑
=∈

ℵ
n

1i
ix~x

x,xmin:x µµµ
µµ

, (14)

де ℵ - метрика (або )x()x( iµµ − ,

або [ ]2
i )x()x( µµ − ;

{ })x(~µ - сімейство типів функцій належності;
n - кількість експертів.

Застосовується також метод рівноділення,
коли експерту послідовно пред’являють декілька пар
точок. При кожнім представленні експерт називає
точку, для якої µ  знаходиться посередині між зна-
ченнями функцій належності точок, що розглядають-
ся. Вважається можливим у діалоговому режимі бу-
дувати функцію належності для таких лінгвістичних
змінних, котрі мають нечислову базову перемінну.

Природними властивостями функції належ-

ності ( )xA~µ  є наявність одного максимуму і гладкі
фронти, що загасають до нуля. Використовуючи цю
її властивість, необхідно таким чином попередньо
обробити дані експертних опитувань, щоби зменши-
ти певні перекручування, що вносяться експеримен-

том. Тому спочатку з таблиці даних ijbB = , де

ijb  - частота (кількість) повторень думок експертів

щодо віднесення знання x  з визначеного j-го інтер-
валу до певної i-тої лінгвістичної змінної (нечіткого
терму), викидаються явно помилкові елементи. Од-
ним з критеріїв видалення є наявність декількох
нулів в рядку навколо цього елементу. Зразок побу-
дови B поданий у табл. 2.

Щоби одержати гладкі функції належності
необхідно використати спеціальну “матрицю підка-
зок” [9,31-33], елементи якої обчислюються так

,m,1j;bk
n

1i
ijj == ∑

=
(15)

Матриця підказок згідно (15) уявляє собою
строку

mj21 k,,k,,k,kK KK= (16)

Далі з матриці підказок вибирається макси-
мальний елемент

jjmax kmaxk = (17)

і всі елементи ijb  перетворюються за формулою

j

maxij
ij k

kb
C

⋅
= (18)

Якщо 0bij = , а 0b 1ij ≠−  і 0b 1ij ≠+ ,

то ijC  визначають з тривіального виразуу

2
CC

C 1ij1ij
ij

+− +
= (19)

Таким чином знаходяться елементи наступ-
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ної матриці ijCC = .

Для побудови функції належності ( )xA~µ
знаходяться максимальні елементи по строках таб-
лиці С

n,1i,CmaxC ijimaxi == (20)

і проводяться обчислення

( )
max

ij
ij C

C
x =µ (21)

По знайдених величинах ( )xijµ  будуються

та аналізуються функції належності iµ  кожногоо
терму прийнятої шкали оцінювання знань.

Висновки
1. Розглянутий та аналітично адаптований

для потреб педагогічних вимірювань і оцінювань
знань комплекс методів нечіткої математики, що
можуть бути застосовані для побудови функцій на-
лежності лінгвістичної змінної “Рівень навчальних
досягнень”.

2. Усі методи побудови функцій належ-
ності, з одного боку, використовують статистичні
експертні оцінки, що отримуються в процесі дослі-
джень. З іншого боку, - жоден з них не передбачає
безпосередньої побудови функції належності.

3.   Природними властивостями функції на-

лежності ( )xA~µ  має бути наявність одного макси-
муму і гладкі фронти, що загасають до нуля. Тому
обґрунтовано, що найбільш прийнятним є метод їх
побудови, що базується на використанні “матриці
підказок”.

4. Подані наукові результати є універсаль-
ними і можуть бути застосовані у теорії і практиці
вимірювань і оцінювань знань для побудови функцій
належності лінгвістичної змінної “РНД” тих, хто
навчається, у будь-якому закладі освіти, для будь-
якої навчальної дисципліни і будь-якої за розмірні-

стю шкали оцінювання.
5. Проведене розширення кола методів на-

укових досліджень процесів вимірювань та оціню-
вань знань та їх вдосконалення.

6. Подальші дослідження процесів вимірю-
вання і оцінювання знань тих, хто навчається, слід
проводити у таких напрямах:

- побудови реальних функцій належності
лінгвістичної змінної “РНД” для переходу з однієї
оціночної системи в іншу при універсальній 100-
бальній шкалі вимірювання знань;

- визначення форми, виду і головних тен-
денцій функцій належності лінгвістичної змінної
“РНД”;

- визначення нечіткої ентропії балів шкал
оцінювання знань для виявлення ступеня їх розріз-
нення викладачами.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В
СПОСІБ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ЯК ПЕВНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
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Анотація. В статті аналізується пошук та визначення
найбільш ефективних методів включення фізичної куль-
тури в спосіб життя молодших школярів.
Ключові слова: сім’я, навчальний заклад, співпраця з
батьками.
Аннотация. Филатова З.И., Гловацкая И.В. Внедрение
физической культуры в образ жизни младших школь-
ников как определенный организационный процесс. В
статье анализируется поиск и определение наиболее
эффективных методов внедрения физической культуры
в образ жизни младших школьников.
Ключевые слова: семья, образовательное учреждение,
сотрудничество с родителями.
Annotation. Filatova Z, Glovatska I. Introduction of physical
training in a way of life of younger schoolboys as the certain
organizational process. Investigation of the most effective
methods of physical training inculcation in younger
schoolchildren life is analyzed in this article.
Key words: family, educational establishment, cooperation
with parents.

Вступ.
Суб’єктом впровадження фізичної культу-

ри в спосіб життя молодших школярів є навчальний
заклад а також родина. У співпраці з батьками не
можна орієнтуватися лише на інтуїцію. Необхідно
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знати особливості сучасної родини, її ставлення до
школи і фізичного виховання. Школі потрібна інфор-
мація про родину для: [1-3]

1. Щоб з’ясувати її особливості та використо-
вувати можливість впливу на дитину.

2. Для залучення батьків до впровадження
фізичної культури в спосіб життя молодших шко-
лярів.

3. Для здійснення внутрішньошкільного мо-
ніторингу за допомогою родини, що дозволяє конт-
ролювати якість фізичного виховання у школі.

4. Для моделювання проведення інформацій-
но-просвітницької діяльності батьків, а також ство-
рення інформаційних матеріалів.

Для найбільш повноцінного впровадження
фізичної культури в спосіб життя молодших шко-
лярів необхідно знати соціально-демографічний
портрет родини.

А саме:
- склад сім’ї;
- прізвища, імена та по-батькові батька і
матері, їх вік;

- сферу занять батьків та інших членів ро-
дини (трудова зайнятість батьків, сфера
професійної діяльності та рівень кваліф-
ікації);

- матеріальна забезпеченість родини;
- культурний потенціал родини: ставлення
до фізичного виховання,  участь у
спортивних організаціях (спортивна жит-
тєдіяльність батьків), основні духовні
потреби родини, коло інтересів, хобі
членів родини;
Робота виконана у відповідності до плану

НДР Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є пошук та визначення

найбільш ефективних методів впровадження фізич-
ної культури в спосіб життя молодших школярів;
формування в свідомості учнів і батьків образу

фізичного виховання не як впливової атаки на
організм, а як необхідного аспекту життєдіяльності
людини. [4]

Успіх цієї справи цілковито залежить від
здійснення систематичного контролю, насамперед
з боку батьків.

Результати дослідження.
Які ”діагностичні“ методики можна ви-

користовувати для дослідження родини?
Перш за все зупинимось на принципах

відбору ”діагностичного“ інструментарію. Таких
принципів, на наш погляд, чотири:

1) гуманізм - отримана інформація в жодному
разі не повинна зашкодити тому, хто повідомив вам
дані про себе.

2) валідність – визначається тим, наскільки
вибраний метод дослідження відповідає поставленій
меті.

3) точність – відповідність результатів досл-
ідження рівню вимірюваної якості.

4) надійність – визначається тим, наскільки
результати вивчення стійкі при повторних вимірю-
ваннях.

Основними методами дослідження є:
• спостереження; • бесіда; • анкета; •тест;
• вивчення співпраці батьків-дітей, дітей-шко-
ли, школи-батьків.
Окрім спеціально організованого процесу

“діагнозування” необхідно враховувати природне,
опосередковане спостереження, яке здійснюється
вчителем фізичної культури в ході його спілкування
з батьками, наприклад, на батьківських зборах. [5-6]

Усі запропоновані методики можна предста-
вити у вигляді таблиці 1.

Роз’яснимо, як можна використовувати
деякі методи і методики.

Наприклад, створення “портрету” учня.
Вчителем фізичного виховання на основі аналізу
анкет, бесід, особових справ учнів для кожного кла-
су школи створюються особисті карти. В них відоб-
ражається наступне:

Таблиця  1.
Методика вивчення родини

Мета Інформація Методи і методики 
Вивчення родини Соціальна характеристика Анкети і тести для батьків. Твори та малюнки 

учнів („Моя спортивна родина”, „Мій вихідний 
у поході”) Твори батьків. Педагогічні 
консиліуми. Психолого-педагогічні 
консультації (бесіди).   

Внутрішньо-шкільний 
моніторинг 

Про задоволеність батьків якістю 
фізичного виховання 

Спостереження. Анкети для батьків. Методика 
незакінчених речень. Бесіди з батьками, 
інтерв’ю. Відкриті уроки для батьків з 
наступним обговоренням.  

Залучення батьків до 
співпраці зі школою 

Про інформаційні запити батьків, 
орієнтацію батьків в сфері 
фізичної культури, наявність їх 
вільного часу. 

Анкети для батьків. Бесіди з батьками. 
Дискусійні збори. Проведення „круглих столів” 
з батьками. 

Інформаційно-
просвітницька робота з 
батьками 

Про правову, психолого-
педагогічну компетентність 

Тестування батьків. Спостереження за всіма 
суб’єктами навчального процесу. Бесіди з 
батьками. Обговорення педагогічних ситуацій. 
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- наявність умов для домашньої роботи з
фізичного виховання.

- матеріальне становище родини (врахову-
ючи прожитковий мінімум – кошти, які витрачають-
ся на спортивний інвентар, заняття спортом, турис-
тичні походи та ін.)

В цілому дані методики дають змогу зібра-
ти всю необхідну інформацію про родину, необхід-
ну для співпраці школи з батьками. Адже зрозумі-
ло, що підготовка батьків до організації і проведення
культурно-оздоровчої і спортивної роботи школи та
сім’ї є одним з основних шляхів підвищення ефек-
тивності взаємодії школи і сім’ї у фізичному вихо-
ванні учнів.

Інформування батьків. Підвищення ефек-
тивності фізичного виховання в значній мірі зале-
жить від одностайності зусиль і єдності вимог до
учнів сім’ї та школи.

Успішність управлінської діяльності вчите-
ля фізичної культури з взаємодії з батьками безпо-
середньо залежить від його вміння працювати з
інформацією і здатністю створювати своєрідне
інформаційне поле школи. Інформаційне поле в за-
гальному сенсі створює умови для отримання, збе-
рігання, обробки і розповсюдження інформації про
всі напрямки діяльності школи в сфері фізичного
виховання. [7]

При створенні інформаційного поля школи,
орієнтованого на батьків, слід враховувати їх інфор-
маційні потреби. Інформованість батьків про
діяльність та структуру навчального закладу є од-
нією з умов успішної організації співпраці школи і
сім’ї. Взаємодія школи, батьків та вищих керівних
органів в системі освіти в загальному випадку може
бути представлена у вигляді схеми (рис. 1).

Тому в будь-якому навчальному закладі до-
цільно розробити варіанти інформування батьків про
діяльність школи в сфері фізичної культури, про
досягнення учнів та інше.

Інформація для батьків може бути розподі-
лена за різними ознаками:

- за часом: щоденна, щомісячна, семестро-
ва, річна;

- за функціями управління: аналітична, оц-
іночна, конструктивна, організаційна;

- за джерелом постачання: шкільна, позаш-
кільна.

- за цільовим призначенням: директивна,
ознайомча, рекомендативна.
В інформаційному полі школи можна виді-

лити декілька потоків інформації:
- інформування окремих батьків (наприклад,

інформація про проблеми конкретної дитини);
- інформування групи батьків;

Рис. 1. Взаємодія школи, батьків та вищих керівних органів в системі освіти.
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- інформування батьків як мешканців даної
країни, міста, районна і т.д.

Для визначення параметрів оптимально-
го інформаційного поля сучасного навчального
закладу необхідно відповісти на наступні запи-
тання.
1. Яким чином вивчити інформаційні потреби
батьків про діяльність школи в сфері фізичного
виховання?

2. Як найбільш повноцінно використати можли-
вості школи в організації інформування?

3. Які проблеми можуть виникнути в процесі
інформування?

4. Яку інформацію недоцільно доводити до відо-
ма батьків?

5. Які саме форми подачі інформації?
6. Які можливі помилки при інформуванні?

Вивчення інформаційних потреб батьків
можливе через систему педагогічного моніторингу,
тобто форму організації збору, зберігання, обробки
і розповсюдження інформації про діяльність на-
вчального закладу. Педагогічний моніторинг дозво-
ляє своєчасно корегувати роботу  і забезпечувати
батьків актуальною для них інформацією.

Для вчителя фізичної культури буде цікавим
дізнатися, якої саме інформації очікують від навчаль-
ного закладу батьки. Загальна інформація, необхід-
на для батьків, чиї діти навчаються в даному навчаль-
ному закладі, може включати різноманітні аспекти і
містити наступні пункти:
- нормативні документи, що регламентують
діяльність навчального закладу в сфері фізич-
ного виховання;

- нове в сучасному фізичному вихованні район-
на, міста, країни;

- відомості про типи існуючих в даній місцевості
спеціалізованих шкіл;

- відомості про шляхи і форми отримання додат-
кового навчання на базі школи та інших навчаль-
них закладів району, селища, села;

- відомості про саму школу – кружки, працюючі
сектори, клуби;

- про розклад консультацій;
- відомості про центри допомоги дітям, що опи-
нились в кризовій ситуації (травми, хвороби та
ін.);
Інформація для груп батьків може надава-

тися в різноманітних ситуаціях, наприклад, інфор-
мація для батьків дітей, які йдуть в похід, експеди-
цію, літній табір; дітей, які займаються в одному
класі). Це можуть бути рекомендації по організації
режиму дня, харчуванню дітей, програми кружків і
секцій, перелік необхідних речей.

Інформація для окремих батьків надається
під час індивідуальних консультацій з вчителями
фізичної культури і представниками служби супро-
воду дитини (психологами, медсестрою). Важливо
пам’ятати, що будь-яка інформація подібного харак-
теру повинна бути строго конфеденційною.

 Запропонований перелік є відкритим, кож-

ний навчальний заклад самостійно визначає, якою
інформацією його слід доповнити і в яких формах
донести її до батьків. [8]

Форми залучення батьків до процесу
впровадження фізичної культури в спосіб життя
молодших школярів. Цільова комплексна програ-
ма „Фізичне виховання – здоров’я нації”, Державна
національна програма „Освіта” (Україна ХХІ сто-
ліття) передбачають реформування фізичного вихо-
вання населення, висувають завдання сприяти фізич-
ному, психічному здоров’ю молоді.

Для того, щоб дитячий організм нормально
розвивався, рухова активність повинна становити не
менше 12-16 годин на тиждень. Тож, досягти яки-
хось значних показників у рамках двох уроків на
тиждень фізичної культури неможливо.

Тому батьки зобов’язані взяти на себе роль
організаторів домашніх занять.

В сім’ї дуже важливо створити таку атмос-
феру, щоб просто було неможливо не займатися
фізичною культурою. Звісно, така атмосфера зале-
жить не лише від гарного оснащення інвентарем для
занять фізичною культурою, але й від поведінки
батьків, адже фізичне виховання дитини передбачає
високий рівень терпіння і поваги до дитини. Моти-
вом до свідомого і систематичного виконання фізич-
них вправ є похвала за старанність та ініціативу в
роботі.

Починати займатися з дитиною фізичними
вправами треба з перших днів її життя. Адже саме в
сім’ї, в якій батьки є активними учасниками проце-
су фізичного виховання, діти, дотримуючись чітко-
го ритму життя, зростають здоровими, правильно і
красиво ходять, швидко бігають, високо і далеко
стрибають, добре підтягуються на перекладині, пла-
вають, їздять на велосипеді і грають в різні ігри.

Наслідуючи батьків, дитина відповідально
ставитиметься до свого здоров’я, зростатиме осві-
ченою і всебічно розвиненою.

Батьки повинні зробити так, щоб дитина
свідомо, з цікавістю спостерігала за своїм зростом,
масою тіла та окружністю грудей. Треба пояснюва-
ти їй, що ці показники з року в рік збільшуються,
що за ними оцінюють рівень фізичного розвитку.
Вони свідчать про те, як розвивається дитина – доб-
ре чи недостатньо.

Багато фахівців наголошують на розвитку
дитячого туризму. Основним призначенням якого
вони вважають оздоровлення та наближення дітей
до природи, поєднання та зближення інтересів шко-
ли та сім’ї. Співпраця вчителів фізичного вихован-
ня та батьків може бути плідною лише за умови
інформованості обох сторін, стосовно не тільки
рівня загальної фізичної підготовки дитини, а її здо-
ров’я. Якщо ж за якихось причин подібної єдності
не буде, то наслідки можуть бути неприємними і в
результаті постраждає дитина.

Висновки.
Успіх впровадження фізичної культури в

спосіб життя молодших школярів повністю залежить
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від здійснення систематичного контролю, перш за
все, з боку батьків, їх допомоги і власного прикла-
ду. Батьки зобов’язані організовувати домашні за-
няття та створити в родині таку атмосферу, щоб для
дітей було б просто неможливим не займатися фізич-
ною культурою. Для цього потрібні значні знання,
які можна отримати, вивчаючи науково-популярну
та спеціальну літературу, користуватися порадами
шкільного вчителя фізичної культури та лікаря.
Отже, потрібно наголосити на тому, що величезна
роль у справі зміцнення здоров’я дитини, загарту-
вання її організму належить батькам, їх батьківсь-
кому авторитету та особистому прикладу.

Мета подальшого дослідження. Створен-
ня методик спрямованих на виявлення мотивів за-
нять фізичною культурою у дітей та методики з го-
товим  переліком мотивів , модифікованої під
тематику фізичного виховання.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЕМОЦІЙНОЇ
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Ігор Хейлік

Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту

Анотація. У статті розкриті особливості прояву різних
емоційних станів, які виникають у змагальному процесі
й безпосередньо під час змагань, а також механізми са-
морегуляції цих станів. Використання розробленого
комплексу прийомів психорегуляції дозволяє формува-
ти стан психологічної готовності до конкретного зма-
гання, підвищити ефективність змагальної діяльності
тенісистів.
Ключові слова: теніс, підготовка, спортсмен, психо-
логія.
Аннотация. Хейлик И. Особенности проявления эмо-
циональной напряженности теннисистов в соревнова-
тельном мезоцикле подготовки. В статье раскрыты осо-
бенности проявления различных эмоциональных
состояний, которые возникают в соревновательном про-
цессе и непосредственно во время соревнований, а так-
же механизмы саморегуляции этих состояний. Исполь-
зование разработанного комплекса  приемов
психорегуляции позволяет формировать состояние пси-
хологической готовности к конкретному соревнованию,
повысить эффективность соревновательной деятельно-
сти теннисистов.

Ключевые слова: теннис, подготовка, спортсмен, пси-
хология.
Annotation. Heylik I. Features of display of emotional
intensity of tennis players in competitive mezocycle of
preparation. In the article are represented aspects of
purposive psychological preparation of tennis-players bases
at the heart of which are psychological features and habits
of the sportsman personality which are stable and thus are
personally important for optimization of their emulative
activity.
Key words: tennis, preparation, sportsman, psychology.

Вступ.
Протягом останнього часу значущість вис-

тупів спортсменів на міжнародних змаганнях на-
стільки зросла, що результати цих змагань хвилюють
мільйони людей. Виграш – це не тільки радість пере-
моги самого спортсмена, але й свято його країни;
програш – це не тільки гіркота поразки для спорт-
смена, але й у деяких країнах програш переживаєть-
ся як національна трагедія. Все це настільки загост-
рює обставини проведення змагань, створює таку
напружену психологічну атмосферу, що потребує від
спортсмена прояву високої психологічної стійкості,
зібраності, самовладання, здібності змагатися трива-
лий час при виключному напруженні сил.

Тому все частіше фахівці в галузі спорту
вищих досягнень [2, 4, 5, 8, 9] переконуються в тому,
що психологічні чинники відіграють першорядну
роль у вдалому виступі спортсмена.

Відомо, що вплив психічного навантажен-
ня на організм спортсмена в змагальному періоді
підготовки зростає порівняно з підготовчими періо-
дами. Така закономірність обумовлена, перш за все,
особливостями змагань, їх значенням в спортивній
діяльності ,  оцінкою змагальних досягнень у
ціннісних орієнтаціях кваліфікованих спортсменів
та деякими іншими факторами спеціально-методич-
ного та особистісного характеру.

Але більшість досліджень, спрямованих на
підвищення ефективності діяльності тенісистів в
змагальному періоді, обмежується розробкою зав-
дань вдосконалення фізичної та техніко-тактичної
сторін підготовки [1, 4, 10] Таке співвідношення
сприяє дефіциту наукових експериментальних даних
про закономірності пристосувальної функції емоцій,
розробки практичних рекомендацій з керування по-
ведінкою спортсменів за умов тренувальної та зма-
гальної діяльності.

Аналіз спеціальної літератури [2, 3, 5, 7, 8]
підтверджує недостатню увагу фахівців щодо мето-
диці підготовки до емоціогенних факторів ефектив-
ності змагальної діяльності таких, як особливості
післядії вираженої емоційної напруженості на фор-
мування стану готовності спортсмена; результат
змагань та його відображення крізь механізми емо-
ційного регулювання на різних рівнях організму;
вибір засобів та методів регуляції поведінки та ста-
ну в залежності від сили виразу, специфічності емо-
ційного стану.

Інтерес вчених і практиків до проблеми емо-
ційних станів, як індикаторів адаптованості до на-
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вчально-тренувального процесу і готовності досяг-
ти максимального спортивного результату з їх по-
дальшою психорегуляцією найбільш виразився в
дослідженнях, які проводилися у спортивній гімна-
стиці, боксі, спортивних іграх (баскетболі, на-
стільному тенісі ) [2, 3, 5,8, 9].

В тенісі, на жаль, емоційні психічні стани в
повній мірі не досліджувалися. Окремі роботи при-
свячувалися тому чи іншому емоційному прояву тен-
ісистів в змагальній діяльності, але ці дослідження
виступали як підтвердження відповідного рівня спец-
іальної підготовленості спортсмена [4, 6, 7, 10 ].

Для кожного виду діяльності існує свій оп-
тимальний рівень емоційної напруженості, при яко-
му ця діяльність протікає найбільш успішно та
ефективно. Але прояв емоційних станів, які забез-
печують психологічну готовність кваліфікованих
тенісистів до змагань, детерміновано рядом фак-
торів: особливостями змагальної діяльності; спец-
іальною підготовленістю до конкретних змагань;
особистісною і громадською значущістю для грав-
ця того чи іншого спортивного досягнення; само-
оцінкою спортсменом власної підготовленості; ва-
гомістю поставлених завдань; власним досвідом
щодо формування стану психологічної готовності;
станом здоров’я спортсмена; емоційним станом;
індивідуальними особливостями особистості
спортсмена та особливостями протікання його пси-
хічних і фізіологічних процесів і деякі інші.

Надійність змагальної діяльності передба-
чає високий рівень розвитку стану психологічної
готовності спортсменів до великих тренувальних і
змагальних навантажень і значущість її емоційних
компонентів відіграє вирішальну роль в умовах
рівності суперників за всіма іншими показниками
спеціальної підготовленості.

У змагальному періоді підготовки спорт-
сменів можна виділити два рівня емоційної напру-
женості: потенційний та актуальний.

Потенційний рівень має більш стійкий ха-
рактер, виникає задовго до значущої змагальної
діяльності, опосередковується довгостроковими
цілями. Системоутворюючими мотивами тут є про-
цесуальні мотиви, які підтримують потрібний тре-
нувальний рівень працездатності, сприяючи форму-
ванню довгострокової адаптації  до фізичних
навантажень.

Актуальний рівень емоційної напруженості
виникає ближче до змагань, має більш яскравий ха-
рактер домінуючої мотивації досягнення, опосеред-
ковується найближчими цілями, більш адекватною
оцінкою своїх можливостей.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Дніпропетровського державного інституту
фізичної культури та спорту.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи є дослідження особ-

ливостей прояву актуальної емоційної напруже-
ності спортсменів протягом змагального мезоцик-
лу підготовки.

Відповідно до завдань дослідження особ-
ливостей прояву емоційно-особистісної сфери те-
нісистів груп спортивного вдосконалення дослід-
жувалися на групах спортсменів 16-17 років з
високою надійністю та успішністю змагальної
діяльності (група 1), та ненадійною, менш успіш-
ною змагальною діяльністю (група 2). В кожній
групі було по 14 гравців.

 До групи 1 було віднесено спортсменів, які
стабільно показують високі результати (для свого
віку), виграють престижні турніри і матчі, займають
місця з першого по восьме на крупних внутрішніх
та міжнародних змаганнях протягом сезону; до гру-
пи 2 віднесено спортсменів з менш успішною зма-
гальною діяльністю, у яких вищевказані показники
нижче зазначених критеріїв.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і
узагальнення даних спеціальної літератури та досв-
іду передової практики; педагогічні спостереження
у процесі тренувальної та змагальної діяльності ква-
ліфікованих тенісистів; педагогічний експеримент (з
застосуванням спортивно-педагогічних і психолог-
ічних методів); методи математичної статистики (ко-
реляційний аналіз, метод середніх величин).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Аналіз результатів педагогічного тестуван-
ня рівня спеціальної фізичної підготовленості дос-
ліджуваних гравців показує на відсутність статис-
тично значущих відмінностей поміж показниками
гравців групи 1 та гравців групи 2, що дозволяє зро-
бити висновок про приблизно однакову фізичну
підготовленість спортсменів (табл.1).

Ігрову майстерність тенісистів аналізували
за допомогою спеціальних тестів: виконання подачі
м’яча на точність, удари в ціль з середньої дистанції,
удари в ціль з льоту з короткої дистанції, набивання
ракеткою м’яча з закритими очима, набивання м’я-
ча ребром ракетки [10]. Вивчення показників дос-
товірності відмінностей поміж параметрами ігрової
майстерності обох груп спортсменів дозволяє кон-
статувати, що гравці групи 1 значно перевищують
по рівню майстерності гравців групи 2. З восьми дос-
ліджених параметрів з п’яти ми помічаємо дос-
товірні розбіжності на користь спортсменів групи
1. Так, виконання подачі м’яча на точність у гравців
групи1 : лівий сектор, зона Б достовірність розбі-
жностей р < 0,05; правий сектор, зона Б – р<0,05;
удари в ціль з середньої дистанцій та удари в ціль з
льоту з короткої дистанції – р<0,01. У гравців групи
2 з восьми досліджених параметрів тільки з трьох
помічаємо достовірні розбіжності: виконання подачі
м’яча на точність: правий сектор, зона Б – р<0,05;
удари в ціль з льоту з короткої дистанції – р <0,05 та
„набивання” ракеткою м’яча з закритими очима –
р<0,01 (табл.2).

Надійність змагальної діяльності аналізува-
лася за даними розрахункових показників: підрахо-
вувалася кількість атакуючих, контратакуючих, про-
міжних і захисних дій та помилок. Далі по формулам
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розраховувалися три коефіцієнти, що кількісно ха-
рактеризують ігрову діяльність: коефіцієнт актив-
ності (КА), коефіцієнт надійності (КН), коефіцієнт
ефективності (КЕ) (табл.3.).

Так, коефіцієнт активності тенісистів має
схожість по динаміці з рівнем спеціальної фізич-
ної підготовленості. Це має своє пояснення тому,
що активність в грі залежить не стільки від стилю
і майстерності гравця, скільки від його спеціаль-
ної працездатності. По показнику коефіцієнта ак-
тивності поміж гравцями групи 1 і групи 2 розбіж-
ності відсутні.

Аналіз коефіцієнта надійності та коефіціє-
нта ефективності, які більш залежать від рівня май-
стерності, ніж коефіцієнт активності, показав, що
коефіцієнт надійності вищий у спортсменів групи 1
( 0,87-0,22); на статистично достовірно гіршому
рівні – у тенісистів групи 2 (0,64-0,33).

Аналогічно співвідносяться і коефіцієнти
ефективності змагальної діяльності : у гравців гру-
пи 1 цей показник вищий (0,56-0,19), у гравців гру-
пи 2 він на статистично достовірно гіршому рівні
(0,39-0,26).

 Далі, відповідно до мети дослідження особ-
ливостей прояву основних психологічних чинників
на ефективність змагальної діяльності тенісистів,
аналізувалася емоційно-особистісна сфера кваліфі-

кованих гравців групи 1 та групи 2. Так, за результа-
тами нашого дослідження зроблено графік вирази-
стості особистісних факторів за 16 PF- тестом Кет-
телла ( форма С) (Рис.1). Найбільший ступінь роз-
витку в цілому в групах мають: кмітливість (В), емо-
ційна стійкість (С), виражена сила Я (G), самоконт-
роль (Q3). Спортсмени групи 1 та  групи 2
відрізняються за факторами: товариськість (А) –
гравці групи 1 мають середню оцінку 4 стени, а
гравці групи 2 – 7,2 стенів, тобто тенісисти групи 1
більш замкнені; тривожність (О) – спортсмени гру-
пи 1 мають 5 стенів, спортсмени групи 2 – 8, 3 стенів,
тобто представники групи 2 мають більш високу
тривожність; самоконтроль (Q3) – більш розвину-
тий у тенісистів групи 1 – 9 стенів, у гравців групи 2
– 4,4 стенів; домінантність (F2) більш виражена в
групі 2 – 8 стенів, в групі 1 – 5 стенів. Достовірність
розбіжностей за середніми показниками, що вказані
вище, достовірні на рівні р<0,05.

Отримані результати дозволяють стверджу-
вати про наявність розбіжностей за особистісними
якостями у двох вищевказаних груп тенісистів.

У межах дослідження рівень емоційної на-
пруженості аналізувався на основі результатів коль-
орового тесту Люшера, метода оцінки потреби в
досягненнях, опитувальника САН та методики
Спілбергера-Ханіна диференційовано для двох груп

 Групи 
 гравців 

Достовірність 
розбіжностей 
 

 Виконання 
 Лівий 
 сектор  
 зона А  

 подачі 
 Лівий 
 сектор 
 зона Б 

 М’яча на 
 правий  
 сектор  
 зона А  

 точність 
 правий 
 сектор 
 зона Б 

Удари в ціль  
з середньої 
Дистанції 

Удари в ціль  
з льоту 
з короткої 
 дистанції 

„Набивання” 
ракеткою  
м’яча з 
закритими  
очима 

„Набивання” 
 м’яча 
 ребром 
 ракетки  

 
 
 Група 1. 

  
 t 
 
 p< 
 

  
 0,68 
 

  
 2,25 
  
 0,05  

  
 3,24 
  
 0,01 

  
 5,71 
  
 0,01 

  
 2,96 
  
 0,01 

  
 4,10 
  
 0,01 

 
 1,0 

 
 0,24 

 
 
 Група 2. 
 

 
 t 
 
 p< 

 
 1,90 

 
 0,23 

 
 0,24 

 
 2,35 
 
 0,05 

 
 1,40 

 
 2,42 
 
 0,05 

 
 3,18 
 
 0,01 
 

 
 0,23 

 

Таблиця 1
Показники рівня спеціальної фізичної підготовленості тенісистів групи 1 і групи 2

Г р у п а 1 Г р у п а 2  
п/п 

 
Вид спортивно-педагогічного тесту 
 

 x  G  M  V%   x  G  M  V% 
 
 t 

 
 P< 

 1. 
 

 
 Біг 4х10 м, с 

 
 9,6 

 
 0,23 

 
 0,05 

 
 2,5 

 
 9,7 

 
 0,13 

 
 0,09 

 
 3,2 

 
 - 

 
 - 

 
2. 
 

 
 Біг 6 м, с 

 
 1,88 

 
 0,22 

 
 0,04 

 
 11,7 

 
 2,01 

 
 0,19 

 
 0,05 

 
 9,5 

 
 2,03 

 
 0,05 

 
3. 
 

 
 Стрибок у довжину з місця, м 

 
 2,56 

 
 0,3 

 
 0,06 

 
 11,6 

 
 2,54 

 
 0,22 

 
 0,06 

 
 8,8 

 
 - 

 
 - 

 
4. 
 

 
Метання набивного м’яча на  
дальність 

 
 37,6 

 
 3,91 

 
 0,78 

 
 10,3 

 
 34,4 

 
 3,69 

 
 1,01 

 
 10,0 

 
 - 

 
 - 

 
5. 
 

 
„Віяло” (коефіцієнт спеціальної  
витривалості КСВ <1) 

 
156,5 

 
 46,8 

 
 9,36 

 
 29,9 

 
 161,7 

 
 34,4 

 
 9,61 

 
 22,7 

 
 - 

 
 - 

 

 Таблиця 2.
Достовірність відмінностей (по t-критерію Ст’юдента) поміж показниками ігрової майстерності тені-

систів групи 1 і групи 2
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спортсменів (табл..4).
Отримані результати двох груп дозволяють

визначити кількісну різницю в суб’єктивних показ-
никах емоційної напруженості, особливо перед
відповідальними іграми. Так, показники самопочут-
тя, активності перед змаганнями вище у тенісистів
групи 1 ( 6,1 ± 0,5 та 6,0 ± 0,8 відповідно). Сумарне
відхилення (СВ) за тестом Люшера та показник си-
туативної тривожності за методикою Спілбергера-

Ханіна, мають більше значення перед змаганнями
спортсмени групи 2 (15,9 ± 1,2 та 41,9 відповідно).
Показник Шипоша (вегетативний коефіцієнт (Кв))-
вище в групі 1 (1,3 ± 0,8 ), що вказує на спрямо-
ваність на витрачання енергії; в групі 1 після зма-
гання менше значення вегетативного коефіцієнту (
0,9 ± 0,4) вказує на спрямованість на накопичуван-
ня енергії.

Дані, отримані за допомогою методики по-

 Г р у п а 1  Г р у п а 2  
п/п 

 
Показник змагальної діяльності 
 

 x  G  M  V%   X  G  m  V% 
 
 t 

 
 P 

 
1. 
 

 
Коефіцієнт активності ігрових дій 
 (КА) 

 
 0,59 

 
 0,29 

 
 0,06 

 
 49,1 

 
 0,52 

 
 0,12 

 
 0,03 

 
 23,1 

 
 1,04 

 
>0,05 

 
2. 
 

 
Коефіцієнт надійності ігрових дій 
 (КН) 

 
 0,87 

 
 0,22 

 
 0,06 

 
 25,3 

 
 0,64 

 
 0,33 

 
 0,06 

 
 51,6 

 
 2,5 

 
<0,01 

 
3. 
 

 
Коефіцієнт ефективності ігрових дій 
 (КЕ) 

 
 0,56 

 
 0,19 

 
 0,05 

 
 33,9 

 
 0,39 

 
 0,26 

 
 0,05 

 
 66,7 

 
 2,31 

 
<0,05 

 

Рис. 1. Середні значення особистісних факторів гравців: ________ група 1; ———— група 2.
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Таблиця 3.
Показники змагальної діяльності гравців групи 1 і групи 2

Таблиця 4.
Середні показники емоційної напруженості перед змаганнями та після змагань в групі 1 і групі 2

 Групи 
гравців  

 С 
 

 А  Н  Сумарне  
 Відхилення 

 Вегетативний 
 коефіцієнт 

 Потреба в 
 досягненні 

 Особистісна 
 тривожність 

 Ситуативна 
 тривожність 
 

Група 1 
 перед 
змаганням 

 
6,1 ± 0,5 

 
6 ± 0,8 

 
5,1± 0,3 

 
 11,2 ± 1, 5  

 
 1,3 ± 0,8  

 
 16,8 

 
 40,3 

 
 37,3 
 

Група 2 
 перед 
змаганням 

 
5,3 ± 0,3 

 
4,7 ± 0,2 

 
5,2 ± 0,4 

 
 15,9 ± 1,2 

 
 0,7 ± 0,6 

 
 15,7 

 
 40,1 

 
 41,9 
 

Група 1 
 після 
змагання 

 
5,0 ± 0,7 

 
5,7 ± 0,6 

 
5,7 ± 0,6  

 
 13,7 ± 1,1 

 
 0,9 ± 0,4 

 
 15,6 

 
 42,1 

 
 38,1 
 

Група 2 
 після 
змагання 

 
4,5 ± 0,7 

 
4,4 ± 0,7 

 
3,9 ± 0,5 

 
 12,7 ± 0,9 

 
 0,9 ± 0,2 

 
 17,2 

 
 43,4 

 
 39,6 
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треби в досягненні, вищі в групі 1 (16,8) і вказують,
що гравці цієї групи мають високий рівень особис-
тісної спрямованості на виграш і що цей показник
стійко домінує. На нашу думку, потреба в досягненні
пов’язана з рівнем притязань та підтримує процес
формування цілеспрямованості, а також полягає в
основі наполегливості, як вольової якості, що необ-
хідна спортсмену при подоланні перешкод.

У динаміці показників після проведення зма-
гань спостерігаються розбіжності між групами 1 і 2
в суб’єктивних проявах стану емоційної напруже-
ності. Так, у гравців групи 2 помічаються більші
змінні в суб’єктивній оцінці самопочуття та настрою.
Статистична достовірність у різниці показників ак-
тивності на рівні р < 0,05 помічена у гравців групи 1.

Показники емоційної напруженості після
змагання за даними суб’єктивного тесту Люшера,
достовірно змінюються (р<0,05) в бік підвищення
сумарного відхилення від „АТ-норми” ( 13,7 ± 1,1)
та зниження вегетативного коефіцієнту у спорт-
сменів групи 1 ( 0,9 ± 0,4) , що свідчить про процес
компенсації витрат на змагальну діяльність; можна
говорити також, що відбувається умовне погіршен-
ня стану, з якого починається відновлення організ-
му. Такий стиль саморегуляції змагальної діяльності
є більш ефективним.

 У спортсменів групи 2 сумарне відхилення
за тестом Люшера знижується ( 12,7± 0,9 ), тобто
покращується стан. Показник вегетативного коефі-
цієнту також змінюється в бік покращення за раху-
нок продовження перебування гравців даної групи
в змагальному стані в період після завершення ігор
(0,9 ± 0,2 ). А перед змаганнями значення вегета-
тивного коефіцієнту в групі 2 (0,7 ± 0,6 ) вказує на
спрямованість на збереження енергії. Такий стиль
регуляції змагальної діяльності є менш ефективним.

Висновки.
1. Аналіз даних спеціальної літератури показує, що
ряд дослідників підкреслюють значущість емоцій-
них компонентів психологічної готовності, а також
емоційних станів, що виникають у змагальній діяль-
ності та обумовлюють виникнення емоційної напру-
женості тому, що це дозволяє більш диференційо-
вано простежувати та  керувати вплив  таких
особистісних регуляторів діяльності, як потреби,
мотиви, відношення, цілі, самооцінка.

Аналіз спеціальної літератури підтверджує
недостатню увагу фахівців щодо методиці підготов-
ки до емоціогенних факторів ефективності змагаль-
ної діяльності таких, як особливості післядії вира-
женої емоційної напруженості на формування стану
готовності спортсмена; результат змагань та його
відображення крізь механізми емоційного регулю-
вання на різних рівнях організму; вибір засобів та
методів регуляції поведінки та стану в залежності
від сили виразу, специфічності емоційного стану.
2. Результати дослідження особливостей прояву емо-
ційної напруженості кваліфікованих тенісистів в
змагальному мезоциклі підготовки показали, що
спортсмени з успішною змагальною діяльністю ма-

ють високий рівень особистісної спрямованості на
виграш і цей показник у низ стійко домінує; спорт-
сменам з менш успішною змагальною діяльністю
притаманні високий рівень як особистісної, так і
ситуативної, тривожності, неадекватний самоконт-
роль своєї діяльності. З наближенням особистісно
значущих змагань актуальний рівень емоційної на-
пруженості стає виразнішим за власною ситуативн-
істю, інтенсивністю, довготривалістю проявів, ре-
активністю.
3. Особливості впливу емоційної напруженості виз-
начаються структурною побудовою процесу підго-
товки спортсменів. В структурі процесу підготовки
кваліфікованих тенісистів такими є передзмагаль-
ний та змагальний мезоцикли змагального періоду,
а в їх структурі особливу увагу слід звернути на
підвідний, змагальний та відновлювальний мікро-
цикли підготовки, де актуальний рівень емоційної
напруженості має індивідуальну динаміку виразис-
тості змін психологічних функцій.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем прояву
емоційної напруженості тенісистів в змагальному
мезоциклі підготовки.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У
ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ

ЗАНЯТИЯХ ГАНДБОЛОМ
Цыганок А.

Запорожский национальный университет

Аннотация. Проведено обследование девочек школьного
возраста (10-16 лет) экспериментальной (систематичес-
ки занимаются гандболом) и контрольной (не занима-
ются спортом) групп. Получены результаты, позволив-
шие констатировать, что адаптация системы внешнего
дыхания девочек-спортсменок происходит за счет уве-
личения ее резервных возможностей и сопровождается
их переходом исключительно в более благоприятные
функциональные классы по уровню функционального
состояния дыхательной системы. Применение в иссле-
довании компьютерной программы экспресс-диагнос-
тики функционального состояния организма («ШВСМ»)
позволило констатировать высокую степень ее репре-
зентативности.
Ключевые слова: функциональное состояние, система
внешнего дыхания, адаптация, физические нагрузки,
девочки, школьный возраст.
Анотація. Циганок О.В. Вивчення динаміки функціо-
нального стану системи зовнішнього дихання у дівча-
ток шкільного віку при заняттях гандболом. Проведено
обстеження дівчат шкільного віку (10-16 років) експе-
риментальної (систематично займаються гандболом) і
контрольної (не займаються спортом) груп. Отримані
результаті, які дозволяють констатувати, що адаптація
системи зовнішнього дихання дівчат-спортсменок про-
ходить за рахунок збільшення її резервних можливос-
тей і супроводжується їх переходом виключно в більш
сприятливі функціональні класи по рівню функціональ-
ного стану дихальної системи. Використання в дослід-
женні комп’ютерної програми експрес-діагностики фун-
кціонального стану організму («ШВСМ») дозволило
констатувати високий ступінь її репрезентативності.
Ключові слова: функціональний стан, система зовніш-
нього дихання, адаптація, фізичні навантаження, дівча-
та, шкільний вік, гандбол.
Annotation. Tsyganok A.V. Study of dynamics of the
functional being of the system of the external breathing at
the girlies of school age at employments by a handball. The
inspection of schoolgirls (10-16 years) of experimental
(systematic are engaged in handball) and control (do not
go in for sports) groups is conducted. Get results permit
state that adaptation of the external breathing system of
girls-sportsmen goes on the way of increase of its reserve
possibilities and is accompanied by their  transition
exceptionally in more favorable functional classes on the
level of the respiratory system’s functional state. Application
in research of the computer program of express-diagnostics
of the functional state of organism («SHVSM») allowed to
establish the high degree of its representation.
Keywords: functional state, system of the external breathing,
adaptation, physical loadings girls, school age.

Введение.
Физические нагрузки различной направлен-

ности, в частности, в спортивных играх, предъявля-
ют повышенные требования к уровню функциони-
рования практически всех физиологических систем
организма. Только в этом случае возможно обеспе-
чение его оптимального адаптивного ответа на дей-
ствие факторов внешней среды, к которым относится
и мышечная работа разной мощности и интенсив-

ности. Известно, что системе внешнего дыхания в
этом процессе отводится достаточно важная роль.
Исследованиями целого ряда авторов подробно изу-
чены особенности динамики функционального со-
стояния дыхательной системы лиц различного пола
и возраста под влиянием систематических занятий
разнообразными видами спортивной деятельности.
Вместе с тем, анализ литературных источников по
указанной проблеме позволил констатировать недо-
статочное количество данных в отношении юных
спортсменов-гандболистов, а также необходимость
разработки в этом отношении новых методических
подходов к оперативному определению функцио-
нального состояния ведущих физиологических си-
стем развивающегося организма, в том числе, и ап-
парата внешнего дыхания [1-5].

Актуальность и высокая практическая зна-
чимость данной проблемы послужили предпосыл-
ками для проведения настоящего исследования.

Данная работа выполнена в рамках госбюд-
жетной темы 01-04/23 „ Изучение адаптивных воз-
можностей организма спортсменов на разных эта-
пах учебно-тренировочного процесса” Запорожско-
го национального университета.

Материал и методы.
В рамках эксперимента нами было прове-

дено изучение особенностей функционального со-
стояния системы внешнего дыхания 123 девочек в
возрасте от 10 до 16 лет, систематически занимаю-
щихся гандболом (экспериментальная группа) и 100
девочек этого же возраста,  не занимающихся
спортом (контрольная группа) с помощью компью-
терной программы «ШВСМ-интеграл» (авторы –
д.м.н., профессор Шаповалова В.А., д.б.н., профес-
сор Маликов Н.В., к.п.н., доцент Сватьев А.В.) [6].

Для получения первичных данных, необхо-
димых для дальнейшей компьютерной обработки по
программе «ШВСМ-интеграл», у испытуемых в со-
стоянии относительного покоя регистрировались
традиционные показатели системы внешнего дыха-
ния: жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл), время
задержки дыхания на вдохе (Твд, с) и выдохе (Твыд,
с), а также основные морфологические параметры
(длина – ДТ, см и масса тела – МТ, кг).

После ввода перечисленных показателей в
активное окно программы «ШВСМ-интеграл» про-
изводится автоматический расчет наиболее традици-
онных интегральных параметров системы внешнего
дыхания - величины индекса Скибинского (ИС, аб-
солютные единицы), индекса гипоксии (ИГ, а.е.) и
общего уровня функционального состояния системы
внешнего дыхания (УФСвд, а.е.) и на основе их ана-
лиза с учетом пола, возраста, уровня тренированнос-
ти, спортивной квалификации и специализации де-
лается общий вывод о функциональном состоянии
данной системы в соответствии со следующими фун-
кциональными классами: «низкий», «ниже среднего»,
«средний», «выше среднего» и «высокий».

Все полученные в ходе исследования экс-
периментальные данные были обработаны стандар-
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тными методами математической статистики.
Результаты исследования.
В отличие от многих аналогичных исследо-

ваний в нашей работе мы попытались проанализи-
ровать не характер межгрупповых соотношений по
абсолютным величинам изученных показателей си-
стемы внешнего дыхания обследованных девочек,
а особенности и темпы прироста дыхательных па-
раметров у школьниц контрольной и эксперимен-
тальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16
лет. В таблице 1 и на рисунке 1 представлены ре-
зультаты данного исследования.

Таблица 1
Величины относительного прироста основных
показателей системы внешнего дыхания у девочек
контрольной и экспериментальной групп в возрас-
тном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям
данных показателей, зарегистрированным среди

школьниц 10 лет).

Показатели Экспериментальная  группа 
Контрольная  
группа 

ЖЕЛ 37,59±1,96 27,76±1,19*** 

Твд 38,07±2,45 -6,82±1,27*** 

Твыд 29,03±2,39 -15,82±1,84*** 

ИС 46,25±2,08 23,79±1,11*** 

ИГ 43,16±2,48 -9,18±1,53*** 

УФСвд 14,00±4,23 - 7,77±1,06*** 

 Примечание: *** - р < 0,001 по сравнению
с экспериментальной группой.

Как видно из приведенных материалов для
представительниц обеих групп были характерны
традиционные возрастные изменения изученных
показателей дыхательной системы: увеличение зна-
чений ЖЕЛ, времени задержки дыхания на вдохе и
выдохе, повышение устойчивости организма к ги-
поксии и т.п. Вместе с тем, необходимо отметить,
что адаптивные изменения аппарата внешнего ды-
хания, происходящие под влиянием систематичес-
ких нагрузок (у девочек-спортсменок) носили гораз-
до более оптимальный характер, чем у школьниц
контрольной группы.

Так, у представительниц эксперименталь-
ной группы к окончанию изучаемого возрастного
периода были зарегистрированы статистически зна-
чимо более высокие, в сравнении с девочками из
контрольной группы, величины относительного при-
роста жизненной емкости легких (соответственно
37,59±1,96 и 27,76±1,19%), времени задержки ды-
хания на  вдохе и выдохе (соответственно
38,07±2,45% и -6,82±1,27%, и 29,03±2,39% и -
15,82±1,84%).

В свете представленных данных необходи-
мо отметить также более выраженное повышение
потенциальных возможностей дыхательной систе-
мы организма девочек экспериментальной группы

в условиях гипоксии: увеличение значений индекса
Скибинского у школьниц-спортсменок на
46,25±2,08% и, напротив, его снижение у школьниц,
не занимающихся спортом, на 9,18±1,53%. Меж-
групповые соотношения по индексу гипоксии выг-
лядели соответственно как 43,16±2,48% и -
9,18±1,53%.

В связи с вышеизложенным чрезвычайно
интересным представляется анализ соотношения
уровней функционального состояния системы внеш-
него дыхания у школьниц исследуемых групп.

Уровень функционального состояния систе-
мы внешнего дыхания, зарегистрированный у
школьниц-спортсменок к окончанию исследуемого
возрастного периода 10-16 лет практически в 2 раза
выше, чем у девочек, не занимающихся спортом (со-
ответственно 14,00±4,23 и - 7,77±1,06).

Убедительным подтверждением представ-
ленным данным послужили результаты сравнитель-
ного анализа характера внутригруппового распре-
деления обследованных девочек контрольной и
экспериментальной групп по величине УФСвд в воз-
растном диапазоне от 10 до 16 лет.

Как видно из таблицы 2 у девочек, не зани-
мавшихся спортом, к 16 годам наблюдалось сниже-
ние представительства в «среднем» функциональном
классе и, напротив, рост числа школьниц с «ниже
среднего» и «низким» уровнем функционального
состояния системы внешнего дыхания.

Таблица 2
Внутригрупповое перераспределение девочек кон-
трольной и экспериментальной групп по величине
уровня функционального состояния системы

внешнего дыхания (УФСвд) их организма в возрас-
тном диапазоне от 10 до 16 лет (по отношению к
величинам, зарегистрированным в группе детей

10-и лет).
УФСвд Функциональные 

классы Контрольная  
группа 

Экспериментальная  
группа 

Низкий + 14,29 -25,00 

Ниже среднего +15,83 -8,33 

Средний -30,12 +23,33 

Выше среднего 0 +4,44 

Высокий 0 +5,56 

 
Гораздо более благоприятный характер внут-

ригруппового перераспределения был зарегистриро-
ван нами для школьниц-спортсменок. Так, к оконча-
нию изучаемого возрастного периода среди них
наблюдалось выраженное снижение количества де-
вочек с «низким» и «ниже среднего» функциональ-
ным состоянием дыхательной системы их организ-
ма, но существенное повышение представительства
в более благоприятных структурных подразделени-
ях: в «среднем» функциональном классе на 23,33 %,



138

в «выше среднего» - на 4,44 %, а в «высоком» - на
5,56 %.

Выводы.
Таким образом, результаты эксперименталь-

ного исследования позволили установить, что влия-
ние продолжительных занятий спортом на систему
внешнего дыхания имеет положительную направ-
ленность и высокую эффективность. У девочек 10-
16 лет адаптивные изменения системы внешнего
дыхания к систематическим физическим нагрузкам
проходят за счет увеличения ее потенциальных воз-
можностей, что выражалось в их переходе в более
благоприятные функциональные классы по уровню
функционального состояния дыхательной системы.

Кроме этого, материалы представленной
работы позволили констатировать достаточно высо-
кий уровень информативности компьютерной про-
граммы «ШВСМ-интеграл» и возможность ее прак-
тического использования в системе медико-биоло-
гического контроля детей, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Дальнейшие исследования предполагают
расширение возрастного контингента обследуемых
лиц, а также обследование спортсменов разной спе-
циализации и квалификации.
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ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ
СПАДЩИНІ ВИКЛАДАЧІВ ХАРКІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ-

ПОЧ. ХХСТ.)
Шумська О.О.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядаються основні погляди ви-
датних педагогів Харківського університету на пробле-
му естетичної підготовки майбутніх учителів засобами
мистецтва в контексті їхньої науково-педагогічної діяль-
ності в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Ключові слова: естетичний, учитель, педагогічний, ун-
іверситет.
Аннотация. Шумская О.А.  Проблемы эстетического
воспитания будущих учителей в педагогическом насле-
дии преподавателей Харьковского университета (вторая
половина ХІХ – начало ХХ в.).  В статье рассматрива-
ются основные взгляды выдающихся педагогов Харь-
ковского университета на проблему эстетической под-
готовки  будущих учителей посредством искусства в
контексте их научно-педагогической деятельности во
второй половине ХІХ – в начале ХХ в.
Ключевые слова: эстетичный, учитель, педагогический,
университет.
Annotation. Shumska O. The problem of aesthetic education
of the future teachers in the pedagogical heritage of the
lecturers of Kharkiv University (the end of XIX - the

Рис. 1. Величины относительного прироста основных показателей системы внешнего дыхания у девочек
контрольной и экспериментальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям дан-

ных показателей, зарегистрированным среди школьниц 10 лет).
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beginning of the XX century). The article illustrates the
basic views of the outstanding lecturers of Kharkiv
University on the problem of aesthetic education of the
future teachers by means of art in the context of their
scientific and pedagogical activities at the end of XIX –
the beginning of XX century.
Key words: aesthetic, teacher, pedagogical, university.

Вступ.
Одним із пріоритетних завдань Національ-

ної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті
визначено  створення системи навчання й вихован-
ня, яка б забезпечувала всебічний гармонійний роз-
виток особистості, розвиток її творчих здібностей
та обдарувань. Дійову допомогу в розв’язанні заз-
начених завдань може надати вивчення і викорис-
тання педагогічно цінного досвіду естетичної підго-
товки учнівської молоді, накопиченого вітчизняними
вищими освітніми закладами, зокрема Харківським
університетом.

Аналіз стану наукової розробки проблеми
засвідчив, що в науково-педагогічній та історико-
педагогічній літературі розглядались питання, пов’я-
зані з різними напрямами діяльності Харківського
університету в другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст., а саме: загальноісторичні та суспільноісторичні
питання (С.Посохов), внесок Харківського універ-
ситету в розвиток вітчизняної науки й культури
(Й.Миклашевський, О.Павлова), педагогічна освіта
(І.Важинський), розвиток естетичної думки (І.Іва-
ньо), літературознавство й мовознавство (Т.Матвє-
єва) тощо. Заслуговують на увагу  дисертаційні дос-
лідження О.Микитюка,  О.Кін, С.Черкасової ,
Н.Пузирьової, в яких знайшли відображення окремі
аспекти діяльності Харківського університету вка-
заного періоду.

Формулювання цілей роботи.
Мета нашої публікації – висвітлення й уза-

гальнення поглядів учених Харківського універси-
тету зазначеного періоду на проблему художнього
виховання майбутнього вчителя, як невід’ємної скла-
дової його естетичної підготовки.

Результати дослідження.
Вивчення науково-педагогічної спадщини

вчених Харківського університету свідчить, що в
другій половині ХІХ ст. подальшого поглиблення
набула теоретична  розробка змісту такого важли-
вого напряму естетичної підготовки майбутніх учи-
телів, як художнє виховання, мета якого  вбачалась
в орієнтуванні людини на творче перетворення життя
за законами краси, а завдання – у формуванні за до-
помогою мистецтва неповторної духовно-творчої
індивідуальності (Ф.Шміт). Були визначені головні
функції мистецтва: пізнавально-освітня, естетико-
перетворююча (М.Сумцов), комунікативна,  вихов-
на,  соціальна (О.Потебня); досліджено і проаналі-
зовано процес розуміння й сприйняття художнього
твору; доведена можливість за допомогою естетич-
ного сприйняття мистецтва стимулювати активність
процесу мислення (Д.Овсяніко-Куликовський). Роз-
крито внутрішні механізми впливу мистецтва через

естетичне сприйняття та естетичні почуття на соц-
іальне та громадянське становлення особистості. В
пошуках наукового обгрунтування психологічних
основ естетичного сприйняття мистецтва О.Потеб-
ня дійшов висновку, що в процесі естетичного
сприйняття у людини повторюється творчий процес
створення художнього твору митцем, але у зворот-
ньому напрямку.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. педа-
гогами Харківського університету було теоретично
обґрунтовано місце мистецтва в процесі духовного
формування особистості і значно розширено його
роль у змістовному наповненні естетичної підготов-
ки майбутнього вчителя. Так, було визначено не-
обхідність взаємозв’язку і обов’язкового вивчення
різних видів античного мистецтва (М.Петров), об-
ґрунтовано важливість, окрім теоретичного вивчен-
ня мистецтва, обов’язкового практичного комплек-
сного викладання циклу художніх дисциплін
(Ф.Шміт). Було доведено, що навчання мистецтв –
малярства  й різьбарства, музики, драми, ритмічної
гімнастики й танку, мистецтва слова, формування
навичок у галузі власної образотворчої, музичної та
літературної творчості повинно органічно поєдну-
ватися з фаховою підготовкою майбутнього вчите-
ля. Було розкрито роль і значення мистецтва в поза-
аудиторній роботі з естетичного виховання студентів,
проаналізовано виховний вплив спільної творчої
діяльності в різних галузях мистецтва - музикуванні,
хоровому співі, грі в оркестрі, в організації літера-
турних вечорів та драматичних постановок, визна-
чено, що саме творча діяльність найбільше відпові-
дає естетичним прагненням молоді (М.Сумцов).

 Важливим для майбутньої естетико-педа-
гогічної діяльності студентів університету  було
твердження, що навчати мистецтву, як провідному
засобу естетичного розвитку,  треба всіх без винят-
ку дітей, адже при відповідній постановці процесу
навчання і вживанні правильних педагогічних за-
ходів навіть у мало обдарованої дитини будуть роз-
винені почуття ритму й слуху, почуття лінії і чуйність
до колориту.  “Дітям мистецтво потрібно, як повітря,
- підкреслював Ф.Шміт. – Все життя дитини регу-
люється образним асоціативним мисленням, тобто
мистецтвом” [1, 20].

Проведене дослідження показало, що в заз-
начений період  професором Харківського універ-
ситету Є.Рєдіним уперше була науково обґрунтова-
на думка про необхідність практичної реалізації
педагогічних можливостей музею красних мистецтв,
як навчально-допоміжного закладу університету, і
визначено його педагогічну функцію, яка полягає у
створенні умов для гармонійного розвитку і худож-
ньо-естетичної освіти студентської молоді.

У ході наукового пошуку було встановлено,
що проблеми міжпредметних зв’язків та інтеграції
мистецтва в навчально-виховний процес були акту-
альні протягом усього досліджуваного періоду і ак-
тивно вирішувались викладачами університету як у
науково-методичних працях, так і в освітньо-педа-
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гогічній діяльності. Так, К.Фойгт значно розширив
коло міжпредметних зв’язків, які практично торка-
лись словесності і мали безпосередній вплив на ес-
тетичний розвиток особистості. М.Петров, як уче-
ний-історик, визначив, що сприймання історичних
явищ суспільно-політичного життя минулого повин-
но бути не тільки логічно-осмисленим, а й емоцій-
но насиченим, а використання мистецтва в процесі
вивчення історії сприятиме розвитку не лише розу-
мової, а й емоційно-почуттєвої сфери особистості.
“Історія є науковий і водночас художній виклад ми-
нулого життя людства,” - писав педагог [2].

Наприкінці ХІХ ст. усвідомлення необхід-
ності докорінних перетворень в існуючій системі
навчання змусило вчених Харківського університе-
ту на чолі з М.Сумцовим привернути увагу педагог-
ічної громадськості до гострої на той час проблеми
використання естетичного потенціалу предметів
гуманітарного циклу  (історії, географії, природни-
чих наук тощо) та інтеграції  мистецтва в ці навчальні
дисципліни. Велику науково-теоретичну та практич-
ну значущість мали всебічні науково-педагогічні
дослідження викладачів Харківського університету,
які дозволили їм зробити  висновок, що викладання
гуманітарних дисциплін у вітчизняних навчальних
закладах усіх рівнів ведеться незадовільно, підруч-
ники дають суху, обмежену інформацію, не відоб-
ражають культурно-мистецького розвитку суспіль-
ства, відсутня російськомовна мистецтвознавча
література. Засобом  усунення  цих недоліків було
визнано і теоретично обґрунтовано доцільність, “ко-
рисність і повчальність” упровадження в практику
естетико-виховної роботи освітніх читань. Їх мета
полягала в необхідності викликати в душі юних слу-
хачів любов до прекрасного, прагнення пізнати це
прекрасне в найкращих творах  великих художників,
пробудити інтерес до вивчення рідної давнини.
Відповідно до поставленої мети були сформульовані
й першочергові завдання:  ознайомити учнівську
молодь “в слові й образі” з естетичними  ідеалами
народу, прищепити вміння визначати гармонійний
взаємозв’язок між мистецтвом і суспільно-політич-
ним та  економічним розвитком суспільства,  а та-
кож, подолавши прагматично-раціоналістський і
розважально-споживацький підхід, сформувати у
молодої людини ставлення до мистецтва як до засо-
бу самовиховання і пізнання прекрасного, адже ми-
стецтво, за переконанням М.Сумцова, – це висока
форма духовного існування людини і спілкування з
ним здатне підняти особистість на більш високий
рівень духовного розвитку. В якості наочних по-
сібників при проведенні освітніх читань було реко-
мендовано обов’язкове використання картин і реп-
родукцій  найкращих пам’ятників мистецтва, що
відображають історію культури.

На початку ХХ ст. на взаємозв’язок між
мистецтвом і соціально-політичним розвитком сус-
пільства вказували і професори історії Харківсько-
го університету  В.Бузескул і Д.Багалій.  Учені до-
вели, що висвітлення всіх сторінок життя народів, і

“між ними  найвищих проявів людського генія – на-
уки, філософії, письменства, мистецтва, усної народ-
ної творчості” - в повній мірі сприяє реалізації гар-
монійного узгодження інтелектуального і
естетичного розвитку студентської молоді в процесі
вивчення історичного матеріалу [3, 34].

Висновки.
Таким чином, викладачами Харківського

університету в другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. було зроблено значний внесок в розробку есте-
тико-педагогічної теорії, тому всебічне вивчення і
цілеспрямований аналіз їх науково-педагогічної
спадщини має стати науковим підґрунтям для по-
дальшого вдосконалення процесу естетичної підго-
товки сучасних викладацьких кадрів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем естетич-
ного виховання майбутніх учителів.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ДО ФІЗИЧНИХ

НАВАНТАЖЕНЬ СКЛАДНО -
КООРДИНАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
СТОСОВНО ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

Щербак Л.М.,Штангєєва О.О.,
Артьомов А.В.,Смольц Т.В.
Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова

Анотація. Стаття є спробою виявити і порівняти особ-
ливості адаптації студентів спеціальних відділень до
фізичних навантажень складно - координаційної спря-
мованості у студентів різних спеціальностей, і розро-
бити рекомендації, що до розстановки акцентів підчас
занять з фізичного виховання, за для підвищення їх
ефективності. Шляхом анкетування, виявляються
спортивні уподобання студентів різних спеціальностей,
їх психоемоційний стан, відношення до занять з фізич-
ного виховання. Виявлені передумови формування де-
яких професійних особливостей. Розроблені рекомен-
дації  для їх корегування заради гармонійнішого
розвитку та більшої профпридатності.
Ключові слова: адаптаційні механізми спеціальних
відділень, фізичні навантаження, складно-координац-
ійна спрямованность, майбутня професія.
Анотация. Щербак Л.Н., Штангеева Е.А., Артьомов
А.В.,Смольц Т.В. Особенности адаптации студентов
специальных отделений к физическим нагрузкам слож-
но - координационной направленности относительно
будущей профессии. Статья является попыткой обо-
значить и сравнить особенности адаптaции студентов
специальных отделений к физическим нагрузкам слож-
но – координационной направленности у студентов раз-
личных специальностей, и разработать рекомендации,
относительно, расстановки акцентов на занятиях по фи-
зическому воспитанию для повышения их эффективно-
сти. Путём анкетирования, определяются спортивные
предпочтения студентов различных специальностей, их
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психоэмоциональное состояние, отношение к заняти-
ям по физическому воспитанию. Определены предпо-
сылки формирования некоторых профессиональных
особенностей. Разработаны рекомендации по их коррек-
тировке для более гармоничного развития и большей
профпригодности.
Ключевые слова: адаптационные механизмы специаль-
ных отделений, физическая нагрузка, сложно – коорди-
национная направленность, будущая профессия.
Annotation. Сherbak L.N., Shtangeeva H.A., Artiomov
A.V., Smolth T.V. To feature of adaptation of students of
special branches to physical loadings it is difficult - for a
coordination orientation concerning the future trade. The
article is an attempt to define and compare particulars of
student’s adaptation to a physical training. It also supposed
to make recommendations in order to raise an effect of
physical exercises. Student’s preferences in sport, their
psychic-emotional conditions and attitude toward training
were defined by means of questionnaires. Recommendations
to correct some professional specialties were given in the
article as well.
Keywords: an adaptation mechanisms of special branches,
physical loading, a complex - coordination orientation, a
future trade.

Вступ.
 Рівень захворюваності молоді лишається

дуже високим та спостерігається його подальше зро-
стання. З цієї причини працівники сфери фізичного
виховання та охорони здоров“я все частіше зверта-
ють увагу на проблеми ФВ студентів із послабле-
ним здоров“ям. [1]

У спеціальні медичні групи ВУЗів щорічно
зараховують від 23% (муз - пед) до 50 % (ін-філ, деф)
студентів. Аналіз стану здоров“я студентської мо-
лоді свідчить про збільшення з року в рік кількості
студентів, які за медичного огляду направляються
для занять фізичними вправами в спеціальні медичні
групи (СМГ). Процес фізичного виховання в СМГ
складний бо в тих хто там займається – послаблені
імунітет та стійкість до несприятливих зовнішніх
факторів, які помножуються на нестачу, грамотно
організованої, щоденної рухової активності. [2,4]

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

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: визначення адаптаційного

потенціалу до складно - координованих рухів у сту-
дентів СМГ залежно від спеціалізації.

Для досягнення мети в роботі поставлені
такі завдання:
- Виявити стан здоров“я студентів 1 – 3 курсів;
- Виявити рівень фізичної підготовленості сту-
дентів СМГ

- Порівняти процес адаптації до складно-коорди-
нованих рухів у студентів СМГ залежно від спец-
іалізації.

Методи дослідження. У дослідженні бра-
ли участь студенти музично-педагогічного та при-
родно географічного факультетів (63 особи.).

Результати дослідження.
Для визначення стану здоров“я студентів

було використано метод самооцінки. Питання анке-

ти (Додаток 1) були спрямовані на виявлення у сту-
дентів спадковості до захворювань, наявності вже
існуючих захворювань, оцінка загального стану здо-
ров“я.

Порівнюючи майбутніх викладачів гео-
графії і музики (Додаток 2, 3), було виявлено, що на
І курс природно географічного факультету відразу
після школи поступило:

17-18 років - 90,9%; відповідно муз-пед
14,3% студентів.

Більшість студентів музично-педагогічного
факультету поступили після музичних училищ:

20-21 років - 57,2% відповідно природно
географічному 9,1%. Якщо далі розвинути цю ідею,
то до Чорнобиля народилися:

на природно географічному 9,1% після
90,9%

на музично педагогічному відповідно 42,9%
та 57,1%

на природно географічному діти ліквіда-
торів складають 9,1%

на музично – педагогічному - 0 %
Основна маса студентів природно географ-

ічного факультету народились в Києві і області
54,4%; муз – пед - 14,3%

В інших регіонах народилися відповідно
 пр – геогр. - 36,4% та 85,7%. – муз -пед
З точки зору початкового стану здоров“я

варто зауважити, що студенти природно географіч-
ного факультету, опинилися в важчих умовах:

хворих від народження - 27,3% ; муз пед -
0

з дитинства – 27,3% ; муз пед – 71,4%;
недавно – 45,5% ; муз пед – 28,6%
Хронічні діагнози розподілилися таким чи-

ном:
для природно –географічного с/с – 20%

;(муз пед – 12,5%)
для музично педагогічного о/р – 25%; (прир-

геогр –10%)
Дається в знаки малорухоме сидіння за

інструментом.
Захворюваннями дихальних шляхів більше

страждають студенти природно географічного фа-
культету, очевидно, вокальні та дихальні вправи є
дієвою профілактикою в цьому випадку (прир-гео –
10%; муз-пед – 0).

Варто сказати декілька слів і про психоемо-
ційний стан студентів (Додаток 5).

Так порушення сну та відчуття постійної
втоми відчувають:

 (Анкета №2 пит 8) 64% І к; 25% ІІ к; і 42,8%
ІІІ к;

(№2 п 6) підвищення фізичної втоми 78,6%
І к; 62,5% ІІ к; 50% ІІІ к;

 розумової 21,4% І к; 37,5% ІІ к; 50% ІІІ к;
(№2 п 5) відчуття невпевненості 28% І к;

17,5% ІІ к; 0 ІІІ к;
(№2 п 9) порушення апетиту 24% І к 0 ІІ к;

21,4% ІІІ к.
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Можна зазначити, що студентам першого
року навчання важко пристосуватися до нових умов:
навчальне навантаження, відірваність від дому (гур-
тожиток тощо); але до ІІІ курсу більшість із них адап-
тується до запропонованого середовища.

Варто звернути увагу і на рівень загальної
фізичної культури студентів (Додаток 4). Так на пи-
тання - чи можна вважати культурною людину, що
не (№1 п 1) піклується про своє здоров“я – ні відпо-
віли: 14,3%, 25% на II і 57,1% на ІІІ к.

(№1 п 3) Що першорядним у житті є збере-
ження здоров“я: 14,3% І к; 50% ІІ к; 42,8% ІІІ

 (№1 п 4) Чи часто ви вчиняєте щось здатне
завдати шкоди вашому здоров“ю: за для задоволен-
ня 14,2% І к; 0 ІІ к; 0 ІІІ к; ніколи : 28,6% І к; 50% ІІ
к; 35,7% ІІІ к; Іноді : 28,6% І к; 50% ІІ к; 57,1% ІІІ к.

(№1 п 5) Чи ви ведете здоровий спосіб жит-
тя: Так - 28,6% І к; 100% ІІ к; 71,4% ; Ні - 28,6% І к;
0 ІІ к; 28,6% ІІІ к;

Таким чином заняття фізичним вихованням
переконують студентів по новому глянути на своє
здоров“я і, якоюсь мірою, схиляють до здорового
способу життя завдяки набутому обсягу практичних
і теоретичних знань.

З’ясування рівня фізичної підготовле-
ності студентів СМГ

За показниками Гарвардського степ – тесту
стрибків у довжину з місця, піднімання тулуба в слід,
із положення лежачи на спині, згинання та розги-
нання рук, у положенні лежачи, було виявлено на-
ступне:

 (Щоденник зміцнення зміцнення здоров“я
стор 2-3 та 13)
- високий рівень фізичної підготовленності мають
3% студентів;
- вище середнього - 9%;
- середній – 35%;
- нижче середнього – 41%;
- низький - 12%.

Для оцінки фізичного розвитку використа-
но методику вагозростового індексу Кетле (ІМТ)
(Щоденник зміцнення зміцнення здоров“я стор 9)

 вага (г) норм: жін 360 - 390 г/см.
ИМТ = —————— ;
 зріст (см) чол 400 – 415 г/см.

- Серед студентів СМГ у 24% фізичний розвиток був
у нормі;
 76% мали відхилення від норми
- Дослід маси тіла (стор 9) показав, що тільки у 15%
студентів вага у нормі;
 38% мають надлишкову вагу;
 47% з її нестачею.
- за результатом досліду частоти пульсу у спокій-
ному стані: (стор 11)

 35% студентів СМГ мають ЧСС умежах
норми (80 уд/хв);

44% - збілшено до 90 уд/хв;
15% збільшено до 100 уд/хв
6% пульс більший за 100 уд/хв.

Улюбленими видами спорту за анкетами
виявились:(Анкета №3 пит 8)

Аеробіка 36,4% на прир гео; 57,1% на муз
пед;

Плавання 36,4% - 14,3%;
Легка атлетика 18,2% - 14,3%;
Але звертає на себе увагу, (пит 10 №3) що

студенти муз-педу для самостійних занять обирають:
стрільбу 57,1% та плавання 28,6%, а аеробіка лише
14,3%.

Прир-гео: стрільбу – 0 ; плавання - 9,1% та
аеробіка - 72,8%

Це можна пояснити звичкою музикантів до
малорухомого способу життя та тринованісттю точ-
них рухів та відчуття ритму.

Однак, аналізуючи якісний склад обраних
видів можна також помітити схильність музикантів
до складно-координаційних видів, таких як аеробі-
ка. Незважаючи на те, що музичний супровід, спо-
чатку, відволікає їх від комлексу через “професійне
сприйняття”; це не позначається на якості засвоєн-
ня комлексу і полегшує його подальше запам`ятову-
вання і виконання. На противагу цьому студенти, що
професійно з музикою не стикаються, частіше по-
требують додаткового ритмічного структурування
вправ (рахунку). Прир –гео – 68,2%; муз – пед –
14,3% (15.№3)

Якщо пригадати питання анкети що до са-
мооцінки студентів;

Чи хвилює вас оцінка оточуючих помітимо:
(2.№1)

На муз - педі більшість відповіла – Так але
не дуже сильно – 58,3%

На прир – гео домінувала відповідь – Так і
дуже сильно – 57,1%

Ця різниця стає дуже помітною у ставленні
студентів до участі у змаганнях наприкінці семест-
ру: якщо з прир – гео дуже важко когось переконати
навіть якщо на заняттях комплекси в них виходили
добре; то з муз – педу легко погоджуються на вис-
туп навіть ті в кого майже нічого не виходить.

З цього приводу звертає на себе увагу страх
перед публічним виступом, на прир гео (і ПІФ) який
може стати серйозною перешкодою у професійній
діяльності.

З іншого боку музиканти не сприймають
аеробіку серйозно через те, що вона відразу здаєть-
ся їм легкою (знайомою), і через це не можуть по-
хвалитися добрими результатами наприкінці, незва-
жаючи на професійний досвід публічних виступів.

Висновок.
Отже можна зробити висновок, що цілі і

завдання фізичного виховання набувають дещо
різних акцентів для студентів різних спеціальнос-
тей.

На заняттях систематично проводяться ме-
дично-педагогічні спостереження, де визначається
зміст, об’єм, інтенсивність нормування фізичних
навантажень підчас занять. Після довгих перерв у
фізичних вправах внаслідок хвороби, перенапружен-
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ня чи травми студенти проходять додаткове медич-
не обстеження. Медичний контроль та медично-пе-
дагогічне спостереження доповнюються самоспос-
тереженням та самоконтролем, тобто самостійними
регулярними спостереженнями за своїм здоров“ям,
фізичним розвитком за допомогою простих і дос-
тупних методів досліджень. Навчити студентів про-
водити самоспостереження та самоконтроль – зав-
дання викладача.

Самоконтроль - одна з об’єктивних форм
спостереження за станом свого здоров“я: щоденне
зважування, вимірювання частоти серцевих скоро-
чень у різних умовах спірометрія, результати фізич-
ної підготовленості і т. ін.

Таким чином збір інформації та порівняль-
ний аналіз результатів медично-педагогічного кон-
тролю і самоконтролю дає можливість ефективні-
ше керувати навчальним процесом і підвищувати
оздоровчу ефективність занять.

1. Основне завдання учбових занять із сту-
дентами СМГ – поступове та послідовне загальне
тренування, що має привести до підвищення жит-
тєдіяльності організму, всебічної підготовки до
фізичних навантажень, покращенню діяльності сер-
цево-судинної та дихальної систем, покращенню
обміну речовин і підвищенню життєвого тонусу

2. Перед викладачем стоїть багато питань,
від правильного вирішення яких залежить здоров“я
студентів, за для оптимального їх вирішення необх-
ідно:
· Визначити вихідні показники фізичного розвит-
ку, фізичної підготовленості та функціонально-
го стану студентів;

· Розробити руховий режим із урахуванням про-
грамного матеріалу;

· Поступово пристосовувати організм студентів
до дії оптимальних фізичних навантажень;

· Встановити інформативні методи контролю і
самоконтролю за змінами, що відбуваються в
організмі;

3. На протязі усіх років навчання вирішу-
ються такі завдання:
· Розширення діапазону дії засобів фізичної куль-
тури, що сприяють поступовому виходу на мак-
симальне для даних осіб фізичне навантажен-
ня;

· Вдосконалення загальнофізичної, технічної і
функціональної підготовленості студентів;

· Розширення і вдосконалення методів контролю
і самоконтролю за рівнем тренованості і станом
здоров“я;

· Сприяння вдосконаленню і розвитку навичок і
вмінь що до використання засобів фізичної куль-
тури в житті професійній діяльності.
Такий комплексний педагогічний і медико-

біологічний підхід найбільш сприятиме реалізації
терапевтичних, дидактичних принципів, і врешті
решт, покращенню здоров“я студентів.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення фізичного стану сту-

дентів спеціальних відділень після літніх канікул.
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ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ АДАПТАЦІЇ
ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ ДО
ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У

СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У
ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ

Ященко А.Г., Майданюк О.В.
Державний науково-дослідний інститут фізичної

культури і спорту

Анотація. В статті показані ознаки напруження або по-
рушення адаптації периферичного кровообігу (мозко-
вого та м’язового) у спортсменів, які спеціалізуються у
важкій атлетиці.
Ключові слова: мозковий та м’язовий кровообіг, озна-
ки порушення адаптації.
Аннотация. Ященко А.Г., Майданюк О.В. Признаки
нарушения адаптации периферического кровообраще-
ния к тренировочным нагрузкам у спортсменов, кото-
рые специализируются в тяжелой атлетике. В статье
показаны признаки напряжения или нарушения адап-
тации периферического кровообращения (мозгового и
мышечного) у спортсменов, специализирующихся в тя-
желой атлетике.
Ключевые слова: мозговое и мышечное кровообраще-
ние, признаки нарушения адаптации.
Annotation. Yaschenko A.G., Maidanyuk O.V. Attributes
of infringement of adaptation of peripheral blood circulation
to training loadings at sportsmen of weight-lifters. It is
shown the signs of strain or disability of the adaptation in
peripheral circulation (brain blood circulation, muscular
circulation) of the athletes specialized in weightlifting.
Key words: brain blood circulation, muscular circulation,
the signs of disability of the adaptation.

Вступ.
Відомо, що силове тренування обумовлює

виникнення адаптаційних перебудов стану та актив-
ності основних функціональних систем організму
спортсмена [2, 3, 5, 9]. До останнього часу значення
функціонального стану спортсмена певною мірою
недооцінювалось, між тим, вираженість та характер
адаптаційних зрушень можуть суттєво впливати на
спортивний результат як позитивно, так і негативно.

Впродовж 10 років нами вивчались адап-
таційні перебудови серцево-судинної системи у
спортсменів з різною спрямованістю тренувальних
та змагальних навантажень, в тому числі і у пред-
ставників швидкісно-силових видів спорту. Згідно з
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даними сучасної літератури, більш детально дослі-
джені адаптаційні перебудови центральної [2, 9, 10],
та, у відносно меншій мірі, периферичної гемоди-
наміки [6, 7]. Основними ознаками, які можуть вка-
зувати на напруження або порушення адаптації пе-
риферичного кровообігу у спортсменів високої ква-
ліфікації, незалежно від їх спеціалізації є наступні:
підвищення тонусу артерій середнього діаметру, а
також артеріол і венул, порушення венозного відто-
ку, поява асиметрії парних гемодинамічних показ-
ників, зменшення кровопостачання досліджуваної
судинної ділянки.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - вивчення вираженості

ознак порушення кровопостачання головного моз-
ку та м’язів нижніх кінцівок у кваліфікованих спорт-
сменів, які спеціалізуються у важкій атлетиці, дина-
міки наявності таких порушень впродовж річного
та Олімпійського циклів підготовки.

Методи та організація дослідження. Дос-
лідження функціонального стану регіонарної (цереб-
ральної, м’язової) гемодинаміки здійснювалось на
базі Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту та ОБ „Конча-Заспа”.
Дослідження здійснювалось протягом 2000 – 2005
рр. як в лабораторних (лабораторія діагностики фун-
кціонального стану спортсмені ДНДІФКіС), так і в
умовах навчально-тренувальних зборів.

В дослідженні прийняли участь спортсме-
ни високої кваліфікації: заслужені майстри спорту
(3), майстри спорту міжнародного класу (10), май-
стри спорту (8), кандидати в майстри спорту (5), які
спеціалізуються в важкій атлетиці (n=36, з них чо-
ловіків - 20, жінок - 16). Впродовж кожного року
дослідження провадилися не менш ніж 3-4 рази на
рік. Показники реєструвались вранці в положенні
сидячи та лежачи, після 10 хвилинного відпочинку.

Функціональний стан мозкового (кровообіг
великих півкуль головного мозку) та м’язового (кро-
вопостачання м’язів стегна) кровотоку вивчався за
допомогою методу тетраполярної імпедансної реоп-
летизмографії (Реоаналізатор РА5-01, Reo-Com
Medic XAI). Реєструвались наступні показники: час
швидкого наповнення судин (ЧШНС, мс), час по-
вільного наповнення судин (ВПНС, мс) - ці показ-
ники характеризують тонус мозкових та м’язових
артерій крупного та середнього діаметру; тривалість
анакроти (ТА, мс), тривалість катакроти (ТК, мс),
які характеризують рівень тонічної напруги судин
досліджуваної ділянки; дікротичний індекс (ДКІ, %),
діастолічний індекс (ДСІ, %) – ці показники харак-
теризують тонус артеріол і венул; час запізнення
хвилі відбиття (ЧЗХВ, мс), максимальна швидкість
кровонаповнення (МШК/Н,  Ом/с),  середня
швидкість повільного кровонаповнення (СШПК/Н,
Ом/с) – ці показники характеризують тонус артерій
різного діаметру; амплітуда систолічної хвилі (АСХ,

Ом), максимальна зміна діаметру артерії (МЗДА,
мм2), пульсовий об’єм крові (ПОК, мм3), хвилинний
об’єм крові (ХОК, мм3 • мин-1), питоме кровонапов-
нення (ПК/Н, %) – ці показники характеризують
кровопостачання головного мозку та м’язів стегна,
також реєструвався венозний відтік (ВВ, %).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Аналіз стану м‘язового кровообігу у квалі-
фікованих важкоатлетів (2000 - 2005. рр) дозволив
виявити помірне підвищення тонічного напружен-
ня стінки артеріол стегна, при цьому рівень тонусу
стінки венул зберігався на належному рівні, та, су-
дячи з середніх даних, відсутність порушень веноз-
ного відтоку; кровопостачання м‘язів стегна обох
кінцівок було симетричним (табл.1).

Таблиця 1
Середні величини основних гемодинамічних показ-
ників, які характеризують стан м’язового крово-

току у важкоатлетів (стегно, n=10).
ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. 

6.12.2004. 
d s d s d s d s 

Х 57,7 65,3 44,6 48,2 18,0 11,2 10,0 10,9 

±m 6,6 3,0 3,5 5,1 7,2 2,4 0,9 0,9 

 
Слід зазначити, що в поодиноких випадках

у даної групи спортсменів спостерігалась помірно
виражена асиметрія величин, які характеризують
рівень тонусу стінки артеріол нижніх кінцівок, про-
те щодо тонусу венул, венозного відтоку та крово-
постачання м‘язів такої асиметрії не спостерігалось.
Детальний аналіз отриманих даних дозволив вия-
вити у ряду спортсменів ознаки напруження адап-
тації периферичних судин до тренувальних наван-
тажень, а саме у 2-х спортсменів зареєстрована
виражена асиметрія величин, що характеризують
рівень тонічного напруження стінок артеріол та ве-
нул м‘язів нижньої кінцівки, при цьому як правило
тонус артеріол правої кінцівки був значно зниженим,
в той час як правої – підвищеним (рис. 1).

Кровопостачання м‘язів стегна у цих спорт-
сменів, однак, суттєво не відрізнялось від середніх
величин по групі. У 6 із 10 обстежених виявлена знач-
на асиметрія величин, які характеризують кровопос-
тачання м’язів стегна, у 4-х більше крові надходило
до м‘язів лівої кінцівки, у 3-х – до правої, ця особ-
ливість кровопостачання певною мірою залежить від
того, яка кінцівка зазнає більшого навантаження.

Нами простежена динаміка показників, які
характеризують м‘язовий кровообіг у кваліфікованих
важкоатлетів впродовж річного циклу підготовки. Як
видно з даних, наведених у таблиці 3.2, середні вели-
чини, які характеризують рівень тонічного напружен-
ня стінок артеріол змінювались в межах від 71,2 ±
6,9 до 80,0 ± 14,1% справа та від 62,3 ± 9,6 до 83,6
зліва, d > s; рівень тонічного напруження стінок ве-
нул був дещо нижчим та коливався від 44,6 до 73,9 ±
12,3 справа та від 45,4 ± 5,2 до 56,3 ± 5,3 % зліва,
тобто був нижчим ніж у артеріол; середні величини,
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що характеризують стан венозного відтоку впродовж
річного циклу підготовки практично не виходили за
межі норми, кровопостачання м‘язів стегна при цьо-
му знаходилось в межах 5,3 ± 0,5 - 10,0 ± 1,5 у.о. спра-
ва та 6,0 ± 0,7 - 10,9 ±.0,9. у.о. зліва.

Детальний аналіз отриманих даних дозволив
прослідкувати за динамікою адаптаційних зрушень,
які мали місце у спортсменів за період обстежень.
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Рис. 1 Середні величини показників тонусу артері-
ол (ДКІ,%) та венул (ДСІ,%) м’язів стегна у квалі-
фікованих важкоатлетів. Умовні позначення: d –
праве -,  s – ліве стегно; 1 – спортсмен О-х, 2-

спортсмен – П-к.

Встановлено (табл. 3), що найбільш часто
виявлені ознаки напруження або порушення адап-
тації стосувались стану тонічного напруження арте-
ріол і венул (середина річної підготовки), меншою
мірою ці порушення проявлялись відносно стану
венозного відтоку. Виходячи з того, що кровопоста-
чання м‘язів стегна суттєво не порушувалось, мож-
на стверджувати, що такі коливання рівня тонічно-
го напруження стінки артеріол та венул, якраз і
забезпечують адаптаційні можливості периферично-
го кровообігу для адекватного кровопостачання
м‘язів стегна важкоатлета в умовах вимог, що зміню-
ються в залежності від характеру, об’єму та інтен-

сивності тренувальних навантажень.
Таблиця 2

Динаміка функціонального стану м’язового крово-
обігу (стегно) в положенні лежачи у важкоат-
летів високої кваліфікації впродовж річного циклу

підготовки (Х±m) (n=10).
ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. Дата d s d s d s d s 

13.04.2000. 80,0 
±5,1 

66,6 
±3,5 

55,5 
±4,0 

52,4 
±1,2 

14,9 
±3,9 

11,3 
±1,4 

5,3 
±0,2 

8,3 
±0,4 

25.05.2000. 74,2 
±16,1 

62,3 
±9,6 

73,9 
±12,3 

56,3 
±5,3 

17,6 
±6,2 

9,4 
±2,2 

7,6 
±2,3 

6,0 
±1,0 

17.08.2000. 71,2 
±6,9 

69,9 
±3,7 

46,7 
±4,0 

45,4 
±5,2 

11,9 
±3,3 

10,8 
±3,1 

6,5 
±0,8 

6,0 
±0,7 

6.12.2000. 72,7 
±8,1 

83,6 
±5,6 

44,6 
±7,4 

48,2 
±6,1 

17,9 
±5,0 

11,2 
±6,2 

10,0 
±1,5 

10,9 
±0,9 

Таблиця 3
Відсоток виявлених порушень кровопостачання
м’язів стегна у важкоатлетів високої кваліфікації

впродовж 2000 року.
ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. Дата d s d s d s d s 

13.04.2000. 25 0 12,5 12,5 12,5 12,5 0 12,5 
25.05.2000. 55,5 55,5 55,5 11,1 22,2 0 33,3 22,2 
17.08.2000. 11,1 22,2 55,5 44,4 22,2 22,2 44,4 55,5 
6.12.2000. 30, 10,0 40,0 50,0 10,0 0 20,0 20,0 

 
Аналіз отриманих даних дозволив охарак-

теризувати динаміку пристосувальних реакцій м’я-
зового кровотоку у представників важкої атлетики.
Показано, що вираженої асиметрії кровопостачан-
ня м’язів стегна у обстежуваної групи спортсменів
впродовж Олімпійського циклу підготовки не спос-
терігалось, як правило кровопостачання стегна лівої
кінцівки було дещо більшим ніж правої. В той же
час, певні коливання вираженості асиметрії рівню
тонічної напруги стінки артеріол і венул мали місце.
Найменші відмінності середніх величин впродовж
4х річного періоду підготовки важкоатлетів спосте-
рігались відносно венозного відтоку (табл. 4).

Таблиця 4
Динаміка м’язового кровообігу в положенні лежа-
чи у важкоатлетів високої кваліфікації впродовж

олімпійського циклу підготовки (Х±m).
ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. Дата d s d s d s d s 

04.2000. 80,0 
±5,1 

66,6 
±3,5 

55,5 
±4,0 

52,4 
±1,2 

14,9 
±3,9 

11,3 
±1,4 

5,3 
±0,2 

8,3 
±0,4 

04.2001. 56,5 
±6,9 

50,9 
±4,5 

51,7 
±5,1 

42,9 
±6,3 

10,9 
±2,8 

24,0 
±1,9 

11,2 
±0,3 

11,7 
±0,5 

04.2002. 48,0 
±8,4 

45,4 
±4,8 

41,1 
±8,1 

31,8 
±7,6 

8,3 
±1,0 

6,6 
±0,5 

6,5 
±0,6 

7,0 
±0,9 

07.2003. 70,4 
±6,2 

56,8 
±5,1 

66,9 
±4,2 

60,8 
±3,9 

11,3 
±4,4 

6,8 
±2,2 

9,3 
±1,0 

10,8 
±1,1 

04.2004. 55,5 
±4,2 

51,2 
±3,7 

31,7 
±4,1 

31,5 
±4,8   19,1 

±1,7 
18,0 
±1,2 

 
Нами проаналізована також динаміка

відсотку порушень стану периферичного кровообі-
гу до тренувальних навантажень у обстеженої гру-
пи спортсменів впродовж Олімпійського циклу
підготовки, встановлено, що за цей період найбіль-
ший відсоток порушень мав місце на третьому році
підготовки, так, в цей період відсоток порушень зро-
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став до 60 % відносно стану венул, 40% - відносно
стану артеріол, значною мірою ці порушення стосу-
вались і кровопостачання м’язів стегна важкоатле-
та (20 % справа та 40 % зліва).

Впродовж передолімпійського року підготов-
ки відсоток порушень адаптації периферичного кро-
вообігу до тренувальних навантажень дещо зменшив-
ся, тим не менш був досить відчутним (див табл. 5).

Нами простежені також певні адаптаційні
перебудови мозкового кровотоку у представників
важкої атлетики.

Таблиця 5
Відсоток виявлених порушень кровопостачання
м’язів стегна у важкоатлетів високої кваліфікації
впродовж Олімпійського циклу підготовки.

ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. Дата d s d s d s d s 
13.04.2000. 25 0 12,5 12,5 12,5 12,5 0 25 
17.04.2001. 0 16,7 0 33,3 0 33,3 16,7 33,3 
16.04.2002. 40 40 60 60 0 20 20 40 
10.07.2003. 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0 33,3 16,7 
8.04.2004. 0 0 22 11   11 11 

 
Показано, що тонус мозкових артеріол і ве-

нул у важкоатлетів був вищим ніж м’язових, у ряду
обстежених спортсменів величини, що характери-
зують рівень напруження судинної стінки артеріол і
венул великих півкуль головного мозку перевищу-
вали середні величини на 25% (справа) та на 33.3%
(зліва) для артеріол; на 33.3% (справа) та 41.7%
(зліва) для венул; у 16.7% випадків виявлені двос-
торонні порушення венозного відтоку, такі зрушен-
ня мозкової гемодинаміки обумовлюють і зрушен-
ня кровопостачання структур великих півкуль
головного мозку.

Детальний аналіз отриманих даних свідчить
про те, що у кожного третього спортсмена справа
до великих півкуль головного мозку надходить крові
в середньому на 32.5% менше в порівнянні з серед-
ньо-командною величиною та на 20.3% зліва. Слід
зазначити, що і середні величини кровопостачання
великих півкуль головного мозку у важкоатлетів
менші, ніж у представників інших видів спорту. На-
приклад: середня величина АРГ у баскетболістів
становить 82,1 ± 3,5 та 74,4 ± 3,9 у.о., справа та зліва
відповідно [1], у представниць художньої гімнасти-
ки - 87,9 ± 2,8 та 85,8 ± 4,1 у.о., справа та зліва відпо-
відно [8], див. рис. 2.

Нами простежена динаміка основних гемо-
динамічних параметрів, які характеризують мозко-
вий кровообіг у важкоатлетів впродовж багаторіч-
ної підготовки спортсменів.

Як видно із даних наведених у таблиці 6,
залежно від періоду підготовки середні величини
ДКІ, ДСІ, ВВ та АРГ істотно не змінювались.

У відповідності до літературних [4] та отри-
маними нами даних, саме порушення венозного відто-
ку обумовлює зменшення кровопостачання дослід-
жуваної судинної ділянки (в даному випадку – це
великі півкулі головного мозку) організму людини.

Як видно з наведених у таблиці даних, кро-

вопостачання правої півкулі, як правило, переважа-
ло кровопостачання лівої. Відомо, що для правору-
ких людей домінантною півкулею є ліва, переважан-
ня кровопостачання правої півкулі (інверсія) може
свідчити про певний вияв напруження адаптації пе-
риферичного кровообігу до тренувальних наванта-
жень (фізичний та психічний стрес). Асиметрія кож-
ного парного показника  має функціональне
значення, тобто може слугувати маркером певних
зрушень лише за умови, якщо вона перевищує 10-
15%. В нашому випадку середня величина асиметрії
величини АРТ суттєво не перевищувала 15%, але, в
окремих спортсменів вона могла сягати 140% і
більше і в такому випадку чітко свідчила про недо-
відновлення спортсмена, про напруження адаптації
мозкових судин до тренувальних та змагальних на-
вантажень (див. рис. 3).

Таблиця 6
Динаміка мозкового кровообігу у важкоатлетів

високої кваліфікації (Х±m) (n=12).
ДКІ, % ДСІ, % ВВ, % АРГ, у.о. Дата d s d s d s d s 

16.12.2000. 72,9 
±3,8 

78,1 
±4,8 

80,3 
±4,2 

81,2 
±5,5 

15,3 
±2,5 

15,4 
±4,8 

50,3 
±3,9 

46,3 
±3,8 

17.04.2001. 65,4 
±4,1 

69,9 
±4,5 

70,9 
±3,8 

74,1 
±3,3 

22,2 
±1,8 

20,2 
±2,0 

64,3 
±1,3 

56,3 
±1,5 

10.07.2003. 71,8 
±3,4 

80,6 
±2,5 

80,9 
±3,2 

80,6 
±3,8 

34,5 
±5,1 

23,0 
±3,9 

59,3 
±4,7 

53,7 
±4,5 
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Рис. 2  Середні величини АРГ, у.о. у спортсменів

різних спеціалізацій. Умовні позначення:
1 – жінки, 2- чоловіки; d – права -,  s – ліва велика

півкуля головного мозку.



147

Як видно з даних, наведених на рисунку 3,
у спортсмена В – а рівень тонічного напруження
стінки артеріол перевищував середньо-командну
величину на 20,7% справа та на 14,5% зліва. Рівень
тонічної напруги стінки венул був вищий, відповід-
но, на 36,9% справа та на 12,0% зліва, а кровопос-
тачання було меншим за середньокомандну величи-
ну на 43,4% справа, асиметрія цього парного
гемодинамічного показника становила 77,6%.

В даному випадку основні зрушення адап-
тації мозкового кровообігу проявилися у підвищенні
рівня тонічного напруження мозкових судин малого
діаметру – артеріол і венул, в той же час, венозний
відтік не виходив за нормативні межі.

По-іншому проявилось напруження адап-
тації мозкового кровообігу у важкоатлета Г-а (див.
рис. 4).

Як видно з даних, наведених на рисунку 4,
рівень тонічного напруження стінки артеріол та ве-
нул незначно перевищував середньокомандну вели-
чину, але у даного спортсмена було виявлено суттє-
ве порушення венозного відтоку справа та чітко
виражена асиметрія парних гемодинамічних показ-
ників, що і обумовило погіршення кровопостачан-
ня великих півкуль головного мозку.

Висновки:
1. Ознаками напруження адаптації периферично-

го кровообігу до тренувальних та змагальних
навантажень важкоатлета є асиметрія парних
гемодинамічних показників, підвищення рівня
тонічного напруження артеріол головного моз-
ку; поряд з тим, значне одностороннє зменшен-
ня тонічного напруження артеріол і особливо
венул м’язів кінцівок, порушення венозного
відтоку, що обумовлює зменшення кровопоста-
чання досліджуваної судинної ділянки.

2. Найбільш чутливою ланкою адаптації мозкових
судин до тренувальних навантажень у важкоат-
летів є функціональний стан артеріол і венул,
зміни тонічного напруження яких можуть сут-
тєво впливати на кровопостачання великих
півкуль головного мозку та негативно вплива-
ти на спеціальну працездатність важкоатлета.

3. Охарактеризована динаміка функціонального
стану периферичного кровообігу у кваліфіко-
ваних важкоатлетів впродовж Олімпійського
циклу підготовки: на четвертому році Олімп-
ійського циклу підготовки, як правило, значно
збільшується кровопостачання великих півкуль
головного мозку та м’язів нижніх кінцівок, а
також зменшується відсоток порушень адаптації
периферичного кровообігу.

4. Контроль стану периферичного кровообігу у
кваліфікованих спортсменів дозволяє своєчас-
но виявляти недовідновлення спортсмена, що
в свою чергу, дозволить підвищити ефек-
тивність тренувальних програм спортсменів в
процесі багаторічної підготовки.
Подальші дослідження передбачається

провести у напрямку вивчення інших проблем адап-
тації периферичного кровообігу до тренувальних
навантажень у спортсменів, які спеціалізуються у
важкій атлетиці.
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ROZWÓJ REHABILITACJI (FIZJOTERAPII)
NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I
PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

Mariusz Migała
Departament of Physical Education and
Physiotherapy of Polytechnic in Opole

Clinical Rehabilitation Departament of the MSWiA
Specialistic Hospital in Głuchołazy

Adnotacja. Celem pracy pt. „Rozwój  rehabilitacji
(fizjoterapii) na ziemiach polskich w XIX i pierwszej
połowie XX wieku” było ukazanie tła historycznego
rozwoju rehabilitacji na ziemiach polskich w XIX i I
połowie XX wieku. Zwrócono uwagę na silne więzi na
przestrzeni wieków polskiej rehabilitacji z ruchem, poprzez
wykorzystanie z obszaru kultury fizycznej terminologii,
systematyki, nazw stosowanych środków oraz działań
terapeutycznych. Rozwój rehabilitacji w XIX stuleciu był
możliwy dzięki powstałym w tym okresie prywatnym
zakładom gimnastycznym, zajmującymi się wadami
postawy dzieci i młodzieży, jednak bez opieki lekarza, stąd
gimnastyka lecznicza rozwijała się głównie dzięki
pedagogom i osobom związanym z kulturą fizyczną, poza
środowiskiem lekarskim. Zwrócono także uwagę na rozwój
balneologii i lecznictwa uzdrowiskowego, gdyż rehabilitacja
od stuleci była częścią działalności uzdrowiskowej. W XX
wieku wzbogacono dorobek poprzedników, przy czym w
okresie tym wzrosło w Polsce zainteresowanie ideą leczenia
ruchem w środowisku lekarskim, gdyż przestano traktować
leczenie jako działanie bezruchu i spokoju.
Słowa kluczowe: historia rozwoju, rehabilitacja,
fizjoterapia.
Aнoтaція. Мігала М. Розвиток реабілітації (фізіотерапії)
на польських землях в ХІХ та першій половині ХХ сто-
ліття. Метою роботи було розкриття історії розвитку
реабілітації в Польщі у вказані вікові періоди. Звер-
тається увага, що протягом розглядуваних віків у
Польщі спостерігався сильний зв’язок реабілітації з
фізичною культурою з її термінологією, систематикою
назв, засобів, а також терапевтичною дією рухів. Роз-
виток реабілітації в ХІХ столітті був можливим, дяку-
ючи виникненню приватних закладів, які займалися
дефектами зовнішності дітей та молоді, але без догля-
ду лікарів. Звідси, лікувальна гімнастика розвивалася
поза лікарським середовищем, головним чином дякую-
чи педагогам і іншим фахівцям, зв’язаних з фізичною
культурою. Звертається увага також на розвиток баль-
неології та курортології, в зв’язку з тим, що реабіліта-
ція вже століття була частиною діяльності курортів. В
ХХ столітті набутий досвід попередників був значно
збагачений на базі підвищення інтересу до лікування
рухами у лікарському середовищі та дякуючи завершен-
ню дискусії з приводу положення про лікування, як дію
нерухомості та спокою.
Ключові слова: історія розвитку, реабілітація, фізіоте-
рапія.
Aннoтaция. Мигала М. Развитие реабилитации (физио-
терапии) на польских землях в XIX и первой половине
XX веков. Целью работы  было указание историческо-
го фона развития реабилитации на польских землях в
XIX и первой половине XX веков. Обращено внимание
на сильную связь на протяжении веков польской реа-
билитации с движением, через использование с терри-
тории физической культуры терминологии, системати-
ки , названий употребляемых  средств,  а также
терапевтических действий. Развитие реабилитации в
XIX столетии было возможно благодаря возникнувшим
в это время частным предприятиям занимающимися  де-
фектами внешности детей и молодёжи, однако без на-
блюдения врача, отсюда лечебная гимнастика развива-

лась главным образом благодаря педагогам и лицам,
связанным с физической культурой вне врачебной сре-
ды. Обращено тоже внимание на развитие бальнеоло-
гии и курортного здравоохранения, так как реабилита-
ция уже столетия была частью курортной деятельности.
В XX веке обогащено достояние предшественников, при
чём в это время повысилась в Польше заинтересован-
ность идеей лечения движением во врачебной среде в
результате прекращения обсуждения лечения как дей-
ствие неподвижности и покоя.
Ключевые слова: история развития, реабилитация, фи-
зиотерапия.
Annotation. Migala Mariusz. Progress of rehabilitation
(physiotherapy) on Polish soils in XIX and in the first half
of XX century. The main purpose of a work was to present
a historical background of the progress of rehabilitation on
Polish soils in XIX and in the first half of XX century.
Attention was paid on strong relation between Polish
rehabilitation and movement through the use of physical
terminology, systematic, names of resources and therapeutic
actions, all from the culture area. Progress of rehabilitation
in XIX century was possible thanks to private gymnastic
institutions, which takes care of children’s and teenagers’
pose imperfections. However they worked without a doctor
care and that is why curative gymnastic grow up mainly
thanks to pedagogues and people involved in physical
culture beside doctors environment. Attention was also paid
on progress of balneology and spa treatment, because during
hundred of years  rehabilitation was a part of spa action. In
XX century precursor’s goods were enriched but in the same
period interest of the idea to treat by movement in doctors
environment rise in Poland, because the treatment was no
longer treated as an action of immobility and calmness.
Key words: history of progress, rehabilita tion,
physiotherapy.

Współczesna rehabilitacja, w tym i fizjoterapia,
zarówno w Polsce jak i na całym świecie, przeszła długą
drogę kształtując w różnym stopniu i z różnych punktów
widzenia swoje cele. Jedni traktowali cały proces
rehabilitacyjny w sposób bardzo ogólny, podkreślając
jego podstawowe zasady, drudzy uwzględniali jego
praktyczne cele, jeszcze inni autorzy podkreślali
stosowane środki i charakter ich działania na pacjenta.

Pojęcie „rehabilitacja” pojawiło się w procesie
wyłaniania się z medycyny i kultury fizycznej nowej
dziedziny wiedzy i działań praktycznych. Oficjalnie użył
je po raz pierwszy i wprowadził w życie w 1918 r.
Douglas C. McMurtie, gdy opisywał eksperymentalną
szkołę reedukacji i rehabilitacji inwalidów wojennych
w USA. Rehabilitację określono wówczas jako proces
przywracania potrzebującym najpełniejszej fizycznej,
psychicznej, zawodowej i ekonomicznej przydatności
[2]. W znaczeniu potocznym, w odniesieniu do leczenia,
rehabilitacja stanowi zespół działań mających na celu
przywrócenie choremu utraconych sprawności lub, jeśli
to niemożliwe, wyrobienie zastępczych sprawności,
które wyrównują ubytki funkcjonalne. Fizjoterapia, jest
natomiast integralną  składową  całego procesu
rehabilitacyjnego, i chociaż nie jest jedyną składową,
zajmuje ona zasadnicze miejsce w tym procesie. Już
sama jej nazwa (z gr. physis – natura, therapeia –
leczenie) sugeruje, iż chodzi tutaj o wykorzystanie w
celach leczniczych czynników naturalnych takich jak:
ruch, światło, elektryczność, powietrze, woda, itp.
Termin ten oznacza pobudzenie lub celowe
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postępowanie w zaburzonych funkcjach fizjologicznych
przy użyciu środków fizycznych pochodzenia
naturalnego, oparte na zasadach przyrodolecznictwa w
szerokim rozumieniu, które ma za zadanie pobudzić siły
samozdrowienia w organizmie.

Polska rehabilitacja była i nadal jest bardzo
mocno połączona z ruchem. Dzieje się to poprzez
wykorzystanie z obszaru kultury fizycznej terminologii,
systematyki, nazw stosowanych środków oraz działań
terapeutycznych [13]. Znaczący postęp w tej dziedzinie
w Polsce dokonał się w XIX w., gdy nastąpił szybki
rozwój kultury materialnej, charakteryzujący się
zmniejszeniem potrzeb wysiłku i pracy ludzkich mięśni.
Negatywne skutki ograniczenia aktywności fizycznej
starały się wówczas ograniczać ośrodki leczenia ruchem.
Były to prywatne zakłady gimnastyczne, m.in. powstałe
w latach 40. Warszawskie Zakłady Gustawa Manna i
Roberta Eichlera oraz Zakład Gimnastyczny Teodora
Matthesa, które obok gimnastyki, ćwiczeń leczniczych
prowadziły kursy szermierki i pływania. Znany był także
Instytut Leczniczo-Gimnastyczny Mariana
Olszewskiego (1873 r.), prowadzący gimnastykę
leczniczą, higieniczną, masaż, lekcje szermierki. Obok
przyrządów gimnastycznych, wykorzystywano tam
również specjalistyczne przyrządy stosowane wyłącznie
do ćwiczeń leczniczych [5]. W Krakowie prof. Ludwik
Bierkowski (sam projektujący wyposażenie sal
gimnastycznych, przyrządy do ćwiczeń) otworzył
Zakład Gimnastyczny (1838 r.), w którym propagował
walory zdrowotne gimnastyki i jako jeden z pierwszych
utworzył specjalne grupy dla niepełnosprawnych osób
[9]. W Poznaniu w 1840 r. podobną działalność
rozpoczął dr Teofil Matecki. Jego zakład specjalizował
się głównie w gimnastyce leczniczej zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych, stając się tym samym pierwszą
placówką na ziemiach polskich specjalizującą się
wyłącznie w leczeniu ruchem [4]. W 1893 r. w
Warszawie powstał Zakład Mechanoterapeutyczny
Romana Skowrońskiego, zajmujący się przypadkami
ortopedycznymi. W zakładzie tym prowadzono zajęcia
z zakresu gimnastyki leczniczej i masażu, w oparciu o
system zaproponowany przez G. Zandera, głównie w
przypadku skrzywienia kręgosłupa i kończyn, chorób
stawów, chorób związanych z nieprawidłową przemianą
materii,  a także chorób układu oddechowego i
krwionośnego. Podobny zakład otworzył w 1901 r. we
Lwowie Antoni Marian Gabryszewski, jeden z
pionierów polskiej ortopedii [10].

Jednak pomimo, że zakłady gimnastyczne
odgrywały znaczącą rolę w rozwoju kultury fizycznej,
zwłaszcza gimnastyki leczniczej, w pełni upowszechniły
się dopiero na przełomie XIX i XX stulecia. Główną
przeszkodą były wysokie opłaty za leczenie, którego
skuteczność nie zawsze była wysoka, a także brak
wiedzy ówczesnych ludzi na temat swojego zdrowia i
funkcjonowania organizmu. Powodem był także brak
stałego kontaktu lekarza i terapeuty z chorym, nie
zawsze też konsultowano poszczególne przypadki z
lekarzami [5].

Istotnym momentem w rozwoju gimnastyki

leczniczej było otwarcie w 1892 r. w Warszawie Zakładu
Gimnastyki Szwedzkiej, Leczniczej, Zdrowotnej i
Masażu dla Kobiet i Dzieci Heleny Kuczalskiej, której
absolwenci otrzymywali uprawnienia do samodzielnego
prowadzenia gimnastyki zdrowotnej i ćwiczeń
leczniczych. H. Kuczalska prowadziła swój zakład w
oparciu o teoretyczne i praktyczne podstawy
szwedzkiego systemu gimnastycznego. Był to pierwszy
zakład, który znajdował się pod opieką lekarską dra
Zdzisława Sławińskiego, stąd pacjenci uczęszczali na
ćwiczenia ze skierowaniem od lekarza, gimnastykę
stosowano w celu ogólnego wzmocnienia organizmu,
nabrania apetytu, zwalczania bezsenności, poprawy
samopoczucia. Głównie jednak przyjmowani byli
pacjenci ze skrzywieniami kręgosłupa i deformacjami
oraz urazami kończyn [8].

W XIX w. znaczącą rolę w rozwoju kultury
fizycznej i rehabilitacji odegrał Jędrzej Śniadecki, który
pierwszy podjął zagadnienia wychowania fizycznego w
traktacie „O fizycznym wychowaniu dzieci”. Książka
ta stanowiła pochwałę aktywności fizycznej z pozycji
pedagogiki i medycyny. Zawierała wskazania dotyczące
leczenia przy pomocy ćwiczeń  fizycznych, a
doskonalenie zmysłów miało być najważniejszym
punktem wychowania fizycznego [12]. Jego praca i
twórczość stała się modelem operacji myślowych,
zdążających do zespolenia spraw zdrowia z procesem
wychowania, którego wynikiem jest w dniu dzisiejszym
proces przywracania ogólnej sprawności,  tj.
rehabilitacja.

W II połowie XIX w. nastąpił na ziemiach
polskich rozwój balneologii i lecznictwa
uzdrowiskowego, potwierdzający, że rehabilitacja od
stuleci była częścią działalności uzdrowiskowej. Stało
się to dzięki prof. Józefowi Dietlowi, którego uważa się
obok W. Oczki, za twórcę polskiej balneologii. Starając
się przełamać tradycję wyjazdów Polaków do uzdrowisk
zagranicznych, propagował tradycyjne metody terapii
wodoleczniczej, m.in. kąpiele błotne i mułowe, kąpiele
z ługów, z wyciągu igliwia, był orędownikiem tworzenia
w Polsce zakładów inhalacyjnych. Opracował plan
zorganizowania polskich uzdrowisk, badając ich walory
lecznicze, oceniając urządzenia techniczne oraz bazę
gospodarczą, przedstawił także sposoby użytkowania
wód zdrojowych. J. Dietl zaprojektował długofalowy
program rozwoju i unowocześniania uzdrowisk
krajowych, dlatego dzięki jego działalności powstało
wiele nowych uzdrowisk, a niektóre wznowiły swoją
działalność po wielu latach letargu [3,6]. Pod koniec
XIX w. największe polskie uzdrowiska: Busko,
Ciechocinek, Iwonicz i inne zaczęły wprowadzać
leczenie ruchem, budując sale gimnastyczne i
zatrudniając (przeważnie sezonowo) znanych
fachowców gimnastyki leczniczej m.in. H. Kuczalską,
M. Olszewskiego, R. Skowrońskiego i innych.

W dziewiętnastym stuleciu wzrosło w Polsce
zainteresowanie gimnastyką leczniczą, a także innymi
naturalnymi i fizycznymi metodami terapii. Jednak
wszelkie działania podejmowane w tym okresie miały
charakter  pionierski,  bowiem medycyna nie



150

opowiedziała się jednoznacznie za gimnastyką i
wykorzystaniem jej w leczeniu. Ćwiczenia fizyczne
pozostawały na marginesie zainteresowań lekarzy i
terapeutów, a elementy gimnastyki i ćwiczeń stosowano
w terapii jedynie jako uzupełnienie programu leczenia.
Gimnastyka lecznicza rozwijała się poza środowiskiem
lekarskim, zbliżając się ku środowiskom pedagogicznym
oraz związanym z kulturą fizyczną. Spowodowało to
rozejście się medycyny i gimnastyki [10]. Pomimo tego
należy uznać, że wiek XIX przyniósł na ziemiach
polskich znaczący dorobek w dziedzinie leczenia
ruchem, choć zabrakło naukowego systemu ujmującego
gimnastykę w ściśle określone zasady i metody
terapeutyczne, oparte na teorii gimnastycznej i wiedzy
lekarskiej.

Wiek XX, a zwłaszcza lata międzywojenne,
przyniosły dalszy znaczący dorobek w dziedzinie
gimnastyki leczniczej w Polsce. Po I wojnie światowej
najważniejszą sprawą stało się zapobieganie wadom
postawy u dzieci. Wielu lekarzy wskazywało wówczas
na wielkie zaniedbania w zakresie higieny i zdrowia
wśród młodzieży szkolnej. Zwracał na to uwagę m.in.
Stanisław Kopczyński, lekarz, znawca zagadnień
wychowania fizycznego, twórca higieny szkolnej.
Podkreślał on potrzebę upowszechnienia instytucji
lekarza szkolnego i zajęcia się badaniami oraz korekcją
wad postawy wśród młodzieży [7]. Znaczącą rolę
odegrał także Ksawery Prauss, minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego. Już w 1918 r.
ogłosił on program ujednolicenia szkolnictwa trzech
zaborów, natomiast w 1919 r. odbył się z jego inicjatywy
w Warszawie Zjazd Nauczycielski,  (tzw. Sejm
Nauczycielski). Obradująca sekcja Higieny Szkolnej i
Wychowania Fizycznego, sformułowała szereg
postulatów dotyczących roli wychowania fizycznego w
rozwoju dzieci i młodzieży, a także wprowadzenia do
programów kształcenia wszystkich nauczycieli nauki o
wychowaniu fizycznym i higienie, zarówno teorię jak i
praktykę [11].

Dużo uwagi w tym okresie poświęcano
bocznym skrzywieniom kręgosłupa. Problematyką tą
zajmował się w Krakowie dr Juliusz Zaremba, autor
oryginalnej klasyfikacji skrzywień kręgosłupa, natomiast
w Warszawie Wanda Wisłocka, autorka oryginalnej
metody ćwiczeń fizycznych (obok ćwiczeń stosowała
też redresje i łóżeczka gipsowe). Jan Krelinger z kolei
opracował program leczenia i profilaktyki płaskostopia,
zawierający zastaw ćwiczeń fizycznych, opatrunków
gipsowych i wkładek ortopedycznych [10].

W dwudziestoleciu międzywojennym wzrosło
w Polsce zainteresowanie ideą leczenia ruchem w
środowisku lekarskim, bowiem przestano traktować
leczenie jako działanie bezruchu i spokoju. Toczyła się
ożywiona dyskusja pomiędzy zwolennikami gimnastyki,
a jej przeciwnikami, podkreślano coraz ściślejsze
powiązanie gimnastyki z medycyną. Przyczyniło się to
do powstania pierwszych ośrodków naukowych
promujących leczenie ruchem, które powstały w oparciu
o wydziały medyczne uniwersytetu w Poznaniu i w
Warszawie.

W Poznaniu działał  prof. Ireneusz
Wierzejewski, propagator gimnastyki szwedzkiej, wokół
którego skupili się najbliżsi współpracownicy,
akceptujący założenia gimnastyki leczniczej. Byli to
m.in. J. Biliński, Ł. Sokołowski, W. Dega. Klinika prof.
Wierzejewskiego podjęła ścisłą współpracę ze Studium
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego,
dzięki czemu w roku akademickim 1925/1926 w ramach
studium wprowadzono zajęcia z teorii i praktyki
gimnastyki leczniczej i masażu. W 1930 r. uruchomiono
w Poznaniu pierwszy szkolny kurs gimnastyki
leczniczej, którego założeniem było zachowanie stałej
współpracy pomiędzy wychowawcą fizycznym
prowadzącym ćwiczenia, a lekarzem ortopedą i
rodzicami. W kursie uczestniczyły dzieci z wadami
klatki piersiowej i płaskostopia [1].

W Warszawie dużą rolę odegrały Klinika
Chorób Wewnętrznych oraz Klinika Chirurgii
Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą kierował prof.
Witold Orłowski, z którego inicjatywy zorganizowano
kursy gimnastyki leczniczej. Prowadziła je J. Titz-
Kosko, w oparciu o Poradnię Wychowania Fizycznego.
Kliniką Chirurgiczną kierował natomiast prof. Adolf
Wojciechowski, chirurg i ortopeda, doceniający wpływ
ćwiczeń leczniczych na organizm człowieka. Nie bez
znaczenia był też fakt otwarcia w Warszawie w 1929 r.
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF).
W 1938 r. został przekształcony w pierwszą w Polsce
Akademię Wychowania Fizycznego, jednak
zagadnieniami gimnastyki leczniczej zajęto się na tej
uczelni dopiero po II wojnie światowej [10].

Lata międzywojenne stały się bardzo ważnym
okresem w dziejach rehabilitacji w Polsce, bowiem
rozwój szkolnego wychowania fizycznego dał impuls
dla rozwoju gimnastyki zdrowotnej i leczniczej. Dzięki
temu wzrosło też zainteresowanie kulturą fizyczną wśród
lekarzy klinicystów, powstały specjalne ośrodki leczenia
ruchem dla dzieci kalekich i przewlekle chorych, a
rozwijająca się ortopedia włączyła ćwiczenia fizyczne
– jako jedną z ważniejszych metod terapii. Ponadto
coraz powszechniej zaczęto stosować gimnastykę w
niektórych chorobach wewnętrznych, chorobach serca,
płuc i innych.

Niestety intensywny rozwój rehabilitacji, został
zahamowany, a wręcz zatrzymany w latach II wojny
światowej, a jej dalszy rozwój był możliwy dopiero po
zakończeniu działań zbrojnych. Ogromna liczba
inwalidów wojennych spowodowała wówczas, że
uznano ją za skuteczny środek zmniejszający stopień
kalectwa i liczbę osób niezdolnych do pracy, a także
przyspieszający ich powrót do zdrowia.
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ZNACZENIE WCZESNEJ I PÓŹNEJ
REHABILITACJI SZPITALNEJ NA POPRAWĘ

FUNKCJI RĘKI U PACJENTÓW
OPARZONYCH

Tiffert Monika1, Cieśla Wojciech2, Verych Georgiy3

Szpital Miejski nr 2 Siemianowice Śląskie – Oddział
Rehabilitacji Narządu Ruchu1

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
– Katedra Fizjoterapii2

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach –
Katedra Podstaw Fizjoterapii Układu Nerwowego i

Narządu Ruchu3

Adnotacja. Ręka jest narządem służącym do wykonywania
czynności, polegających na przenoszeniu obciążeń
zewnętrznych, spełnia  również rolę wysoce
wyspecjalizowanego narządu czuciowego. Jej budowa
anatomiczna i duży zakres ruchomości pozwalają na
wykonywanie bardzo złożonych i precyzyjnych ruchów.
Oparzenia kończyn górnych stanowią ponad 50% z ogólnej
liczby oparzeń. Konsekwencje oparzenia ręki w postaci
rozległych i głębokich zbliznowaceń decydują o przebiegu
procesu fizjoterapeutycznego, k tórego celem jest
odtworzenie precyzji funkcji ręki. W opracowaniu
omówiono zasady postępowania fizjoterapeutycznego, w
kolejnych etapach tego postępowania tj.: we wczesnej i
późnej rehabilitacji szpitalnej. Wyszczególnione zostały
rodzaje zabiegów fizykalnych oraz przykłady ćwiczeń
ruchowych, które należy uwzględnić w planowaniu procesu
fizjoterapii. Zwrócono uwagę na konieczność skojarzonego
działania fizyko i kinezyterapeutycznego.
Słowa kluczowe: fizjoterapia, kończyna górna, oparzenia
Анотація. Тифферт Моника, Чешла Войчех, Верич Ге-
оргій. Значення ранньої й пізньої госпітальної реабілі-
тації на поліпшення функції руки в опікових пацієнтів.
Рука є органом, що служить для виконання діяльності,
яка полягає в перенесенні ваг і виконанні високо спец-
іалізованої чутливої функції. Її анатомічна будова й
більша сфера рухливості допускає виконання дуже
складних і чітко спрямованих рухів. Опіки верхньої
кінцівки становлять більше 50% від загального числа
опіків. Запобігання наслідків опіку руки у вигляді ве-
ликих і глибоких рубцевих змін, контрактур лежать в
основі фізіотерапевтичного процесу, ціль якого макси-
мальне відновлення функції руки. У роботі пропону-
ються й обговорюються методи реабілітації даного кон-
тингенту хворих на ранньому й пізньому госпітальному

етапі. Дано перелік по етапах фізіотерапевтичних про-
цедур, а також приклади вправ, які потрібно врахову-
вати при плануванні процесу реабілітації. Варто вра-
ховувати  також  необхідність координування дій
фізіотерапевта й кинезитерапевта.
Ключові слова: фізична реабілітація, верхня кінцівка,
опіки.
Аннотация. Тифферт Моника, Чешла Войчех, Верич
Георгий. Значение ранней и поздней госпитальной реа-
билитации на улучшение функции руки у ожоговых па-
циентов. Рука является органом, который служит для
выполнения деятельности, заключающейся в перенос-
ке тяжестей и выполнении высоко специализированной
чувствительной функции. Её анатомическое строение
и большая сфера подвижности допускает выполнение
очень сложных и чётко направленных движений. Ожо-
ги верхней конечности составляют более 50% от обще-
го числа ожогов. Предотвращение последствий ожога
руки в виде пространных и глубоких рубцовых измене-
ний, контрактур лежат в основе физиотерапевтическо-
го процесса, цель которого максимальное восстановле-
ние функции  руки.  В работе предлагаются  и
обсуждаются методы реабилитации данного континген-
та больных на раннем и позднем госпитальном этапе.
Дан перечень по этапам физиотерапевтических проце-
дур, а также примеры упражнений, которые нужно учи-
тывать при планировании процесса реабилитации. Сле-
дует учитывать также необходимость координирования
действий физиотерапевта и кинезитерапевта.
Ключевые слова: физическая реабилитация, верхняя
конечность, ожоги.
Annotation. Tiffert Monika, Ciesla Wojciech, Verych
Georgiy. The meaning of early and lately hospital
rehabilitation scald patients on restoring optimal hand
functions. Upper limb especially hand is a sense - organ
which is used for  making very sophisticated and specialized
motions relevant with transmission external loads. Anatomic
structure and vast range of joints motions enable hand to
do most precision and complicated moves. Upper limb
skalds are over 50% of all number of skalds. The
consequence of hand scalds are usually widely and deeply
scars that makes physical therapy very difficult process.
The article describes rules that should be include in early
and lately stages of therapy. Special attention is directed
on different kinds of therapy in hospital treatment and
necessity of connection physical treatment and active
exercises scald upper limb to make better results in restoring
optimal hand functions.
Key words: physiotherapy, upper limb, scald.

Wstęp
XXI wiek – era szybkiego rozwoju techniki,

poszukiwania wciąż nowych, oszczędnych rozwiązań
szybko zwiększających zyski firm, nie zawsze sprzyja
przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy (BHP). Często występujące złe warunki
pracy czy też zwykła ludzka bezmyślność sprawiają, że
coraz częściej mamy do czynienia z ofiarami oparzeń.

Już badania dr Sakiela prowadzone w latach
1975 – 1989 , dowiodły, że oparzenia kończyn górnych
stanowią ponad 50% z ogólnej liczby oparzeń 1.
Przyczyn tego faktu można dopatrywać się w ich
zaangażowaniu czynnościowym kończyn górnych,
odruchach obronnych oraz w cienkiej warstwie tkanki
podskórnej ręki. Duża ilość stawów, nerwów i mięśni
oraz ich wielostronna współzależność dodatkowo
komplikują zagadnienie usprawniania kończyn górnych
2,12.



152

Skomplikowana a zarazem subtelna budowa
anatomiczna ręki, pozwala zakwalifikować tą część
narządu ruchu do zespołu biomechanicznego o
ogromnych możliwościach kinematycznych i
dynamicznych. Jako układ mechaniczny ręka ma 19
stopni swobody  a taka ruchomość warunkuje doskonała
zdolność chwytną 14.  Jest ona również  wysoce
wyspecjalizowanym narządem czuciowym.
Upośledzenie funkcji ręki oznacza zmniejszenie
zdolności do pracy w nieporównywalnie większym
procencie niż upośledzenie funkcji innych części
narządu ruchu a konsekwencje oparzenia w postaci
rozległych i głębokich zbliznowaceń, mają decydujące
znaczenie dla żmudnego procesu fizjoterapeutycznego,
którego celem jest odtworzenie finezyjnych funkcji ręki.

Podstawy rehabilitacji
W leczeniu pacjentów oparzonych, również w

postępowaniu rehabilitacyjnym po oparzeniach
obowiązuje zasada szczególnej indywidualizacji a
działania fizjoterapeutyczne rozpoczynają  się
równolegle  z rozpoczęciem leczenia na oddziale
oparzeniowym 3.  Oprócz dbałości o sprawne
funkcjonowanie układu oddechowego (inhalacje,
gimnastyka oddechowa, nauka efektywnego kaszlu),
krwionośnego (jak najwyższa wydolność krążeniowa),
zadaniem zespołu rehabilitacyjnego jest dbanie o
utrzymywanie prawidłowych pozycji oparzonych części
ciała w trakcie gojenia przeszczepów skóry. Jest to bodaj
najważniejszy element wczesnej rehabilitacji szpitalnej,
który determinuje jednocześnie przyszłe efekty
usprawniania. W wypadku oparzenia obejmującego
dłoń, rękę stabilizuje się w 30° zgięciu grzbietowym w
stawie nadgarstkowym, 50 - 70° w zgięciu w stawach
śródręczno – paliczkowych, stawy śródręczno –
paliczkowe w zgięciu 19 - 15°, natomiast kciuk w lekkim
odwiedzeniu4.

Jedynie tego rodzaju zabezpieczenie daje nam
gwarancję, że pacjent będzie miał w przyszłości
możliwość uzyskania satysfakcjonujące zakresu ruchu
w stawach ręki. Należy zaznaczyć, iż nowo utworzona
tkanka (po przeszczepie), nie posiada takiej samej
struktury jak skóra 5. Przy dłuższym okresie gojenia się
rany przez ziarninowanie zwłaszcza u ludzi młodszych,
zwiększa się wybitnie rozwój tkanki łącznej, co
powoduje powstawanie masywnej blizny często
przerostowej. Przerost to zaburzenie procesu
dojrzewania blizn polegające na nadmiernym rozwoju
komórek tkanki łącznej i odkładaniu włókien
kolagenowych w bliźnie. Przyczyny tego procesu nie
są do końca znane wiadomo jednak, że najczęściej
powstają one u osób młodych lub u dzieci 6.

Po wyleczeniu rany oparzeniowej, świeże
blizny przechodzą okres obkurczania się. Obkurczanie
się blizn zależne jest zarówno od czasu gojenia się rany
jak i lokalizacji i kształtu blizny. Im dłużej występuje
gojenie się rany, obkurczanie się tkanki łącznej w bliźnie
jest masywniejsze. Blizny usytuowane równolegle do
linii Langera (przebiegające prostopadle do długiej osi
leżących pod skórą mięśni), zaznaczonych na ciele

człowieka, są mniej obkurczane niż blizny przebiegające
prostopadle do tych linii. Blizny okrężne lub o zarysie
koła powodują również większe obkurczanie się niż
linijne. Duże obkurczanie się blizn daje znaczną
możliwość rekonfiguracji tkanek jako zniekształcenia
wtórnego. Oparzeniowe zrosty skórne są również
rzeczywistą przyczyną ograniczeń ruchu stawów. Gdy
umiejscowione są one w fałdzie zgięciowym stawu,
powodują wadliwe ustawienie, które po dłuższym
okresie czasu przekształca się w ograniczenie
ruchomości spowodowane przykurczem zewnętrznym,
a następnie wewnętrznym stawu 13.

Ostateczna ocena blizny może być dopiero
przeprowadzona po kilku miesiącach tj. po zakończeniu
procesu bliznowacenia, jednak do tego czasu właściwie
zaplanowane i realizowane postępowanie
fizjoterapeutyczne daje o wiele większe szanse na
uzyskanie blizny miękkiej, elastycznej i pozbawionej
nadmiernych przerostów.

W trakcie późnej rehabilitacji szpitalnej mamy
do czynienia z pacjentami o całkowicie wygojonych
ranach oparzeniowych, dlatego spektrum oddziaływań
fizjoterapeutycznych znacznie się poszerza. Przede
wszystkim możemy przed ćwiczeniami usprawniającymi
skutecznie uelastycznić blizny poprzez zastosowanie
zabiegów fizykalnych. Najlepsze rezultaty uzyskujemy
stosując:

· światło spolaryzowane lampą Bioptron –
zabieg czyni skórę bardziej elastyczną
działając poprzez błony komórkowe stymuluje
metabolizm, aktywizuje procesy wymiany
tlenu 7, 12

· laseroterapię - wiązka promieni laserowych
działa hamująco na produkcję kolagenu,
zaburzając jego metabolizm i syntezę z
fibroblastów w obrębie tkanek bliznowatych,
jednocześnie powoduje ona wzrost
kolagenazy (enzymu rozkładającego kolagen)
oraz nasilenie procesu rozpadu kolagenu, czyli
kolagenolizy, co daje uczucie zmniejszenia
napięcia tkanek 8, 12.

· krioterapię z użyciem ciekłego azotu; zimna
temperatura zamraża komórki i niszczy
naczynia krwionośne, wywołując w nich
procesy zakrzepicy, w ten sposób wywołane
zaburzenie przepływu krwi powoduje
niedokrwienie i niedotlenienie tkanek
bliznowatych 8.

· jonoforezę z jodku potasu lub fonoforezę z
maściami rozmiękającymi blizny (Cepan,
Kontratubex) 9.

· masaże torujące przesuwanie się blizny
względem tkanek głębiej leżących 2, 12 .

· masaże wirowe oraz ćwiczenia w basenie;
jeżeli u pacjenta nie występują odczyny
alergiczne na chlor oraz skóra wolna jest od
strupów i pęcherzy surowiczych.

 Omawiany etap usprawniania ręki
poprzedzony jest jej dokładnym badaniem. Szczególną
uwagę zwraca się na głębokość oparzenia okolic stawów
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i na uszkodzenia elementów stawowych takich jak:
torebki, więzadła i ścięgna. Uszkodzenie tych struktur
w znacznym stopniu ogranicza możliwości
postępowania rehabilitacyjnego, zwłaszcza w zakresie
ruchów biernych i redresyjnych 2, 12.

Istotnym elementem badania ręki są pomiary
zakresu ruchów w poszczególnych stawach
wykonywane goniometrem w sposób typowy. Pomiarów
dokonuje się przy przyjęciu pacjenta na oddział, w
trakcie hospitalizacji  oraz po zakończonym cyklu
usprawniania. Badamy również  możliwości

czynnościowe ręki (zaciskanie pięści, opozycja kciuka,
operowanie przedmiotami, ocena sprawności
poszczególnych rodzajów chwytów).

Wyniki badań, odpowiednio dokumentowane,
służą do utworzenia planu postępowania, który będzie
odpowiadał indywidualnym potrzebom pacjenta.

Ćwiczenia oparzonej ręki wykonuje się
przynajmniej dwa razy dziennie (z terapeutą), natomiast
pacjent ma za zadanie w ciągu całego dnia powtarzać
wielokrotnie zadane ćwiczenia korzystając z sali
gimnastycznej oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego

 3
Ryc.1,2,3.  Możliwości chwytu  w  poszczególnych etapach usprawniania

1

2
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Ćwiczenia z terapeutą polegają w pierwszym
rzędzie na odpowiednim przygotowaniu struktur
stawowych i okołostawowych poprzez wykonanie
przynajmniej jednego z wyżej proponowanych
zabiegów fizykalnych, ułatwiających oddziaływanie
kinezyterapeutyczne a w dalszej kolejności
przeprowadzeniu  mobilizacji stawów zwłaszcza tych z
ograniczoną ruchomością. Po zastosowaniu terapii
manualnej przechodzimy do wykonywania ćwiczeń,
początkowo czynnych a następnie redresyjnych.

1. zgięcie grzbietowe, dłoniowe w
stawach nadgarstka

2. zgięcie łokciowe i promieniowe w
stawach nadgarstka

3. zgięcie i wyprost w stawach
śródręcznopaliczkowych

4. zgięcie i wyprost w stawach
międzypaliczkowych

5. przywiedzenie i opozycja kciuka
6. opozycja kciuka do poszczególnych

palców
7. zaciskanie dłoni w pięść

Przy oparzeniach okrężnych obejmujących
stawy, prawie zawsze mamy do czynienia z
ograniczeniami zakresu ruchów spowodowanymi
obkurczaniem się bliznowców. Aby te ograniczenia
likwidować stosujemy ćwiczenia bierne oraz redresję
do granicy bólu. Ruch bierny wykonywany jest z
równoczesnym rozciąganiem stawów i tę pozycję
utrzymuje się przez kilka sekund. Rozciągnięcie blizny
musi by widoczne w postaci zmiany barwy – blizna
bieleje.

Rozciągając przykurczone struktury należy
pamiętać, że prostowniki należy ćwiczyć utrzymując
zamkniętą pięść w trakcie zginania nadgarstka. Zaś
zginanie grzbietowe nadgarstka przy wyprostowanych
palcach i rozciąga przykurczone zginacze 2.

W trakcie wykonywania ćwiczeń poucza się
pacjenta, że właściwe wykonanie ruchu jest ważniejsze
niż jego siła. Oczywiście w miarę poprawy funkcji ręki
przechodzi się stopniowo do ćwiczeń o większym
stopniu trudności oraz wymagających od pacjenta
większego osobistego zaangażowania. Stosuje się
ćwiczenia oporowe wykorzystując różnego rodzaju
sprzęt pomocniczy typu: gumowe piłeczki o różnym
stopniu twardości, gąbki, elastyczne taśmy (Thera -
Band), ćwiczenia w wodzie, gabinet ćwiczeń
manualnych. Na noc zakłada się pacjentom ortezy
statyczne , utrzymujące wyćwiczony zakres ruchów, lub
dynamiczne – wymuszające zgięcie albo wyprost w
stawach w zależności od potrzeb.

W ciągu całej doby pacjent używa opatrunku
uciskowego w postaci rękawiczki, który zdejmuje
jedynie do zabiegów fizykalnych oraz higienicznych –
jest to najlepsza forma zapobiegania powstawaniu i
utrwalaniu blizn przerostowych 11.

Wiadomo, że oparzenia twarzy i rak stanowią
najcięższe oparzenia skóry. Lęk o efekt kosmetyczny i
niesprawność funkcjonalną rąk pogłębia ogólny stres
związany z przebytym urazem. Konieczne jest więc w
tych przypadkach holistyczne podejście do pacjenta i
uwzględnienie w procesie terapeutycznym jego
problemów psychicznych. Stąd szczególnie ważne w
terapii jest odtworzenie wszystkich funkcji chwytno –
manipulacyjnych ręki 10. Każdy sukces w tym zakresie,
postęp przejawiający się w postaci wykonania ręką
nowej czynności, ma mobilizujący wpływ do dalszej
pracy zarówno dla pacjenta jak i terapeuty.
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