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РАЗДЕЛ I
НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ  И ГУМАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ

ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ И ПРИНЦИПОВ
ЙОГИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

УКРАИНЫ
Андриянова В.А., Шарапов Д.Н., Човнюк Ю.В.

Киевский национальный университет
строительства и архитектуры

Аннотация. В статье рассмотрены средства и принци-
пы Йоги для совершенствования процесса физическо-
го воспитания в высших учебных заведениях Украины.
Ключевые слова: средства, принципы, Йога, совершен-
ствование, процесс, физическое воспитание, высшие
учебные заведения Украины.
Анотація. Андріянова В.А., Шарапов Д.М., Човнюк
Ю.В. Застосування засобів та принципів Йоги для вдос-
коналення процесу фізичного виховання у вищих на-
вчальних закладах України. Розглянуті засоби та прин-
ципи Йоги для вдосконалення процесу фізичного
виховання у вищих навчальних закладах України.
Ключові слова: засоби, принципи, Йога, вдосконален-
ня, процес, фізичне виховання, вищі навчальні заклади
України.
Annotation. Andrijanova V.A., Sharapov D.N., Chovnjuk
Y.V. The application of Yoga’s resources and principles for
the improvement of the physical training process at the
Ukrainian high schools. Yoga’s resources and principles for
the improvement of the physical training process at the
Ukrainian high schools are discussed.
Key words: resources, principles, Yoga, improvement,
process, physical training, Ukrainian high schools.

Введение.
Древние культуры входят в сокровищницу

мировой современной культуры. Они привлекают не
только историков, искусствоведов, других учёных,
но и простых людей, одухотворяя их жизнь. Дости-
жения древних египтян, греков и римлян явились
фундаментом для формирования цивилизации в Ев-
ропе и Америке. Но сами эти культуры черпали вдох-
новение на Востоке: в Индии, Китае, Средней Азии.

Йога как система является бесценным со-
кровищем индийского народа и, безусловно, достой-
на самого пристального внимания и изучения, по-
скольку способствует развитию внутренней
культуры личности.

Понятие «культурный человек» очень ёмкое
и многоплановое, но оно обязательно включает нрав-
ственно-этические, эстетические аспекты, охваты-
вает физические, умственные и духовные стороны
нашего бытия. Культура предусматривает непрерыв-
ное совершенствование личности (в т.ч. студента
вуза) во всех планах, включая здоровье и работос-
пособность. В этом отношении йога может оказать
неоценимую пользу всем людям [1,2,5].

Оказалось, что в век бурной научно-техни-

ческой революции человек естественным образом
приспособиться к ней не может. Она обусловливает
громадные психические нагрузки (в особенности на
студентов вузов), стрессовые ситуации, которые в
сочетании с гиподинамией, малоподвижным обра-
зом жизни людей и их однобокой физической ори-
ентацией, с неправильной диетой и дыханием спо-
собствуют заболеваниям, снижению работоспособ-
ности. Выяснилось, что йога помогает надёжно про-
тивостоять этим «побочным продуктам» цивилиза-
ции на протяжении почти пятитысячелетней истории
и позволяет раскрыть беспредельные возможности
гармоничного развития личности.

Очевидным является связь сделанных выше
выводов с необходимостью дальнейшего совершен-
ствования процесса физического воспитания студен-
тов в вузах Украины.

Однако, по глубокому убеждению авторов
настоящей работы, нельзя воспринимать все аспек-
ты Йоги сразу и целиком. Это может существенно
навредить человеку! Следует вначале систематизи-
ровать имеющиеся данные, подходы, а лишь потом
внедрять элементы системы Йоги практически, в т.ч.
в процесс физического воспитания в вузах страны.

Работа выполнена по плану НИР Киевско-
го национального университета строительства и ар-
хитектуры.

Формулирование целей работы.
Цель настоящей работы состоит в следую-

щем: используя контент-анализ доступных литера-
турных, научных источников информации, посвя-
щённых Йоге, на  основе системного подхода
классифицировать и установить те аспекты учения
Йоги, которые приемлемы для практического при-
менения в современных условиях учебного процес-
са в вузах Украины и позволяют существенно усо-
вершенствовать физическое воспитание студентов,
привить им интерес к занятиям физической культу-
рой, спортом, отучить их от вредных привычек, а
также пересмотреть своё отношение к собственно-
му здоровью, избавиться от существующих недугов
и приучить себя к здоровому способу жизни.

Результаты исследования.
Ещё во II в. до н.э. мудрец Патанджали, си-

стематизировавший и обобщивший опыт и знания
своих предшественников, описав их в труде «Йога
Сутра», утверждал, что: «Йога – это искусство учить-
ся плавать с радостью во встречных течениях жиз-
ни». По меткому выражению Ромена Роллана: «Йога
– подарок древности, возможно, даже неземных
цивилизаций, и если мы не воспользуемся дошед-
шими через тысячелетия знаниями, значит, потеря-
ем один из шансов на выживание». Французский
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врач, научный сотрудник Национального научно-
исследовательского центра во Франции Жан-Жорж
Хенротт также пишет, что «йога означает единство
– не в смысле единение с Богом, как часто его оши-
бочно трактуют, а в смысле внутреннего единства.
Йога – это, прежде всего, совокупность методов,
способствующих выработке единой, цельной лич-
ности» [3]. Бывший премьер-министр и крупный
общественный и политический деятель Индии Джа-
вахарлал Неру в своей книге «Открытие Индии»
писал: «…значение теоретических частей йогичес-
кой системы Патанджали относительно не велико;
важен метод. Вера в Бога не является неотъемлемой
частью этой системы…» [4].

Йога – таинственная наука мудрецов Индии.
На протяжении веков сформировалось много школ
и течений, предлагавших различные пути достиже-
ния совершенной гармонии с природой.

Авторы настоящей работы убеждены в том,
что внедрение некоторых средств и принципов
хатха-йоги (составной части Раджи-йоги) в про-
цесс физического воспитания студентов высших
учебных заведений Украины позволит не только со-
вершенствовать его, но и обеспечит подлинное здо-
ровье телу, разуму, уравновешивая все физиологи-
ческие и психологические процессы в организме
человека.

Цели, аспекты и школы йоги. Йогу сле-
дует рассматривать как гармонию трёх начал чело-
века: физического, умственно-эмоционального (пси-
хического) и духовного. Целью йоги является
достижение и поддержание такой гармонии. Эта
цель имеет несколько аспектов: Раджа-йога, Бхак-
ти-йога, Карма-йога, Хатха-йога, Джнани-йога, Тан-
тра-йога, Крия-йога, Лая-йога, Мантра- или Джайа-
йога, Прана-йога, Кундалина-йога и т.д.

Раджа-йога – это господство сознания над
всеми тремя началами человека. Её ещё называют
«высшей, царственной йогой. Она раскрывает все
потенциальные способности личности. Для этого
используются сложные приёмы саморегуляции пси-
хики (самовнушение, отвлечение от внешних и
внутренних раздражителей, концентрация внима-
ния и др.).

Хатха-йога является подготовительным
этапом Раджа-йоги. Термин «Хатха» символический
и несёт глубокий философский смысл. «Ха» - солн-
це, «Тха» - луна. Это символ единства противопо-
ложных начал. Во Вселенной противоположные
начала существуют во всём (тепло – холод, положи-
тельное – отрицательное, свет – тьма, электрон –
протон, мужчина – женщина и т.д.). Единство и гар-
мония противоположностей создают равновесие.
Хатха-йога – это учение о физической гармонии, или
гармонии, достигаемой с помощью физических
средств воздействия на организм (диета, дыхание,
асаны, гидротерапевтические процедуры и т.д.) в
отличие от психических средств воздействия Рад-
жа-йоги. Хатха-йога ведёт к физическому совершен-
ству и благополучию, что имеет важное значение для

тела, ума и духа человека. Она учит, как добиться
долгой, здоровой и счастливой жизни путём совер-
шенствования здоровья. Здоровье – это всеобщее
богатство. Не случайно многие авторитетные йоги
считают Хатха-йогу начальным звеном в достиже-
нии физического совершенства, так как «в здоро-
вом теле – здоровый дух». Кстати, это изречение
встречается в санскритских источниках, которые
датируются ещё VII – VI вв. до нашей эры.

Бхакти-йога – преданность высшим идеа-
лам, бескорыстная любовь ко всему мирозданию.
Через такое самораскрепощение происходит гармо-
ния личности.

Карма-йога – активный труд и действие.
Любое действие, работа должны совершаться с пре-
дельной самоотдачей и вниманием. В этом секрет
любого успеха.

Джнани-йога – достижение гармонии че-
рез знание, кропотливое изучение и практикование
всего, что способствует приобретению мудрости.
Мудрость – это гармония знаний.

Тантра-йога – изучение природы взаимо-
действия противоположностей и достижения гармо-
нии посредством сексуальной жизни, в которой дос-
тигается ощущение единства со всей Вселенной с
помощью контроля чувств, эмоций, действия и мантр.

Лая-йога – ритмы и вибрации, идущие из
Космоса и оказывающие воздействие на биосферу
Земли, т.е. космическая йога, способствующая дос-
тижению гармонии через познание биоритмов мик-
ро- и макромира. Йоги стремятся органически впи-
саться в окружающую среду. По их мнению (а сейчас
с этим согласны и современная медицина, и биоло-
гия), в основе подавляющего числа заболеваний ле-
жат нарушения биоритмических процессов (биорит-
мов) на  самых различных уровнях – от
молекулярного, субклеточного до уровня органов,
систем органов и организма в целом. Лая-йога помо-
гает предупредить и лечить болезни, связанные с на-
рушением биоритмов (десинхронозы); жить, как го-
ворят йоги, в гармонии со Вселенной, с её ритмами.

Крия-йога внутреннее и внешнее очище-
ние, морально-этический аспект йоги. Прежде чем
осваивать любую разновидность йоги, необходимо
пройти Крия-йогу. Чтобы взрастить добрый урожай,
нужно расчистить заброшенную землю, выкорчевать
пни. Так и в обучении йоге. Ученик должен изба-
виться от собственных недостатков, отрицательных
черт характера, вредных привычек, невежества, а
вместо них воспитать в себе положительные каче-
ства, без которых гармония невозможна.

Мантра-, или Джапа-йога – воздействие
звуковых вибраций путём пения определённых глас-
ных, слогов, при котором возникают определённые
звуковые колебания, положительно воздействующие
на организм человека. В дальнейшем даже мыслен-
ное их повторение даёт такой же эффект.

Прана-йога – воздействие Праны (жизнен-
ной энергии) на организм человека.

Кундалини-йога – развитие и использова-
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ние скрытых сил человека.
Имеются и другие, относительно редко

встречающиеся аспекты йоги (Нада-йога, Самадхи-
йога и т.д.), которые чаще всего являются производ-
ными или синонимами указанных выше аспектов.

Такое разделение йоги в известной мере
условно, но имеет большое методическое значение,
так как позволяет заниматься йогой всем людям,
независимо от пола, возраста, профессии, вероис-
поведания, национальности, учитывать особеннос-
ти каждого ученика (студента вуза), его индивиду-
альность, потребности и наклонности. По сути дела
все аспекты йоги взаимно дополняют друг друга. Их
элементы могут использоваться при освоении лю-
бого направления этого учения. Поэтому многие
центры йоги в Индии практикуют так называемую
Пурна-йогу, т.е. комплексную йогу, или синтез всех
аспектов йоги.

Йога Патанджали. Предположительно в
период между 2 в. до н.э. и 2 в. н.э. древнеиндийс-
кий философ Патанджали систематизировал накоп-
ленные к тому времени данные по йоге в своей кни-
ге «Йогасутра». Работа была написана в виде
афоризмов, где кратко и схематично излагалась йога.
Позже появились многочисленные комментарии к
этому труду и комментарии к комментариям.

Патанджали описал Аштанга-йогу, или
восьмиступенчатый путь тренировок: 1) Яма; 2)
Нияма; 3) Асана; 4) Пранаяма; 5) Пратьяхара; 6)
Дхарана; 7) Дхъяна; 8) Самадхи. Продвигаясь вверх
по этим ступеням, ученик достигает гармонии тела
и сознания полного господства над собой.

Система Патанджали была признана прак-
тически всеми авторитетными последователями
йоги. В ней отражены все аспекты йоги: Яма и Ния-
ма составляют Крия-йогу; Асана и Пранаяма – Хат-
ха-йогу; Пратьяхара, Дхарана, Дхъяна и Самадхи –
Раджа-йогу; Джнани-йога и Бхакти-йога опирают-
ся на принципы Ямы и Ниямы. Карма-йога имеет
отношение к любым действиям, следовательно,
практическая реализация системы Патанджали –
тоже Карма-йога, Лая-йога, Тантра-йога, Кундали-
ни-йога, Мантра-йога, и Прана-йога – направления
Раджа-йоги с элементами Хатха-йоги.

Подобная систематизация аспектов йоги
несколько условна, поскольку они взаимосвязаны и
проникают друг в друга. Например, Хатха-йога, хотя
и опирается на Асану  и Пранаяму, заимствует ряд
положений Ниямы (диета, гигиенические приёмы и
т.п.), Пратьяхары (отвлечение чувств) и Дхараны
(концентрация внимания).

Средства йоги, представленные указанны-
ми выше восемью частями, сформулированы в виде
запретов и предписаний для поиска счастья.

Следует отметить, что слово «йога» означа-
ет союз, связь, соединение, равновесие. Согласно
учению Йоги тело человека – единое целое, состоя-
щее из правой («солнечной») и левой («лунной»)
половин, ответственных за жизнедеятельность.

Яма – правила общественного поведения.

На этой стадии человек обучается гармонии с об-
ществом, в котором живёт. Живя в обществе, нельзя
быть свободным от него, от связей с ним (экономи-
ческих, культурных и др.). Человек – существо об-
щественное. Все дальнейшие успехи в йоге цели-
ком зависят от окружающих общественных условий
и от способностей ученика (студента вуза) гармо-
нировать с ними.

Нияма – кодекс личного поведения. На этой
ступени Ученик работает над внутренним самоусо-
вершенствованием, очищая себя физически, ум-
ственно и духовно.

Асана – положение тела, поза. На этом эта-
пе происходит обучение различным упражнениям для
подготовки тела и сознания к дальнейшим ступеням.

Пранаяма – контроль над энергетически-
ми процессами организма в основном с помощью
дыхательных приёмов и самовнушения.

Эти четыре ступени, способствуя куль-
турному развитию личности, оказывают на неё
также мощное психофизическое воздействие,
гармонично её совершенствуют, расширяют ди-
апазон адаптации ко всевозможным отрицатель-
ным и чрезмерным раздражителям, создавая
высокий уровень здоровья. Это и есть Хатха-
йога.

Пратьяхара – отвлечение чувств, осуще-
ствление полного контроля над ними.

Дхарана – концентрация внимания, память,
терпение, сдержанность.

Дхьяна – медитация или созерцание объек-
та.

Самадхи – устойчивая, управляемая Дхья-
на, или состояние психического транса.

Последние четыре ступени дают человеку
возможность полностью контролировать работу тела
и сознания и управлять ими. Ему становится по пле-
чу решение любых реальных задач. Но овладение
этими стадиями возможно только с помощью ком-
петентного учителя и после освоения первых четы-
рёх ступеней.

Следует отметить, что первые четыре час-
ти Йоги Патанджали могут осваиваться одновремен-
но, способствуя гармонии души и тела. А вот четы-
ре последние требуют постепенного перехода от
одной части к другой при полном освоении преды-
дущей.

Тот, кто постигнет все восемь частей этой
мудрейшей науки, по рассказам йогов, становится
ясновидящим, знает наперёд ход всех событий, ви-
дит все мысли и чувства и понимает все языки, мо-
жет быть невидимым, умеет определять время сво-
ей смерти…

Для успешного продвижения в йоге необ-
ходимо сначала освоить Крия-йогу. Практика пока-
зывает, что, не проработав этой ступени, ученики
по различным причинам не могут достичь сколько-
нибудь серьёзных успехов в йоге. Они или бросают
занятия, или «топчутся на месте» не в состоянии
реализовать свои планы.
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Можно сразу приступить к следующей сту-
пени – физическим упражнениям, но параллельно
следует обязательно осваивать Яму – Нияму. Этот
компромиссный вариант намного хуже традицион-
ного подхода: первым делом обучиться Крия – йоге.

Впрочем, у каждого Ученика (студента вуза)
всегда есть выбор, а «дорогу осилит идущий».

Система морально-этических принципов
поведения Крия-Йоги: Яма и Нияма. Яма и Ния-
ма содержат предписания общечеловеческих норм
поведения, предполагая, что злые, безнравственные
люди редко бывают здоровы и гениальны. Яма и
Нияма содержат пять всеобщих моральных прин-
ципов поведения (иногда их в литературе называют
разделами), которые не утратили своей актуальнос-
ти и в наши дни.

Итак, по глубокому убеждению авторов на-
стоящей работы, следует начать с начальной ступе-
ни – Ямы, установления гармонии с социальной сре-
дой, поскольку социальные факторы оказывают
решающее воздействие на человека по сравнению с
другими влияниями и к ним труднее приспособить-
ся. Общественные отношения требуют от человека
реакций широкого диапазона, часть из которых ока-
зывает вредное влияние на его здоровье и отрица-
тельно отражается на жизни общества. Для ликви-
дации психических «зажимов», отрицательных
эмоций, психологических срывов существуют пра-
вила общественного поведения. Выполняя их, уче-
ник (студент вуза) предотвращает формирование в
своей психике и поведении отрицательных черт. Ему
не приходится стыдиться каких-либо плохих поступ-
ков, «краснеть» за себя. Он освобождается от поро-
ков и вредных привычек. Его тело и сознание удер-
живаются в уравновешенном состоянии.

Почти все заболевания возникают вследствие
прямых или косвенных психологических причин.
Отрицательные эмоции, стрессы, вредные привыч-
ки, нехорошие, неправильные поступки ведут к за-
болеваниям тела и нарушениям психики. Заболева-
ния могут проявиться даже спустя многие месяцы и
годы после воздействия указанных выше факторов.

Для борьбы с этим рекомендуется первая
ступень йоги Патанджали. Её название – Яма – не-
сёт определённую символику. Согласно индийской
мифологии, Яма – Бог смерти. Отсюда и позаимство-
ван смысл слова. На первой ступени йоги ученик
(студент вуза) должен нанести смертельный удар
своим порокам, неправильному поведению и мыш-
лению. Эта ступень включает пять основных разде-
лов (всеобщих моральных принципов поведения).

1. Ахимса – не причинять окружающим
вреда в мыслях, словах и делах, искоренив ненависть
и зло, т.е. относиться к другим людям так, как вы
хотели бы, чтобы относились к вам; любить их и
бороться лишь со злом, которое в них есть, а не с
ними самими. Этот первый, главный принцип учит
любви к окружающему миру. Учит любить челове-
ка независимо от его недостатков. Любя, надо по-
могать другому избавляться от пороков. Всем окру-

жающим следует приносить только радость, а са-
мому избавляться от гнева, страха и других недо-
статков, быть требовательным к себе и снисходи-
тельным к окружающим. Все остальные разделы
(принципы Ямы) логически вытекают из первого и
расширяют его смысл.

2. Сатья – правдивость и искренность в
мыслях, словах и делах, поскольку правда выража-
ет истину, реальность. Неискренность, оскорбление,
ругань, ложь, клевета искажают реальность и долж-
ны быть уничтожены. Если правда может нанести
вред вашему собеседнику, обманывать его всё же не
стоит: лучше вместо советов оказать ему конкрет-
ную поддержку в его заботах и трудностях. Действия
лучше отражают свойства человека, чем слова.

3. Астейя – переводится как «неворовство»
и запрещает любые формы злоупотреблений. При
этом неприсвоение чужого (нестяжательство) дол-
жно быть и мысленно, и на словах и в делах. Это
избавление от алчности, зависти и всевозможных
соблазнов, которые делают людей низкими и под-
лыми, калечат их сознание, ведут к подрыву дове-
рия, злоупотреблениям положением, властью.

4. Брахмачарья – предписывает контроль
над половыми влечениями, запрещает беспутство.
Это и воздержание, умеренность во всём: в мыс-
лях, словах и делах. Это и культура чувств. Стано-
виться рабом своих чувств и эмоций, стремиться к
наслаждениям – пустая трата времени и сил, отход
от гармонии.

5. Апариграха – приучает йога не испыты-
вать недостатка в каких-либо вещах, ограничиваясь
минимумом, не принимать даров, не заниматься на-
копительством, дабы не связывать свой ум. По сути,
это отклонение ненужных даров, свобода от нако-
пительства в мыслях, на словах и в делах. Не следу-
ет брать вещей, в которых нет действительной нуж-
ды, брать незаслуженные дары или подарки,
ставящие человека в зависимость от кого-либо.
Впрочем, принятие любого дара в какой-то степени
ставит человека в зависимость.

Несоблюдение этих пяти правил (мо-
ральных принципов поведения) пагубно для ин-
дивидуума и общества в целом, так как способ-
ствует насилию,  лживости,  воровству,
распутству и жадности, одним словом, привно-
сит хаос в отношения между людьми, что ведёт
к их страданиям и делает невозможным созда-
ние равновесия, гармонии сознания человека и
всего общества.

Все вредные привычки и поступки вытека-
ют из нарушений этих правил. В начале занятий
йогой нужно заниматься изучением Ямы и самоана-
лизом утром и вечером в спокойной обстановке не
менее 15 мин и не более часа. Постепенно это вой-
дёт в привычку, установится постоянный автомати-
ческий (подсознательный) самоконтроль. Анализи-
руя своё поведение, ученик (студент вуза) должен
выявить все свои плохие качества и бороться с
ними. Для этого он должен культивировать про-
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тивоположные, т.е. положительные, качества. Со
временем они вытеснят из его слов, мыслей и
действий всё отрицательное. Если же всё время
думать о плохом, то оно ещё крепче осядет в со-
знании, так как в коре головного мозга создаёт-
ся отрицательная доминанта. Итак, желательно
концентрировать своё внимание на тех каче-
ствах, которые бы вы хотели приобрести, а не
на тех, от которых хотите избавиться. Следует
вырабатывать в себе дружелюбие, симпатию,
сострадание к окружающим, радость, равноду-
шие к вредным привычкам (курение, употреб-
ление алкоголя и др.), избегать общества плохих
людей.

Ямой нужно заниматься постепенно (пе-
реходя с отработки одного правила на другое; всё
сразу реализовать нельзя), последовательно от
менее трудных задач к более сложным, регуляр-
но (практика Ямы должна быть постоянной,
каждодневной). После освоения основных поло-
жительных качеств следует продолжать совер-
шенствоваться в деталях. Этот процесс должен
продолжаться в течение всей жизни.

Когда пять предписанных правил (норм,
моральных принципов поведения) будут отработа-
ны, продолжая их совершенствовать, можно перей-
ти к следующей ступени – Нияме.

Если Яма означает смерть порокам, то Ни-
яма – это противоположное качество - возрождение,
культивирование нового, естественного, положи-
тельного образа жизни, мышления. Нияма также
состоит из пяти разделов: Шаоча (Шауча), Санто-
ша, Тапас, Свадхьяя (Свадхиайя), Ишвара-пранид-
хана. По сути, в Нияме описаны индивидуальные
правила поведения йога.

1. Шаоча (Шауча) – предполагает чистоту
не только тела, но и души, и мысли, и слова. Иными
словами, это внутреннее и внешнее очищение. Этот
пункт является основополагающим. Остальные рас-
ширяют и дополняют его. Внутреннее очищение –
это очищение ума от порочных мыслей, отрицатель-
ных черт характера и эмоций; развитие благожела-
тельности и других добродетелей, что достигается
выполнением положений Ямы и Ниямы.

2. Сантоша – приучает к удовлетворённос-
ти, призывает избегать конфликтных ситуаций, от-
рицательных эмоций. По сути, это развитие доволь-
ства, культивируемое на месте уничтоженной
алчности и стремления к удовлетворению соблаз-
нов. Это победа над противоположностями. Здесь
ученик (студент вуза) достигает уравновешенности,
сбалансированности желаний и контролирует их.

3. Тапас – стремление к достойной цели
путём борьбы со своими пороками. Это самообуз-
дание, самодисциплина, направленная на создание
положительного характера, который Вы считаете
своим идеалом. Тапас бывает трёх видов:

а. Тапас тела (кайика) – соблюдение не-
обходимых гигиенических процедур, предписывае-
мых йогой, закаливание и тренировка тела (Хатха-

йога). Йоги против аскетизма. Аскетизм – это край-
ность, дисгармония. Йоги предпочитают «золотую
середину». Поэтому тренировка тела не должна пре-
вращаться в самоцель, самоистязание. Но и пренеб-
регать совершенствованием тела не следует, так как
наше сознание в повседневной жизни реализует себя
через тело.

б. Тапас речи (вачика) – говорить только
правду, не употреблять бранных слов, не обижать
своей речью других, не кричать на людей, словом,
следить за культурой речи, контролировать свою
речь. В гигиенических целях йоги рекомендуют не
реже одного дня в месяц соблюдать абсолютное
молчание (Маона). Оптимальный вариант – молчать
один день в неделю (в выходной). В этот день ста-
райтесь думать о возвышенном, о природе, космосе
и т.п. и больше бывать на свежем воздухе. В речи
всегда старайтесь быть кратким и конкретным и не
говорите без необходимости. Уместно вспомнить
пословицу: «Слово – серебро, молчание – золото».

в. Тапас ума (манасика) – культивирова-
ние спокойствия, уравновешенности, радостного,
приподнятого настроения, положительных мыслей,
чувств, эмоций. Устойчивый самоконтроль ума во
всех обстоятельствах.

4. Свадхьяя (Свадхиайя) – регулярное изу-
чение, чтение литературы по йоге, философии, фи-
зиологии, того, что способствует самопознанию и
самовоспитанию, расширению кругозора и знаний.
К сожалению, большинство людей (и студенты ву-
зов, в том числе) в основном читают беллетристику
и специальную литературу (помогающую в работе),
чего, разумеется, недостаточно для того, чтобы вес-
ти здоровую, счастливую и мирную жизнь. Практи-
ка Свадхьяи (Свадхиайи) принесет знания, поможет
в разрешении сложных жизненных проблем, поло-
жит конец невежеству. Невежество не имеет нача-
ла, но имеет конец. У знаний есть начало, но нет
конца. Итак, Свадхьяя (Свадхиайя) предполагает
самообразование, необходимое для познания своей
души и определения жизненной позиции.

5. Ишвара-пранидхана – посвящение все-
го себя великим и малым добрым делам, самоотвер-
женное служение человечеству, искоренение эгоиз-
ма, постоянное пребывание в гармонии со всей
Вселенной (от микро- до макромира). По сути, Иш-
вара-пранидхана призывает к преданности высшим
идеалам, т.е. все действия и воля человека должны
быть направлены к достижению осознанной в Свад-
хьяе (Свадхиайе) главной жизненной цели.

Правила Ниямы, так же как и Ямы, сле-
дует практиковать в течение всей жизни в делах,
речах и мыслях, изучая и внедряя их постепен-
но, последовательно и регулярно.

Третья часть Йоги-сутры – Асана – пе-
реводится как поза и положение. Эта ступень пред-
полагает, при соблюдении Ямы и Ниямы, физичес-
кое совершенство.

Систематические занятия асанами помога-
ют укрепить здоровье, приобрести красоту, душев-
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ное спокойствие, уверенность и жизнестойкость.
Каждая асана избирательно воздействует на

тот или иной орган, систему органов или даже на
весь организм.

Правильный подбор асан позволяет устра-
нить то или иное заболевание без медикаментозных
средств.

Однако, несмотря на чудодейственную силу
асан, йоги занимаются ими только совокупно с
Ямой, Ниямой, Пранаямой, т.к. смысл Йоги зак-
лючается в полной гармонии души и тела.

Заботе о здоровье тела йоги уделяют боль-
шое внимание, но это не основная их цель. К телу
они относятся лишь как к сосуду для души.

Четвёртая часть Йоги-сутры – Праная-
ма – завершает в классификации Патанджали Хат-
ха-йогу.

«Прана» - в переводе с санскрита – энерге-
тическая основа, жизненная сила, энергия дыхания,
а «Пранаяма» - управление Праной, или энергией
дыхания.

Йоги Пранаяме отводят большое место в
своей практике. Они учатся постепенно «приручать»
потоки Праны, представлять их движение и даже
иногда видеть их или слышать, чувствовать их вкус
или запах.

Пранаяма способствует развитию дыхатель-
ного аппарата, укрепляет и оздоравливает весь орга-
низм. Но неправильное выполнение дыхательных
упражнений может причинить немалый вред. Поэто-
му осваивать их нужно под руководством специали-
ста по Хатха-йоге.

Умение управлять дыханием позволит пе-
рейти к освоению следующих четырёх частей Йоги-
сутры (необязательных, с точки зрения авторов на-
стоящей работы, для студентов вузов).

Пятая часть Йоги-сутры – Пратьяхара,
что означает контроль над чувствами, умение обра-
щать свой взор внутрь себя.

Шестая часть Йоги-сутры – Дхарана –
означает умение концентрировать мысль на одном
предмете и не только реальном, но и воображаемом.

Седьмая часть Йоги-сутры – Дхиана -
представляет собой способность к длительной ум-
ственной концентрации (т.е. медитации).

Восьмая часть Йоги-сутры – Самадхи –
это совершенная форма медитации, которая позво-
ляет слиться с Духом Вселенной.

Выводы:
1. Следует сказать, что Яму и Нияму не сле-

дует изучать формально и выполнять прямолиней-
но. Это сделало бы человека роботом с заданной
программой.  Следует вдумчиво подходить к этим
вопросам, руководствуясь общими положениями,
претворять их в жизнь согласно конкретным усло-
виям и обстоятельствам. Йог – не эгоист, с безраз-
личием созерцающий страдания ближнего. Всегда
следует подчинять свои мысли, слова и поступки
общественным интересам, взяв на вооружение прин-
ципы гуманизма. Защита Отечества, борьба с не-

справедливостью, помощь слабому и т.п. – такой же
священный долг для йога, как и для всех здравомыс-
лящих людей.

2. Первые четыре части Йоги Патанджали
могут осваиваться одновременно, способствуя гар-
монии души и тела.

3. Четыре последние части Йоги Патанджа-
ли (необязательные для студентов вузов) требуют
постепенного перехода от одной части к другой при
полном освоении предыдущей и вряд ли уместны,
по мнению авторов настоящей работы, для совре-
менного молодого человека.

4. Тот, кто постигнет все восемь частей
этой мудрейшей науки (что является под силу лишь
единицам!), по рассказам йогов, становится ясно-
видящим, знает наперёд ход всех событий, видит
все мысли и чувства и понимает все языки, может
быть невидимым (?!), умеет определять время сво-
ей смерти…

5. По глубокому убеждению авторов насто-
ящей работы, для практического применения и со-
вершенствования процесса физического воспитания
в высших учебных заведениях страны, необходимо
шире, настойчивее и повсеместно внедрять в прак-
тику педагогического процесса основные элементы
Крия-Йоги (Яму и Нияму) и дозированно – асаны и
систему дыхательных упражнений Пранаямы, т.е.
основные четыре составляющие Хатха-Йоги.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения средств и принципов йоги для совер-
шенствования процесса физического воспитания в
высших учебных заведениях Украины.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ПРОБЛЕМИ

КОНТРОЛЮ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЇВ
ВІЙСЬКОВОГО ПРОФІЛЮ ДО СЛУЖБИ В

АРМІЇ
Бесарабчук Г. В.

Кам’янець-Подільський державний університет

Анотація. В статті викладено результати теоретичного
дослідження проблеми оцінки різновидів готовності
(фізичної, морально-психологічної та військово-патрі-
отичної) в учнів військових ліцеїв призовного віку до
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служби в армії. Визначено причини відсутності єдиних
науково-методичних підходів в оцінці різних видів го-
товності та переваги і недоліки існуючих методик.
Ключові слова: готовність, фізична готовність, фізична
підготовка, готовність до служби в армії, готовність до
захисту країни.
Аннотация. Бесарабчук Г.В. Исследования теоретико-
методичных основ проблемы контроля готовности уче-
ников лицея военного профиля к службе в армии. В ста-
тье изложены результаты теоретического исследования
проблемы оценки разновидностей готовности (физичес-
кой, морально-психологической и военно-патриотичес-
кой) в учеников военных лицеев призывного возраста к
службе в армии. Определены причины отсутствия еди-
ных научно-методических подходов в оценке различных
видов готовности, преимущества и недостатки суще-
ствующих методик.
Ключевые слова: готовность, физическая готовность,
физическая подготовка, готовность к службе в армии,
готовность к защите страны.
Annotation. Besarabchuk G.V. Researches of theory-orderly
bases of problem of control of readiness of students of
lyceum military type to service in army.  In article results
are laid out of theoretical research of problem of estimation
varieties of readiness (physical, moral-psychological and
military-patriotic) at the students of soldiery lyceums and
draftees to service in army and to defence of country.
Definitely reasons of absence of sole scientific-methodical
approaches in estimation of different types of readiness and
advantage and lacks of existing methods.
Keywords: readiness, physical readiness, physical
preparation, readiness to service in army, readiness to
defence of country.

Вступ.
Істотне значення для побудови системи

підготовки учнівської молоді до служби в Збройних
Силах України і підвищення її ефективності має
рівень знань про природу готовності до військової
служби, умов її формування у військово-патріо-
тичній діяльності як складної якості особистості, і
як мети військово-патріотичного виховання. Важ-
ливість визначається тим, що структура педагогіч-
них систем, як і будь-яких функціональних систем,
обумовлюється їх цілями. Вирішення цих питань є
істотно необхідним для побудови цілісного проце-
су формування у ліцеїстів військових ліцеїв готов-
ності до служби в армії.

Формуванням готовності до служби в армії
займалися в своїх дослідженнях психологи і педа-
гоги (Н.П. Аксенова; Н.М. Конжієв; Е.М. Либін; А.Т.
Ростунов, Л.А. Кандибович; Г.В. Блях; Г.Т. Сиваков
та інші). Вони довели, що процеси формування даної
якості створює різносторонню дію на особистість.
Результатами впливу дій є складна соціально-педа-
гогічною освіченість, яка є складовою системи яко-
стей особистості. На думку Н.М. Конжієва, го-
товність до захисту країни є її  ведучою,
інтеграційною властивістю. В названих роботах
зроблена спроба визначити також структуру і зміст
готовності, шляхів і напрямів її формування в умо-
вах школи [7,11].

Разом з тим, більшість дослідників здійсню-
ють покомпонентний функціональний підхід у роз-
гляді готовності до захисту держави. Існуючі уяв-
лення про готовність до захисту країни не

розкривають того нового, що обумовлено етапом су-
часного розвитку нашого суспільства, ознаками цієї
готовності і рівнями її розвитку. Не отримала дос-
татнього наукового обґрунтовування і цілісна при-
рода готовності.

Готовність до захисту України вивчена у
меншій мірі, чим готовність до виконання ряду
інших соціальних функцій. Можливо, тому більшість
авторів, уникаючи аналізу та оцінки готовності і її
проявів як складової психолого-педагогічної осві-
ти, відразу приступають до дослідження шляхів її
формування. Такими є наукові роботи по вихован-
ню потреби і готовності виконання військового обо-
в’язку в процесі позакласної і позашкільної роботи
[6], готовності до захисту соціалістичної держави
на бойових традиціях киргизстанців [2], готовності
до подвигу та інші. Безумовно, дані дослідження, в
яких має місці ізольоване вивчення окремих еле-
ментів готовності до захисту країни і служби в армії,
поза цілісною системою формування готовності
молоді виступити на захист України, можна також
віднести до розряду функціональних. Отримані при
цьому висновки не можуть забезпечити справжньої
системності в організації процесу виховання в умо-
вах навчання у військовому ліцеї, оскільки явно
фіксують увагу на якомусь одному з названих вище
елементів готовності особистості.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кам’янець-Подільського державного універ-
ситету.

Формулювання цілей роботи.
Мета і завдання дослідження полягає у

вивченні проблеми оцінки різних видів готовності
військових ліцеїстів до служби в армії в процесі
фізичного виховання в умовах навчання у ліцеї
військового профілю.

Організація дослідження. Теоретичне дос-
лідження проведено з використанням системно-ло-
гічного підходу, методів аналізу та синтезу та ме-
тодів отримання ретроспективної інформації.
Основу дослідження склали монографічні дослід-
ження, навчально-методична література з психології
фізичного виховання, теорії і методики фізичного
виховання, педагогіки, публікації з проблем органі-
зації навчально-виховного процесу у військових
ліцеях та загальноосвітніх школах з вивченням пе-
редового досвіду оцінювання різновидів готовності.

Результати дослідження.
Багатомірність та комплексність проблеми,

яка розглядається, вимагає, в першу чергу, визна-
чення понять “готовність” та “готовність до захис-
ту країни”. Розглянемо методологічні основи вирі-
шення цих завдань. Поняття про готовність до
виконання якої-небудь діяльності, не дивлячись на
широку поширеність, в психологічній літературі не
має однозначного трактування.

Поняття “готовність” почало широко роз-
повсюджуватися в психологічній літературі на ру-
бежі 50-60-х рр. ХХ століття, особливо у зв’язку з
дослідженнями в лабораторії Б. Г. Ананьєва люди-
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ни як суб’єкта діяльності [1]. Нові поняття теорії, як
відомо, виникають з потреб практики. Коли в основі
практики лежить вузькопрофесійна діяльність, тоді
виробництво використовує техніку в обмежених
масштабах, в основному для полегшення фізичної
праці. А рівень виробництва, кінець кінцем, і є
рівнем військово-технічних процесів. Підготовка
людини до діяльності обмежується набуттям основ-
них умінь і навичок. Положення змінилося, коли в
60-70 рр. ХХ століття набуло широкого розповсюд-
ження поняття “профільна праця” як в мирній, так і
у військово-технічній сфері. Її особливість полягає
у знищенні меж між інтелектуальними і виконавсь-
кими аспектами, оскільки аналіз, діагностика, роз-
рахунок, експлуатація і т.д. виявляються суміщени-
ми.  Виконавець все більше опосередковано
з’єднується з предметом праці “через техніку”. Отже,
потрібна все більше позитивна мотивація, знання
мети діяльності, інтенсивне орієнтування у засобах
і особливостях організації виробництва та критерії
оцінювання і самооцінки.

Готовність визначають як умову успішного
виконання діяльності, як виборчу прогнозуючу ак-
тивність, що настроює організм, особистість на май-
бутню діяльність. Розрізняють тимчасову (ситуатив-
ну) і  довготривалу (стійку) готовність (Л.С.
Нерсесян, В.Н. Пушкін), функціональну і особову
(Ф. Генів, Б.В. Пуні), психологічну і практичну (Б.Ф.
Райський, Ю.Д. Васильєв), загальну і спеціальну
(Б.Г. Ананьев), готовність до розумової і фізичної
діяльності (А.Г. Ковальов) і т.д. У ряді досліджень
підкреслюється, що готовність — це не тільки пе-
редумова, але і регулятор реальної діяльності, що
забезпечує включеність суб’єкта в її виконання. На-
голошується, що в структуру готовності входять не
будь-які знання, а “сукупність діючих знань”, і не
будь-які властивості особистості, а лише ті, які за-
безпечують для неї найбільшу продуктивність [6].

Готовність до військової служби – поняття
широке. Воно включає погляди, переконання,
відносини, мотиви, почуття, вольові та інтелекту-
альні якості, знання, вміння, певну манеру поведі-
нки (Третьяков В.В., [12]). Вона є кінцевим показ-
ником підготовленості юнака, що має сприяти тому,
щоб юнак за короткий термін оволодів зброєю, тех-
нікою та службою.

Існують проблеми щодо системи контролю
та оцінки рівня фізичної готовності юнаків до служ-
би в армії. Як зазначають дослідники Круцевич Т.Ю.,
Курочкина М.В., Романенко В.А. [8,9,10], система
ще не має належного наукового обґрунтування, а
метод Державних тестів не є доступним для людей
з різним рівнем здоров’я і характеризується низь-
кою ефективністю та нормативним підходом, який
суворо регламентується, але не відбиває об’єктив-
ного вдосконалення. Такий стан речей зводить про-
цес формування фізичної готовності юнаків, учнів
військових ліцеїв, у великій мірі до “натаскування”
на виконання затверджених нормативів Величко О.І.,
[4]. Тести в існуючій системі (Державні тести та

нормативи фізичної підготовленості населення Ук-
раїни, [5]), за результатами досліджень науковця,
встановлені емпірично (за рекомендаціями, думка-
ми спеціалістів) для відповідної статевої-вікової гру-
пи. Але середня величина - це не завжди та, яка
відповідає високому рівню здоров’я та працездат-
ності, як того вимагають сучасні умови проходжен-
ня служби у Збройних Силах України. Ця позиція
раніше обґрунтовувалася в роботах таких вчених як
Вайнбаума Я.С., Круцевич Т.Ю., Курочки на М.В.
[8,9,10], які вважають, що критерієм нормативу ру-
хових якостей повинна бути не порівняльна норма,
заснована на середніх стандартах, а належна, осно-
вана на її відповідності високому рівню здоров’я,
професійної та побутової працездатності.

Оцінка різновидів готовності викликає ряд ме-
тодологічних труднощів. По-перше, вказане понят-
тя носить міждисциплінарний характер, і в тракту-
ванні його переплітаються як філософські аспекти,
так і власне військові і військово-технічні. По-дру-
ге, визначення поняття “готовність до захисту краї-
ни” повинно включати в свій зміст і відповідний
рівень прояву військово-патріотичної вихованості
особистості в цілому, у всіх її цілісних характерис-
тиках. Виховувати стійких і умілих захисників краї-
ни буде можливим в єдності з вихованням свідомо-
го і активного учасника будівництва незалежної
держави. По-третє, це поняття конкретно-історич-
не і воно може визначатися найглибшими соціаль-
но-політичними змінами в Україні та світі, в основі
яких лежать великомасштабні науково-технічні і
психологічні зміни у характері ведення сучасної
війни.

Розробка цілісного уявлення про оцінку го-
товності до захисту України, як дослідницьку про-
цедуру, проходить такі етапи:

а) виявлення змісту готовності до захисту
України як складного комплексу якостей особис-
тості, вищого рівня розвитку її цілісності, все-
бічності, соціальної зрілості і освіченості, мораль-
ної і фізичної сталості;

б) визначення компонентного складу, сукуп-
ності тих властивостей особистість, які необхідні для
реалізації молодій людині її функцій як захисника
незалежної держави;

в) виявлення структури готовності до захи-
сту України як способу зв’язку і субординації ство-
рюючих її якостей;

г) знаходження властивостей готовності, що
характеризують її цілісність;

д) визначення рівнів і критеріїв сформова-
ної готовності до захисту України;

е) побудова системи методик, що дозволя-
ють діагностувати рівень сформованості не тільки
окремих частин готовності до захисту України, але
і цілісної готовності ліцеїстів до виконання військо-
во-патріотичних функцій.

Виділені вище етапи дозволяють виявити
основні шляхи вдосконалення  та оцінки структури
навчального процесу у військових ліцеях, при якій
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забезпечується реалізація змісту цих етапів. Очевид-
ною є необхідність такої організації навчально-ви-
ховної роботи. Виховання ліцеїстів здійснювалося
б як необхідне завдання кожного предмету, з тим щоб
вони в ході навчання не тільки могли отримати знан-
ня основ наук, але розширювали і поглиблювали
власні уявлення про військову службу і готовність
до неї, військово-патріотичні переконання, звички
вольової поведінки, розвивали готовність до актив-
них дій в майбутній військовій діяльності, вміли
оцінити різновиди власної готовності. В цьому про-
цесі прослідковується зв’язок навчання з технічною
творчістю, військово-прикладними видами спорту,
загальної освіти з професійною, що необхідно для
збагачення життєвого досвіду ліцеїстів, які володі-
ють емпіричним матеріалом, уміннями та навиками
соціально-організаційної поведінки. Це служить
підставою для подальшого аналізу і вдосконалення
методик оцінки різних видів готовності і реалізації
цих елементів через категорії військово-патріотич-
ної свідомості ліцеїстів.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити
такі висновки:
1. Таким чином, оскільки кожна якість особис-

тості формується і виявляється в адекватній їй
за природою діяльності, то і підставою для роз-
робки моделі та оцінки готовності до захисту
України повинна стати модель та критерії
військово-патріотичної діяльності, їх предмет-
ний зміст, операційні компоненти і компонен-
ти психорегуляції.

2. Виявлення змісту готовності до захисту держа-
ви вимагає синтезу різних визначень, що розк-
ривають різноманітні сторони цієї якості осо-
бистості і які розробляються з позицій різних
наукових підходів — соціологічного, психо-
фізіологічного, виховного і дидактичного.

3. Для обґрунтування нормативів фізичної готов-
ності військового ліцеїста до служби в армії
необхідно використовувати об’єктивні дані, за
якими можна було б встановити, що організм
ліцеїстів, які їх виконали, характеризується ви-
сокою стійкістю та можливостями.

4. Оцінка різновидів готовності викликає ряд ме-
тодологічних труднощів через міждисциплінар-
ний характер явища, в трактуванні якого пере-
плітаються як філософські аспекти, так і власне
військові і військово-технічні поняття, які по-
винні включати в свій зміст відповідний рівень
прояву військово-патріотичної вихованості осо-
бистості в цілому, в усіх її цілісних характерис-
тиках, будучи поняттям конкретно-історичним,
яке може визначатися найглибшими соціально-
політичними змінами в Україні та світі, в основі
яких лежать великомасштабні науково-технічні
і психологічні зміни у суспільстві та армії.

Перспективи. Результати даного досліджен-
ня реалізуються в навчально-виховному процесі
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
у вигляді методичних рекомендацій. Дослідження

означеної проблеми продовжується і у вигляді кан-
дидатської дисертації буде подано до захисту.
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Вступ.
Педагогіка як наука завжди знаходилась у

стані пошуку тих шляхів, які б сприяли ефективно-
му вирішенню актуальних проблем освіти та вихо-
вання учнівської та студентської молоді. На сучас-
ному етапі розвитку педагогічної теорії та практики
гострота та важливість прийняття вірних рішень є
особливо відчутною. Адже Україна переживає пер-
іод свого демократичного становлення, коли в епі-
центрі уваги широкої громадськості постали питан-
ня формування людини, здатної жити й працювати
за мірками високої моралі, поваги до права, шаноб-
ливого ставлення до національної культури. Усвідом-
лення необхідності внесення в освітньо-виховну
практику відповідних змін спонукає вчених-педа-
гогів і вчителів-практиків до її модернізації [1].

Перед національною школою України по-
ставлені складні й відповідальні завдання, для успі-
шного вирішення яких важливо здійснити по-
слідовні кроки у напрямі оновлення кожної ділянки,
кожного напряму освітньо-виховного процесу. Не-
обхідність саме такого підходу до розв’язання склад-
них завдань психолого-педагогічного забезпечення
процесу модернізації освіти в Україні спонукає дос-
лідників до глибокого осмислення існуючих резервів
у сфері навчання та виховання дітей і молоді засо-
бами мистецтва, художньої та естетичної культури.

Ідея освіти і виховання молоді засобами
краси (природи, праці, мистецтва, людських взаємин
та ін.) не є новою на сучасному етапі. Чимало вче-
них, дослідників, учителів, організаторів культурно-
освітньої роботи зверталися у минулому до можли-
востей залучення дітей та  молоді  до світу
прекрасного. Проте розгляд цієї ідеї переважно
відбувався в контексті інших за своєю концепцією,
змістом та технологією педагогічних поглядів. При-
кладом цього може бути соціально або особистісно
орієнтоване виховання, у якому розглядаються пи-
тання виховання красою лише як ті, що покликані
виконувати додаткові або супроводжувальні функції.

Водночас, слід зазначити, що педагогіка
краси не може знаходитися на узбіччі навчально-
виховного процесу. Підтвердженням цього є яскраві
приклади того, як розвивалися в Україні традиції
навчання і виховання дітей засобами краси мистец-
тва, художнього слова тощо.

Підтвердженням цього є також численні
форми, методи і засоби освоєння молодим поколін-
ням цінностей етнокультури, художньої творчості,
класичного мистецтва. При цьому, вказані форми
методи і засоби мають конкретний зміст і водночас
свідчать про наявні тенденції до взаємозбагачення.
Так, народні елементи гармонійно вплітаються в
контекст класичного мистецтва, а жанрове різнобар-
в’я мистецтва дозволяє утворювати складні й пано-
рамні об’єднання у сфері мистецької культури, зас-
відчуючи інтегративні процеси у діяльності за
законами краси.

Усе це переконливо засвідчує наявність у
національній системі освіти України унікального

засобу впливу на свідомість і поведінку молодого
покоління. Цим засобом є художньо-естетична осв-
іта, тобто освіта за допомогою різних видів мистец-
тва, різних елементів, форм і напрямів художньої
творчості, накопиченого історично досвіду естетич-
ного освоєння навколишньої дійсності. Віддаючи
належне освітньо-виховним можливостям естетичних
чинників педагогічного впливу, розуміючи подальшу
перспективу удосконалення системи освіти і вихован-
ня підростаючого покоління, ми визначаємо естети-
ку генералізованою ідеєю школи майбутнього, осно-
вою становлення й удосконалення професійної
культури й майстерності працівників освіти. Ця ідея
знайшла теоретичне обґрунтування і впровадження
у науково-педагогічній творчості таких вчених Украї-
ни, як Т.І.Цвелих, Г.П.Шевченко, О.М.Олексюк,
Н.Є.Миропольська, С.Г.Мельничук та ін.

Немає сумніву у тому, що сьогодні накопи-
чено цікавий досвід теоретичного й практичного
вирішення завдань художньо-естетичної освіти мо-
лоді та підготовки майбутніх учителів до творчого
використання естетико-виховних можливостей
різних видів мистецтва. Цей досвід є характерним
для Тернопільського, Луганського, Харківського [6],
Київського національних педагогічних універси-
тетів, Прикарпатського, Запорізького [5], Миколаї-
вського держуніверситетів. На прикладі загально-
освітніх та  професійно-технічних навчальних
закладів України можемо констатувати, що там, де
є розуміння важливості використання естетико-ви-
ховного потенціалу мистецтва, створюється відпов-
ідне художнє середовище, здійснюється естетизація
навчальних приміщень, впроваджуються активні
форми залучення учнівської та студентської молоді
до світу прекрасного [2].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Херсонського державного університету.

Формулювання цілей роботи.
Завдання нашого дослідження полягає у

тому, щоб проаналізувати наявні проблеми у сфері
художньо-естетичної освіти молоді та визначити
необхідні шляхи її модернізації.

Результати дослідження. На основі прове-
деного нами теоретичного аналізу та дослідно-екс-
периментальної роботи можемо констатувати, що
художньо-естетична освіта ще не відповідає вимо-
гам сьогодення. Ми бачимо, що у забезпеченні й
організації художньо-естетичної освіти молоді є ряд
проблем методологічного, психологічного та про-
фесійно-педагогічного характеру. Можемо виділи-
ти декілька з них:
1. У системі художньо-естетичної освіти ще до-

сить впливовою залишається традиція, згідно
якої педагогічні зусилля зосереджені не на роз-
витку власне естетичних якостей особистості,
а на якомога ширшому висвітленні теорії та
історії мистецтва. На нашу думку, цей підхід є
найменш продуктивним, адже в ньому фактич-
но ігнорується суб’єкт естетичного ставлення,
його потреби, інтереси тощо.
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2. В існуючій практиці залучення дітей та молоді
до світу мистецтва часом одним видам мистец-
тва надається перевага (музичне, образотворче
мистецтво, література), а іншим видам худож-
ньої творчості (театр, кіномистецтво, архітек-
тура, ландшафтне мистецтво) майже не при-
діляється належна  увага .  Це негативно
позначається на формуванні художньо-естетич-
ного досвіду молоді, руйнує цілісність її став-
лення до світу художньої культури.

3. Педагогів певним чином сьогодні непокоїть той
факт, що художньо-естетична освіта учнів і сту-
дентів переважно зводиться до навчальних за-
нять з окремих видів мистецтва. При цьому ще
дуже рідко й неефективно використовуються
естетико-виховні можливості позааудиторної
роботи, діяльності учнівських та студентських
клубів та молодіжних об’єднань. За таких об-
ставин молодь психологічно настроюється пе-
реважно на формальне споживання мистецтва
і не бачить реальних можливостей для виявлен-
ня та реалізації власної естетичної активності
у сфері художнього пізнання, спілкування та
творчості.
Зазначені вище проблемні питання не мо-

жуть залишатися поза педагогічною увагою, потре-
бують психологічного осмислення, теоретичного й
практичного вирішення за участю фахівців у галузі
сучасної психології, культурології, педагогіки та ін.
З метою модернізації художньо-естетичної освіти
молоді доцільно використати декілька програмних
напрямів роботи, пов’язаних з психолого-педагогі-
чним забезпеченням цього процесу (3).

Перший напрям модернізації художньо-ес-
тетичної освіти передбачає її оновлення та внесен-
ня відповідних змін на методологічному рівні. Адже
саме на цьому рівні знаходять своє осмислення й
розкриття такі питання, як сутність художньо-есте-
тичної освіти, її мета, завдання, функції, кінцевий
результат тощо. На зміну дещо обмеженого погляду
на сутність художньо-естетичної освіти має прийти
її усвідомлення як культурологічного явища в сис-
темі середньої та вищої школи, яке покликане за-
безпечити послідовне вирішення таких завдань, як:
- Розкриття естетичної цінності й виразності най-

важливіших якостей людини, зокрема краси її
фізичних, психічних, духовних та творчих сил
і можливостей.

- Розкриття естетичної цінності довкілля, тобто
природного, предметного, соціального та ху-
дожнього середовища, в якому перебуває лю-
дина (4).

- Розкриття естетичної цінності основних видів
діяльності людини, зокрема її комунікативної,
навчально-пізнавальної, професійно-трудової
та креативної діяльності.
Другий напрям модернізації художньо-ес-

тетичної освіти передбачає цілеспрямоване вирішен-
ня низки питань психологічного змісту. Звернення
до цих питань  зумовлене тим, що учасниками ху-

дожнього діалогу є люди, які відрізняються за своїм
віком, життєвим досвідом, художніми уподобання-
ми, естетичними інтересами тощо. Саме тому до-
сить гострим сьогодні постає питання щодо психо-
логічного забезпечення естетичної активності
учасників духовно-практичного зв’язку зі світом ми-
стецтва.

З метою успішного вирішення зазначених
питань та психологічного забезпечення модернізації
художньо-естетичної освіти вважаємо доцільним:
- Урахування в процесі організації художнього

діалогу таких проявів особистості, як її художні
інтереси, ціннісні орієнтації у сфері мистецт-
ва, естетичні потреби.

- Оволодіння учасниками духовно-практичної
взаємодії з мистецтвом необхідними способа-
ми художнього сприймання, естетичної оцінки
та творчої інтерпретації явищ художньої куль-
тури.

- Набуття у дитячому та юнацькому віці досвіду
самостійного спілкування зі світом мистецтва,
організації пізнавальної діяльності у сфері ху-
дожньо-естетичної культури, а також участі у
художньо-творчій діяльності.
Третій напрям модернізації художньо-есте-

тичної освіти спрямований на успішне розв’язання
складного комплексу питань професійно-педагогі-
чного змісту. Це питання, пов’язані з діяльністю вчи-
теля мистецьких дисциплін, викладача художньої
культури тощо. Від їх професійної компетентності,
естетичної освіченості, педагогічної майстерності,
володіння системою освітніх технологій залежить
ефективність художньо-естетичної освіти. Сьогодні
на зміну вузько профільної спеціалізації вчителя
мистецьких дисциплін має прийти вчитель худож-
ньої та естетичної культури. Для цього потрібно:
- У процесі професійної підготовки майбутніх

вчителів забезпечувати формування у них сис-
теми естетичних цінностей, необхідних для їх
повсякденного життя, спілкування і навчання
дітей.

- Оволодіння майбутніми вчителями необхідни-
ми технологіями використання художньої та
естетичної інформації у процесі викладання
окремих навчальних дисциплін, організації по-
закласної виховної роботи.

- Залучення майбутніх вчителів, організаторів
дитячих колективів до культуротворчої діяль-
ності з метою набуття необхідних вмінь і нави-
чок збереження та примноження художніх та
естетичних цінностей українського народу.

Висновки.
Отже, здійснений нами аналіз зазначеної

проблеми дозволяє зробити такі висновки:
1. Художньо-естетична освіта є важливим чинни-

ком формування особистості, розвитку її най-
важливіших фізичних, психічних, духовних та
творчих сил. Глибоке розуміння потенційних
можливостей художньо-естетичної освіти доз-
воляє вибудовувати на її основі стратегічні лінії
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педагогічного впливу на особистість та підго-
товку її до життя, праці і творчості з урахуван-
ням законів краси.

2. Сучасний стан функціонування художньо-есте-
тичної освіти в Україні не можна вважати задо-
вільним в силу того, що ідея залучення дітей та
молоді до світу краси ще не набула достатньо-
го усвідомлення серед працівників освіти, а
здійснювані кроки педагогічного впливу побу-
довані з урахуванням естетичних вимог, мають
ще епізодичний характер і не засвідчують вир-
ішення цих питань на системному рівні.

3. Модернізація художньо-естетичної освіти дітей
та молоді є перспективною програмою, яка пе-
редбачає суттєве оновлення принципів, змісту,
форм і методів роботи у зазначеному напрямі.
Для цього потрібні конкретні зміни теоретико-
методологічного, психологічного та професій-
но-педагогічного змісту. Лише за таких умов
художньо-естетична освіта перетвориться у ва-
гомий чинник формування особистості, здатної
жити і діяти за законами краси.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем худож-
ньо-естетичної освіти  сучасної школи.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В
СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Бутенко Л.В.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченко

Анотація. Стаття присвячена питанням формування
духовності учнів старшого шкільного віку засобами
інтерпретації художніх творів, зокрема педагогічним

умовам, які сприятимуть ефективному здійсненню заз-
наченого впливу.
Ключові слова: мистецтво, виховання, особа, сучасна
школа.
Аннотация. Бутенко Л.В. Интерпретация произведений
искусства в школе как способ воспитания личности.
Статья посвящена вопросам формирования духовнос-
ти учащихся старшего школьного возраста средствами
интерпретации художественных произведений, в част-
ности педагогическим условиям, которые будут обес-
печивать эффективное совершение указанного воздей-
ствия.
Ключевые слова: искусство, воспитание, личность, со-
временная школа.
Annotation. Butenko L. Interpretation  of art at school as a
way of education personality. The article is devoted to the
questions of forming spirituality of senior pupils by means
of interpretation of artistic literature, especially  pedagogical
conditions which will contribute effective performing of
described influence.
Keywords: art, education, personality, modern school.

Вступ.
Інтерпретація художніх творів є складним,

соціально-історичним, психологічним, культуроло-
гічним та педагогічним явищем, яке все частіше
привертає увагу науковців, діячів культури і мистец-
тва. Особливий інтерес інтерпретація художніх
творів викликає у педагогів, покликаних викорис-
товувати освітньо-виховні можливості цього явища
з метою формування в учнівської молоді високих
духовних цінностей.

Інтерпретація художніх творів - досить
різнобічний і багатоаспектний процес. Вивченню
його  особливостей  сприяють  дослідження у галузі
педагогіки [3-5], лінгвістики, психології, мовознав-
ства, літературознавства, мистецтвознавства та
історії. Дане явище розглядали В. Дем’янков,
К.Долінін, С.Нікіфорова, Т.Смирнова, І.Євлампієв,
І.Поляков, В.Пазельський, Є.Фєнова, В.Цюрупа.

Цінними у розробці психолінгвістичного та
лінгвостилістичного підходів до інтерпретації ху-
дожнього тексту є праці  таких вчених,  як
Ю.Скрєбнєв, М.Крупа, В.Мельничайко, В.Грещук,
Л.Невідомська, А.Залевська. Н.Матвєєва, зокрема,
досліджує лексикографічну інтерпретацію.

Інтерпретація як явище міжкультурної ко-
мунікації розглядається Д.Салаєвою, Ю.Лотманом,
Н.Нев’ярович, А.Вежбицькою. К.Рогова вивчає
інтерпретацію сучасного художнього тексту.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Завдання нашого дослідження полягає у

визначенні тих педагогічних умов, за яких форму-
вання духовності учнів старшого шкільного віку за-
собами інтерпретації художніх творів буде найбільш
ефективним.

Результати дослідження.
На підставі проведеного теоретичного ана-

лізу наукових джерел, вивчення практичного досві-
ду викладання літератури в школі нами були визна-
чені педагогічні умови, необхідні для духовного
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формування старшокласників засобами інтерпре-
тації художніх творів.

Спрямування інтерпретаційної діяльності в
школі на формування духовних цінностей старшок-
ласників є однією з педагогічних умов, яка покли-
кана сприяти позитивному вирішенню зазначеної
проблеми. Відомо, що художні твори можуть бути
інтерпретовані по-різному, залежно від того, які
змістові, смислові, ціннісні, формотворчі парамет-
ри спроможна сприйняти, осмислити і виділити осо-
бистість. У зв’язку з цим виникає необхідність на-
дання учням такої педагогічної допомоги, яка б
орієнтувала їх на виділення в мистецтві слова ду-
ховних цінностей, важливих для учнів старшого
шкільного віку. Такими цінностями є світоглядні,
моральні та естетичні.

Одним з об’єктів світоглядного сприйман-
ня й оцінки навколишньої дійсності є природне се-
редовище, у якому знаходиться людина. Для стар-
шокласників природа повинна мати практичну,
економічну, господарську, моральну й естетичну
цінність. Як цього досягти, що треба зробити в
школі, щоб природа набула для учнів не лише прак-
тичного, але й духовно-ціннісного значення?
Відповідь на ці питання ми знаходимо у процесі
інтерпретації художніх творів, яка дозволяє акцен-
тувати увагу учнів на найважливіших виявах при-
роди у житті людини.

Старшокласники глибоко замислюються
над суттю природних, суспільних процесів та явищ,
які відбуваються в житті людей. Їм потрібні серй-
озні роздуми щодо цінності життя людини, її ролі
та функцій в освоєнні навколишньої дійсності. Саме
тому одним із напрямів інтерпретації художніх
творів у школі повинно стати формування у стар-
шокласників світоглядних цінностей та орієнтацій.
Спираючись на можливості художньої інтерпретації,
вони повинні набути необхідний їм досвід світосп-
риймання і осмислення навколишньої дійсності.

Не менш суттєвим виявом освітньо-вихов-
них можливостей художньої інтерпретації повинно
бути формування в учнів моральних цінностей. Адже
в юнацькому віці особливої гостроти й актуальності
набувають такі поняття, як дружба, кохання, вірність,
чесність, порядність, працьовитість та ін. Усі ці по-
няття мають морально-етичний зміст і засвідчують
характер ставлення однієї людини до іншої. Безпе-
речно, про моральні цінності можна розповідати
учням, використовуючи традиційні засоби і форми,
такі, як бесіда, лекція, розповідь та ін. Водночас,
отримувана під час таких інформаційних заходів
інформація не завжди має відповідне емоційно-чут-
тєве забарвлення, не торкається тих витончених ас-
пектів, які є властивими для моральних відносин.
Змінити цю ситуацію видається можливим під час
інтерпретації художніх творів, коли емоційно-чуттєві
та понятійні параметри набувають системного,
ціннісного характеру.

Як засвідчує досвід педагогічних спостере-
жень, у процесі інтерпретації художніх творів акцен-

тують увагу учнів на моральних проблемах у житті
людей, залучають їх до емоційно-чуттєвого співпе-
реживання, переконують у необхідності дотриман-
ня морально-етичних ідеалів, принципів, норм по-
ведінки. Усе це стає можливим, якщо інтерпретація
художніх творів має морально-етичне спрямування
і розрахована на серйозне обговорення у шкільно-
му колективі моральних проблем. Спираючись на
конкретні приклади із життя літературних персо-
нажів, учителі літератури можуть їх інтерпретува-
ти, виходячи із реалій і необхідності формування у
молоді системи моральних цінностей і переконань.

Духовне формування старшокласників пе-
редбачає оволодіння необхідними основами естетич-
ної культури. У школі є різні шляхи залучення мо-
лоді  до світу прекрасного.  Одним  із  них є
інтерпретація художніх творів. Такі естетичні
цінності, як прекрасне, піднесене в житті і мистецтві
повинні стати особистісним надбанням старшоклас-
ників, допомагати у повсякденному житті бачити
такі вияви, як гармонійне, виразне, емоційно-забар-
влене, цілісне та ін.

Інтерпретація художніх творів має широкі
можливості для освоєння учнями необхідного їм
естетичного досвіду. Саме тому завдання вчителів
літератури полягає в тому, щоб використати освіт-
ньо-виховні можливості інтерпретаційної діяль-
ності старшокласників у розвитку почуття прекрас-
ного, збагачення понять та уявлень про красу
природного, предметного, соціального та художнь-
ого середовища.

Таким чином, для духовного формування
учнів старшого шкільного віку важливе значення
може мати інтерпретація художніх творів. Для цього
вона повинна мати спрямування на розвиток в учнів
світоглядних, моральних та естетичних цінностей.

Передача старшокласникам знань, необ-
хідних для інтерпретаційної діяльності. Ця педа-
гогічна умова має важливе значення для вирішення
зазначеної проблеми. Пояснити це можна тим, що
інтерпретаційну діяльність не можна нав’язати учням,
або примусити їх відповідним чином оцінювати ті чи
інші явища. Вони повинні це робити самостійно,
творчо, спираючись передусім на свій досвід. Одним
із параметрів цього досвіду є знання, які вони повинні
отримати в школі. Виникає запитання, які знання
потрібні старшокласникам для здійснення інтерпре-
таційної діяльності? Відповіді на це питання ще немає
в сучасній літературі. Здійснений нами науковий по-
шук дозволив виділити чотири групи знань, які, на
наш погляд, можуть забезпечити належний рівень
інтерпретації художніх творів в старших класах. До
них нами віднесено знання: соціально-історичної,
філософсько-естетичної, психологічної та культуро-
логічної інтерпретації мистецтва слова.

Аналізуючи роль і можливості вказаних
груп знань, можемо зазначити, що старшокласни-
кам потрібні, передусім, соціально-історичні знан-
ня. Ці знання являють собою сукупність відомостей
про сутність окремих предметів, явищ, процесів, які
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мали місце на певних етапах розвитку суспільства,
культури, мистецтва, людей тощо. Без розуміння
сутності окремих проявів навколишньої дійсності,
її ролі і функцій художня інтерпретація не може мати
глибокого змісту і відповідної оцінки.

Старшокласникам важливо мати філософсь-
ко-естетичні знання, які б давали відповідні уявлен-
ня і поняття про предмети і явища дійсності, мис-
тецтва у їх світоглядно-ціннісному контексті. Без
опори на ці знання інтерпретація художніх творів
перетворюється у звичайний переказ сприйнятих
подій і явищ. При цьому інтерпретація літератур-
них творів не підніметься на рівень необхідних уза-
гальнень, ціннісних орієнтацій, які б засвідчили
можливості учнів щодо системного осмислення
подій і явищ у життєдіяльності людей. Особливо
важливими при цьому є знання герменевтики, яка
дає приклади тлумачення художніх текстів на філо-
софському рівні.

Безперечно, інтерпретація художніх творів
є процесом, який має особистісне забарвлення і тор-
кається найважливіших проявів старшокласників, їх
почуттів мислення, характеру, поведінки тощо. На
особистісному рівні існують значні резерви, які важ-
ливо використовувати під час інтерпретаційної
діяльності. Учні повинні про них знати і використо-
вувати на практиці. Для цього потрібно ознайомити
учнів старших класів з психологічними знаннями.
Спираючись на знання із загальної та художньої пси-
хології, старшокласники отримують можливість
свідомо вибудовувати своє ставлення до мистецтва
слова, емоційно реагувати на його виразні можли-
вості, поглиблено сприймати та розуміти його зміст
та естетичну ідею.

Поряд із зазначеним вище досвідом учням
старших класів потрібні культурологічні знання, які
дозволяють сприймати і розуміти художні твори, як
особливі прояви художньої культури суспільства.
Підкреслимо, що у процесі інтерпретації художніх
творів учням важливо бачити літературний твір не
лише як цілісне утворення, але й як складову части-
ну тих процесів художнього життя, які мають місце
і які відіграють важливу роль у визначенні цінності
мистецтва слова.

Таким чином, для успішного розв’язання
вказаної проблеми шкільна практика покликана за-
безпечити учнів старших класів соціально-історич-
ними, філософсько-естетичними, психологічними та
культурологічними знаннями. Спираючись на ці
знання, учнівська молодь може свідомо реагувати
на сприйняте у мистецтві слова, давати аргументо-
вані естетичні оцінки, вірно інтерпретувати художні
цінності у сфері мистецтва.

Оволодіння учнями старших класів спо-
собами інтерпретаційної діяльності. Ця педагогі-
чна умова набуває важливого значення у зв’язку з
тим, що старшокласники покликані бути у процесі
інтерпретації художніх творів активними, спирати-
ся на конкретні способи встановлення духовно-твор-
чого контакту зі світом мистецтва. Зазначимо, що

способи взаємодії з мистецтвом слова можуть бути
різним: емоційним, інтелектуальними, діяльнісни-
ми. Усі вони заслуговують на увагу і повинні бути
освоєні у старшому шкільному віці.

Емоційні способи інтерпретації художніх
творів. Вони являють собою такі вияви активності
учнів, в основі яких знаходяться почуття. Це такі
вияви, як сприймання, співпереживання, відчуття,
емоційний відгук тощо. Зазначимо, що завдяки емо-
ційним способам інтерпретація художніх творів на-
буває не лише емоційно забарвленого характеру, але
й дозволяє учням виявити синкретичне ціннісне
ставлення до літературного твору, виявити в ньому
ті елементи, які є визначальними і свідчать про емо-
ційну реакцію на його форму, зміст тощо.

Інтелектуальні способи інтерпретації ху-
дожніх творів. Їх можна визначити як особливі вияви
активності учнів, в основі яких знаходяться інтелек-
туальні дії. До інтелектуальних способів інтерпретації
художніх творів можна віднести осмислення, розум-
іння, оцінку, судження, висновки та ін. Спираючись
на ці способи, старшокласники можуть здійснювати
інтерпретаційну діяльність, керуючись при цьому
наявними знаннями, поняттями про цінність мистец-
тва слова. Завдяки інтелектуальними способам інтерп-
ретація художніх творів набуває більш конкретного
предметно визначеного характеру.

Діяльнісні способи інтерпретації художніх
творів. Вони являють собою такі вияви активності
учнів, в основі яких знаходиться діяльність. Конк-
ретними виявами діяльнісних способів інтерпретації
художніх творів можуть бути виразне читання літе-
ратурного твору, складання власних художніх творів,
складання колекцій художніх репродукцій та ін.
Особливість діяльнісних способів інтерпретації по-
лягає у тому, що вони дозволяють побачити той чи
інший твір мистецтва у контексті тих ціннісних упо-
добань та орієнтацій, які є важливим для учнів і які
вони можуть використати на практиці у процесі
творчої діяльності.

Отже, для успішної підготовки старшоклас-
ників до інтерпретаційної діяльності важливо пере-
дати їм необхідні способи такої діяльності. Спираю-
чись на емоційні, інтелектуальні та діяльнісні способи
старшокласники зможуть виявляти свою активність,
знаходити доступні для них шляхи встановлення ду-
ховно-творчого контакту з мистецтвом слова.

Використання у навчально-виховному
процесі системи методів організації інтерпрета-
ційної діяльності старшокласників.  Ця педагогі-
чна умова має також суттєве значення і покликана
сприяти вирішенню зазначеної проблеми. Її виділен-
ня зумовлене тим, що вчителі літератури ще недо-
статньо використовують методи навчально-виховної
роботи, які б дозволяли ефективно залучати учнів
до інтерпретаційної діяльності. До таких методів ми
відносимо методи генералізації, транспозиції та діа-
логізації інтерпретаційної діяльності учнів.

Сутність методу генералізації інтерпретац-
ійної діяльності полягає у тому, що здійснюється
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цілеспрямоване накопичення необхідних знань, спо-
собів інтерпретації художніх творів, у старшоклас-
ників формуються уявлення та поняття про ціннісні
можливості мистецтва слова, що впливає позитив-
но на формування їх наукового світогляду, мораль-
ної свідомості та естетичної культури.

Для практичного використання цього мето-
ду виявляється доцільною генералізація або об-
’єднання інтерпретаційного досвіду навколо певної
ідеї. За цим методом учитель літератури може про-
понувати учням навчальні дії, пов’язані з пошуком
спільного в творах різних письменників, поетів,
діячів культури. Генералізуючи інтерпретаційний
досвід старшокласників, шкільна практика тим са-
мим може сприяти зміцненню найважливіших ду-
ховних орієнтацій учнівської молоді, збагаченню їх
світоглядних, моральних та естетичних цінностей.

Метод транспозиції інтерпретаційної діяль-
ності передбачає залучення учнів старшого шкільно-
го віку до переносу набутих знань та способів діяль-
ності з однієї інтерпретаційної ситуації в іншу.
Йдеться передусім про інтерпретацію літературних
творів, які за своєю тематикою, стилістикою, харак-
тером образного осмислення певним чином відрізня-
ються. Проте завдяки методу транспозиції окремі
аспекти інтерпретаційного досвіду учнів можуть
бути використані і тим самим сприяти новому ос-
мисленню духовної цінності літературного твору.
Метод транспозиції тим самим дозволяє встановлю-
вати творчі зв’язки з різними видами мистецтва і
художньої творчості.

Метод діалогізації інтерпретаційної діяль-
ності має виключно важливе значення. Суть його
полягає у тому, що завдяки художньому діалогу як
методу навчально-виховної роботи відкривається
можливість встановлення різнорівневого зв’язку між
людьми, які є носіями певного інтерпретаційного
досвіду. Завдяки цьому методу вчитель літератури
має можливість залучати старшокласників до актив-
ного взаємо обміну інтерпретаційним досвідом, вис-
ловлювання оцінних суджень у процесі обговорен-
ня явищ художнього життя.

Для ефективного вирішення вказаної про-
блеми доцільним є використання системи методів
організації інтерпретаційної діяльності старшоклас-
ників. У сучасній практиці залучення учнівської
молоді до інтерпретаційної діяльності виявляється
доцільним використання не розрізнених методів, а
навпаки – цілісної системи методичного забезпечен-
ня цього процесу, яка передбачає генералізацію,
транспозицію та діалогізацію інтерпретаційного
досвіду учнів під час навчальних занять та позак-
ласної роботи з літератури.

Висновки.
Зазначене вище дозволяє зробити такі вис-

новки:
1. Інтерпретаційна діяльність старшокласників

виявляє свою ефективність за умови передачі
учням необхідних знань, зокрема, соціально-
історичного, філософсько-етичного, психолог-

ічного та культурологічного змісту.
2. оволодіння старшокласниками найважливіши-

ми способами інтерпретаційної діяльності є
важливою умовою підвищення ефективності
цього процесу та його впливу на духовність
особистості. До таких способів інтерпретацій-
ної діяльності слід віднести емоційні, інтелек-
туальні та діяльні сні способи.

3. У навчально-виховному процесі важливо вико-
ристовувати систему методів організації інтер-
претаційної діяльності старшокласників. З цією
метою вчителі можуть успішно використовува-
ти у своїй роботі з учнями методи генералізації,
спрямовані на розкриття духовного потенціалу
мистецтва.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем інтерп-
ретації творів мистецтва в сучасній школі.
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ДУХОВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ

ИДЕЙ
Величко В.Н.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Под воздействием интернациональных идей
осуществляется повышение уровня рационального на-
чала в общественном сознании, формируются нрав-
ственные гуманные черты, способствующие развитию
духовной личности в Украине.
Ключевые слова: интернациональные идеи, структура
сознания, стороны общения, рациональное начало, гу-
манные черты, духовная личность, международная со-
лидарность.
Анотація. Величко В.М. Духовна особистість під впли-
вом інтернаціональних ідей. Під впливом інтернаціо-
нальних ідей відбувається підвищення рівня раціональ-
ного початку у суспільній свідомості, допомагаючи
розвитку духовної особистості в Україні.
Ключові слова: інтернаціональні ідеї, структура свідо-
мості, сторони спілкування, раціональний початок, гу-
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манні риси, духовна особистість, міжнародна со-
лідарність.
Annotation. Velichko V.N. The spiritual personality under
the influence of international ideas. The moral human
features promoting the development of spiritual personality
in Ukraine and the rational beginning in social conscience
formed under the influence of international ideas.
Key words: international ideas, conscience structure, the
communicating sides, rational beginning human features,
spiritual personality, international solidarity.

Введение.
В результате воздействия интернациональ-

ных идей через социальные институты семьи, обра-
зования, средств массовой информации, религии,
политики и др. возможно повысить уровень рацио-
нального начала в общественном сознании граждан,
сформировать нравственные гуманные черты, спо-
собствующие развитию духовной личности, способ-
ной достичь международной солидарности.

Среди многочисленных идеологий совре-
менности есть необходимость в Украине с учетом
национальных особенностей предложить наиболее
эффективно воздействующие на граждан для фор-
мирования рационального мировоззрения с целью
развития духовной личности, способной ускорить
процессы повышения уровня культуры общества.

При рассмотрении данной темы автор ста-
тьи опирается на современные исследования глав-
ных идеологий современности [1], особенности пси-
хологии и культуры [2], эффективность воздействия
социальных институтов [3], психологию ментали-
тета и нооменталитета [4], национальные процессы
в Украине [5].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Научная новизна исследования заключает-

ся в выявлении эффективной идеологии, ее воздей-
ствующих особенностей повышения рационально-
го уровня общественного сознания и формирование
нравственных гуманных черт, способствующих раз-
витию духовной личности в Украине.

Цель работы связана с определением эффек-
тивного воздействия интернациональных идей на
структуру сознания, стороны общения и их влияние
на процесс развития духовной личности, способной
достигать международной солидарности.

Задачи исследования:
1. Под воздействием интернациональных

идей повышается уровень рационального начала в
общественном сознании граждан.

2. В результате воздействия интернацио-
нальных идеологических основ формируются нрав-
ственные гуманные качества.

3. На основе социологического опроса
студентов определить наличие интернациональных
моральных черт.

4. Повышенный уровень рационального
начала и сформированные нравственные гуманные
качества создают условия для развития духовной

личности.
5. Предложить пути и способы для рас-

пространения интернациональных идей.
Объект исследования: духовная личность

в современном обществе.
Предметом данного исследования являет-

ся развитие духовной личности под воздействием
интернациональных идей.

Результаты исследования.
Активное распространение национальной

идеологии не снижает эффективность воздействия
интернациональных идей на процесс формирования
духовной личности в современной Украине. Кроме
того, эти две идеологические концепции взаимодо-
полняют и взаимообогащают друг друга. Если воз-
действие украинских национальных идей повыша-
ет преимущественно уровень эмоционального
начала, то интернациональные – повышают уровень
рациональных элементов в структуре сознания и
сторонах общения. Комплексное воздействие наци-
ональных и интернациональных идеологических
основ на граждан сбалансированно уравновешива-
ют уровень эмоционального и рационального нача-
ла в структуре общественного сознания. Отсутствие
одного из двух воздействующих идеологических
основ снижает полноценную содержательную на-
полняемость структуры сознания и отрицательно
влияет на процесс формирования интернациональ-
но ориентированного мировоззрения граждан.

Научные изыскания и социальный опыт
доказывает то, что воздействие национальных идей
способствует развитию этнического единства, а ин-
тернациональные – международной солидарности.

Распространение национальной идеологи-
ческой основы предполагает изолированность  со-
циальной системы, а интернациональной – предус-
матривает ее открытость и содержательную
взаимосвязь для культурного взаимообогащения.
Тем более, что в современных условиях одной из
актуальных является тенденция  к интегративным
глобальным процессам, связанным со стремлением
многих стран присоединения в Европейский союз и
мировое сообщество с целью организации между-
народного содружества.

Исследование с использованием психосоци-
альной науки при рассмотрении воздействия интер-
национальных идеологических основ подтвержда-
ет повышение уровня рационального начала в
структуре сознания и сторонах общения. Под воз-
действием интернациональных идей преимуще-
ственно активируются в познавательной системе
произвольные процессы механизмов внимания, вос-
приятия, мышления и памяти, затем волевые уси-
лия, а также сильные типы темпераментов, экстра-
вертируемые черты характера  и умственные
способности. Кроме того, под воздействием интер-
национальной идеологии активизируются вербаль-
ные способы при передаче информации, развивает-
ся взаимодействие в групповых объединениях, а
также мыслительные типы личности в сторонах об-
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щения. Исследование воздействия интернациональ-
ных идей на сознание и общение объясняется поис-
ком человеческих возможностей для эффективного
усвоения идеологических особенностей. Так, более
полная и качественная идеологическая наполняе-
мость сознания по формированию социального ми-
ровоззрения граждан осуществляется в том случае,
если будут задействованы процессы общения. Че-
рез коммуникативные процессы, учитывая коллек-
тивистские особенности национальной культуры,
более интенсивно осуществляется распространение
и усвоение идеологической информации.

В результате, под воздействием интернаци-
ональных идеологических основ происходит повы-
шение уровня рационального начала в структуре
сознания и сторонах общения. Другими словами
распространение интернационально наполненной
информации в социальной среде через социальные
институты семьи, образования, средств массовой
информации, религии, политики и др. особенно сре-
ди подрастающего поколения создаст благоприят-
ные условия для ее эффективного и интенсивного
усвоения.

Следует отметить, что под воздействием
интернациональных идей осуществляется не толь-
ко повышение рационального уровня, но и проис-
ходит формирование социально значимых нрав-
ственных качеств личности. Выводы исследования
доказывают то, что от повышения уровня рациональ-
ного начала возможно формирование нравственных
гуманных черт личности. В результате воздействия
интернациональных идей формируются такие мо-
ральные качества как дружба, братство, солидар-
ность, сочувствие, сотрудничество, чувство долга,
требовательность, обязательность и т.д. Рассмотре-
ние содержания интернациональных нравственных
черт подтверждает гуманную их направленность в
плане расширения межличностных социальных свя-
зей между народами в отличие от национально ори-
ентированных.

Смысл и содержание моральных качеств
под воздействием интернациональных идей имеют
следующую поведенческую направленность:
- дружба – проявление искреннего расположения,

стремление, желание поддержать, проникнуть-
ся теплом, искренностью;

- братство – дружеское единение, союз, общ-
ность, единство взглядов, принципов и др.;

- солидарность – международное единодушие,
общность интересов, сочувствие, совместная
ответственность;

- сочувствие – отзывчивое отношение к чужому
человеку, преимущественно горестному, со-
страдание, одобрение, признание, поддержка,
солидарность;

- сотрудничество – совместная деятельность,
труд, работа с кем-либо вместе, помогать в вы-
полнении работы;

- долг – обязанность, принимаемая, осуществле-
нием согласно убеждению, внутреннему побуж-

дению;
- требовательность – предъявляющие большие

требования к кому-либо; тому, который требу-
ет обязательного и неуклонного выполнения
работы, поручений и т.п.;

- обязательность – такой, который вменяется
кому-либо в обязанность, предписывается ка-
кими-либо правилами, нормами, установлени-
ями, согласно каким-либо требованиям; обяза-
тельные действия, поступки, дела.
Для эмпирического подтверждения научно

обоснованных выводов эффективного воздействия
интернациональных идеологических основ на струк-
туру сознания и стороны общения и формирование
гуманных (альтруистических) качеств в развитии
духовной личности нами предложены результаты
социологического опроса студентов гуманитарных
специальностей шести вузов города Донецка. В оп-
росе принимали участие студенты, будущие препо-
даватели, социологи, психологи, экономисты, пра-
воведы и др. Всего было опрошено 351 человек.
Возраст опрошенных составляет 17 – 36 лет, среди
них студенты 268 женского и 83 мужского пола, а
также 244 украинской, 95 русской, 6 греческой, 4
татарской, 1 эстонской и 1 армянской национально-
стей, проживающих в городах и районных центрах
Донецкой и Луганской областей. В результате полу-
ченных ответов на первую анкету нами было выяв-
лено преобладание уровня эмоционального начала
в исходном проявлении сознания, поведения и про-
цессах общения. Ответы на вторую анкету опреде-
лили отсутствие и наличие нравственных качеств,
сформированных под воздействием национальных
и интернациональных идей. Анкетирование подтвер-
дило наличие у реципиентов большинство интерна-
циональных моральных черт и отсутствие многих
национальных качеств. Парадоксальным результа-
том является то, что у большинства реципиентов
украинской национальности – 244 (70%) отсутству-
ют моральные национальные черты. Так, у 318 сту-
дентов (91%) отсутствует проявление чувства наци-
онального патриотизма, у 312 (89%) – чувство
преданности национальным идеям, и у 290 (83%) –
чувство самопожертвования во имя отечества. Ре-
зультаты опроса также выявили отсутствие интер-
национальных нравственных качеств у 256 реципи-
ентов (73%) проявление требовательности к себе и
другим людям, дисциплинированности у 234 (67%)
и обязательности у 192 (55%).

Причиной отсутствия у большинства опра-
шиваемых национальных нравственных качеств яв-
ляется, на наш взгляд, интенсивное распростране-
ние в социальной социалистической среде идей
пролетарского интернационализма, который прини-
жал значение национальных идей. Кроме того, рас-
пространенность общественного сознания с интер-
национальной основой можно считать
специфической региональной особенностью Дон-
басса – индустриального края, где исторически объе-
динены люди разных национальностей. Однако,
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можно предположить, что в других районах Украи-
ны, в частности западной и центральной ее частях у
населения преобладают национальные нравствен-
ные качества.

Понимая важность и значение этих идеоло-
гий, следует на всей территории Украины распрост-
ранять как национальные, так и интернациональные
идеи, которые способствуют повышению уровня ра-
ционального начала в структуре общественного со-
знания, обеспечивают формирование нравственных
гуманных качеств для развития духовной личности,
способной к достижению национального единства и
международной солидарности. Ведь именно такой
подход создает условия для интенсивного культурного
развития общества в современном мире.

Выводы.
Под воздействием интернациональных идей

происходит повышение уровня рационального на-
чала в структуре сознания и сторонах общения, фор-
мируются нравственные гуманные качества, созда-
ются условия для развития духовной личности.
Распространение интернациональных идей в обще-
стве следует осуществлять через социальные инсти-
туты семьи, образования, средств массовой инфор-
мации, религии, политики и др.

Перспективы. В будущих научных иссле-
дованиях есть необходимость определить другие
эффективные идеологические основы и их воздей-
ствие на процесс развития духовной личности.
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ФАКТОР МОРАЛЬНО-ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СИЛОВІЙ
ЗАТРИМЦІ ПРАВОПОРУШНИКІВ
Гаврилін В.О., Павлов А.С., Чумак О.Г.,

Грищенко М.М., Петров В., Ушаков А.В., Белік В.А.
Донецький юридичний інститут МВС України
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Анотація. В статті показано диференційований аналіз
факторів, що сприяють ефективності силової затримки
правопорушників, вказується на достоїнства і недоліки
сучасної системи фізичної підготовки курсантів інсти-
тутів внутрішніх справ, запропоновані рекомендації з
удосконалювання системи спеціальної підготовки у ву-
зах МВС.
Ключові слова: недоліки професійної підготовки, кри-
міногенність.
Аннотация. Гаврилин В.А., Павлов А.С., Чумак О.Г.,

Грищенко М.М., Петров В., Ушаков А.В., Белик В.А.
Фактор морально-физической подготовленности работ-
ников правоохранительных органов в силовой задерж-
ке правонарушителей. В статье дан дифференцирован-
ный анализ факторов, которые способствуют
эффективности силового задержания правонарушите-
лей, описаны достоинства и недостатки современной
системы физической подготовки курсантов институтов
внутренних дел, предложены рекомендации по усовер-
шенствованию системы физической подготовки в ву-
зах МВД.
Ключевые слова: недостатки профессиональной подго-
товки, криминогенность.
Annotation. Gavrilin V.A., Pavlov A.S., Chumak O.G.,
Grishenko M.M., Petrov V., Ushakov A.V., Belik V.A. The
factor of psyholoqy-physical preparation of the workers of
law-enforcement bodies in force detention of the offenders.
In clause it is underlined advantages and lacks of modern
system physical preparation of the cadets of institutes of
internal businesses; in the article is given the differential
of the analysis of the factors promoting efficiency of force
detention of the offenders, the recommendations for
perfection of system of special preparation in police high
schools are offered.
Key words: scarcity professional preparation, criminal.

Вступ.
В Україні в дійсний час кожного року ги-

нуть насильницькою смертю біля 1% населення.
Матеріальний збиток досягає кількох мільярдів гри-
вень (Лапін В.М.,1998). У зниженні летальності
можуть мати важливу роль правоохоронні органи.
Однак криміногенність нашого суспільства як зав-
жди залишається високою.  Правоохоронні струк-
тури роблять великі зусилля, щоб впоратися із зло-
чинністю. Дуже часто злочинці чинять відкритий
опір співробітникам міліції, загрожуючи їхньому
життю. Для підтримки правопорядку й успішному
протистоянню злочинцям потрібна не тільки юри-
дична підготовка, але і фізична готовність співробі-
тників ОВС до ведення рукопашного бою та засто-
сування прийомів затримування, ефективному
використанню зброї.

Некваліфіковані  дії в ліквідації злочинних
проявів приводять до травм і загибелі як самих
співробітників, так і безневинних людей, і це, у свою
чергу, негативно позначається на авторитеті право-
охоронних органів, їхньої здатності протистояти
злочинному світу і підтримувати правопорядок.
Практика показує, що результат будь-якої операції
по припиненню злочинних дій багато в чому зале-
жить від рівня професійно-прикладної фізичної
підготовленості співробітників ОВС.

Сучасна реальна обстановка, таким чином,
підтверджує необхідність в удосконалюванні психо-
лого-фізичної  підготовленості  співробітників
органів внутрішніх справ, підвищенні вимог до ви-
конання службових обов’язків.

Однак, рішення зазначених задач не завж-
ди забезпечується використовуваними фахівцями
засобами і методами, що нерідко неадекватні і не-
конкретизовані.

Змушені відзначити недоліки типової про-
грами по фізичній підготовці: фізичні вправи про-
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водяться в основному в стандартних ситуаціях, не
враховується форма одягу і спеціальні засоби, що
використовуються при затримці злочинців, відсутнє
моделювання ситуацій, що найбільше часто зустрі-
чаються в практиці відсутні комплексні тести, що
характеризують спеціальний рівень фізичної і техн-
ічної підготовленості.

Звідси очевидна важливість проблеми по-
дальшого удосконалювання навчального процесу по
фізичній підготовці. Вона є складовою частиною
вузівської підготовки фахівців ОВС і відноситься до
найбільш активних засобів розвитку професійно
важливих якостей, формує високу надійність рухо-
вих дій в екстремальних ситуаціях.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького юридичного інституту МВС Ук-
раїни.

Формулювання цілей роботи.
Ціль дійсного дослідження – вдосконален-

ня учбового процесу по фізичній  підготовці за ра-
хунок  переорієнтації її складових.

Методи. Обстежували працівників органів
внутрішніх справ, в тому числі проводили опитуван-
ня працівників оперативних служб і спеціальних
підрозділів одного з регіонів України. Вивчали шля-
хом опитування як часто при знешкодженні право-
порушників співробітники ОВС використовували
удари руками, ногами, застосовували болючі прийо-
ми і кидки.

Особливості таких ситуацій вивчалися в ході
індивідуальних бесід за спеціально розробленою
схемою. Усього було опитано 37 чоловік, що прой-
шли підготовку в підрозділах спеціального призна-
чення і мали великий досвід затримки злочинців і
правопорушників.

У результаті збору інформації ми виявляли
наступні найбільш важливі психологічні якості, які
необхідно спеціально виробляти в особового скла-
ду: розважливість, швидка реакція, рішучість, впев-
неність у своїй правоті, обережність, уміння впли-
вати на емоційно-вольову сферу людей на основі
знань психології поводження в конфліктних ситуац-
іях, мужність, спритність, ясність думки, впевненість
у своїх силах.

Результати дослідження.
Опитування працівників оперативних служб

і спеціальних підрозділів показало, що багато мо-
лодих співробітників правоохоронних органів відчу-
вають розгубленість і скутість при зіткненні з пра-
вопорушниками. Найбільше впевнено в подібній
ситуації поводяться співробітники спецпідрозділів
“БЕРКУТУ” і “СОКІЛ”, серйозні утруднення відчу-
вають співробітники слідчих підрозділів. Більшість
респондентів оперативних служб (68,3%) відзнача-
ють, що їм не вистачало в екстремальній ситуації
навичок практичного застосування прийомів самбо
і володіння табельною зброєю, указують на недолік
показників швидкодії, відзначають низький рівень
психічної підготовки.

Обстеженим нами працівникам органів
внутрішніх справ доводилося затримувати правопо-
рушників за хуліганство (оперативні працівники -
38,4%, спеціальні підрозділи - 30,6%), пияцтво (опе-
ративні працівники - 40,3%, спеціальні підрозділи -
28,4%), незаконний обіг наркотиків (оперативні пра-
цівники - 12,4%, спеціальні підрозділи - 27,2%), ви-
користовуючи бойові прийоми боротьби.

Установлено, що різні фактори (час доби,
погодні умови, місце затримки) впливають на харак-
тер ситуації, у якій відбувалася затримка. Співробі-
тники органів внутрішніх справ робили затримки в
основному у вечірнє (спеціальні підрозділи - 41,3%,
оперативні працівники - 37,5%) і нічний час (опера-
тивні працівники - 37,9%, спеціальні підрозділи -
37,2%). Погодні умови (дощ, сніг, туман, ожеледь)
утрудняли виконання службово-бойових задач, од-
нак росту затримки в дані періоди не виявлено. Оче-
видно, несприятливі погодні умови згубно вплива-
ють не тільки на співробітників , але і на дії
правопорушників. Звичайна затримка відпрацьову-
валась на вулиці в присутності людей (спеціальні
підрозділи - 70,2%, оперативні працівники - 64,8%)
і значно рідше - у приміщенні (оперативні праців-
ники - 25,4%, спеціальні підрозділи - 22,1%) і транс-
порті (оперативні працівники - 7,3%, спеціальні
підрозділи - 5,3%).

У момент зіткнення з правопорушниками
чітко простежується вплив досвіду затримки і рівня
підготовленості  співробітника міліції. Багато
співробітників у першому конфлікті виявляють не-
гативно-емоційні якості: страх, розгубленість і три-
вогу. Ніж у руках злочинця часто паралізував дії
співробітника ОВС. Рішучість і сміливість, витрим-
ка і самовладання, впевненість і зібраність виявля-
лися тоді, коли співробітник міліції був упевнений
у своїх силах.

Оперативні працівники вказували, що в ек-
стремальній ситуації їм часто не вистачало сприт-
ності, швидкості і навичок переслідування зло-
чинців .  При затримці  правопорушників
співробітники ОВС часто використовували удари
руками (спеціальні підрозділи - 41,3%, оперативні
працівники - 39,5%), ногами (відповідно 30,7% і
32,3%), застосовували болючі прийоми (22,5% і
20,7%), кидки (5,5% і 7,5%).

Правопорушники, у свою чергу, роблячи
опір співробітникам правоохоронних органів, най-
більше часто наносили удари ногою в промежину
(31,0%), удари предметами в голову  (26,2%), у
живіт (16.7%). З найбільш небезпечних і підступ-
них ударів можна виділити наступні: удар небез-
печною бритвою або розбитою пляшкою по голові,
удар головою в голову з близької відстані, удар но-
жем у живіт, удар ножем у спину, удар велосипед-
ним ланцюгом або залізним предметом. Опитувані
особливо підкреслювали небезпеку раптових ударів
, ударів у спину (після відволікання уваги співроб-
ітника міліції на сторонні об’єкти, простотою по-
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водження, спокійним тоном розмови, киданням в
очі тютюну або піску).

Більшість співробітників схилялося до дум-
ки, що захист від несподіваного удару полягає в
збільшенні дистанції, що дозволяє правильно оці-
нити обстановку і прийняти потрібне рішення.

Важливий момент психологічної підготовки
- вивчення умов, у яких здійснюється та або інша
діяльність, і вироблення вимог, що пред’являються
при цьому до людини. З цих позицій проводився
аналіз ситуації єдиноборства при затримках право-
порушників. Особливості таких ситуацій вивчалися
в ході індивідуальних бесід за спеціально розробле-
ною схемою. Усього було опитано 37 чоловік, що
пройшли підготовку в підрозділах спеціального при-
значення і мали великий досвід затримки злочинців
і правопорушників.

У результаті збору інформації були виявлені
наступні найбільш важливі психологічні якості, які
необхідно спеціально виробляти в особового скла-
ду: розважливість, швидка реакція, рішучість, впев-
неність у своїй правоті, обережність, уміння впли-
вати на емоційно-вольову сферу людей на основі
знань психології поводження в конфліктних ситуац-
іях, мужність, спритність, ясність думки, впевненість
у своїх силах.

На думку співробітників ОВС, у гострій
сутичці зі злочинцями необхідна розважливість, хо-
лоднокровність і ясність думки. Співробітники
міліції в екстремальних умовах віддавали перевагу
самовладанню.

Перше місце в силовому знешкодженні зло-
чинця має швидкість реагування на ті або інші дії
супротивника як фактор особистої безпеки співроб-
ітника міліції.

Висновки.
У процесі навчання і тренування курсантів

необхідно постійно удосконалювати ці якості.
“Впевненість у своїй правоті” - друге місце в

опитуванні. Дана якість обумовлена знанням законо-
давчих основ і документів, що регламентують пра-
вомірність тих або інших дій міліціонера, і забезпе-
чує необхідний психологічний стан і ефективне
поводження в ситуації припинення правопорушення.

Особлива внутрішня активність людини ви-
являється в ситуаціях, зв’язаних з ризиком, тому
не випадково “рішучість” і “самостійність” названі
значними. Велике значення співробітники силових
структур додавали обережності (досвід участі в ру-
копашних єдиноборствах доводить значимість
пильності й обережності в поводженні співробіт-
ника міліції).

Важлива роль приділяється знанням психо-
логії поводження в конфліктних ситуаціях, практич-
ним умінням впливати на емоційно-вольову сферу
людини.

Перелік найбільш небезпечних службових
ситуацій, у які може потрапити співробітник міліції
наступний: бойові дії з бандитськими формування-

ми, сутичка з групою озброєних злочинців, дії в ото-
ченні агресивно набудованої юрби, небезпека для
життя людини від збройного нападу, невідомість,
паніка, непевність у товариші, єдиноборство зі зло-
чинцем у складних умовах.

Усі ці ситуації можна досить чітко розділи-
ти на дві групи, обумовлені об’єктивними і суб-
’єктивними труднощами. До об’єктивних труднощів
варто віднести кількісну перевагу або гарну фізич-
ну і технічну підготовку супротивників, а також не-
сприятливі умови навколишнього середовища.

Суб’єктивні труднощі багато в чому обумов-
лені психологічними особливостями людини, його
стійкістю до впливів факторів раптовості, невизна-
ченості, багатолюдності.

З приведеного аналізу видно, що в даний час
у процесі професійної фізичної підготовки основна
увага по колишньому приділяється фізичній і
технічній підготовці, і в меншому ступені розгляда-
ються питання, зв’язані з психічними й особистіс-
ними якостями. На наш погляд, повинні використо-
вуватися комплексні критерії  оцінки готовності
співробітників міліції до рішення службово-бойо-
вих задач.

В основу існуючої системи психолого-фізич-
ної підготовки співробітників ОВС покладені впра-
ви, які виконуються, головним чином, у стандарт-
них умовах (біг 100 метрів на стадіоні, підтягування
на поперечині в умовах залу, прийоми самбо на не
опірному партнері) і здача по них нормативів.

Службово-бойова ж діяльність вимагає
різнобічної і комплексної готовності до дій за схе-
мою: пошук - переслідування - силова затримка -
вогнева поразка злочинців. Тільки при цій умові
можна ефективно вирішувати задачі, покладені на
співробітників міліції. Ці відомості можна викорис-
тати для корекції учбово-тренувального процесу як
у вузах МВС так і в практичних правоохоронних
органах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем мораль-
но-фізичної підготовленості працівників правоохо-
ронних органів.
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ЦЕЛОСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Глухова Т.И., Кирилаш А.Р., Зубченко Л.В.
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Аннотация. В статье рассматриваются  особенности
творческой деятельности применительно не только к
строению структурно-уровневой организации психоло-
гического механизма творчества, но и к дифференци-
рованным подходам в решении этой проблемы. Особое
внимание уделяется вопросам становления педагога как
целостной творческой личности.
Ключевые слова: творчество, личность, самосознание,
самопознание, саморегулирование, самовоспитание,
творческие способности, творческое мышление.
Анотація. Глухова Т.І., Кирилаш А.Р., Зубченко Л.В.
Потенційно-динамічні характеристики педагога як
цілосної творчої особистості. В статті розглядаються
особливості творчої діяльності не тільки що до будови
структурно-рівневої організації психологічного механ-
ізму творчості, але й до диференційованих підходів у
рішенні цієї проблеми. Особлива увага приділяється пи-
таннями становлення педагога як цілісної творчої осо-
бистості.
Ключові слова: творчість, особистість, самосознання,
самопізнання, саморегулювання, самовиховання, творчі
здібності, творче мишлення.
Annotation. Gluhova T.I., Kirilash A.R., Zubchenko L.V.
Potential-dynamic descriptions of teacher as integral
creative personality. In the article we can consider the
peculiarities of creative activity in conformity with
differentia l ways in solu tion of organization of
psychological mechanism. Special attention is devoted to
the questions of teacher’s formation as integrated creative
person.
Key-words: creative work, person, self-awareness, self-
knowledge, self-colucation, creative abilities, creative
thinking.

Введение.
На современном этапе развития высшей

школы неуклонно возрастают требования к качеству
подготовки педагогов, которые, являясь доверенным
лицом общества, вооружают молодые поколения
знаниями, способами их приобретения, формируют
мировоззрение, нравственные, трудовые, эстетичес-
кие, общественные качества и свойства личности,
создают все возможности для духовного и физичес-
кого развития будущих  специалистов, для умноже-
ния их творческих сил. Чтобы достойно осуществ-
лять свое назначение,  педагогу необходимо
опираться на научные основы подготовки человека
для современного и будущего общества, обеспечи-
вающие плодотворное построение и организацию
его многообразной деятельности [3].
     Не претендуя на всеобъемлющий характер рас-
смотрения этой сложной проблемы, мы хотим лишь
приоткрыть те важнейшие, с нашей точки зрения,
ее аспекты, которые еще не находят достаточной
реализации в процессе обучения. Мы хотим пока-
зать, что вопросы образования, воспитания и раз-
вития студентов нельзя ограничивать только процес-
сом приобщения к знаниям и умением, хотя именно
это и составляет одну из важнейших задач вуза.

     Большинство современных профессий требует
единства умственных и физических усилий, быст-
роты ориентировки в сложных обстоятельствах, не
простого исполнительства, а творческих решений.
В обществе складывается социальный заказ на твор-
ческую личность, т.е. педагога, способного думать
по-новому, самостоятельно ставить перед собой за-
дачи, цели, предлагать нестандартные решения, со-
противляться рутинному подходу, ориентироваться
более на будущее, чем на прошлое, - одним словом,
человека с «вирусом новизны, творчества» когда
даже старые известные пути переосмысливаются с
целью совершенствования технологии, наконец,
педагога, у которого есть не только способность, но
и потребность к собственному саморазвитию, само-
усовершенствованию, творчеству.

Творчество трактуется философами и пси-
хологами как вид деятельности, результатом кото-
рой является создание новых материальных и ду-
ховных ценностей. Будучи по своей сущность
культурно-историческим явлением творчество име-
ет  психологический аспект: личностный и процес-
суальный с точки зрения личностного подхода ис-
токи зарождения творчества как феномена связаны
в своей изначальной части со способностью живой
материи к отражению [1].
        Человек, высшее проявление всего живого на
земле, самостоятельно активно участвует в процес-
се отражения и взаимоотражения, основным источ-
ником развития которого является в первую очередь
его многомерный, полиобъектный мир и во вторую
очередь – свой не менее сложный мир. Основным
фактором развития человека как творческой лично-
сти становятся, таким образом, постоянное взаимо-
действие, имеющее двойную направленность [1].
Один полюс внешнего взаимодействия находится
вне субъекта и направлен в сторону внешнего мира.
Этот процесс часто называют экстериоризацией, т.е.
деятельность воспроизводящего, преобразующего
плана. Другой полюс направлен в сторону самого
субъекта и отражает суть интериоризации, которая
протекает как непрерывная цепь процессов позна-
ния [4]. Такая двойная направленность и заканчива-
ется созданием качественно новых структур, что
способствует формированию творческой личности
с точки зрения процессуального аспекта.

Представление о структуре психологичес-
кого механизма творчества в своей основе строится
на учете того, что творчество может иметь внешний
и внутренний план действий. Оно развивается по
этапам от одного этапа к другому, в свою очередь,
эти этапы становятся структурными уровнями его
организации. Уровень от уровня отличается степе-
нью перехода совершаемых действий от внешнего
плана к внутреннему. От нерасчленности процесса
к их отчетливой дифференциации, от интуитивно
найденных решений к предельно выраженной ло-
гичности, систематичности действий. Структурные
уровни организации интеллектуального процесса
становятся ступенями решения творческой задачи.
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Интеллектуальная активность как отображение про-
цессуальной характеристики творчества может быть
включена в состав центрального звена психологи-
ческого механизма творчества [2].

Одним из центральных образований твор-
ческой личности является самосознание как «осоз-
нание своего отношения к миру, себя как личности,
своих поступков, действий, мыслей и чувств, жела-
ний и интересов» или как «осознанное отношение
человека к своим потребностям и способностям,
стремлениям и мотивам поведения, переживаниям
и мыслям [3].
          Самосознание, как достаточно сложное обра-
зование, представляет собой единство трех сторон:
познавательной, которая обозначается как самопоз-
нание; эмоционально-ценностной – самоотношение;
действенно волевой, регулятивной, определяемой
как саморегуляция.

Самопознание как начальное звено самосоз-
нания дает человеку знания о самом себе, когда че-
ловек «созерцает самого себя в созданном им мире».
Самосознание имеет как бы два уровня развития.

На первом уровне самопознание складыва-
ется через соотношение самого себя с другими людь-
ми. Основные приемы, используемые человеком при
этом – самовоспитание и самонаблюдение с после-
дующим самоанализом. В результате этих процес-
сов складывается представление, а в последующем
и понятие о некотором психологическом качестве
человека. Затем происходит перенос этого качества
на себя, выясняется степень его выраженности у
самого субъекта. Взаимодействие при этом осуще-
ствляется в режиме «Я и другие».

На втором уровне самопознания происхо-
дит внутреннее обсуждение с самим собой своей
личности, ее ценностей. Основные приемы этого
уровня – самоанализ и самоосмысление.

Самоотношение как вторая сторона само-
познания – это осознание отношения к себе. Наблю-
дая поведение других, человек вырабатывает свои
собственные нравственные ценности и на основе
соотнесения себя с другими уточняет, корректирует
свое собственное отношение к себе. Самоотноше-
ние далее не структурируется, но здесь могут быть
выделены два фактора, действующих на формиро-
вание отношения личности к себе:
1) собственные достижения личности в различных
видах деятельности, их оценка ею, соотнесение с
общественной оценкой;
2) отношение других людей к данному человеку
как личности. Именно в звене «самоотношение»
складывается понятие «самооценка», содержание
которой – нравственные ценности, отношения, воз-
можности. Основная ее функция – быть внутренним
условием регуляции поведения и деятельности.

Саморегулирование (третья сторона созна-
ния) – самое многомерное звено самосознания. Са-
морегулирование, с одной стороны, обусловлено
конкретным поведенческим актом с четкими вре-
менными границами осуществления, с другой – нео-

пределенно растянуто во времени и направлено на
самовоспитание личности, которое выступает как
высшая форма саморегуляции и при котором про-
исходит выработка нового в себе, переделка уже
сложившихся психологических особенностей, их
ломка и как следствие этого – «самопреобразова-
ние», т.е. творчество, направленное на созидание
самого себя» [6].

Работа выполнена по плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель и задачи исследований. Раскрыть по-

тенциально-динамические характеристики педаго-
га как целостной творческой личности, охарактери-
зовать основные составляющие и проанализировать
путь становления творческой личности педагога.

Результаты исследований.
Останавливаясь на психологических осо-

бенностях личности педагога, необходимо отметить,
что он как субъект творчества – это отдельно взятая
творческая личность, наделенная многообразием
творческих качеств и стремящаяся эти качества при-
вести в движение, реализовать вовне от себя, пре-
образуя окружающий мир, или внутрь себя, т.е. по-
стоянно изменяя, совершенствуя себя самого.

По нашему мнению критериями педагога
как творческой личности, является психологическая
характеристика творческого человека и в целостном
и в аналитическом, дифференцированном виде. Но,
говоря об этих подходах, мы тем не менее их будем
соотносить применительно к человеку как субъек-
ту, нацеленному на действие с объектами, и связы-
вать со стремлениями как характеристикой мотива-
ционной сферы человека. Тем самым будут  более
полно определить потенциально-динамические ха-
рактеристики целостной творческой личности.

На основе анализа ряда источников (Анд-
реев В.И., Попов Л.М. и др.) [1,5], а также собствен-
ных экспериментальных исследований мы предла-
гаем  перечень творческих способностей и
классификацию качеств личности педагога приме-
нительно к учебно-творческой деятельности.

При этом выделяются следующие способ-
ности:
1. Мотивационно-творческая активность и на-

правленность личности. Она включает любоз-
нательность, интерес, чувство увлеченности,
эмоциональный подъем,  стремление к творчес-
ким достижениям, к лидерству, к получению
высокой оценки, личной значимости творчес-
кой деятельности, самообразовании.

2. Интеллектуально-логические. Проявляются в
способностях анализировать, сравнивать, выде-
лять главное, описывать явления, процессы,
давать определения, объяснять, доказывать,
обосновывать, систематизировать, классифици-
ровать, видеть и формулировать различные воз-
можные варианты проблемы, видеть связи, за-
кономерности между явлениями,  ставить
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вопросы к ним.
3. Интеллектуально-эвристические. Состоят в

способностях генерировать идеи, выдвигать
гипотезы, фантазировать, ассоциировать, ви-
деть противоречия, переносить в новые ситуа-
ции знания и умения, отказываться от навязчи-
вой идеи, преодолевать инерцию мышления,
иметь независимость суждений, критичность,
оригинальность, нестандартность мышления,
способность предвидеть будущее развитие со-
бытий, интуиция, креативность, способность к
творческому решению задач, высокий практи-
ческий интеллект, способность находить нетри-
виальные решения, проявлять фантазию.

4. Самоуправление личности. Проявляется в це-
леполагании и целеустремленности, умении
планировать, самоорганизовываться, иметь са-
моконтроль, устойчивый интерес к проблеме,
оценивать самого себя, рефлексировать и кор-
ректировать, заниматься самовоспитанием.

5. Организационно-коммуникативные. Проявля-
ются в способности использовать опыт других,
сотрудничать с ними, организовывать, отстаи-
вать свою точку зрения,  убеждать других, уме-
нии общаться, влиять на людей, избегать конф-
ликтов, эмоциональной уравновешенности и
стрессоустойчивости, гибкости поведения в
изменяющихся ситуациях.
Кроме названных способностей, в психоло-

гическую характеристику педагога как творческой
личности включаются следующие параметры:
1. Мировоззренческие качества: убежденность,

способность отстаивать свои творческие пози-
ции.

2. Нравственные качества: ответственность и на-
дежность в выполнении заданий, честность,
верность данному обещанию и гарантиям, кри-
тичность к себе и окружающим.

3. Волевые качества:  решительность; настойчи-
вость; целеустремленность; выдержка; самооб-
ладание; самостоятельность; инициативность;
риск времени сложной и интересной для лич-
ности проблемы;  упорство  и  готовность  бо-
роться  с  сомнениями.

4. Эстетические свойства: эстетические принци-
пы, способность достигать гармонии, просто-
ты и красоты человеческих  отношений.

5. Индивидуальные особенности:  темп деятель-
ности, работоспособность, характеристики сти-
ля учебно-творческой деятельности.
Основополагающими психологическими

особенностями педагога, как творческой личности,
наиболее ярко проявляющимися в учебно-творчес-
кой деятельности, являются:  чрезвычайно развитое
воображение, оригинальные и неожиданные сужде-
ния, высокоразвитое интуитивное мышление, спо-
собность к генерированию новых идей. Поэтому
особое внимание необходимо уделить развитию и
формированию творческого мышления.
         Изучение творческого мышления в современ-

ной психологии проводится с использованием сле-
дующих  методов:
1. Анализ процесса решения так называемых ма-

лых творческих задач или задач на смекалку  (на
соображение), требующих, как правило, пере-
формулирования задачи или выхода за преде-
лы тех ограничений, которые субъект сам на
себя накладывает. Эти задачи весьма удобны
для экспериментирования, так как момент на-
хождения решения практически совпадают с
его реализацией, что не всегда имеет место при
решении реальных жизненных задач.

2. Использование наводящих задач. В этом слу-
чае изучается чувствительность человека к под-
сказке, содержащейся в наводящей задаче, ко-
торая решается легче,  чем  основная, но
построена по тому же принципу и поэтому мо-
жет помочь в решении основной.

3. Использование «многослойных задач». При их
решении  предлагается целая серия однотипных
задач, имеющих достаточно простые решения.
Творческий педагог проявит «интеллектуаль-
ную инициативу» и попытается открыть более
общую закономерность, лежащую в основе каж-
дого отдельного решения.

4. Анализ продуктов деятельности для определе-
ния степени новизны и оригинальности отдель-
ного решения.

5. Специальные тесты креативности (их возмож-
ности), основанные на решении задач,  так на-
зываемого открытого типа, т.е. таких, которые
не имеют какого-то одного правильного реше-
ния (в отличие от тестов интеллекта, использу-
ющих задачи закрытого типа, имеющие только
одно или несколько заранее известных правиль-
ных решений). По результатам теста оценива-
ются беглость мышления (количественная ха-
рактеристика  продуктивности – число
продуманных вариантов); гибкость мышления
(количество качественно различных категорий,
к которым может быть отнесен каждый ответ);
оригинальность (показатель, противоположный
частоте встречаемости данного ответа в стан-
дартной выборке испытуемых) и детализиро-
ванность ответа – насколько он схематичен или,
наоборот, богат деталями.

6. К методам стимуляции творчества относятся
многие эвристические методы, (как система
принципов и правил, которые задают наиболее
вероятные стратегии и тактики деятельности
решающего), стимулирующие его интуитивное
мышление в процессе решения, генерирования
новых идей и на этой основе, существенно по-
вышающие эффективность решения определен-
ного класса творческих задач.

     Необходимо выделить следующие эври-
стические методы:

- метод «мозгового штурма»;
- метод многомерных матриц;
- метод свободных ассоциаций;
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- метод инверсии;
- метод эмпатии (метод личной аналогии);
- метод синтетики;
- метод   организованных стратегий.

Следует отметить, что на развитие, течение
творческого мышления, творческой деятельности
влияет целый ряд факторов, основными из которых
являются ситуативные и личностные, которые в
свою очередь могут быть,  как позитивные, так и
негативные.

К ситуативным факторам, отрицательно
влияющим на творческие возможности человека,
относятся:
- лимит времени;
- состояние стресса;
- состояние повышенной тревожности;
- желание быстро найти решение;
- слишком сильная или слабая мотивация;
- наличие фиксированной установки на конкрет-

ный способ решения;
- неуверенность в своих силах, вызванная пре-

дыдущими неудачами, страх;
- повышенная самоцензура, способ предъявления

условий задачи, провоцирующий неверный
путь решения.
К  личностным факторам, негативно влия-

ющим на процесс творчества, относятся:
- конформизм (соглашательство);
- неуверенность в себе (часто сопутствует общей

низкой самооценке), а также слишком сильную
уверенность (самоуверенность);

- эмоциональную подавленность и устойчивое
доминирование отрицательных эмоций;

- избегание рискованного поведения;
- доминирование мотивации избегания над мо-

тивацией стремления к успеху;
- высокую тревожность, как личностную черту,

сильные механизмы личностной защиты.
Среди личностных черт, благоприятствую-

щих творческому мышлению:
- уверенность в своих силах;
- доминирование эмоций радости и даже опре-

деленная доля агрессивности;
- склонность к риску;
- отсутствие боязни показаться странным и нео-

бычным;
- отсутствие комфортности;
- хорошо развитое чувство юмора;
- наличие богатого по содержанию подсознания

(обладание  предпороговой чувствительностью,
переживание феномена синестезии и т.п.)
Выводы.
Из вышесказанного следует, что сложившаяся

за последние годы в психологии концепция творче-
ства, как процесса создания новых реальных, мате-
риальных и духовных ценностей, удовлетворяющих
многообразным общественным потребностям, дол-
жна реализовываться не только в предвосхищении
наступления новых этапов знаний о таком феномене,
как «творческая личность», но и способствовать ста-

новлению педагога, как творческой личности.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других потенци-
ально-динамических характеристик педагога как
целостной творческой личности.
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ЭКОЛОГИЯ ДУХА, КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ
ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
Гринчишин Л.А.

Горловский филиал «Открытого международного
университета развития человека «Украина»

Аннотация. На фоне развития экономики и информа-
ционных технологий, наблюдается оскуднения духов-
но-нравственного потенциала молодого поколения и
увлечение псевдокультурой, псевдонаукой, оккультиз-
мом, что ведет к душевным и духовным расстройствам
личности. Восстановление и развитие личности возмож-
но через познание себя, познания Творца и Его духов-
ных законов на основе христианских ценностей, что и
предлагается в данной статье.
Ключевые слова: потенциал, Душа, Дух, оккультизм,
Творец.
Анотація. Гринчишин Л.А. Екологія духа як складова
формування здорового способу життя молоді. На тлі
розвитку економіки та інформаційних технологій спос-
терігається збіднення духовно-морального потенціалу
молодої генерації та захоплення псевдокультурою, псев-
донаукою, окультизмом, що призводить до душевних і
духовних розладів особливості. Відновлення і розви-
ток особистості можливі через пізнання себе, пізнання
Творця и Його духовних законів, про що йдеться в статті.
Ключові слова: потенціал, Душа, Дух, Окультизм, Тво-
рець.
Annotation. Grinchishin L.A. The spirit ecology as a part
of forming the healthy way of life of youth. Compared to
the economic and development the spinfual and moral
potentia l of young people is getting poorer and the
enthusiasm for pseudoculture, pseudoscience, occultism,
which leads to mental and spiritual disfunctions. Restoring
of mental equilibrium is possible through self-cognition,
the cognition of the Creator and His spiritual laws based
on the christian values, which is the issue the article deals
with.
Key words: Soul, Spirit, рotentia, оccultism,Creator.

Введение.
Современный человек вовлечен в сферу все

большего числа воздействий электромагнитных
волн, информационных технологий, лжерелигий,
парапсихологии, оккультизма и иных «измов».

Обладая притягательной силой для пытли-
вого ума, они формально несут информацию якобы
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направленную на совершенствование духовно-ду-
шевного в человеке. Но, по сути, являются энтро-
пийными (беспорядочными, приводящими к упад-
ку), поскольку содержат в себе разрушающий
потенциал, принося хаос, пустоту и связанность в
человеческую душу.

Разрешение данной проблемы возможно
только через укрепление нравственности и раскры-
тие духовного в человеке на основе христианских
ценностей, познание и использование духовных,
Библейских законов Бога Творца.

Работа выполнена согласно темы сводного
плана НИР Горловского филиала «Открытого меж-
дународного университета развития человека «Ук-
раина».

Формулирование целей работы.
Целью работы является раскрытие потен-

циала человека заложенного в него Творцом на ос-
нове познания себя через духовные и психофизио-
логические законы,  а  также предупреждение
заблуждения, духовной связанности и направление
совратившихся на истинный путь гармоничного ста-
новления молодого человека.

Результаты исследования.
Богатейшими местами нашей планеты яв-

ляются не нефтяные залежи Кувейта, Ирака или
Саудовской Аравии, не золото и бриллианты Юж-
ной Африки, урановые руды бывшего Советского
Союза, но души людей, тот потенциал, который вло-
жен Творцом. В каждом человеке заложен огром-
нейший потенциал с большими возможностями, но
используют его максимально, только единицы. Лю-
бая личность больше того, что уже достигла.

Многие умерли, а некоторые на пути к это-
му в сегодняшнем дне, затерявшись в алкоголизме,
наркомании, в бесцельности жизни и плохих друзь-
ях. Их жизни не имеют смысла, а принятые ими ре-
шения безнадежны. Богатство белых мечтаний пре-
вратилось в бедность огорчений.

Мы ответственны за потенциал, вложенный
в нас, поэтому должны научиться понимать его и
эффективно использовать. Не довольствуйтесь сво-
им последним достижением, потому что потенциал
никогда не уходит на пенсию.

Для того, чтобы реализовать себя в жизни,
молодой человек должен задать себе следующие
вопросы, и ответить на них:

а) Кто я и почему я здесь?
б) Какой потенциал сокрыт во мне?
в) Что я могу сделать сам и в союзе с моим

Творцом?
г) По каким критериям мне надо оценивать

свои возможности?
д) Кто устанавливает стандарты для меня?
е) Какие у меня ограничения и что может

разрушить мой физический, душевный и духовный
потенциал [1]?

Во-первых, без познания самого себя, че-
ловек не сможет реализовать то, что в него вложено
Господом Богом.

Христианская антропология признает три
уровня, которые соответствуют трем основным ас-
пектам познания и реализации личности. Первый,
наиболее связанный с внешней природой уровень –
тело; второй, пограничный – душа, или психика;
третий, самый глубокий – дух. Тело – наша внешняя
оболочка, физическая часть, посредством которого
человек соприкасается с окружающим миром. И эту
часть человеческого существа можно назвать «ми-
росознанием» ибо с помощью органов чувств мы
вступаем в контакт с окружающим нас миром.

Вторая часть – душа. Бог вдунул дыхание
жизни в прах человека и «стал человек душою жи-
вою» [2].

Три главных элемента души – воля, разум,
чувства. Душа является сознанием человека. С ее
помощью он сознает свое существование. Душа есть
место пребывания нашей личности.

Дух образует человеческое «Я» и те высшие
свойства человека, в которых отражен «образ и по-
добие Божие». Дух является наиболее благородным
элементом, потому что он соединяется со своим
Творцом.

Первые два измерения – общие у человека
и других живых существ. Духом же обладает лишь
человек, и только он один среди всех известных нам
творений. Тело и душа (психика) могут быть изуча-
емы естественнонаучными методами: дух же рас-
крывается преимущественно в процессе интуитив-
ного постижения и самопознания [3].

Кроме физических, психологических зако-
нов, существуют духовные законы, которые влияют
на все Мироздание и на трехчастного человека. Но
к сожалению, сегодняшний мир, не говоря уже о
молодежи, не знает области духовного. И свидетель-
ством этого является падение нравственности, гру-
бый материализм, оккультизм, низкие ценности.
Если вспомнить историю, то в античные времена
ценности отождествлялись с бытием, и ценностные
характеристики включались в его понятие и рассмат-
ривались как находящиеся в нем самом. Начиная с
Сократа и Платона, основными вопросами теории
ценностей были: что есть благо? что есть справед-
ливость? Они же являлись и главными критериями
истинного бытия.

В средние века ценности связываются с
Божественной сущностью, приобретают религиоз-
ный характер, и это оказало влияние в эпоху Воз-
рождения на бурный рост и развитие промышлен-
ности, науки и гуманизма. В новое время развитие
науки и новых общественных отношений на первое
место многие выдвигают предметы и явления как
ценности.

Сегодня людям телевидение, псевдокульту-
ра, политология вновь пытаются навязать мировоз-
зрение, в котором нет места святыням. Дух челове-
ка пытаются занять уродливыми безблагодатными
идолами материального преуспевания: Успех, Богат-
ство, Комфорт, Слава. Оттого-то и свирепствует в
обществе разгул разрушительных страстей – злобы
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и похоти, властолюбия и тщеславия, лжи и лицеме-
рия. Но молодое поколение должно знать: что го-
лый материальный интерес, в какие бы благонаме-
ренные одежды он не одевался, не может стать
основой жизни нашего народа. Бизнес плодит ком-
паньонов. Вера, христианская духовность – рожда-
ет людей правды и добра.

Первозданный человек сотворен как «хра-
нитель и возделыватель» того, что Бог «насадил»,
как существо, поставленное «владычествовать» над
остальными тварями [4]. Это означает, что призва-
нием человека была не праздность, но созидание и
продолжение дела Божия, живя и используя также и
духовные законы. Однако человек выбрал иной путь,
путь «свободы без Бога», вместо «свободы в Боге»
своем Творце. И результат – хаос, как в самом чело-
веке, так и в сфере обитания его, порожденный са-
мим человеком.

Не желание познавать Бога Творца и Его
Законы, не означает что Его и Их нет. Глубокий
смысл заключен в том, что Божественная Реальность
остается сокровенной и не подавляет человека не-
обходимой очевидностью. Этим неразвитый дух
человека ограждается от безмерного, от того, что
превышает его силы, и это сохраняет нашу свободу
перед Богом. Бог и Его духовные законы как бы
завуалированы, скрыты от элементарного восприя-
тия. Но только те, кто желают, сокрушая свое тщес-
лавие и гордыню перед Творцом неба и земли, по-
степенно, шаг за шагом, постигают духовное.
Духовность выше культуры. К сожалению, сегодня
мир подменил термин «культура», термином «духов-
ность», подразумевая под этим искусство, народные
традиции, промыслы, обряды и пр.

Известно, что упадок духовного в народе
привел к тому, что лучшие из представителей сфе-
ры искусств стали пытаться доносить смысл духов-
ного до конкретного человека языком душевным.
Душевным языком изложено классическое искусст-
во: литература, живопись, музыка. Именно оно до-
носит до современного человека смысл религиоз-
ной истины,  смысл духовного,  сокровенного,
проникновенного, того, что духовный человек уз-
нает через христианский опыт [5].

Но даже и это душевное искусство, кото-
рое пыталось и пытается показать смысл духовно-
го, современным человеком все труднее понимает-
ся и воспринимается. Сегодня нравственные силы
души у молодых и юных настолько оскуднены, что
и это классическое отвержено. Почему?

Долгое время существовало представление
о том, что ребенок рождается как tabula rasa т.е. чи-
стая доска, а значит, все злое, что в нем проявляет-
ся, приходит извне, от окружающих людей. Но это
не так, и сегодня это уже знает каждый врач-педи-
атр и многие педагоги, что эгоистическое ядро в
ребенке закладывается еще в утробном возрасте.
Ведь в период зачатия передается не только матери-
ально-генетический субстрат, но и тот наследствен-
ный духовный потенциал (нравственный) и если

родители не обрели его, а вместо него накопили не-
гативную безнравственную энергетику, то и такой
потенциал ребенок обретает. Ведь рядом с совестью,
формирующей в ребенке образ нравственных по-
ступков, существует эгоистическое ядро, которое, в
свою очередь, формирует в нем безнравственное. И
рождаясь с большим безнравственным потенциалом
в какую же среду дитя попадает? Ведь в современ-
ной жизни нравственное т.е. духовное, святое, не
хранится в окружающих нас традициях, обычаях, в
становлении человека. Оно не хранится в укладе, в
образе жизни современных людей, оно в основном
расточается, попирается и уничтожается. Ввиду
того, что эгоистические ценности: материальное
благополучие, известность в мире, значимость ин-
дивида в социуме – стали ведущими. Современный
человек даже не подозревает о существовании в себе
образа внутренней нравственной красоты и мощно-
го духовного потенциала.

Избранный человеком смысл жизни, опре-
деляет его нужды, потребности раскрытие духовно-
нравственного или его регресс и замена материаль-
ным, низменным, вожделенно-эгоистическим.
Каковы мысли в душе человека, таков и он сам, та-
ков его и телесный статус. Потому, что душа и тело
неразделимы, пока человек жив они взаимно влия-
ют друг на друга. Что подтверждает практика пси-
хиатрических клиник, в которых существуют пси-
хосоматические отделения.

«Свято место пусто не бывает» и «…один
источник не может изливать соленую и сладкую
воду», - свидетельствует апостол Иаков [6], и не
может занимать человек нейтральную позицию в
духовном мире. В силу своего онтологического уст-
роения он должен прикрепиться или к добру, или ко
злу, или к Богу, или к дьяволу. Человек, не знающий
Бога и Его Законов, как правило, живет в мире по
закону своих страстей. Стремится делать то, что ему
хочется, то, что доставляет удовольствие. Все эти
желания, не сдерживаемые верою, не подчиненные
общей главной цели духовного совершенства, гипер-
болизируются, становятся самоцелью и превраща-
ются в страсти. Кругозор интересов человеческой
жизни практически сужается лишь до уровня гла-
венствующей страсти или страстей: пить, блудить,
копить деньги, властвовать над другими и т.п.

Библейские пророчества о падении нрав-
ственности и беззаконии на наших глазах стреми-
тельно сбываются: «В последние дни наступят вре-
мена тяжкие». При этом особенно остро «тяжесть»
времени будет ощущаться в духовной жизни обще-
ства, ибо «люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, не-
примирительны, клеветники, невоздержанны, жес-
токи,  не любящие добро,  предатели,  наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголю-
бивы, имеющие вид благочестия, силы же его от-
рекшиеся» [7].

Подобные регрессивные тенденции возра-
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стают, потому что отвергнув Бога и Его законы, мир-
ское общество утратило истинные духовные ориен-
тиры и осталось «у разбитого корыта».

Псевдодуховность и псевдонаучность спо-
собствуют активизации процесса «девальвации
духа», «демонизации интеллекта». Контркультура
осуществляет трансформацию сознания силами ма-
гии, наркотиков, псевдорелигиозных мистических
учений (йога, теософия, буддизм, нью-эйдж, пара-
психология, экстрасенсорика, астрология, спири-
тизм и пр.), музыкальных и информационно-компь-
ютерных технологий.

Причем целью всех современных техноло-
гий воздействия на человека является скрытое уп-
равление вниманием и эмоциями, перестройка вос-
приятия,  активизация мышления и памяти,
проникновение в область подсознания. Сегодня ак-
тивно внедряется сатанинская, оккультная идеоло-
гия в телевизионные, а также в информационно-ком-
пьютерные технологии.  Через них идет
гипнотическое (медиальное) воздействие на чело-
века, что приводит и психрасстройствам и росту гос-
питализма в психиатрические стационары. И об этом
свидетельствует перечень диагнозов психрасст-
ройств в МКБ -10 (международная классификация
болезней 10-го пересмотра, принятая МЗ Украины
с 1.01.1999г.).

Серьезность и опасность сложившегося
положения заключается в том, что существующие
информационные технологии (звуковые, визуаль-
ные, телевизионные и т.п.) позволяют воздейство-
вать на физиологию сознания и дух человека, ми-
нуя контроль его разума, используя так называемое
«подпороговое» восприятие [8].

Вычеркнув Бога из своего сознания обра-
зуется огромный вакуум, внутренняя опустошен-
ность, невольная тоска по Творцу, Потому многие
вынуждены находить себе идолов, предаются иллю-
зиям, входят в виртуальный мир и уже не могут адап-
тироваться к реальному миру. Кто отказывается от
Бога Творца, тот беззащитен перед будущим. В по-
пытке уйти от роковой судьбы люди (даже с выс-
шим образованием) обращаются к астрологии, га-
дателям, экстрасенсам, магам. Ищут убежища в
магии и колдовстве. Однако – это не облегчает деп-
рессии и страх перед будущим остается. С целью
снятия страха, депрессивного состояния, человек
принимает наркотики, алкоголь и вступает в еще
большую зависимость от духовного мира. Появля-
ются суицидальные помыслы с попыткой реализа-
ции. Приведу вам типичный пример молодого че-
ловека с оккультной обремененностью. Подобные
случаи все чаще встречаются в моей практике и
практике врачей-психиатров:

«Меня зовут Николай К. Я долго и безус-
пешно пытался найти смысл своего существования.
И я увлекся оккультизмом, спиритизмом, магией,
суеверием, гороскопами, заклинанием духов, гадал
при помощи качающегося металлического прута,
гадал на картах… Таким образом я пытался полу-

чить ответ на интересующие меня вопросы. Я с
жаждой буквально впитывал в себя таинственную
оккультную литературу. Все это щекотало нервы и
очаровывало.

Хэви-металл-рок и алкоголь хлестали по
моим нервам. Однако вместо ответов из «таинствен-
ного потустороннего мира» на жгучие вопросы я
тяжело заболел! Я не мог выйти из состояния по-
стоянной депрессии. Панический ужас преследовал
меня днем и ночью. Я был близок к самоубийству.
Состояние мое становилось все хуже: начались при-
ступы истерии. Я был госпитализирован в психиат-
рическое отделение. После месячного лечения деп-
рессия уменьшилась. Однако справиться с моими
внутренними переживаниями и оккультной зависи-
мостью врачи не смогли, потому что это духовная
сфера. Мне посоветовали обратиться к священнику.
Меня он благословил, порекомендовал читать Биб-
лию, После этого словно многотонный груз упал с
моих плеч. Иисус вошел в мое сердце. Он дал мне
внутренний мир, сердечную радость, которую ни
религия, ни оккультизм с его таинственностью дать
не могут. Однако полную свободу от прошлого я
почувствовал лишь в тот момент, когда сжег все кни-
ги и предметы оккультизма. И то, что сказал Иисус
Христос в Библии – Евангелие от Матфея 11:28 ста-
ло для меня реальностью: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

С тех пор прошло три года. Бог не разочаро-
вал меня и мою семью. Я работаю инженером, в моей
семье мир и любовь, а в сердце радость жизни».

И таких свидетельств много. Только Иисус
Христос, может помочь выйти из духовной тряси-
ны лжерелигий, оккультизма, рок-музыки и пр.

Хорошо известно, что, чем больше мы уз-
наем, тем лучше начинаем понимать, как мало нам
известно. При расширении духовного и интеллек-
туального кругозора мы острее осознаем свою ог-
раниченность и немощь, по сравнению с силой и
премудростью Бодрствующего и Святого [9].

Выводы.
Возрастая в познании Того, Кто сотворил

нас – Бога, в познании физических и духовных за-
конов, мы лучше видим свои собственные недостат-
ки и промахи, раскрывая в то же время свой внут-
ренний потенциал, возрастая нравственно. Человек
– это дух, живущий в теле и имеющий душу. То, что
находится позади нас, и то, что лежит впереди нас,
мелочи, по сравнению с тем, что находится внутри
нас. Мера нашего истинного потенциала – наш дух.
Без взаимных отношений между вашим духом и
Божьим, вы ограничиваете потенциал ваших души
и тела. Наш разум ограничен. Наш дух безграничен
если он в союзе с нашим Творцом. В Послании к
Ефесянам 3:20 сказано: «А Тому, Кто действующею
в нас силою может сделать несравненно больше все-
го, чего мы просим, или о чем помышляем…»

Перспективы.
Итак, ключи к развитию духовного и рас-

крытию своих резервов находятся:
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1. В необходимости знать свой Источник жизни и
быть соединенным с НИМ.

2. В познании того, как вы были спроектированы
для функционирования. Теория эволюции здесь
неуместна.

3. В обретении своей цели и смысла жизни.
4. В понимании своих резервов.
5. В наличии правильной среды для раскрытия и

культивирования своего потенциала.
6. В охране своих ресурсов от оккультного, лже-

духовного, того, что порабощает ум и волю че-
ловека и в то же время делится своим потенци-
алом, помогая другим выбраться из трясины
заблуждений и духовной связанности, настав-
ляя на истинный путь.
Дальнейшие исследования будут направле-

ны на изучение других проблем формирования здо-
рового образа жизни молодежи.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
ДОПРИЗОВНИКІВ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ
ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВО-КОЗАЦЬКОЇ
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Демінський О.Ц.

Донецький державний інститут здоров’я, фізично-
го виховання і спорту

Анотація. У статті розкриті педагогічні умови функці-
онування системи формування готовності учнів до за-
хисту Вітчизни засобами військово-козацької підготов-
ки. Зроблено аналіз стану ресурсного забезпечення
навчально-виховного процесу серед допризовників у су-
часній школі. Запропоновані концептуально–програмні
напрямки щодо організації кадрового забезпечення на-
вчальних закладів викладачами-керівниками допризов-
ної підготовки.
Ключові слова: педагогічні умови, система, Вітчизна,
допризовна підготовка, лицарсько-патріотичне вихован-
ня, старшокласник, українське козацтво.
Аннотация. Деминский А.Ц. Педагогические условия
функционирования системы формирования готовности
допризывников к защите Отечества средствами воен-
но-казацкой подготовки. В статье раскрыты педагоги-
ческие условия функционирования системы формиро-
вания  готовности учащихся к  защите Отечества
средствами военно-казацкой подготовки. Сделан ана-
лиз состояния ресурсного обеспечения учебно-воспи-
тательного процесса среди допризывников в современ-
ной школе. Предложены концептуально-программные

направления организации кадрового обеспечения учеб-
ных заведений преподавателями-руководителями доп-
ризывной подготовки.
Ключевые слова: педагогические условия, система,
Отечество, допризывная подготовка, рыцарско-патри-
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Annotation. Deminskiy A.T.  The pedagogical conditions
of the functioning of system of the forming readiness in
youth undergrowing to the defend of Motherland with the
help of means Military-Cossack’s preparation. This article
is about the pedagogical conditions of the functioning of
system of the forming readiness in youth undergrowing to
the defend of Motherland with the help of means Military-
Cossack’s preparation. There done the analysis of condition
resources securing of education process among pre-
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commanding securing pre-conscription training teachers in
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Вступ.
Про соціальне замовлення загальноосвітній

школі на національно свідомого випускника, пси-
хологічно, морально і практично готового до захис-
ту Вітчизни, йдеться в державних нормативно-пра-
вових документах останнього часу [4,6,7,8].

Аналіз моніторингу результатів призову
юнаків на строкову  військову службу восени 2004
року, зроблений в одному з об’єднаних військкоматів
центральних районів міста Донецька, свідчить, що
з 4339 громадян, яким у звітному році виповнилося
18 років і старше, усього направлено на строкову
військову службу тільки 32 особи, що складає 0,74%
призовних ресурсів. З різних причин (насамперед
за станом здоров’я) не підлягають призову 3702 осо-
би, що складає 85,3%. Це свідчить про те, що доп-
ризовна підготовка стає в нашій державі основним
засобом формування професійно–функціональної
готовності призовних та мобілізаційних ресурсів.
Крім того, за результатами приписки призовників до
призовних дільниць військкоматів Донецької об-
ласті, згідно вибірковому аналізу, зробленому в іншо-
му з об’єднаних військкоматів міста Донецька, було
визначено, що серед додатково прийнято на військо-
вий облік 562 осіб тільки 135 особи придатні до
військової служби із ступенем обмеження № 1, що
складає 24%, а 73 особи, що складає 12,9%, підля-
гають лікуванню та зарахуванню в запас у зв’язку з
критичним станом здоров’я. Тому визначально пріо-
ритетним завданням сучасної допризовної підготов-
ки учнів національної школи у процесі формування
їх готовності до захисту Вітчизни повинно стати
зміцнення здоров’я та його реабілітація в молоді з
метою поліпшення їх якості та підвищення рівня
особистісної фізичної загартованості як головних
чинників створення здорового генофонду майбут-
нього української нації.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.
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Формулювання цілей роботи.
Ціль роботи – визначити інноваційні на-

прямки удосконалення особистісно зорієнтованого
процесу виховання та підготовки допризовників у
національній школі на військово-козацьких традиц-
іях українського народу.

Завданнями даної статті є:
1. Проаналізувати стан функціонування в націо-
нальній школі системи формування готовності доп-
ризовників до виконання    військово-професійних
завдань.
2. Визначити педагогічні умови підвищення якості
підготовки учнів до захисту Вітчизни на основі
військово-козацьких традицій українського народу.
3. Запропонувати концептуально–програмні пропо-
зиції щодо організації підготовки та покращення
кадрового забезпечення навчальних закладів  вик-
ладачами - керівниками допризовної підготовки.

Результати дослідження.
Українська національна педагогічна думка

щодо забезпечення готовності допризовників до за-
хисту Вітчизни засобами військово-козацької підго-
товки вже  концептуально  та організаційно  нео-
дноразово висловлювалась останнім  часом
[2,6,10,11,12]. У практиці виховного процесу в за-
гальноосвітніх школах, як правило, не актуалізують-
ся найкращі зразки військової тактики, багатовіко-
вий досвід наших пращурів  щодо духовного
становлення і фізичного загартування майбутніх за-
хисників Вітчизни. Сам процес їх національно-пат-
ріотичного виховання не здійснюється на діагнос-
тичній та особистісно орієнтованій основах.
Більшість з керівників освіти і педагогів уже усві-
домлюють потребу в удосконаленні допризовної
підготовки на підґрунті відродження найкращих
військово-козацьких традицій, бачать її роль у роз-
будові системи національної безпеки України. Заг-
розу  безпеці країни також загострює відсутність зат-
вердженої на державному рівні навчально-виховної
програми та концепції підготовки молоді до захис-
ту Вітчизни з урахуванням національних військово-
козацьких традицій та особливостей українського
менталітету [3,11,14,16,17,18].

У той же час, як свідчать щорічні звіти
військкоматів, готовність допризовної молоді до за-
хисту Вітчизни  загалом не повністю відповідає дер-
жавним вимогам. За висновками призовних комісій,
більшість із допризовників мають незадовільний
стан здоров’я (щорічно визначаються хворими по-
над 90% випускників загальноосвітніх шкіл), низь-
кий рівень сформованості мотивів до служби в
Збройних Силах України. Відзначаються численні
факти відсутності в молоді  ґрунтовних знань про
духовні та військово-патріотичні традиції українсь-
кого козацтва, його ідеали і прагнення. Вимагає осо-
бистісної орієнтації та розширення цільових орієн-
тирів і процес викладання дисципліни „Захист
Вітчизни” [1,2,9,11,12,13,15].

В Україні вже створена теоретична база для
розв’язання завдань щодо реформування допризов-

ної підготовки старшокласників та незважаючи на
це вивчення педагогічних умов сталого функціону-
вання системи формування підготовки допризов-
ників у школі та здійснення її переводу на національ-
но-патріотичну основу потребує спеціального
додаткового наукового пошуку.

1. Аналіз стану функціонування в національній
школі системи формування готовності допри-
зовників   до виконання завдань у сфері
військово-професійної діяльності.

За результатами  особисто проведених дос-
ліджень та вивчення разом з фахівцями Донецького
обласного управління з фізичного виховання та
спорту МОН України  та Інспекції Головного управ-
ління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи Донецької облдержадміністрації стану
фізичної підготовленості учнів до захисту Вітчизни
та рівня їх допризовної підготовки в навчальних зак-
ладах області визначено значний некомплект вик-
ладачів предмету «Захист Вітчизни» та керівників
допризовної підготовки (табл.1), які мають відпові-
дну фахову підготовку і на яких покладено функції
надання за вимогами держстандарту освіти в сфері
допризовної підготовки,  цивільного захисту, меди-
ко–санітарної підготовки та безпеки життєдіяль-
ності, початкових військово-професійних знань та
вмінь у призовних та мобілізаційних ресурсів краї-
ни [1,5,6].

У 1157 загальноосвітніх школах працює 571
викладач, 247 з яких - за сумісністю, а 76 віком
більше 60 років - пенсіонери. За станом на 1.09.2006
р. в 19961 класах шкіл області навчається 474629
учнів. Вони  потребують якісної підготовки щодо
дій в надзвичайних ситуаціях (Табл.2).

Аналогічний стан  справ у зв’язку з неком-
плектом викладачів  також з організацією навчання
в професійно-технічних училищах, технікумах та
вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
області.

Одночасно в нашій державі розпочалася
масштабна військова реформа, метою якої є  скоро-
чення української армії у 2005-2006 роках більш, чим
на 100 тис. чоловік (31720 офіцерів, 23600 прапор-
щиків, 49370 робітників). Бюджетом 2005 року на
здійснення цих заходів та працевлаштування звільне-
них передбачалось  483 млн.грн. , але значна
кількість коштів, передбачених на працевлаштуван-
ня,  залишилась невикористаною. На наш погляд
було б корисним залучити звільнених з лав Зброй-
них Сил України військовиків-професіоналів до
здійснення роботи з допризовниками після відпові-
дної перепідготовки та педагогічної адаптації. Таке
безумовно сприятиме суттєвому підвищенню рівня
функціонування в національній школі системи фор-
мування готовності допризовників до виконання
завдань у сфері  військово-професійної діяльності.

З цього приводу корисним буде здійсни-
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Викладачів в навчальних закладах: 

Загальноосвітніх закладах 
(школах, ліцеях, гімназіях) 

Професійно-
технічних 
навчальних 
закладах 

Вищих 
навчальних 
закладах 
І-ІІ рівнів 
акредитації 
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Міста 
1. Донецьк 200 155 79 38 76 50,9 23 22 1 22 22 - 77 
2. Авдіївка 8 7 4 4 3 57,1 1 1 - - - - 3 
3. Артемівськ 27 19 15 1 4 78,9 4 4 - 4 4 - 4 
4. Вугледар 3 3 3 - - 100 - - - - - - 0 
5. Горлівка 71 57 26 12 31 45,6 8 8 - 6 6 - 31 
6. Дебальцеве 13 12 8 1 4 66,6 1 1 - - - - 4 
7. Дзержинськ 23 19 1 12 18 5,6 2 2 - 2 2 - 18 
8. Димитрово 13 11 9 1 2 81,8 2 2 - - - - 2 
9. Добропілля 22 20 11 7 9 55 2 2 - - - - 9 
10. Докучаєвськ 6 5 1 - 4 20 - - - 1 1 - 4 
11. Дружківка 19 16 7 1 9 43,8 1 1 - 2 2 - 9 
12. Єнакієве 43 35 21 3 14 60 5 5 - 3 3 - 14 
13. Жданівка 4 4 2 - 2 50 - - - - - - 2 
14. Кіровське 5 4 3 - 1 75 1 1 - - - - 1 
15. Константинівка 21 16 8 5 8 50 2 2 - 3 3 - 8 
16. Краматорськ 43 34 14 - 20 41,2 6 6 - 3 3 - 20 
17. Красноармійськ 21 18 9 4 9 50 2 2 - 1 1 - 9 
18. Красний Лиман 24 22 18 3 4 81,8 1 1 - 1 1 - 4 
19. Макіївка 93 78 40 9 38 48,7 11 11 - 4 4 - 38 
20. Маріуполь 89 70 39 21 31 55,7 11 11 - 8 8 - 31 
21. Новогродівка 4 4 2 - 2 50 - - - - - - 2 
22. Селідове 17 15 1 9 14 6,6 1 1 - 1 1 - 14 
23. Слав 'янськ 36 26 6 15 20 23 5 5 - 5 5 - 20 
24. Сніжне 22 19 16 - 3 84,2 2 2 - 1 1 - 3 
25. Торез 23 19 9 4 10 47,4 2 2 - 2 2 - 10 
26. Харцизьк 26 23 18 4 5 78,3 2 2 - 1 1 - 5 
27. Шахтарськ 24 18 10 3 8 55,6 3 3 - 3 3 - 8 
28. Ясинувата 11 7 2 - 5 28,6 3 3 - 1 1 - 5 
Разом за міста 911 736 382 148 354 51,9 101 100 1 74 74 - 355 

Райони 
29. Амвросіївський 30 28 15 - 13 53,5 2 2 - - - - 13 
30. Артемівський 31 29 15 1 14 51,7 2 2 - - - - 14 
31. Великоновосілківський 30 29 4 18 25 13,8 1 1 - - - - 25 
32. Волновахський 49 48 9 31 39 18,8 1 1 - - - - 39 
33. Володарський 21 21 17 - 4 80,9 - - - - - - 4 
34. Добропільський 13 13 8 - 5 61,5 - - - - - - 5 
35. Константинівський 23 23 17 - 6 73,9 - - - - - - 6 
36. Красноармійський 21 20 17 - 3 85 1 1 - - - - 3 
37. Мар'їнський 35 33 8 17 25 24,2 2 2 - - - - 25 
38. Новоазовський 21 20 13 5 7 65 1 1 - - - - 7 
39. Олександрівський 18 17 15 - 2 88,2 1 1 - - - - 2 
40. Першотравневий 15 15 1 11 14 6,7 - - - - - - 14 
41. Слов 'янський 21 21 2 14 19 9,5 - - - - - - 19 
42. Старобешівський 28 25 16 1 9 64 3 3 - - - - 9 
43. Тельмановський 24 23 13 - 10 56,5 1 1 - - - - 10 
44. Щахтарський 17 16 11 - 5 68,8 1 1 - - - - 5 
45. Ясинуватський 17 16 8 1 8 50 1 1 - - - - 8 
Разом за райони 414 397 189 99 208 47,6 17 17 - - - - 208 
Обласна комунальна 
власність 24 24 - - 24 - - - - - - - 24 
Разом по області 1349 1157 571 247 586 49,4 118 117 1 74 74 - 587 

Таблиця 1
Забезпечення викладачами предмета «Захист Вітчизни»  навчальних закладів Донецької області за ста-

ном на початок 2005-2006 навчального року
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ти наступні кроки:
1. Вивчити можливість та порушити перед відпо-

відними державними структурами клопотання
про створення в нашому регіоні  на базі   До-
нецького державного інституту здоров’я, фізич-

ного виховання та спорту    кафедри для підго-
товки спеціалістів-викладачів допризовної підго-
товки, основ захисту Вітчизни, цивільного захи-
сту, основ безпеки життєдіяльності, медико-са-
нітарної підготовки та  першої медичної допо-

Таблиця 2
Аналіз наслідків надзвичайних ситуацій, що трапились у Донецькій області за підсумками ІІ кварталу

2006 року в порівнянні з аналогічним періодом 2005 року
Період 

 Кількість подій Загинуло людей З них дітей Травмовано З них дітей 

ІІ квартал 2005 року 
Надзвичайні 
ситуації 47 70 2 37 - 

ДТП 900 127 2 929 113 
Пожежі 1045 56 4 43 10 

Всього: 1992 253 8 1009 123 
ІІ квартал 2006 року 

Надзвичайні 
ситуації 3 5 - 2 - 

ДТП 983 149 7 1036 58 
Пожежі 1020 51 - 26 6 

Всього: 2006 205 7 1064 64 

№ 
з/п Зміст та напрямки діяльності 

1. У мирний час: 
 - забезпечення постійної бойової  та   мобілізаційної готовності військ; 

- підвищення якості  бойового чергування; 
- проведення заходів з оперативної, бойової, мобілізаційної та гуманітарної підготовки військ; 
- удосконалення озброєння та військової техніки;   
- здійснення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах оборони держави; 
- забезпечення державної інформаційної безпеки; 
- участь у заходах з міжнародного співробітництва; 
- участь у  міжнародних місіях щодо контролю над озброєнням; 
- модернізація заходів щодо підготовки до територіальної оборони; 
- створення та накопичення мобілізаційних ресурсів;   
- підготовка потужного резерву військово-навчених людських ресурсів; 
- надання допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади в проведенні пошукових та 
аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного, техногенного 
характеру та з питань цивільного захисту населення. 

2. В особливий період до початку збройної агресії: 

 - активізація розвідки; 
- посилення охорони і захист державного кордону; 
- створення та посилення угруповань військ на загрозливих напрямах. 

3. В особливий період у разі збройної агресії: 
 - проведення стратегічного розгортання Збройних Сил України та створення угруповань військ для 

відсічі збройної агресії; 
- відбиття нападу агресора з повітря, суші і моря та недопущення вторгнення угруповань його 
військ на територію держави; 

- ведення  бойових дій з метою завдання поразки військам агресора; 
- ліквідація збройного конфлікту та його наслідків. 

4. Під час надання військової допомоги іншим державам: 
 - передача досвіду з питань будівництва і реформування збройних сил; 

- здійснення повітряних перевезень військ і матеріальних засобів; 
- підготовка кадрів для збройних сил, інших військових формувань; 
- участь у виконанні бойових, миротворчих або гуманітарних завдань, пов’язаних із захистом 
цивільного населення та допомогою в   надзвичайних ситуаціях природного, техногенного 
характеру, ліквідацією наслідків застосування зброї масового  ураження. 

Таблиця 3
Професійно-функціональні завдання щодо діяльності сучасних Збройних Сил України
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моги за участю фахівців  кафедр  педагогіки та
фізичного виховання  інституту і створення на
цій базі відповідного регіонального центру з пе-
репідготовки звільнених та звільнюваємих у
зв’язку з скороченням Збройних Сил України та
військ цивільної оборони, офіцерів запасу в вик-
ладачів для подальшої роботи в навчальних зак-
ладах за місцем постійного мешкання.

2. Визначити фінансові та інші можливості участі
в реалізації  цієї програми Обласного військо-
вого комісаріату, Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації, структурних
підрозділів центрів зайнятості населення та
об’єднати  зкоординовані можливості цих заці-
кавлених структур у фінансування підготовки
та перепідготовки кадрів викладачів допризов-
ної підготовки і фахівців цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності на базі Донецького
державного інституту здоров’я, фізичного ви-
ховання та спорту.

3. У відповідності з затвердженими Кабінетом
Міністрів України державними стандартами
базової і повної середньої освіти в подальшо-
му потреба в викладачах означеної спеціалізації
для викладання предмета «Захист Вітчизни» в
загальноосвітніх закладах регіону та країни, з
нашої думки,  буде постійною, зважаючи на те,
що базового навчального закладу з їх підготов-
ки в постійно зростаючий необхідній кількості
в Україні сьогодні ще не створено.

2. Педагогічні умови підвищення якості підго-
товки учнів до захисту Вітчизни на основі
військово-козацьких традицій українського

народу

Сучасними українськими педагогами визна-
чені наступні фактори потенційного впливу козаць-
кої педагогіки на процес виховання особистості
старшокласника: а) психологічний (військові тра-

диції українського козацтва за певних умов висту-
пають у ролі особистісних цінностей сучасного май-
бутнього захисника Вітчизни, фундаменту смислот-
вірної мотивації самопідготовки до військової
служби); б) духовно-моральний (відповідні традиції
є безпосередньою скарбницею духовних і мораль-
них цінностей українського козацтва, ідеалом, до
якого спрямовуються допризовна підготовка сучас-
них майбутніх військовослужбовців); в) фізичний
(система вправ, ігор, бойових мистецтв та інших
цінностей оздоровчо-розвивального плану українсь-
ких козаків виступає сьогодні як засіб оздоровлен-
ня та фізичного загартування учнівської молоді) [11].

Ретельно вивчивши державні вимоги остан-
нього часу щодо діючої реорганізації та переходу
українського війська на професійну основу з метою
його суттєвої модернізації та орієнтації на військо-
во–оборонну інтеграцію у світовому масштабі, ми
побачили, що пріоритетною особливістю сучасно-
го етапу реалізації функціональних завдань військо-
вослужбовцями на підґрунті державних та відомчих
нормативно–правових документів останнього часу
є її цільова спрямованість на підготовку особового
складу, спроможного взяти на себе основне наван-
таження щодо виховання та навчання підлеглих [15].
З цього приводу нами були систематизовані за
змістом та напрямками дій основні професійно–фун-
кціональні завдання щодо діяльності Збройних Сил
України і відбиті в наступній таблиці.

Формування спроможності учнів до вико-
нання цих завдань ми пропонуємо за вже розробле-
ною науковцями концепцією та комплексною на-
вчально–виховною програмою допризовної
підготовки старшокласників [9]. Головною метою
програми є створення психолого-педагогічних умов
для внутрішнього прийняття учнями загально-
освітніх закладів знань і умінь захисника Вітчизни,
сформованих за найкращими військово–козацькими
традиціями українського народу.  Парадоксальним
є те, що в запропонованій сьогодні допризовникам

Рис. 1. Структурно–компонентна схема  педагогічних дій за програмою, спрямованих на творче відрод-
ження  найкращих традицій козацтва
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програмі  предмета „Захист Вітчизни” і рядка немає
про українське козацтво. Складається таке вражен-
ня, що українські школярі, готуючись до захисту Ук-
раїни, навмисно не повинні побачити в її багатові-
ковій історії зміст козацького  лицарства і слави своїх
пращурів [18]. Особливістю запропонованого  варі-
анта вже комплексної програми є те, що вона є засо-
бом реалізації розробленої автором концепції патрі-
отичного відродження найкращих традицій
українського козацтва,  сконцентровано впровадже-
них у Кодексі честі захисника Вітчизни.  Наочно такі
виховні дії можна проілюструвати наступною схемою.

У ході реалізації визначеної програми „Ви-
ховання старшокласників на військово-козацьких тра-
диціях у процесі допризовної підготовки” передба-
чені численні дійові  заходи щодо творчого
відродження козацької слави в свідомості сучасних
допризовників з кінцево–визначеною метою вихова-
ності в них якостей як лицарсько–патріотичної ду-
ховності захисника Вітчизни, так і одночасно палко-
го патріота – державотворця незалежної України.

Додатково слід вивчити питання про започат-
кування та проведення з травня 2007 року на базі
Донецького обласного управління з фізичного вихо-
вання та спорту щорічних Всеукраїнських  молодіж-
них ігор допризовної молоді «Захисник Вітчизни».

3. Концептуально–програмні пропозиції щодо
організації підготовки та покращення кадрово-
го забезпечення навчальних закладів  виклада-
чами - керівниками допризовної підготовки

 1. Напрямки організації підготовки спеціалістів –
викладачів предмета «Захист Вітчизни», допризов-
ної підготовки, цивільного захисту, основ безпеки
життєдіяльності, медико-санітарної підготовки та
першої медичної допомоги в  Донецькому держав-
ному інституті здоров’я, фізичного виховання та
спорту і  створення на цій базі відповідного регіо-
нального центру по перепідготовці звільнених та
звільнюваємих у зв’язку з скороченням Збройних
Сил України та військ цивільної оборони, офіцерів
запасу в викладачів для подальшої роботи  в націо-
нальних навчальних закладах вже сформульовані та
доповідались науковцями на попередніх конферен-
ціях [10]. Як засіб реалізації визначених напрямків
та концептуальних положень нами пропонується
здійснити організацію діяльності на початковому
етапі за наступною схемою (рис.2).

Сформулюємо наступні етапи  розвитку:
Перший етап: створення  кафедри «Осно-

ви захисту Вітчизни, цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності»  за напрямами підготовки: а) вик-
ладачі  допризовної підготовки предмету «Захист
Вітчизни»; б) викладачі ОБЖД; в) викладачі меди-
ко-санітарної підготовки та основ надання першої
допомоги; г) фахівці – організатори цивільного за-
хисту; ґ) фахівців з основ здоров’я, фізичного вихо-
вання та реабілітації (здійснює підготовку та пере-
підготовку заступників директорів навчальних

закладів з питань основ захисту Вітчизни, національ-
но-патріотичного виховання, цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності, здоров’я, оздоровлення та
реабілітації, фізичної культури й спортивно-масової
роботи, посади яких пропонується створити рефор-
муючи обов’язки педагогів-організаторів з доплатою
коштів, передбачених на оплату  гурткової роботи з
допризовної підготовки за роботу в позакласний
час).  В  обов’язки заступника директора з питань
фізичного виховання, оздоровлення та спорту слід
покласти наступні функції: пропаганда здорового
способу життя та фізичної культури; організацію та
контроль за проведенням занять з фізичної підго-
товки та забезпечення їх ефективності в школі як в
часи інваріантної, варіативної складових навчально–
виховного процесу, так і в часи позакласної, спортив-
но–масової  та позашкільної роботи; відпові-
дальність за  організацію занять та  рівень
допризовної підготовки учнів; проведення заходів
щодо військово-патріотичного виховання молоді;
науково-методична робота з питань зміцнення та
реабілітації здоров’я учнів; вивчення основ цивіль-
ного захисту, безпеки життєдіяльності та надання
першої медичної допомоги постраждалим; керівниц-
тво спортивно-масовою роботою; організація та про-
ведення позакласних фізкультурно-оздоровчих та
реабілітаційних заходів; керівництво літнім оздоров-
ленням школярів; моніторинг медико-психологічно-
го стану та гігієни учнів; вживання засобів щодо за-
побігання травматизму; здійснення
історико-краєзнавської та пошукової роботи; прове-
дення  екологічних акцій; туристична діяльність,
організація екскурсій та походів учнів  героїко–істо-
ричними місцями нашого народу; екологічна освіта
та виховання; валеологічна освіта; удосконалення
спортивної навчально-матеріальної бази; відпові-
дальність за стан матеріально-технічного забезпе-
чення фізичної, морально–патріотичної, психологі-
чної, допризовної підготовки учнів і вдосконалення
навчально-виховного процесу з визначених напрямів
та інше.

Другий етап: створення на базі кафедри
педагогіки Донецького державного інституту здоро-
в’я, фізичного виховання та спорту відповідного
регіонального центру по перепідготовці звільнених
та звільнюваємих у зв’язку з скороченням Збройних
Сил України та військ цивільної оборони, офіцерів
запасу в викладачів для подальшої роботи  в навчаль-
них закладах освіти  та оборонно–спортивних цент-
рах за місцем постійного мешкання.

Третій етап: створення регіонального нау-
ково-методичного центру з основ захисту Вітчизни,
допризовної підготовки, цивільного захисту, першої
допомоги та безпеки життєдіяльності з наступним
етапом поділу його на окремі структурно–методичні
підрозділи з кожного напрямку навчання та підго-
товки.

Четвертий етап: створення в інституті ок-
ремих кафедр за напрямами підготовки та об’єднан-
ня цих кафедр у факультет «Основи захисту Вітчиз-
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ни, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту»,
або  факультет  «Допризовної підготовки та вивчен-
ня основ безпеки життєдіяльності», або факультет
«Основи здоров’я та безпеки життєдіяльності».

П’ятий етап:
         1. створення базового на Україні навчального
закладу та центру підготовки фахівців з основ захи-
сту Вітчизни та безпеки життєдіяльності в   Донець-
кому державному інституті здоров’я, фізичного ви-
ховання та спорту.

2. Слід визначити  потребу в підготовці вик-
ладачів допризовної підготовки, ОБЖД та медико-
санітарної підготовки для якісної організації навчан-

ня згідно діючих програм для всіх груп навчальних
закладів.

Мережа учбових закладів Донецької області
на 1.09.2005 р. складала :

Характеристика потенційних ресурсів:
Населення області – 4841100 чол.; учні зак-

ладів освіти  складають: 681487 -   14,1 %; кількість
навчальних закладів - 2555.

У кожному з них потрібен керівник цивіль-
ної оборони та цивільного захисту, завданням якого
є підготовка до дій в надзвичайних ситуаціях. Це
додатково ще 2555 осіб. Загалом потреба навчаль-

Рис. 2. Структурно-функціональна організаційна схема діяльності кафедри фізичного виховання, цивіль-
ного захисту та безпеки життєдіяльності Донецького державного інституту здоров’я, фізичного вихо-

вання та спорту
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них закладів Донецької області в фахівцях цивіль-
ного захисту, викладачах ДП, ОБЖД та МСП скла-
дає 5110 осіб.

3. Потребують вирішення  питання,  пов’я-
зані з створенням  відділу допризовної  підготовки з
затвердженням відповідного штату педагогічних
кадрів у складі обласних управлінь з фізичного ви-
ховання та спорту Міністерства освіти і науки Ук-
раїни. Роботу фахівців відділу пропонується  спря-
мувати на зміцнення здоров’я, організацію та
науково–методичне забезпечення оборонно–масо-
вої, військово-спортивної, героїко-патріотичної та,
насамперед, фізичної підготовки молоді, вивчення
основ надання першої допомоги та забезпечення
цивільного захисту учнів у процесі навчання, а та-
кож вивчення та поширення досвіду інноваційної
роботи викладачів, удосконалення програм лицарсь-
ко–патріотичної допризовної підготовки молоді до
військової служби та захисту Вітчизни на основі
кращих козацьких традицій українського народу.

Висновки:
1. Існують наступні суперечності, які мають

місце в допризовній підготовці молоді і гальмують
процес набуття нею психологічної, духовно-мораль-
ної (лицарсько-патріотичної)  і фізичної готовності
до захисту Вітчизни: соціальним замовленням за-
гальноосвітнім школам на формування національ-
но свідомої, фізично загартованої особистості ви-
пускника, всебічно готового до захисту Вітчизни, і
рівнем цієї готовності, який у повній мірі не відпов-
ідає  сучасним державним вимогам; усвідомленням
керівниками допризовної підготовки та вчителями
курсу „Захист Вітчизни” й  іншими педагогами по-
треби в удосконаленні допризовної підготовки стар-
шокласників на основі військово-козацьких традицій
нашого народу і рівнем наукового забезпечення на-
ціонально-патріотичного виховання майбутніх за-
хисників Вітчизни, який вимагає підвищення на ос-
нові наукового пошуку.

2. Потребує всебічного вивчення та науко-
вого забезпечення вирішення організаційно-дослі-
дницьких проблем, пов’язаних з: а) забезпеченістю
навчальних закладів викладачами предмета „Захист
Вітчизни”, фахівцями допризовної підготовки і
військово-патріотичного виховання; б) організацією

та здійсненням навчання за держзамовленням сту-
дентів – майбутніх педагогів–керівників допризовної
підготовки, перепідготовки офіцерів, звільнених з лав
Збройних Сил України в зв’язку з реформуванням та
скороченням армії, на базі кафедри педагогіки До-
нецького державного інституту здоров’я, фізичного
виховання і спорту; в) розробкою подальших на-
прямків щодо здійснення лицарсько–патріотичного
виховання учнів та відкриттю на базі визначеного
інституту регіонального центру науково-методично-
го забезпечення процесу допризовної підготовки стар-
шокласників. Це ефективно сприятиме вирішенню
проблем забезпечення шкіл викладачами предмета
„Захист Вітчизни” і створенню значної кількості до-
даткових робочих місць та реалізації актуальних зав-
дань сучасного етапу реформування національної
армії та модернізації суспільства.

3. Провідними організаційно-методичними
умовами ефективного функціонування системи осо-
бистісно орієнтованого виховання старшокласників
на військово-козацьких традиціях у процесі допри-
зовної підготовки слід вважати: а) безпосередня
організація системи допризовної підготовки стар-
шокласників на основі визначених у концепції ви-
ховних принципів; б) високий рівень компетентності
педагогів як керівників допризовної підготовки у
сфері теорії і практики  педагогічного забезпечення
повороту свідомості особистості кожного учня  на
свій образ „Я” як захисника Вітчизни, продовжува-
ча славетних козацьких традицій; в) опора педагогів
у виховній діяльності на механізм розвитку націо-
нальної свідомості особистості старшокласника;  г)
переорієнтація змісту існуючої програми допризов-
ної підготовки на новий цільовий орієнтир – провідні
цінності українського козацтва; ґ) використання пе-
дагогами національної школи розробленої комплек-
сної навчально-виховної програми  та запропонова-
ної організаційно-методичної схеми і рекомендацій
щодо формування в учнів якостей лицарсько-патрі-
отичної духовності.

Проведене дослідження не вичерпує всю
багатогранність обраної проблеми. Подальший на-
уковий пошук може бути пов’язаний з удосконален-
ням методів, форм і засобів виховання старшоклас-
ників на військово-козацьких традиціях українського

 Таблиця 4
Розрахунок   потреби в підготовці викладачів допризовної підготовки, ОБЖД та медико-санітарної
підготовки для якісної організації навчання згідно діючих програм для всіх груп навчальних закладів До-

нецької області
№ 
з/п Назва закладу Кількість У них учнів 

Потреба 
викладачів 
ДП 

Потреба 
викладачів 
ОБЖД 

Потреба 
викладачів 
МСП 

1. Дошкільні заклади 1146 31011 - 1146 - 
2. ЗОШ (з урахуванням 

приватних та ін. шкіл) 1179 505540 1179 1179 1179 

3. ПТНЗ 118 52203 118 118 118 
4. ВНЗ (І-ІІ рівнів акр.) 81 42849 81 81 81 
5. ВНЗ (ІІІ-ІV рівнів акр.) 31 49884 31 31 31 
 Всього: 2555 681487 1409 2555 1409 
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народу, оптимізації зовнішніх і внутрішніх умов
процесу їх допризовної підготовки, покращенням
(насамперед міжпредметних) зв’язків між усіма ком-
понентами формування готовності допризовників до
захисту Вітчизни в національній школі засобами
народної педагогіки.
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА
Дребезов С.И., Соколов В.А., Краева Н.А.

Белорусский государственный педагогический
университет имени М. Танка

Аннотация. В данной статье автор показывает значе-
ние уроков физического воспитания в процессе воспи-
тания, развития личности ученика, сохранения и фор-
мирования его здоровья. В статье также показано
основное содержание урока физического воспитания.
Ключевые слова: урок, физическое воспитание, здоро-

вье, профессиональные качества учителя.
Анотація. Дребезов С.І., Соколов В.А., Краева Н.А. Роль
вчителя фізичного виховання в процесі формування осо-
би учня. В даній статті автор показує значення уроків
фізичного виховання в процесі виховання, розвитку осо-
би учня, збереження і формування його здоров’я. А та-
кож в статті був показаний основний зміст уроку фізич-
ного виховання.
Ключові слова: урок, фізичне виховання, здоров’я, про-
фесійні якості вчителя.
Annotation. Drebezov S.I. Sokolov V.A., Kraeva N.A. The
role of teacher of physical education in the process of
forming student personality. In the given article an author
shows the value of lessons of physical education in the
process of education, development of student personality,
saving and forming of his health. And also in the article
basic maintenance of lesson of physical education is shown.
Keywords: lesson, physical education, health, professional
qualities of teacher.

Введение.
Занятия физической культурой являются

неотъемлемой частью образовательного процесса,
в котором формируется личность ученика. Главная
задача образования состоит не только в том, чтобы
дать ученикам необходимую сумму знаний, но в том,
чтобы обеспечить формирование и сохранение здо-
ровья учеников.

Стоящие перед учителем задачи образова-
тельного и воспитательного характера реализуются
им в процессе урока физического воспитания. От
содержания урока и его качества зависит процесс
физического воспитания учеников.

Уроки физического воспитания в учебных
заведениях должны соответствовать установкам го-
сударственных программ по предмету и современ-
ным требованиям педагогической науки. В ходе уро-
ка должны быть соблюдены общие педагогические
законы, основные принципы обучения и воспитания,
кроме того, содержание урока должно отвечать раз-
вивающим и оздоравливающим требованиям.

В связи с такими требованиями к содержа-
нию и задачам урока физического воспитания воз-
растают требования к личности учителя, его знани-
ям и педагогическому опыту [1-3, 5, 6].

Работа выполнена в соответствие с практи-
ческими задачами Международных миротворческих
войск Казачьей гвардии.

Формулирование целей работы.
Цель нашего исследования показать значе-

ние и основное содержание урока физического вос-
питания.

Результаты исследований.
Профессиональная деятельность современ-

ного учителя физического воспитания предъявляет
к нему высокие требования. Для выполнения всех
тех задач, которые стоят перед учебно-воспитатель-
ным процессом учебного заведения необходимо зна-
ние большого объема информации, умение исполь-
зовать данную информацию практически.
Значительные требования предъявляются и к лич-
ностным качествам учителя. В совокупности все
профессиональные и личностные качества учителя
входят в понятие «надежности в профессиональной
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деятельности». Возросли требования к специальным
психофизиологическим и морально-психологичес-
ким качествам. Все эти качества необходимо учите-
лю и проявляются в процессе проведения урока [3].

Урок физического воспитания является ос-
новной формой занятий физическими упражнения-
ми. Типичным признаком урока является сочетание
различных по характеру и направленности физичес-
ких упражнений, относительно невысокие нагруз-
ки, разнообразие воздействии физических упражне-
ний на организм учеников. Например, в содержание
урока могут входить элементы гимнастики, одного
из видов легкой атлетики (бег, прыжки, метание),
подвижная игра или эстафета. Это позволяет избе-
жать шаблонов в содержании занятий и в методике
их проведения, повышать работоспособность зани-
мающихся.

Известно, что однообразная и монотонная
работа утомляет учеников и снижает уровень их
внимания. Правильно построенные уроки физичес-
кого воспитания, с использованием различных ви-
дов деятельности, позволят на длительное время
сохранить работоспособность учеников. Такое со-
хранение важно для полноценного решения всех
стоящих перед уроком задач [4].

Главными задачами урока физического вос-
питания является:

· обеспечение разностороннего воздействия
на организм учеников средств физического
воспитания;

· формирование и совершенствование раз-
личных по своему характеру двигательных
умений и навыков;

· воспитание физических качеств;
· подготовку организма учащихся к успешно-
му выполнению программных требований.
Однако, помимо вышеназванных задач, учи-

тель должен уделить внимание, на своих уроках,
здоровью учеников и коррекции возможных нару-
шений в состоянии здоровья (например: нарушение
опорно-двигательного аппарата). Таким образом,
при организации учебного процесса необходимо
использовать такие методы, которые были бы на-
правлены на решение образовательных и оздорови-
тельных задач [1,2].

Большое значение для качественного прове-
дения урока физического воспитания является осна-
щение спортивного зала всем необходимым обору-
дованием, спортивными снарядами и сооружениями.

При планировании урока, необходим опти-
мальный выбор методов обучения и воспитания, что,
в свою очередь, требует от учителя соответствую-
щих теоретических знаний и методическую подго-
товку. Чем серьезнее подготовка учителя в области
методики преподавания, тем разнообразнее, инте-
реснее и многограннее будет построенный им урок
и общение с учениками [3,4].

Деятельность учителя физического воспи-
тания представляет собой совокупность определен-
ных операций, образующих технологический про-

цесс, который подчинен определенным общим тре-
бованиям. Реализовать эти требования можно лишь
при условии глубокого пересмотра устоявшихся сте-
реотипов и канонов.

Немаловажное значение имеет и рацио-
нальное распределение, и эффективное использо-
вание учебного времени. Умение грамотно плани-
ровать свой урок - это один из основных признаков
педагогического мастерства учителя.

В структуре уроке необходимо учитывать
возраст учеников, поскольку, чем младше ученик,
тем меньшее время необходимо затратить учителю
на его функциональную подготовку к основной ча-
сти урока и на приведение организма в относитель-
но спокойное состояние в заключительной части. В
настоящее время на уроках эта закономерность учи-
тывается в недостаточной мере.

С целью повышения эффективности урока
физического воспитания необходимо использовать
комплексный подход к его построению. Комплекс-
ный урок (урок, построенный на комплексной ос-
нове) имеет свой порядок проведения и это отно-
сится в первую очередь к основной части урока.

При проведении основной части комплекс-
ного урока следует руководствоваться тем, что меж-
ду учебным заданием и применяемыми средствами
и методами должна быть логическая взаимосвязь.
Не менее важна последовательность проведения
физических упражнений. Так, упражнения, направ-
ленные на изучение техники движений лучше всего
проводить после подготовительной части урока, ког-
да организм учеников еще не устал. Упражнения,
направленные на развитие быстроты и координации
движений, также лучше проводить в начале занятий.
Упражнения, направленные на выносливость, целе-
сообразно отнести к концу основной части занятий.
Упражнения, направленные на развитие силы мышц,
надо включать в занятия в зависимости от решае-
мых задач и типа занятий после упражнений, требу-
ющих значительного напряжения. Необходимо так-
же предусматривать отдых и упражнения на
расслабление. Игры и игровые упражнения на вос-
питание силовых качеств не должны быть слишком
продолжительными. Одними из наиболее трудных
в освоении упражнений на уроках физической куль-
туры являются метательные движения [3,4].

С помощью специально подобранных под-
вижных игр, в процессе урока можно развивать фи-
зические качества, закреплять и совершенствовать
двигательные навыки [2].

Продолжительность выполнения упражне-
ний в комплексном уроке лимитирована механизма-
ми энергообеспечения мышц. Поэтому, при плани-
ровании нагрузки, следует учитывать
функциональное зависимости: «скорость — интен-
сивность», «скорость — объем», «сила — интенсив-
ность», «сила — объем» и т. д. В упражнениях, где
рост результатов обеспечивается в основном сило-
выми показателями, повышение интенсивности воз-
можно за счет оптимизации, отдыха между упраж-
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нениями и увеличением веса отягощений (или со-
противления), что создает условия для эффективно-
го проявления силовых способностей. В скоростных
упражнениях продолжительность отдыха между
ними увеличивается с тем, чтобы не происходило
снижения скорости за счет нарастающего утомле-
ния. Это касается и объема выполняемых упражне-
ний. В комплексных уроках используются средства,
позволяющие комплексно воспитывать скорость,
силовые способности, выносливость и другие фи-
зические качества. К ним относятся специально-
подготовительные упражнения, скоростно-силово-
го характера и упражнения, сходные по технике
выполнения с биодинамикой изучаемым двигатель-
ным действием [2].

Владение педагогическим анализом есть
обязательный компонент профессиональной квали-
фикации учителя физического воспитания. Сущ-
ность педагогического анализа состоит в выявлении
результативности занятия, т. е. его вклада в форми-
рование теоретических знаний, двигательных уме-
ний и навыков, развитие физических способностей,
совершенствование личностных качеств учащихся.
Поэтому результативность занятия составляет глав-
ный критерий качества проведенного урока.

Развернутый полный педагогический анализ
урока охватывает все его содержание и компоненты.
Причем анализируются обе взаимосвязанные сторо-
ны педагогического процесса — преподавание (дея-
тельность учителя) и учение (деятельность учеников).

При частном анализе его предметом явля-
ются только отдельные компоненты урока (напри-
мер, величина и динамика физических нагрузок,
общая и моторная плотность занятия, методические
приемы, используемые учителем для регулирования
внимания школьников младших классов на уроке
физической культуры и пр.) [4].

Использование полного педагогического
анализа имеет многоцелевой характер. Такой ана-
лиз, прежде всего, применяется для определения
качества учебно-воспитательного процесса, т. к.
посредством анализа возможно всесторонне оце-
нить содержание, организацию и методику урока,
выявить его положительные и отрицательные сто-
роны и на объективной основе установить резуль-
тативность занятия. Полный анализ служит также
методом контроля деятельности учителя, а также для
изучения и обобщения передового педагогического
опыта по физическому воспитанию в школе.

Определяя профессиональный уровень учи-
теля необходимо учитывать и оценивать следующее:

· уровень его знания техники физических
упражнений, методики обучения и воспи-
тания;

· знание специальной терминологии;
· спортивно-техническую подготовленность
учителя;

· профессиональные качества, умения и на-
выки: умение обучать и воспитывать, под-
держивать внимание, интерес, активность

и дисциплину на занятии; умение общаться
с учениками и соблюдать педагогический
такт, владеть приемами страховки, органи-
зационными умениями и навыками управ-
ления деятельностью учащихся и др.;

· общую культуру, грамотность речи, поста-
новку голоса, эмоциональные свойства ха-
рактера;

· наличие психологической установки на по-
стоянное совершенствование в своей про-
фессии [3,4].
Вывод.
В учебно-воспитательном процессе важное

значение имеет профессиональная деятельность
учителя физического воспитания. Для качественной
работы учителя необходимы теоретическая и прак-
тическая подготовка, его психофизиологические
качества, а также готовность к сознательному про-
цессу формирования здоровой личности ученика.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
роли учителя физического воспитания в процессе
формирования личности ученика.
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КУЛЬТУРА МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ
ШКОЛЯРІВ
Євстігнеева І.В.

Донецький державний інститут здоров’я, фізично-
го виховання і спорту

Анотація. Культури міжстатевих стосунків молоді є
інтегральним індикатором морального здоров’я соціу-
му, що відображає рівень загальної культури суспіль-
ства.
Ключові слова:  міжстатеві стосунки, гендер, культура.
Аннотация. Евстигнеева И.В. Культура межполовых
отношений школьников. Культура межполовых отноше-
ний молодежи является интегральным индикатором
морального здоровья социума, что отображает уровень
общей культуры общества.
Ключевые слова:  межполовые отношения, гендер, куль-
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тура.
Annotation. Evstigneeva I.V. Culture of intercarnal
knowledges of schoolboys. The culture of intercarnal
knowledges of young people is the integral indicator of
moral health of schoolboy, that represents the level of
general culture of society.
Keywords:  intercarnal knowledges, gender, culture.

Вступ.
У шкільному віці відбувається формування

ролевих позицій чоловіка і жінки. І те, в яку жінку
перетворюється жінка чи в якого чоловіка виросте
хлопчик, значною мірою  визначається характером
виховної роботи. На жаль, педагоги, і батьки все ще
відмовляються від участі у формуванні еталонів
мужності і жіночності. Так, поведене Т.І. Юферє-
вою експериментальне дослідження показало, що
практично єдиною сферою життєдіяльності, в якій
формується уявлення школярів про образи чоловіків
і жінок, є взаємини з протилежною статтю.

Виховання хлопчиків і виховання дівчаток
мають свою специфіку. Специфіка чоловічого вихо-
вання виявляє себе, коли ми спостерігаємо за тим,
як спілкуються батько з сином. Їх діалоги небага-
тослівні, по - чоловічому  сухі. Батько ставиться до
сина не як до дитини, а як до чоловіка і підносить
його до висоти такого звання, і в цьому, мабуть, по-
лягає відмінність чоловічого виховання від жіночо-
го, оскільки для матері ми завжди залишаємося
дітьми [3].

Як показує аналіз наукових праць, феномен
культури міжстатевих стосунків цікавив філософів,
соціологів, педагогів, психологів. При цьому основ-
на увага дослідників зосереджувалася на вивченні
культури ставлення до протилежної статі (Головач
Л, Максименко Н., Мезеря І., Стахневич В.), сексу-
альної культури (Безрукова В., Говорун Т., Кікінежді
О., Кравець В.), гендерної культури (Любарська О.,
Романова В., Хрісанова С.) тощо.

У шкільному житті дитини досить часто
трапляються такі суперечності: від неї вимагають
виконання ролі чоловіка чи жінки і. в той же час,
педагог ігнорує її статеву належність у навчально-
му процесі. У результаті цього багато юнаків і дівчат
виходять в доросле життя з достатньо туманними
уявленнями про роль Чоловіка і Жінки в суспільстві.

З точки зору сучасної культури для гендер-
них ролей чоловіка і жінки властиві наступні харак-
теристики. Чоловікові відводиться роль - “сильно-

го”, жінці - “слабого”. Чоловік через свої психо-
логічні особливості - завжди - “лідер”, а протилеж-
на роль – “веденого” –належить жінці. Нарешті, су-
часний чоловік, що розуміє сучасне призначення
жінки бути прародичкою людського роду -“прихиль-
ник”, його роль можлива, коли жінка виконує роль
тієї, що приймає пошану – роль кумира. Три істотні
характеристики визначають риси поведінки чолові-
ка і жінки в різних сферах життя. Ці риси стають
показниками “сучасного чоловіка”, “сучасної жінки”
(табл. 1).

Якщо в роботі з дітьми педагогу вдасться
звернути увагу на ці статеві відмінності і особли-
вості, то йому буде легше впливати на формування
особистості чоловіка і особистості жінки [3, 4].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - теоретично обґрунтувати

необхідність впровадження гендерного виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах.

Результати дослідження.
Специфіка тендерного виховання полягає в

тому, що людина як суб’єкт діяльності не може вис-
тупати як безстатева істота. З одного боку, це не оз-
начає, що для виховання можуть бути використанні
будь-які види діяльності, з другого - що важко знайти
якийсь особливий вид діяльності, яку слід було б спец-
іально організовувати чи стимулювати в інтересах
гендерного виховання. Тому той чи інший вид діяль-
ності учнів – праця, спілкування, гра, навчання –може
служити інтересам виховання, якщо педагоги врахо-
вують у процесі їх організації загальні закономірності
і. крім того, оцінюють дії школярів з позиції гендеру,
беруть до уваги характер відмінностей між ними,
ступінь їх важливості і суспільної цінності.

У процесі гендерного виховання дітей ма-
ють враховуватись фізіологічні і психологічні особ-
ливості. Для нормального статевого розвитку і вста-
новлення правильних стосунків між хлопчиками і
дівчатками важливо розвивати такі моральні якості,
як соромливість, стриманість, готовність завжди на-
дати допомогу тощо. Встановленню здорових сто-
сунків між хлопчиками і дівчатками сприяють
спільні відвідування музеїв, театрів, походи та інші
заходи [3].

Було відзначено що, численні опитування

Таблица 1
Гендерні ролі та їх характеристики

Гендерна роль Характеристики, що є показниками поведінки виконавця ролі 
“сильний” “захисник”, “помічник”, “виконує важку роботу” 
«слабкий» “турбота”, “вміння прийняти допомогу”, “виконання тонкої роботи” 
“лідер” “стратегія”, “ініціатива”, “відповідальність”, 
«ведений» “виконавськість”, “акуратність”, “чуйність” 
“прихильник” “виховання  значущості жіночої природи”, “знаки уваги”, 

“ великодушність” 
“той що приймає знаки поваги” “визначення значущості чоловічої природи “, “уміння приймати  

знаки уваги”, “уважність і доброта” 
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вчителів, бесіди й спостереження за їхнім спілку-
ванням з учнями дозволили виявити, що переважна
більшість педагогів практично не обертають уваги
на формування майбутніх чоловіків і жінок, виховні
впливи вчителів обмежуються традиційними подан-
нями об дотримання дітьми норм етикету. Дослід-
ження показують, що в класах, де вчитель не врахо-
вує полоролеві особливості дітей, складаються
несприятливі умови для гендерного становлення й
позитивної взаємодії дітей [2].

Засобами вироблення вмінь і навичок гідно-
го полоролевої поводження, гуманних взаємин ста-
тей  може стати рольова гра, під час якої школярі
включаються в різні ігри взаємин статей, що відпо-
відають їхньому віковому етапу [3].

У науковому посібнику В.І.  Стахневич  і С.В.
Яшник  “Методика формування культури міжстате-
вих стосунків: соціально-психологічний тренінг”
включає в себе два блоки: теоретичний(спецкурс)і
тренінговий - мета якого – сприяння гармонізація і
поширення системи знань про себе як про представ-
ника відповідної статі, культури міжстатевих сто-
сунків, позитивного самоствердження і віри в себе,
адекватне оцінювання своїх можливостей, була роз-
роблена методика яка включає в себе два блоки:

Л. Столярчук у монографії “Статева соціалі-
зація школярів: теорія і практика виховання” звер-
тає увагу на такі структурні компоненти культури
міжстатевих стосунків, як: розвинена здатність і го-
товність до реалізації статеворольового репертуару;
готовність до гнучких партнерських стосунків на
основі адекватних уявлень про чоловічі й жіночі
ролі; оволодіння знаннями про норми моралі, прий-
нятими в суспільстві; адекватне ставлення до свого
тілесного образу; відповідальна оцінка своєї стате-
ворольової поведінки; здатність любити, співпере-
живати, бути відкритим до почуттів інших; уміння
оцінювати як зовнішні, так і внутрішні якості осо-
бистості; повага до представників протилежної статі,
уміння і навички функціонально-рольових, емоцій-
но-міжособистісних взаємин; гнучка позиція в сто-
сунках із представниками власної та протилежної
статі тощо [2].

Н.Н. Куінджи, виділяє що: «Ніякі нові пе-
дагогічні технології не здатні формувати особистість
дитини засобами « безстатевої» педагогіки, оскіль-
ки нормальна особистість формується на базі конк-
ретної полової приналежності».

«Методика виховання школярів у процесі
полоролевої соціалізації», розроблена Л.И. Столяр-
чук, заснована на наступній тріаді:

- «організація педагогічний ситуацій»-
створення умов для розвитку хлопчиків і дівчинок;

- «структурування педагогічних ситу-
ацій» - власне полоролевое виховання;

- «упорядкування педагогічних ситуацій»
- створення умов для позитивної поло ролевої соц-
іалізації [2].

Макро- і мікрорівні культури міжстатевих сто-
сунків взаємопов’язані між собою і формують уяв-

лення особистості про себе, про інших і про соціум
в цілому. Це дозволяє розглядати культуру міжста-
тевих стосунків як соціально-культурний феномен,
де форми усталеної поведінки та відповідні типи
міжстатевих взаємодій зумовлюються багатьма чин-
никами, а саме: віковими, освітніми, соціальними,
культурними та ін., притаманними даному суспіль-
ству, спільноті, групі на певному етапі історико-куль-
турного розвитку.

Отже, сутність поняття “міжстатеві стосун-
ки”, полягає у вираженні певних зв’язків, які вста-
новлюються між особистістю та іншими людьми
(своєї та протилежної статі), а також різними сторо-
нами оточуючого світу і які, торкаючись сфери по-
треб, переконань та вчинків, впливають на її поведі-
нку. Тому міжстатеві стосунки, які склались у процесі
онтогенезу, певним чином визначають світогляд,
діяльність та поведінку людей і становлять важливі
складові багатогранного розвитку особистості. Вод-
ночас виховання культури міжстатевих стосунків не-
можливе без формування адекватно-позитивного
прийняття власної природної статевості індивідом,
його сексуальності та статеворольової поведінки [3].

Висновки:
У сучасній школі існують можливості для

виховання й розвитку дітей з урахуванням їх статі.
Цьому сприяють наступні актуальні напрямки й
принципи:
1. Гуманізація виховання: гуманне відношення до

особистості вихованця; повага його прав і волі,
повага прав людини бути самим собою; пред-
’явлення вихованцеві посильних і розумно
сформульованих вимог, ненасильницьке форму-
вання необхідних якостей;

2. Перехід до особисто - оріентированої моделі
взаємодії, де відносини дорослих і дітей буду-
ються на основі співробітництва, повага осо-
бистості дитини й подання йому волі розвитку
відповідно до індивідуальних особливостей;

3. Самостійність школи у виборі програми  з ком-
плексу варіативних програм, можливість вне-
сення зміни в них, а також у розробці програм
відповідно до вимог державного стандарту;

4. Принцип обліку нових тенденцій розвитку й
функціонування соціуму, забезпечення припу-
стимого й доцільного посередництва у взаємодії
особистості, родини [2].
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем культу-
ри міжстатевих стосунків школярів.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАЗАЧЕСТВА
НА УКРАИНЕ
Зиненко В.Н.

Союз патриотов казачества, военнослужащих и ра-
ботников правоохранительных органов Донбасса

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные
направления работы Союза патриотов казачества, во-
еннослужащих и работников правоохранительных ор-
ганов Донбасса, а также показаны традиции Украинс-
кого Казачества и необходимость развития казачества
на Украине.
Ключевые слова: казачество, честь, патриотизм, воспи-
тание, духовность.
Анотація. Зиненко В.М. Відродження і розвиток козац-
тва в Україні. В даній статті були розглянуті основні
напрями роботи Союзу патріотів козацтва, військовос-
лужбовців і працівників правоохоронних органів Дон-
басу, а також були показані традиції Українського Ко-
зацтва і необхідність розвитку козацтва на Україні.
Ключові слова: козацтво, честь, патріотизм, вихован-
ня, духовність.
Annotation. Zinenko V.M. Revival and development of the
Cossacks in Ukraine. In the given article basic work
assignments of Union patriots of the cossacks, servicemen
and workers of law enforcement authorities of Donbass are
considered and also traditions of Ukrainian the Cossacks
and necessity of development of the cossacks on Ukraine
are shown.
Keywords: cossacks, honour, patriotism, education,
spirituality.

Введение.
Девизом Союза патриотов казачества, во-

еннослужащих и работников правоохранительных
органов Донбасса стали исторические слова: «Честь,
доблесть, слава, патриотизм, духовность, нравствен-
ность». Первостепенной задачей Союза является
забота о семьях военнослужащих, работниках пра-
вопорядка, а также ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и афганских событий, укрепление воин-
ского духа  на  традициях принятия присяги,
обеспечение систематической военно-физической
подготовки допризывной молодежи, моральной и по
возможности - материальной помощи, тесные кон-
структивные связи с МВД и другими силовыми
структурами. Но сердцевиной нашей многогранной
работы является возрождение казачества [1-6].

Казак - это не национальность, это - внут-
ренний дух и вера в справедливость. Слово «казак»,
тюркского происхождения, со временем обрело ин-
тернациональный смысл, ибо казачество, как особый
тип населения, складывалось в различных частях кон-
тинента, причем примерно в одни исторические сро-
ки. На российских рубежах это было донское казаче-
ство, в Хорватии - граничары, в Чехии – табориты.
Становление украинского казачества приходится на
середину XV века. Казаки заполнили нишу между
оседлыми и кочевыми народами, и, как правило, сдер-
живали воинственный натиск.

Работа выполнена в соответствие с практи-
ческими задачами Союза патриотов казачества, во-
еннослужащих и работников правоохранительных
органов Донбасса.

Формулирование целей работы.
Целью данной статьи является необходи-

мость показать основные направления деятельнос-
ти Союза патриотов казачества, военнослужащих и
работников правоохранительных органов Донбасса,
а также показать некоторые аспекты традиций Ук-
раинского Казачества и необходимость развития
казачества на Украине.

Результаты исследований.
Казаком нужно родиться, казаком нужно

быть, казаком нужно стать! Первой заповедью каза-
ка должна быть верность матери, второй – верность
взрастившим и воспитавшим родителям, третьей —
верность родительской земле и четвертой — вер-
ность родительской вере. Эти заповеди и рыцарс-
кие качества каждый атаман, есаул, хорунжий дол-
жны прививать своим соратникам не на словах, а на
конкретных делах. И, прежде всего, быть самому в
авангарде и центре этих идей. Великие традиции
предков возвращаются в нашу обыденную жизнь.

При посвящении в казаки произносятся та-
кие слова: «Приймаючи присягу козака перед свої-
ми товаришами та Всевишнім, клянусь захищати
українську землю і свій народ, його свободу та не-
залежність. Боротися за духовний і матеріальний
добробут нашого народу, звичаї та традиціях козац-
тва, берегти єдність українського суспільства. При-
сягаю, що я буду виконувати волю своїх великих
предків, вибороти справжню свободу, здобувати
справді багату державу, жити по людським і божим
законом на своїй власній землі». После принятия
данной присяги каждый преклоняет колено и целу-
ет знамя. И, согласно дальнейшему казацкому риту-
алу, сабля ложится на плечо с дальнейшим поцелу-
ем ее, кнут-нагайка ударяет каждого по спине
трижды.

Общественность обратила внимание на ра-
боту нашего Союза, и у нас оказалось много сто-
ронников среди молодежи, руководителей учебных
заведений, офицеров запаса, ветеранов войны и пра-
воохранительных органов.

Основная цель нашего союза – это, прежде
всего, воспитание будущего поколения в духе наци-
ональной преданности, патриотизма и уважения к
традициям своего народа, к родителям и своему делу.
Много уважаемых людей отдают свои знания, опыт
и мастерство делу своей жизни. Так, более 38 лет
Людмила Кирилловна Острянская полностью отда-
ет себя духовному, нравственному воспитанию под-
растающего поколения. За этот период времени она
воспитала и дала путевку в жизнь более 7500 под-
ростков. Язык танца вне национальных различий,
он понятен везде, потому что в сложном узоре дви-
жений, переплетающихся с музыкой, как в зеркале,
отражается душа любого народа. Народная песня,
музыка и танец - это море чувств, это мысль, это
настроение, это выплескивающаяся через край энер-
гия. Не надо никаких переводчиков, чтобы проник-
нуться духом другого народа и понять его.  Своими
зажигательными танцами коллектив представляет
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наше казачество, наше государство на сценах дру-
гих стран -  Монако, Швеции, Словакии, Швейца-
рии. Германии, Англии, США. Коллектив не забы-
вает нести дух патриотизма ,  духовенства ,
нравственности и в городах других областей. У него
появилось много последователей, достойных каза-
ков [1,2,3].

Общеобразовательная школа № 14, ставшая
лауреатом Всеукраинского конкурса «100 лучших
школ Украины», возглавляется майором казачества
Исакиевой Людмилой  Викторовной - директором
целеустремленным, человеком огромной трудоспо-
собности, несгибаемой воли, в буквальном смысле
генератором оригинальных идей. Все казацкие ме-
роприятия школы проходят на высоком организаци-
онном уровне. Фестиваль «Эстафета поколений» ко
Дню защитника Отечества, в котором приняли учас-
тие, как ветераны, так и современные подростки, стал
своеобразным связующим звеном поколений. Посе-
щение группой казачат воинской части по случаю 52-
й годовщины, прохождение по настоящему плацу
совместно с военнослужащими мимо трибуны, по-
сещение казармы, знакомство с боевым оружием, его
сборкой и разборкой запомнятся всем надолго.

Не остался без должного внимания и кон-
курс красавиц «Красуня-казачка». Победительница
данного конкурса принимала участие и вручала ге-
неральское напутствие призывникам перед отправ-
кой их в Вооруженные силы.

Совместно с ветеранами Великой отече-
ственной войны казаки в честь 60-летия Великой
Победы посадили 60 деревьев и аллею назвали «Ал-
лея победителей».

Не менее интересно проходят казацкие
«розваги» в горном лицее (командир полка - пол-
ковник казачества Ю.Г.Медведев) и в общеобразо-
вательной школе № 25 (майор казачества - А. Бай).

Основное направление работы нашего Со-
юза - это память и благотворительность ветеранам
Великой Отечественной Войны. Казацкий осере-
док фирмы «Пассаж» открыл памятник Пресвятой
Богородице в Сквере Героев, аналогичный памят-
ник - в исправительной колонии, установил еже-
месячную пожизненную материальную помощь
шести ветеранам Великой Отечественной Войны,
сыну погибшего работника милиции с 2-х лет и до
его совершеннолетия.

Стало доброй традицией ежегодно 8 марта
приглашать 41 женщину - участницу Великой Оте-
чественной Войны на праздничный обед с участи-
ем коллективов художественной самодеятельности
и казацкой старшины.

У нас состоялась и первая казацкая свадьба
хорунжих два года тому назад, где были соблюдены
все национальные и исконно казацкие обычаи и об-
ряды. Союзом патриотов казачества с 2003 года из-
дается газета «Вести казацкие» [2].

Герой СССР, летчик-космонавт, трижды
побывавший в космосе в общей сложности более
одного года,  писал о нашем Союзе следующее: «Ус-
тав и цели вашего Союза я глубоко, конкретно и со

всей ответственностью изучил. Я  осознанно при-
нял для себя и моей семьи решение о вступление в
казацкие ряды. Готов, как заместитель председате-
ля землячества донбассовцев в Москве, поддержи-
вать украинское казачество в столице России и за ее
пределами. Анализируя вашу газету, инициатором
которой вы являетесь, я очень много узнаю из нее,
что делается в Украине. Я полагаю, что вы делаете
почетную миссию в это сложное время, но все в бу-
дущем окупится сторицей для русского и украинс-
кого народа. Мы, славяне, и цель у нас одна» [2].

Нами заключены договора - соглашения с
областным военным комиссариатом под девизом
«Призыв в армию и на флот - под опеку казачества»,
о совместной деятельности с международной обще-
ственной организацией «Общевоинский союз» Рос-
сийской федерации и Межрегиональным объединен-
ным казачеством России. Подготовлен проект и в
ближайшем будущем будет подписан договор с До-
нецкой транспортной милицией.

На практике подтверждаются золотые сло-
ва первого президента Михаила Грушевского, что «
…Дмитрию Вишневецкому, легендарному воину,
украинскому князю Черкасскому и Каневскому ста-
росте, первому из известных казацких гетманов,
основавшему на острове Малая Хортица замок, став-
ший началом Запорожской сечи выпала судьба степ-
ного короля. Он человек, который первый придал
казачеству организационные формы, не подозревая,
что через 100 лет его творение расшатает фундамент
Речи Посполитой».

«Человек является творением, созданным по
образцу и подобию Творца. И оправданием челове-
ческой жизни, основным содержанием ее и путем к
спасению является творчество, а творчество есть об-
наружение избыточной любви человека к Богу, ответ
человека на Божий зов». Эти философские мысли
религиозного философа Никлая Александровича Бер-
дяева воплощаются в жизнь на практике.

Казачество немыслимо без православия.
Христианство, как наиболее крупная сегодня миро-
вая религия, имеет три относительно самостоятель-
ных направления: православие, католицизм и про-
тестантство. Православие является наиболее
ортодоксальным учением христианства и отражает,
прежде всего, духовную ценность истины, носите-
лем которой всегда выступали священнослужители.

Как и сотни лет назад, так и сегодня казаки,
преследуя благородные цели, преклоняются перед
Господом, Пресвятой Богородицей и Николаем Чу-
дотворцем. Из столетия в столетие отличительной
чертой характера украинских казаков была их глу-
бокая религиозность. Вера вдохновляла наших слав-
ных предков на борьбу с врагами, желавшими поко-
рить страну.  Свою жизнь,  наполненную
испытаниями и  лишениями казаки, посвятили тому,
чтобы защитить Украину, весь христианский мир от
ужасных турков и хищных татар.

В центре Сечи стояла церковь св. Покровы,
внешне очень скромная, но внутри полная золота и
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серебра. Казаки были людьми набожными и посто-
янно заботились о церкви, а во время чтения Еванге-
лия держали саблю наполовину вытянутую из ножен
- как знак готовности в любую минуту идти на защи-
ту православной веры. Часть своей военной добычи
казаки отдавали на нужды церкви, покупая иконы.

Или другой, не менее красноречивый, при-
мер. После уничтожения Запорожской Сечи в 1775
г., казаки, которые пошли за Дунай, взяли с собой
образ Богородицы. В честь нее всегда строили цер-
кви в самой Сечи.  Под сенью Богоматери запорож-
цы не боялись никакой стихии: ни огня, ни воды, ни
врага, и свято верили своему девизу жизни - защите
православной веры.

Сегодняшние последователи казацких тра-
диций переняли все самое ценное и привнесли в
процесс возрождения и развития казачества свои
идеи. На территории Горловки установлен памятник
Покровы пресвятой Богородицы, которая является
нашей покровительницей. Возле Богородицы про-
ходит процедура торжественного вступления в ка-
зацкие ряды с обязательным принятием присяги.

Аналогичный памятник по нашей инициа-
тиве был установлен на территории Мичуринской
исправительной колонии. Казаки придерживаются
такого мнения: осужденные должны иметь шанс на
исправление своих грехов и Богородица поможет им
обрести внутренний покой и веру в лучшее. Первой
ступенькой к нравственному очищению должно
быть осознание своей вины, готовность исправить-
ся и не повторять содеянное. Раскаяние - это и есть
начало пути к Богу, к Пресвятой Богородице, это
готовность жить по законам и заповедям нравствен-
ности. Всем необходимо помнить, что «наши тюрь-
мы, наши заключенные остаются с нами, как крово-
точащие раны. И нам их лечить». Когда возле
исправительной колонии открывали памятник на
глаза, заключенных навернулись слезы ...

И не случайно в своем философском очерке
«Остановитесь на путях ваших» два года тому назад
направленного Его Блаженству, Блаженнейшему Вла-
димиру, Митрополиту Киевскому и Всия Украины,
пришел ответ: «Затронутая Вами тема весьма акту-
альна и своевременна. Вопрос духовного окормле-
ния людей, совершивших преступление и отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, всегда
волновал Церковь, он является составной частью ее
миссии в современном мире. Протянуть руку помо-
щи и духовно поддержать тех, кто оступился на жиз-
ненном пути - священная обязанность каждого хрис-
тианина. Совершивший преступление продолжает
оставаться членом Церкви, которая, как чадолюби-
вая мать, помогает ему осознать свою ошибку, при-
нести покаяние, исправиться и стать полноценным
членом общества. Заботу Церкви о заключенных дол-
жны разделять все, кому не безразлично состояние
духовно-нравственного климата в нашем обществе.
Поэтому мы положительно оцениваем участие в этом
процессе и Казачества. Пусть Господь благословит
Ваши добрые намерения и труды!» В наш адрес по-

ступило много откликов: значит, мы делаем, и будем
делать нужное и полезное дело.

Печальная участь постигла зимой нынеш-
него года Свято-Казанский храм, который сгорел
практически дотла. С первых же дней казаки протя-
нули руку помощи церкви, помогая как материаль-
но, так и направляя молодых казаков для оказания
содействия при строительстве нового Божьего дома.

Уже стало традицией участие священнос-
лужителей в казацких мероприятиях. Проводы в
Вооруженные силы Украины, первый школьный зво-
нок, принятие присяги - это далеко не полный пере-
чень мест, где по просьбе казачества принимают
участие священники. В прошлом году на празднике
Украинского казачества присягу, в соответствии с
древней традицией, принимали в церкви - в Свято-
Николаевском кафедральном соборе.

«Отрадно, что в это трудное время есть ис-
тинные сыны, которые желают хранить и приумно-
жать все лучшие традиции, оставшиеся от наших
предков - это служение Богу, служение народу свое-
му и нашему Отечеству. Во все времена казаки были
истинными защитниками православия. Примером
того могут служить легендарный гетман Наливайко
и Петр Сагайдачный. Память о них и поныне хра-
нится в сердцах людей, небезразличных к будуще-
му нашего народа...  Шел ХVI-й век. Земля наша
была полита кровью. Польские солдаты с обнажен-
ными саблями разрушали православные храмы, уби-
вали священнослужителей и потом принуждали на-
род православный креститься по католическому
обычаю. Но ни один из казаков не предал нашу пра-
вославную веру. Это надо особенно подчеркнуть:
наши предки сохранили отечественную апостольс-
кую веру. Низкий им поклон и вечная память». Эти
слова перед школьниками произнес настоятель со-
бора отец Сергий, благословляя на благородные дела
во имя Отчизны. А совсем недавно настоятель Свя-
то-Казанского храма отец Василий изъявил желание
стать казацким священником.

Казаки привыкли помогать людям, и мы
можем с гордостью сказать, что Союз патриотов
казачества продолжает богоугодное дело, помогая
ветеранам Великой отечественной войны, талантли-
вым учащимся. Нет ни одного православного праз-
дника, который бы проходил без участия казаков.
Организовываются благотворительные обеды для
ветеранов, не остаются без внимания и люди с ис-
калеченными судьбами, инвалиды труда.

На мой взгляд, и Церковь, и казачество дол-
жны помочь молодым людям самореализоваться,
стать достойными гражданами нашей страны. При-
ходя в Церковь, человек понимает, что те жизнен-
ные ориентиры, о которых он только догадывался,
о которых читал в книжках и принимал за высший
идеал для кого-то, но не всегда для себя, реально
должны стать его жизнью. Церковь по своей приро-
де должна объединять, а казачество должно стать
связывающим звеном между православием и людь-
ми, небезразличными к прошлому, настоящему и
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будущему своей страны.
Выводы.
Мы не обольщаемся и не преувеличиваем

достигнутого нами, потому, что реально видим, ка-
кой тяжелый груз ответственности берем на себя.
Скажу честно, чтобы дело не стояло, мне как атама-
ну не приходится сидеть на месте, ожидая результа-
та, а приходится прилагать немало усилий. Но глав-
ное, чтобы в Душе была вера. Если вера исходит от
Души, то она и в сердце, и тогда тебе обязательно
поверят люди и пойдут за тобой, сейчас нет важнее
этого. Важно верить и быть готовым жертвовать
собой ради общего дела.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
возрождения и развития казачества на Украине.
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ИДЕЯ ГУМАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: ГРЕЧЕСКИЙ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ КАК ОДИН ИЗ
МЕХАНИЗМОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
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Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
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Аннотация. Предложено использование поликультурно-
го компонента греческого лингвострановедческого ком-
ментария как одного из механизмов реализации идеи
гуманизации в системе образования, основанной на
широком применении паремий, паремических выраже-
ний и изречений древних греков в общеобразователь-
ных школах и вузах Украины.
Ключевые слова: гуманизация, лингвострановедческий
комментарий, поликультурный компонент, паремия,
паремические выражения.
Анотація. Калоєрова В.Г., Калоєрова О.С., Сенів М.Г.
Ідея гуманізації в системі освіти: грецький лінгвокраї-
нознавчий коментар як один з механізмів її реалізації.
Запропоновано використання полікультурного компо-
нента – грецького лінгвокраїнознавчого коментарю як
одного із механізмів реалізації ідеї гуманізації в сис-

темі освіти, заснованої на широкому застосуванні па-
ремій, паремійних висловів і висловлювань стародавніх
греків у загальноосвітніх школах і вищих навчальних
закладах України.
Ключові слова: гуманізація, лінгвокраїнознавчий комен-
тар, полікультурний компонент, паремія, паремійні вис-
лови.
Annotation. Kaloerova V.G., Kaloerova E.S., Seniv M.G.
Idea of humanization in the system of education: Greek
linguistic regional geography comment as one of
machineries of its realization. The present paper proposes
to include as a component the use of poly cultural, linguistic
regional geography commentaries as a mechanism to raise
the power of humanization notion role in the Ukrainian
educational system of secondary and higher educational
establishments by means of introducing widespread use of
these commentaries which are based upon the Ancient
Greeks paromias, paromia dicta and expressions.
Key words: humanization, linguistic regional geography
commentary, poly cultural component, paromia, paromia
dicta and expressions.

Введение.
Как известно, в системе высшего образова-

ния и общеобразовательной школы заложены прин-
ципы интеллектуального, творческого, профессио-
нального, личностного и социального развития
студентов и учащихся. Механизмом реализации от-
дельных принципов принято считать гуманизацию
образования, в центре которого стоит развивающа-
яся личность, и она (личность) в этом случае явля-
ется в образном смысле не только тем сосудом, ко-
торый следует наполнить знаниями, но прежде всего
факелом, который следует зажечь. В таких услови-
ях, на наш взгляд, у студентов и учащихся зарожда-
ется одухотворенное знание, развивается нравствен-
ное и творческое начало, способность генерировать
здоровые идеи и воплощать их в жизнь для блага
всего общества и каждого гражданина, происходит
социализация личности.

Разработке научных и практических задач
гуманизации образования уделяется значительное
внимание в различных странах, в том числе и в Ук-
раине. Ярким свидетельством этого является про-
ведение международных конгрессов и научно-мето-
дических конференций, посвященных лингвокуль-
турным и страноведческим аспектам в системе об-
разования как в общеобразовательной, так и в выс-
шей школе. За последние годы изданы целый ряд
монографий [1,2,3,4,5,6], сборников статей [7,8,9],
в которых развиваются различные подходы к реа-
лизации идей гуманизации в образовании. Так, в
работах современных педагогов отмечаются следу-
ющие стратегии гуманизации образования: гумани-
таризация знаний с помощью гуманитарных дисцип-
лин; гуманитаризация естественных дисциплин на
основе историко-научного материала; интеллекту-
альное развитие с акцентом на личностно-ориенти-
рованное обучение [10, с. 240-242]. Гуманитариза-
ция образования в пределах кризисного социума [11,
с. 25-29], стратегия развития образования в XXI веке
[12, с. 205-212], гуманизация учебно-воспитатель-
ного процесса способами студенческого английско-
го театра [13, с. 140-148], гуманистические идеи и
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ориентиры воспитания в условиях развития укра-
инской гражданственности [14, с. 62-67], вопросы
поликультурности в гражданском и образовательном
аспекте [15, с. 27-38] – серия работ, органически
связанных с вопросами гуманизации образования,
в которых рассматривается международный и оте-
чественный опыт их решения и предлагаются но-
вые научно-практические пути реализации этой идеи
в системе воспитания и образования и, что особен-
но важно для нашей страны, они рассматриваются
в рамках национальной идеи Украины.

Исследователи (Р.И. Антонюк) отмечают,
что одной из форм реализации поликультурного ком-
понента является лингвострановедческий коммен-
тарий, поскольку сопоставительные методы дают
возможность развития аналитическо-познаватель-
ной деятельности студентов и учащихся, развивают
навыки сравнения понятий, смыслов, общих компо-
нентов в языках и культурах [15, с. 27-38].

Кроме того, анализ научно-педагогической
литературы свидетельствует о том, что в современ-
ном обществе в условиях глобализации происходит
осознание разнообразия поликультурности мира и его
целостности, взаимосвязи, взаимодействия культур,
а это в итоге является базовой платформой концеп-
ции поликультурного воспитания. Поэтому важным
условием плодотворного сосуществования и гумани-
стического взаимодействия людей является глубокое
знание собственной национальной культуры, связан-
ной с ее возрождением, и вместе с тем понимание
особенностей и традиций других народов.

Проблема, которую развивают авторы ста-
тьи, имеет как общеобразовательное, так и лингво-
культурологическое направление в преподавании
греческого языка, начиная с его истоков. К ней ав-
торы работы обращались и в других своих исследо-
ваниях [16, с. 154-161; 17, с. 168-180]. Эта пробле-
ма, по нашему глубокому убеждению, является весь-
ма актуальной, особенно для Донецкого региона,
который характеризуется полиэтническим составом
населения. Основное внимания в данной работе со-
средоточено на аспектах лингвокультурологическо-
го и гуманистического образования в школах и ву-
зах Приазовья, в которых в славянском окружении
обучаются и греки, предки которых обосновались
на нашей территории с XVIII века.

Следует отметить, что до 30-х годов XX века
греки Приазовья имели хорошо сформированные
национальные школы, в которых преподавание ве-
лось на родном языке. К сожалению, в 30-е годы XX
века институт образования греков Приазовья был
разрушен, и только, начиная с 90-х годов XX века
происходит становление и постепенное улучшение
преподавания греческого языка в школах Приазовья.
Безусловно, важную роль в национальном возрож-
дении греков Приазовья сыграло открытие в 90-х
гг. XX века Мариупольского государственного гу-
манитарного института (ныне университета), где
была открыта специальность “новогреческий язык
и литература”. Сейчас отмечается обращение гре-

ков к истокам своей истории и культуры. Поскольку
греки Приазовья в течение многих веков были ото-
рваны от материковой Греции, очень важно сфор-
мировать у учащихся всестороннее представление
о культуре, духовности, истории греческого народа
и возродить традиции, формировавшиеся в течение
тысячелетий.

Проблемы, которые затрагиваются в данной
работе, имеют также прямое отношение к обраще-
нию любого человека к истокам греческой культу-
ры, литературы, философии, мифологии и т.д. Один
из виднейших представителей немецкого классичес-
кого гуманизма XIX века, филолог, государственный
деятель, основатель Берлинского университета
Вильгельм Гумбольдт указывал на важность изуче-
ния языка, мифологии, обычаев, пословиц и пого-
ворок, которые воплощают, по его мнению, дух на-
рода. Созданные в течение тысячелетий греческим
народом образные выражения (паремии: послови-
цы, поговорки; паремические выражения: являющи-
еся пословицей, вошедшие в поговорку; изречения
в виде двустиший) отчетливо проявляют жизненный
опыт этого древнего индоевропейского народа, его
богатую нравственность и яркую культуру. С этой
точки зрения изучение антологии народной мудро-
сти, изречений древних греков [18], отражающих
национальное своеобразие греческого народа, его
духовность, обычаи и нравы явились предметом
нашего исследования.

Работа связана с такими научными и прак-
тическими задачами как поиск и разработка новых
путей реализации идеи гуманизации в системе об-
разования; формирование гражданского воспитания
и культуры на основе представления о единстве,
целостности и нераздельности мира; углубление
культуры межнационального общения.

Формулирование цели работы.
Целью данной работы является использо-

вание греческого лингвострановедческого коммен-
тария: паремий, образных изречений, созданных
лучшими представителями греческого народа, изве-
стными философами, писателями, религиозными
деятелями, как одного из механизмов реализации
гуманизации образования.

Результаты исследования.
Важным элементом в понимании сути и раз-

вития образования является изучение изречений и
максимов древних греков. На это указывал великий
немецкий поэт и мыслитель конца XVIII – первой
половины XIX века И.В. Гёте.

Ο Γκαίτε για τους αρχαίους Έλληνες: Μελετήσατε τον 
Σαιξπήρον, μελετήσατε τον Μολιέρον, αλλά προ 
πάντων μελετάτε τους Έλληνες και πάντοτε τους 
Έλληνες. 

J.P. Eckermann. “Συνομιλίες με τον Γκαίτε”, 
Μετάφρ. Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 1913, σελ. 87.  

Гёте о древних греках: “Изучите Шекспи-
ра, изучите Мольера, но всеми способами изучайте
греков и всегда греков”.
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J.P. Eckermann.1  “Разговоры с Гёте”. Пере-
вод Н. Казандзакиса. Афины, 1913, с. 87. (1 J.P.
Eckermann. – личный секретарь И.В. Гёте.)

Уже в те далекие времена известные пред-
ставители греческого народа отмечали важную роль
образования в жизни человека и общества в целом,
о чем свидетельствуют приведенные ниже яркие
изречения древнегреческих философов, ученых,
писателей.

Πόθο για μάθηση έχουν απ’ τη φύση τους 
όλοι οι άνθρωποι. Стремление к обучению имеют 
по своей природе все люди (Аристотель).  

Η μόρφωση έχει ανάγκη από τρία πράγματα: 
Τη φυσική προδιάθεση, τη μελέτη και την εξάσκηση. 
Образование нуждается в трех вещах: в природной 
предрасположенности, изучении и упражнении 
(Аристотель).  

Ένα μόνο καλό υπάρχει, η σωστή γνώση κι 
ένα μόνο κακό, η αμάθεια. Только одно благо есть, 
правильное знание, и только одно зло, невежество 
(Сократ).  

Απ’ όσα υπάρχουν σ’ εμάς, μόνο η παιδεία 
είναι αθάνατη και θεία. Из всего, что имеется у нас, 
только просвещение есть бессмертное и 
божественное (Плутарх).  
Πολυτιμότατο απόκτημα για τους ανθρώπους είναι η 
παιδεία. Самое драгоценное приобретение для 
людей есть образование (Менандр). 

Вместе с тем древние греки отчетливо ука-
зывали на органическую взаимосвязь между обра-
зованием и духовным совершенством человека, с его
добродетелью – положительным нравственным ка-
чеством, высокой нравственностью. Приведенные
ниже изречения древнегреческих философов и пи-
сателей подчеркивают эти общечеловеческие цен-
ности.

Η πνευματική μόρφωση είναι ένας δεύτερος 
ήλιος για εκείνους που την αποκτούν. Духовная 
просвещенность есть второе солнце для тех, кто ее 
достигает (Гераклит).  

Το να θεωρείται κανένας μορφωμένος, δεν 
προέρχεται από τις πολλές γνώσεις, που πιθανόν να 
κατέχει, αλλά κατά πόσον έχει απαλλαγεί από τα πάθη 
του. Чтобы считаться образованным, это не 
происходит от больших знаний, которыми кто-то, 
вероятно, обладает, но насколько он освободился 
от своих страстей. (Пифагор). 

Ο Αριστοτέλης, όταν ρωτήθηκε τι διαφέρουν 
οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, απάντησε: “ 
Όσο οι ζωντανοί από τους πεθαμένους ”. Η 
πνευματική καλλιέργεια, έλεγε, στις ευτυχίες είναι 
στολίδι και στις δυστυχίες καταφύγιο. Аристотель, 
когда его спросили, чем отличаются образованные 
от необразованных, ответил: “Насколько живые от 
мертвых”. Духовное совершенствование, говорил, 
в счастье есть украшение и в несчастье укрытие 
(Диоген Лаэртский).  

 

Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση ως προς την 
αρετή από τα παιδικά χρόνια. Образование есть 
обучение добродетели с детских лет (Платон).  

Όλο το χρυσάφι, που βρίσκεται επάνω και 
κάτω απ’ τη γή, δεν έχει την αξία που έχει η αρετή. 
Все золото, которое находится вверху и внизу под 
землей, не имеет ценности, которую имеет 
добродетель (Платон).  

Κανένα απόκτημα δεν είναι τόσο σεβαστό και 
τόσο σταθερό όσο η αρετή. Никакое достояние не 
является столь почитаемо и столь прочно, как 
добродетель (Сократ).  

Η αρετή είναι κάτι που εξαρτάται από τη δική 
μας θέληση, όπως και η κακία. Добродетель есть 
нечто, что зависит от нашей собственной воли, как 
и злоба (Аристотель).  

Μόνο της αρετής οι κατακτήσεις είναι 
σταθερές. Только достижение добродетели – 
прочное (Софокл).  

 Το δρόμο προς την αρετή τον περνάμε με 
κόπους. Путь к добродетели мы проходим с трудом 
(Еврипид).  

 Составной и не менее важной частью линг-
вокультурологического обучения является обраще-
ние и к кладезю народной мудрости греков. Наблю-
дения народа над общечеловеческими ценностями
в разные времена, такие как правда, справедливость,
свобода, дружба, образование, работа и т.д. через
века доносят до наших дней идеи духовности, нрав-
ственности и гуманизма.

Μόρφωση. Образование.  
Κάλλιο γνώση, παρά γρόσι. Лучше знание, 

чем деньги.  
Κάλλιο να ξέρεις, παρά νά ’ χεις. Лучше 

знать, чем иметь.  
Όσο ζει κανένας, τόσο μαθαίνει. Сколько 

живешь, столько учишься (ср. русск.: Век живи, 
век учись).  

Αλήθεια. Правда.  
Όποιος λέει τήν αλήθεια, έχει το Θεό 

βοήθεια. Тот, кто говорит правду, имеет помощь 
Господа.  

Η αλήθεια είναι πικρή. Правда горькая.  
Δικαιοσύνη. Справедливость. 

Πρώτα να ’ξετάζεις κι ύστερα να δικάζεις. 
Сначала анализируй, а потом суди.  

Εργασία. Работа. 
Η δουλειά ντροπή δεν έχει. Работать не 

стыдно.  
Η δουλειά νικάει τη φτώχεια. Работа 

побеждает бедность.  
Ο δουλευτής ποτέ του δεν πεινάει. Труженик 

никогда не голодает.  
Φρόνηση. Благоразумие. 

Όποιος περπατά με μέτρα, στέκει πάντα σαν 
την πέτρα. Тот, кто ступает с мерой, стоит всегда 
как камень.  

Ό, τι κάνεις κι ό, τι πεις, το ύστερα να 
στοχαστείς. Всё, что делаешь и говоришь, после 
обдумай.  

Όποιος τα ύστερα μετρά, ποτέ του δε 
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обдумай.  
Όποιος τα ύστερα μετρά, ποτέ του δε 

σκοντάφτει. Тот, кто после измеряет, никогда не 
спотыкается.  

Όποιος πρώτα δε σκέπτεται, ύστερα 
αναστενάζει. Тот, кто сначала не думает, потом 
вздыхает.  

Ελευθερία. Свобода. 
Κάλλιο πουλάκι στο κλαδί, παρά πουλάκι στο 

κλουβί. Лучше птичка на ветке, чем птичка в 
клетке.  

Λιγολογία και σιωπή. Немногословие и 
молчание.  

Άκουγε πολλά και λέγε λίγα. Слушай много 
и говори мало.  

Δέκα ν’ ακούς κι ένα να μιλάς. Десять раз 
надо слушать и один говорить.  

Τα λίγα λόγια ζάχαρη και το καθόλου μέλι. 
Мало слов – сахар, и вовсе нет – мед.  

Ο λόγος είναι άργυρος και η σιωπή χρυσός. 
Слово серебро, молчание золото.  

 

Συνέπεια. Последовательность.  
Άλλα λέει το βραδύ, κι άλλα κάνει το πρωί. 

Одно говорит вечером, и другое делает утром.  
Όπού ακούς πολλά, λίγα να περιμένεις. Там, 

где слышишь о многом, ожидай мало.  
Όπ’ ακούς πολλά κεράσια, βάσταε μικρά 

καλάθια. Там, где слышишь о многих черешнях, 
держи маленькие корзины.  

Φυγοπονία. Праздность.  
Ο ακαμάτης είναι αδελφός του ζητιάνου. 

Лентяй брат нищего.  
Η αργία γεννάει κάθε αμαρτία. Праздность 

рождает всякий грех.  
Ακαμάτης νιος, γέρος διακονιάρης. Лентяй в 

молодости – нищий в старости.  
Ακαμασιά σπιτιού ξεθεμελιώστρα. Безделье 

– разрушение дома.  
Αμάθεια. Необразованность. 

Ο αμαθής είναι και αυθάδης. 
Невежественный есть и наглый.  

Επιπτώσεις του λόγου. Последствия слова. 
Η γλώσσα υψώνει, κι η γλώσσα ταπεινώνει 

τον άνθρωπο. Язык возвышает и язык унижает 
человека.  

Η γλώσσα κάστρα καταλεί και κάστρα 
θεμελιώνει. Язык крепости уничтожает и крепости 
основывает.  

Κατά τη γλώσσα κι ο νούς. По языку и ум.  
Η γλώσσα μου, ο φίλος κι ο εχθρός μου. 

Язык мой – друг и враг мой.  
Αγάπη – Έρωτας. Любовь – Влюбленность. 
Η ξενιτιά κ ’ η ορφανιά, η πίκρα κ ’ η αγάπη, 

τα τέσσαρα ζυγίστηκαν: βαρύτερ’ η αγάπη. Чужбина 
и сиротство, горе и любовь, все четверо 
взвесились: тяжелее – любовь.  

Η αγάπη είναι μισάρικη. Любовь есть 

Λύπη. Горе (печаль).  
Τρώει η σκουριά το σίδερο κι η θλίψη την 

καρδιά μας. Ржавчина съедает железо, а печаль 
сердце наше.  

Ογρή λύπη, καλή λύπη˙ στεγνή λύπη, κακή 
λύπη. Влажная печаль – хорошая печаль; сухая 
печаль – плохая печаль.  

Στον άρρωστο το γιατρικό, στον πονεμένο ο 
λόγος. Для больного лекарство, для страдающего 
слово.  

Η λύπη και η χαρά είναι αδέλφια. Горе и 
радость братья.  

Η χαρά και η λύπη μαζί περπατούν. Радость 
и горе вместе ходят.  

 Σεμνότητα. Скромность (простота). 
Καλογνωμιά και ομορφιά θέλουν 

ταπεινοσύνη. Покладистость и красота нуждаются в 
смирении.  

Το βαθύ ποτάμι δεν κάνει κρότο. Глубокая 
река не вызывает шум.  

Ο βαθύς ο ποταμός τρέχει και δεν ακούεται. 
Глубокая река бежит и ее не слышно.  

Τα μεγάλα δάση μένουν βουβά. Большие 
леса стоят молчаливо.  

(Οι σπουδαίοι άνθρωποι ενεργούν χωρίς 
θόρυβο). (Важные люди действуют без шума).  

 Ομόνοια. Согласие (единогласие).  
Η ομόνοια χτίζει σπίτι κι η διχόνοια το 

γκρεμίζει. Согласие строит дом, а несогласие его 
разрушает.  

Κάλλιο λάχανα με ομόνοια, παρά μέλι με 
διχόνοια. Лучше капуста с согласием, чем мед с 
несогласием.  

Εμπειρία. Опыт.  
Ο παθός μαθός. Наученный горьким 

опытом.  
Τό πάθημα γίνεται μάθημα. Несчастье 

становится уроком.  
Τό πάθημα μάθημα.  Несчастье – урок. (Ср. 

русск.: Беда научит).  
Πρέπει κανείς να πάθει χίλιες ζημιές, για να 

μάθει χίλιες γνώσεις. Нужно претерпеть тысячу 
ущербов, чтобы научиться тысяче знаний.  

Αποταμίευση. Накопление (сбережение).  
Φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι. 

Фасоль к фасоли, наполняется мешочек.  
Σταλαγματιά, σταλαγματιά, γεμίζ’ η στάμνα 

η πλατειά. Капля за каплей, наполняется широкий 
кувшин.  

Υποκρισία – Διπροσωπία. Лицемерие – 
Двуличие.  

Ό, τι γυαλίζει δεν είναι διαμάντι. Все то, что 
блестит, не есть бриллиант. 

Ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσάφι. Все то, что 
блестит, не есть золото (Ср. русск.: Не все то 
золото, что блестит).  

Τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον δεις πώς 

Φιλία. Дружба. 
Οπού ’χει φίλον ακριβό, έχει μεγάλο

θησαυρό. Там, где есть дорогой друг, есть большое 
сокровище.  

Ο φίλος σε μια ώρα, αξίζει μία χώρα. Друг 
через время стоит одной страны.  

взвесились: тяжелее – любовь.  
Η αγάπη είναι μισάρικη. Любовь есть 

взаимность.  
Κοίταξ’ εκείνο το βουνό, πώς άναψε και 

καίει˙ κάποιος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. 
Взгляни на ту гору, которая вспыхнула и горит; 
кто-то потерял любовь и сидит и плачет.  
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Таким образом, приведенные в работе из-
речения древних греков-мыслителей и максимы на-
родной мудрости обогащают современных людей
нравственной философией этого народа, которая
берет свое начало от его “чистого источника” [18].
Собранные по каплям опыт и мудрость греков мо-
гут помочь каждому человеку всех эпох найти от-
вет на свой вопрос, заставить задуматься, отметить
тождественность со своими взглядами, придать
силы изменить свою жизнь в лучшую сторону, ибо
смысл этих знаний направлен на необходимость
нравственного совершенствования, духовного раз-
вития человека.

Использование антологии народной мудро-
сти греков в качестве одного из механизмов реализа-
ции гуманистических идей в системе образования в
школах и вузах: на уроках греческого языка и литера-
туры, социально-гуманитарных дисциплин, в докла-
дах и сообщениях учащихся по истории и культуре, в
спецкурсах по вопросам гражданского воспитания, а
также на научных конференциях и симпозиумах слу-
жит ознакомлению с интеллектуальным кладом гре-
ческой цивилизации, ставшим всеобщим.

Государство Украина и его общество стро-
ит жизнь в рамках национальной идеи согласно на-
циональным и общечеловеческим ценностям, плю-
рализму и ответственности каждого человека в
социуме.

Поэтому идея гуманизации, основанная на
формировании духовно богатой и образованной лич-
ности с помощью разнообразных практик, является
и, по нашему мнению, жизнеспособной и служит
успешной социализации человека в обществе.

Выводы.
Предложено использование поликультурно-

го компонента греческого лингвострановедческого
комментария как одного из механизмов реализации
идеи гуманизации в системе образования, основан-
ной на широком применении паремий, паремичес-
ких выражений и изречений древних греков в об-
щеобразовательных школах и вузах Украины.

Перспективы. Расширять и углублять изу-
чение антологии народной мудрости и изречений
древних греков с целью их использования в обще-
образовательной и высшей школе как одного из пу-
тей гуманизации системы образования.
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Φωνή λαού, οργή Θεού. Голос народа – 
гнев Господа.  

Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Μοιρασμένη 
λύπη, μισή λύπη. Разделенная радость, двойная 
радость. Разделенное горе, половина горя.  

Κάνε το καλό και ρίχτ’ το στο γιαλό. Делай 
добро и бросай его в море.  

 

Αναβολή. Откладывание (отсрочка).  
Ό, τι είναι να κάνεις σήμερα, μην τ’ 

αναβάλλεις γι’ αύριο. Все, что следует делать 
сегодня, не откладывай это на завтра.  

Μην αφήνεις γι’ άλλη ώρα, ό, τι μπορείς να 
κάνεις τώρα. Не оставляй на другое время все то, 
что можешь сделать сейчас.  

Μικρή αναμελιά, μεγάλη ζημιά. Маленькая 
беспечность – большой ущерб.  

Ο άνθρωπος δυσκολογνώριστος. Человек 
труднопознаваемый.  

Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δε γνωρίζεις. 
Άνθρωπο βλέπεις, ψυχή δε βλέπεις. Άνθρωπο βλέπεις, 
μα γνώμη δεν ξέρεις. Человека видишь, сердце его 
не знаешь. Человека видишь, души его не знаешь. 
Человека видишь, но мнение его не знаешь.  

Πρέπει να φας με τον άνθρωπο ένα καράβι 
αλάτι για να τονε γνωρίσεις. Нужно съесть с 
человеком корабль соли, чтобы его узнать (Ср. 
русск.: Пуд соли съесть).  

Το δέντρο μην επαινέσεις, τον καρπό του αν 
δε φάγεις. Дерево не хвали, если не съел его плод.  

Θάρρος – Τόλμη. Смелость – Отвага.  
Όποιος εργάζεται θαρρετά, κερδίζει πάντα. 

Тот, кто работает смело, выигрывает всегда.  
Χωρίς τόλμη καμιά δουλειά δε γίνεται. Без 

смелости никакая работа не делается.  
Καιρός – Χρόνος. Время.  

Κανείς δεν είναι καλύτερος σύμβουλος από 
το χρόνο. Никто не есть лучший советчик, чем 
время.  

Ο καιρός οδηγός. Время путеводитель.  
Λόγος – Λόγια. Слово – Слова.  

Ένας λόγος φτιάνει κόσμο, κι ένας λόγος τόν 
χαλάει. Одно слово создает мир, но одно слово его 
разрушает.  

Λόγο και πέτρα έριξες, δε θα τα ξαναπιάσεις. 
Слово и камень бросишь, их снова не поймаешь.  

Τα λόγια είναι βαρύτερα από τις πέτρες. 
Слова тяжелее, чем камни.  

Ισχυρογνωμοσύυη. Упрямство. 
Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη, ο 

ανόητος ποτέ. Умный человек меняет мнение, 
глупый никогда.  

Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε το μαλλί 
του, ούτε τη γνώμη του άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. 
Волк, даже если постарел и поменял свою шерсть, 
ни мнение свое не поменял, ни голову свою.  

Λαός. Народ. 
Λαός ξαγριεμένος, φουσκωμένη θάλασσα. 

Народ разъярённый – разбушевавшееся море.  

золото, что блестит).  
Τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον δεις πώς 

είναι και μες στο σπίτι του. Каждого человека нужно 
видеть, какой он и у себя дома.  

Βασιλικός στη γειτονιά κι αγκάθι μεσ’ στο 
σπίτι. Базилик в окрестности и шип в своем доме.  

Αλληλοβοήθεια. Взаимопомощь.  
Βοήθα με να σε βοηθώ, ν’ ανεβούμε το 

βουνό. Сообща можно горы свернуть.  
Από δύο λιθάρια βγαίνει τ’ αλεύρι. Из двух 

камней выходит мука.  
Μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία. Маленькая 

помощь, большое спасение.  
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ДУХОВНІ ПРИНЦИПИ
СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА

УКРАЇНСЬКЕ СЬОГОДЕННЯ
Квілорія О.І.

Донецький державний  інститут здоров’я,
фізичного виховання та спорту

Анотація. У статті розглянуто Україну в світовому цив-
ілізаційному процесі. Виділено основні принципи ду-
ховних традицій східного православ’я, дотримання яких
створює перспективи динамічного розвитку України в
складі єдиної християнської цивілізації.
Ключові слова: цивілізація, пріоритетна цінність людсь-
кого життя, полісистемність цілей, цілісна особистість,

консенсус, толерантність.
Аннотация. Квилория Е.И. Духовные принципы восточ-
нохристианской цивилизации и украинское настоящее.
В статье рассмотрена Украина в мировом цивилизаци-
онном процессе. Выделены основные принципы духов-
ных традиций восточного православия, следование ко-
торым создаёт перспективы динамичного развития
Украины в составе единой христианской цивилизации.
Ключевые слова: цивилизация, приоритетная ценность
человеческой жизни, полисистемность целей, целост-
ная личность, консенсус, толерантность.
Annotation. Kviloriya E.I. Spiritual principles of
Eastchristian civilization and Ukrainian in present. Тhe
author of the article characterizes Ukraine in the world
civilisation process, determines the  main testamentary
Eastern Orthodoxy traditions which help to develop
Ukraine as a part of the common Christian civilization.
Key  words:  civilization,  the  priority  value  of  human
life,  polisystem  of  aims,  the  integrity  person,  consensus,
toleration.

Вступ.
Впливовий англійський теоретик філософії

історії А. Дж. Тойнбі охарактеризував процес існу-
вання людства як розвиток цивілізацій, які існують
певний час, як самодостатні соціокультурні світи. У
сучасній Європі функціонують дві цивілізації, що
постали на основі грецького гуманізму та юдео-хри-
стиянства: Західна та Православна. Західна цивіліза-
ція поки що домінує над усіма іншими цивілізаціями
і нав’язує їм свої цінності. Це, насамперед, норми
ринкових відносин та демократичних прав і свобод,
підсилених масштабним наступом примітивної ма-
сової культури, покликаної підготувати масову
свідомість до сприйняття ліберальних ідей Заходу.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є принципи духовних

традицій східного православ’я та перспективи ди-
намічного розвитку України у світовому цивілізац-
ійному процесі.

Результати дослідження.
Як результат, сьогодні можемо спостеріга-

ти процес надзвичайно швидкого розширення Євро-
пейського союзу, беззаперечне геополітичне та куль-
турно-інформаційне панування США, створення
надпотужних фінансових та промислових трансна-
ціональних об’єднань, що знаменують собою сьо-
годні епоху глобалізації. Проте такі впливові краї-
ни, як Китай, Індія, Росія, Іран намагаються створити
зони своїх геополітичних впливів не лише шляхом
економічного чи політичного тиску, а, передусім,
через поширення своєї культури і заглиблення у ду-
ховні традиції своїх народів. Це надає їм змогу ви-
робляти переконливу наступальну стратегію, внас-
лідок чого світ неухильно розламується на кілька
цивілізаційних систем.

На думку українського дослідника Ю. Пав-
ленка, сьогодні увесь християнський світ утворює
Макрохристиянську цивілізацію, яка об’єднує Захі-
дну Європу, обидві Америки, Австралію, Православ-
ний світ та християнські країни Африки й Азії. Ліде-
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ри Заходу намагаються досягти більшої політичної,
економічної та військової інтеграції, щоб успішно
протистояти динамічнішим Ісламській та Конфуці-
анській (Китайській) цивілізаціям.

Для України, яка вийшла з СРСР (власне
кажучи, Росії), але не стала складовою єдиної Євро-
пи, досить гостро постає питання подальшого гео-
політично-цивілізаційного розвитку. І питання навіть
не в тому, спадкоємцями якої саме (східно- чи захід-
нохристиянської) цивілізації ми є. Україна історич-
но опинилася на межі цивілізаційних розламів Євро-
пи, тож не змогла остаточно сформуватися як
культурна та релігійна цілісність, проте сучасність
поки що надає Україні шанс виробити свою модель
розвитку в рамках згаданої вище Макрохристиянсь-
кої цивілізації. Річ у тім, що наше суспільство, роз-
губивши остаточно у ХХ столітті традиції ринкових
відносин, потрапило до виру економічної глобалі-
зації. А це тягне за собою загрозу пріоритету матер-
іального прагматизму перед духовними цінностями,
наслідком чого може стати втрата своєї автентич-
ності не лише окремими „маленькими українцями”,
а й українським суспільством в цілому. Сьогодні ми
є свідками багатьох національних ренесансів, спри-
чинених не просто виявом своєї культурної своєрід-
ності, а  прагненням зберегти свій духовний світ.

Жодна країна світу не виходила з кризового
стану завдяки одним лише економічним чинникам.
Будь-яка економічна діяльність постане, зрештою,
перед питанням: як саме витратити зароблені гроші?
Тож основу цивілізаційного піднесення завжди ста-
новили духовні чинники: філософські ідеї, мистецькі
стилі, інтелектуальні проекти та релігійні пориван-
ня. Набагато важливіше, яким людина бачить світ,
що її в цьому світі збуджує й цікавить, ніж те, які
речі вона виробляє, чим харчується і в яких помеш-
каннях живе. Якщо Україна готова відповісти на
виклик часу і виступити в ролі суб’єкта етноцивілі-
заційних процесів, зберігаючи, захищаючи й орган-
ічно оновлюючи свою ідентичність, то зможе вона
це зробити лише спираючись на нове прочитання й
оновлення традицій візантійської духовності.

Ми вже маємо досвід виходу українського
суспільства з катастрофічного стану в період Руїни
кінця ХVІІ століття. Тоді кризовому стану в політич-
ному та економічному житті було протиставлено
піднесення духовності народу. Відбулася інтеграція
західної та слов’янських культур, що знайшла свій
відбиток у літературі й архітектурі козацького баро-
ко часів гетьманства І.Самойловича та І.Мазепи. Ця
духовність в Україні завжди виступала як альтерна-
тива хаосу та спрощенню, коли творчий потенціал
людського буття знівельовувався до тваринного спо-
живання, коли агресивна посередність прагнула
стерти на порох своїх вождів та пророків. Ця ду-
ховність надавала особистості можливість протис-
тояти небуттю шляхом слідування цінностям „філо-
софії серця”, а нації – стверджуючи історію власної
присутності в світі.

Досвід ХХ століття засвідчив недоско-

налість запропонованих у цей час проектів світлого
майбутнього. Цей досвід змушує нас спертися на
перевірені  історією настанови,  властиві
візантійській духовній традиції. Застосовуючи його
до формування нашої духовності ХХІ століття, мож-
на виділити такі принципи.

Принцип пріоритетної цінності людського
життя стверджує, що суспільство не може катего-
рично вимагати від індивіда готовності віддати своє
життя за суспільні ідеали. Ця жертва якщо й можли-
ва, то лише як результат вільного волевиявлення
особистості. Сумний історичний досвід свідчить, що
особи, схильні до самопожертви задля загального
блага, так само готові пожертвувати життям багать-
ох інших людей, до того, як віддати своє. Самогуб-
ство фанатика, для якого і власне, й чуже життя втра-
чає будь-яку вартість у порівнянні з найвищою
метою, стало підґрунтям сучасного тероризму.

Принцип полісистемності цілей постає як
духовна противага нетерпимості й фанатизмові. Він
стверджує, що жодна найшляхетніша мета не може
бути єдиною, винятковою. Вона має бути нерозрив-
но поєднаною з системою різних цілей, що є неодм-
інними складовими здійснення основної мети. Так,
скажімо, головна мета ліквідації терористичної
організації пов’язана з такими підцілями:

- мінімізація втрат серед цивільного насе-
лення та представників силових структур;

- мінімізація витрат ресурсів на проведення
операції;

- нейтралізація (або залучення до свого та-
бору) вороже налаштованих груп місцевого населен-
ня та світової громадськості;

- мінімізація економічних збитків тощо.
Принцип цілісної особистості передбачає

існування особистості, як духовної одиниці, здатної
репрезентувати свою добу, свою культуру, свій на-
род через індивідуальний вияв загального досвіду.
Зведення загального досвіду лише до абстрактної
ідеї, наприклад, нації може реалізуватися в ідеї зни-
щення „чужинців” (індіанців, євреїв, слов’ян, кав-
казців тощо).  Тоді як ця ж таки ідея, покладена в
основу розвитку особистості здатна збагатити куль-
туру і урізноманітнити цивілізацію. Наявність
цілісних особистостей не є унікальною ознакою на-
шого часу: вожді, пророки й мудреці траплялися
здавна. Але сьогодні інтенсивність соціальних
зв’язків зросла настільки, що формування таких осо-
бистостей стає поширеним явищем. ХХ століття
починалося з захоплення ідеями егалітаризму, на-
слідком чого стала диктатура маси. Це не обов’яз-
ково має бути маніпульована маса тоталітарного
суспільства, бо навіть у найдемократичніших краї-
нах принцип колективного вирішення проблем
втілює в життя думку більшості. Цю думку легше
реалізувати, в очах суспільства вона є легітимною,
проте це не гарантує її істинності. Ще чверть сто-
ліття тому унікальна моральна позиція, скажімо,
А.Сахарова або П.Григоренка, розглядалася в ра-
дянському суспільстві як злочинна або напівбожев-
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ільна. Тому в соціальному житті ХХІ століття (особ-
ливо в його духовному аспекті) важливу роль відігра-
ватиме здатність цілісної особистості не просто інди-
відуально репрезентувати увесь світ, а й виступати
взірцем моральних помислів та, особливо, вчинків.
Останнє вкрай важливо, тому що сьогодні не бра-
кує проектів поліпшення людського життя в усіх його
сферах. На заваді їхній реалізації стає дефіцит
людських якостей.

Варто зазначити, що принцип цілісної осо-
бистості не становить альтернативи суспільству.
Лише ідеї, сприйняті внутрішнім світом особистості,
що проходять як колективне підсвідоме крізь усю
національну культуру, можуть виступати як  соціаль-
ний досвід.

Принцип консенсусу виключає вирішення
проблеми на користь однієї з двох антагоністичних
сторін у  суспільстві. Перемога одних (чи то в сло-
весний, чи то у силовий спосіб) породжує групу не-
вдоволених, які мають на те вагомі підстави. Тому
цей принцип потребує не беззастережного визнан-
ня правильності позиції одних, і, так само, не суц-
ільного таврування позиції інших, а пошуку істини,
яка однаково визнаватиметься кожною зі сторін.
Особливо яскраво сьогодні згадане вище протисто-
яння відображається у боротьбі політичних партій.
Навіть найпопулярніша та наймасовіша партія вже
за своєю природою (лат „pars”- частина) може бути
лише частковою складовою суспільства. Можливо
саме тому ми спостерігаємо кризу (й не лише в Ук-
раїні)  масових політичних партій. На останніх пар-
ламентських виборах за альтернативу партіям дезор-
ієнтований український виборець обирав яскравих
харизматичних лідерів. Щоправда, далеко не всі зга-
дані вище принципи належать до їхніх чеснот.

Принцип толерантності сьогодні являє со-
бою не стільки вияв певної поблажливості, терпи-
мості  до позиції іншого, як нагальну потребу розу-
міти її. Такий підхід відкидає принцип раз і назавжди
усталеної негації опонента.

Висновки.
Вибір сучасної людини не повинен зводити-

ся до двох непохитних полярних позицій. Слід вихо-
дити з того, що він так само є особистістю зі своєю
системою цінностей, яка може з часом змінитися.

Перспективи. Ця інша особистість є не
лише об’єктом нашого пізнання, але й суб’єктом,
який намагається зрозуміти тебе. Відтак, позитив-
ний результат можливий тільки після включення
його поглядів до числа своїх проблем.

Лише маючи тверді підвалини власних ду-
ховно-ціннісних принципів українське суспільство
зможе дати впевнену відповідь на виклик глобалізації.
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ РОДИННИХ
ВЗАЄМИН В ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ШКІЛ – ІНТЕРНАТІВ
Кулик І.В.
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Анотація. В  статті автор розкриває поняття «ду-
ховність», її значення для формування культури родин-
них взаємин молодших школярів шкіл – інтернатів,
зміст та основні концепції.
Ключові слова: духовність, душевність, дух, духовний
розвиток, духовна культура, духовні цінності,  духовне
виховання.
Аннотация. Кулик И.В. Формирование культуры роди-
тельских отношений в процессе духовного воспитания
младших школьников школ – интернатов. В статье ав-
тор рассматривает понятие «духовность», его значение
в формировании культуры родительских отношений
младших школьников школ-интернатов, содержание и
основные концепции.
Ключевые слова:  духовность, душевность, дух, духов-
ное развитие, духовная культура, духовные ценности,
духовное воспитание.
Annotation. Kulyk I.V. Forming of culture of family mutual
relations in the process of spiritual education of younger
schoolboys of boarding-schools. In the article the author
exposes notion «spirituality», its value of forming  family
culture in mutual relations of  younger schoolboys of
boarding-schools an essence the maintenance and the basic
conceptions.
Keywords: spirituality, heartfelt, spirit , spiritual
development, spiritual culture, spiritual values, spiritual
education.

Вступ.
В умовах демократизації і гуманізації сусп-

ільства серед найважливіших компонентів стабіль-
ного розвитку є духовна культура. Культурно – гу-
маністичний підхід, за якого культура є способом
виховання особистості – один із головних напрямків
визначення змісту сучасної системи виховання.

Потреби сучасного суспільства, його духов-
ної сфери зумовлюють надзвичайну актуальність
проблеми культури родинних взаємин. Саме від
культури родинних взаємин, її змісту, форм і методів
залежить розвиток усіх видів людської міжособист-
існої взаємодії. Визначальним чинником становлен-
ня культури родинних взаємин є виховання гуман-
них моральних якостей у дітей – родичів шкіл –
інтернатів, культури їхніх взаємин. Природну осно-
ву яких становить кровна прив’язаність дітей і
батьків, братів і сестер. Саме в сім’ї закладаються
основи духовності людини, формуються навички
моральної поведінки, розкривається внутрішній світ
та індивідуальні якості особистості, гартується дух
гармонії з усім оточуючим, забезпечується непе-
рервність духовного зв’язку дитини з минулим, те-
перішніми і майбутніми поколіннями.
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Доброзичлива домашня атмосфера, прони-
зана духовністю, щирою прихильністю один до од-
ного членів сім’ї, взаєморозумінням, бажанням под-
ілитися своїми думками і бути корисним для
близьких, гуртова праця, родинні свята, народні зви-
чаї та обряди надзвичайно глибоко впливають на
дітей. «У родині дитина сприймає основні закони
сімейного співжиття: любов і повагу до батьків,
дідусів і бабусь, інших людей. Вона вчиться піклу-
ватися про молодших і допомагати слабшим, прой-
мається співчуттям і милосердям» [10]. Тут дитина
залучається до рідної мови, культури праці, народ-
них звичаїв і обрядів, а також і до певної системи
духовних цінностей або ідеалів.

В умовах школи – інтернату діти не мають
змоги набути досвіду сімейних стосунків, багато ви-
хованців зовсім не знають батьківської ласки, лю-
бові, захисту,  відірвані від родового кореня, над-
щерблений їх зв’язок з національним корінням. Тому
так важливо сформувати у них родинні почуття, на-
вчити безкорисливого, турботливого, уважного став-
лення один до одного, виробити вміння ділити з
людьми горе і радість, відповідати за свої вчинки і
поведінку, зміцнювати духовну культуру, яка має
стратегічне значення для формування й виживання
людини.

Проблема культури і духовності в сучасній
сім’ї розглядається у працях Соловйова М., поняття
сімейного щастя та  спілкування в родині у Азарова
Ю., Бойка В., дозвілля батьків та їхніх дітей у Гав-
рилюка М., передання та збереження народних тра-
дицій у сім’ї у Чепелєєва В., Пономарьова А., взає-
модія сім’ї з іншими соціальними інститутами
виховання у Новікова Л., Буланової Н., Додукіної О.
Велику увагу проблемі духовного розвитку особис-
тості приділено в концепції школи розвитку [7,6].

Першочерговим завдання сучасної школи –
інтернату є формування нової людини біосоціоду-
ховного рівня, яка б жила та діяла згідно з універ-
сальними законами природи і космосу. Для цього
потрібно насамперед створити відповідну систему
освіти, спрямовану на розвиток людського духу.
Наприклад, І.Д.Бех, пропонує особистісно – орієн-
товану гуманістичну освіту, яка ґрунтується на са-
мооцінці особистості, її духовності й суверенності
[1]. Він підкреслює, що розвиток гуманної, вільної
й відповідальної людини безпосередньо пов’язаний
із системою її духовних цінностей. Духовність про-
тистоїть утилітарно – прагматичним цінностям і
передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, осо-
бистої користі, зосередженість на моральній куль-
турі людства.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – проаналізувати ос-

новні принципи формування культури родинних
взаємин в процесі духовного виховання молодших
школярів шкіл – інтернатів.

Результати дослідження.
На сьогодні духовні цінності найповніше

представлено в класифікації О. Вишневського, яка,
проте, на нашу думку, вимагає дещо більшої конк-
ретизації. Насамперед у ній слід виокремити загаль-
нолюдські цінності, що притаманні всім людям не-
залежно від раси,  національності ,  освіти,
соціального становища, місця проживання тощо і
мають першочергову життєву значущість, відбива-
ють найважливіші людські прагнення й поривання.
Це – доброта, чесність, любов, справедливість,
гідність, мудрість, жертовність тощо.

Громадські і суспільні цінності ґрунтуються
на усвідомленні кожним індивідом своєї належності
до суспільства, власного місця в громадському й пол-
ітичному житті країни, на чесному виконанні профес-
ійних, громадських і сімейних обов’язків, дотриманні
норм суспільного життя, основних законів України,
Конституції, на готовності до захисту Батьківщини,
створенні умов для процвітання держави, толерант-
ному ставленні до представників інших держав і сус-
пільно – політичних систем.

Національні цінності визначаються специф-
ікою національної культури, життєвого устрою і ду-
ховною спільністю кожного народу й відображають
світогляд людини, менталітет, ставлення до життя,
науки, виховання, любов до рідної землі, її історії,
духовної спадщини, а також ставлення до сусідніх
народів і відбиваються в народних традиціях, обря-
дах, віруваннях, культурі, мистецтві, етнопедагогіці
тощо. Національні цінності визначають любов кож-
ного представника тієї чи іншої нації до свого наро-
ду, Батьківщини, її національних символів.

Родинні цінності є результатом життєвого
відбору духовних і моральних законів існування
сім’ї, її світогляду і ставлення до навколишнього.
Сюди також входять і досвід попередніх поколінь,
шанування предків, взаємопідтримка, взаємодопо-
мога, що у своїй єдності забезпечує життєспро-
можність інституту сім’ї в житті нації, громади, збе-
рігає її загальнолюдську цінність [4,61-62].

У сучасній педагогічній науці склалася дум-
ка про те, що «виховання на основі цінностей – це
провідний шлях формування особистості і її духов-
ного світу, у зв’язку з чим постає питання не лише
про ціннісне навчання, яке має своїм кінцевим ре-
зультатом не знання, а формування аксіологічного
світогляду, що оперує ціннісними категоріями»
[1,124]. Під впливом ціннісних орієнтацій сім’ї на
особистому рівні дитини відбувається відбір духов-
них цінностей, які залишаться, зітруться або транс-
формуються під впливом вимог суспільства. В тих
випадках, коли суспільні духовні цінності та ідеали
суперечать особистим, відбувається відторгнення
частини або руйнація всієї цінності системи молод-
шого школяра, що в свою чергу призводить до ду-
ховної кризи, яка проявляється передусім у дезоріє-
нтації та спустошеності [5,5].

Що включає поняття «духовність»? Як мож-
на її досягнути?



55

Відомий релігійний діяч, професор, В. Зень-
ковський, вважає, що духовність – це не особливе
надпсихічне життя, а основне життя в людині, про-
відниками якого зовні є психічна й фізична сфери.
Суттєве й головне в духовному житті, як він підкрес-
лює, полягає в пошуках Безмежного і Абсолютного.
Дуже точно це висловив блаженний Августин: «Для
Себе Ти сотворив нас, Боже, і не заспокоїться душа
наша, поки не зіллється з Тобою» [6].

Згідно з концепцією О.В.Киричука  та
В.С.Карпенка, духовний розвиток людини відбу-
вається в напрямку від моно суб’єкта до полі суб-
’єкта й далі до мета суб’єкта [8]. Вони підкреслю-
ють, що мета суб’єкт людина гармонізує своє життя,
досягає відчуття єдності з Космосом завдяки роз-
ширенню індивідуальної свідомості й ототожненню
з Вищою Сутністю. Без втрати відчуття самоіден-
тичності мета суб’єкт діє від імені вищого духовно-
го Я, котре як частка світового розуму веде його ла-
біринтами долі.

Поняття «духовність» у сучасних науково –
психологічних дослідженнях докладно  не розкри-
вається. В деяких психологічних словниках його
розглядають як індивідуальну вираженість двох фун-
даментальних потреб у загальній системі мотивів
діяльності: ідеальної потреби пізнання й соціальної
потреби правильно жити, активно діяти для себе й
«для інших» [9,112].  Під духовністю, як правило
розуміють першу з цих проблем, під душевністю –
другу.

Поняття «духовність» має багато спільного
з поняттями «дух» і «душа». За нашими переконан-
нями, духовність людини виявляється в стійких інди-
відуальних проявах її інтелектуальної культури, ви-
соких морально – естетичних почуттях,  які
розкривають багатство внутрішнього психічного
світу особистості.

Духовність людини випливає з особливос-
тей її духу і душі в їх взаємодії і єдності. Дух як
сконцентрована свідомість виступає як знаряддя
пізнавально – творчої діяльності і світоглядної орі-
єнтації. Душа ж відображає неповторну особистість
людини, її внутрішнє «Я», дає їй можливість люби-
ти, відчувати й поклонятися Богові. Душа, що втілює
в собі багатство людської психіки, передає ставлен-
ня людини до всього живого і самої себе. Багатство
духовності визначається соціальною цінністю діяль-
ності, якій присвятила себе людина, і тих ідей та
мотивів у просторі її інтересів, на яких ґрунтується
ця діяльність.

Душевність характеризується чуйним, доб-
розичливим ставленням людини до навколишніх,
активним виявом турботи, уваги, готовністю допо-
могти, розділити радість і горе, відповідальним став-
ленням до конкретної суспільно корисної справи.

Для становлення духовності людини важ-
ливо формувати її високі почуття, особливо вихову-
вати сердечні якості. Жива етика і О. П. Блаватська
[3] радять розпочинати з оздоровлення серця насам-
перед з оздоровлення мислення людини, оскільки

людська думка є початком всякого добра і всякого
зла [2].

Багатство духовного життя починається
саме там, де висока й благородна ідея і моральне
почуття, органічно поєднуючись і зливаючись між
собою, активно проявляються в конкретних високо-
моральних і естетичних діях та вчинках, що виявля-
ються в утвердженні краси й любові в першу чергу
у сфері родинних взаємин, а потім і всіх інших ви-
дах діяльності.

Як показують дослідження, багатство й чи-
стота духовного життя особистості значною мірою
залежать від того, як глибоко людина не тільки усв-
ідомлює, а й відчуває благородство ідей гуманності
й добропорядності в утвердженні й розвитку висо-
кої моральності. Життя людини характерне тим, що,
вона долаючи труднощі задля перемоги колектив-
них і особистих інтересів, глибше усвідомлює себе
як особистість, всебічно осмислює моральну відпо-
відальність перед своїм сумлінням за кожний свій
вчинок. Без мужнього вольового акту подолання цих
труднощів у свідомості не відбувається самоствер-
дження духовних цінностей.

В уявленні духовності молодших школярів
особливе місце посідає розумова діяльність, яка
повинна стати для кожного учня, за образним вис-
ловом В.О.Сухомлинського, вогнищем захоплення
величчю й красою людського духу. Справжнє оду-
хотворення виявляється тоді,  - підкреслював педа-
гог, коли постійно відбувається внутрішня робота
думки і душі, коли моральні цінності, які розкриває
вчитель, стають не тільки особистим надбанням
учнів, а відбиваються в їхніх взаєминах з друзями, у
ставленні до людей. «Це і є та духовна діяльність,
на яку така бідна поки що школа – інтернат і без
якої немислиме виховання. Тільки ця діяльність і
народжує в юній душі те святе й непорушне, що стає
моральним осердям людини» [10, 258-259].

Розглядаючи школу – інтернат слід підкрес-
лити, що кожний шкільний навчальний предмет
містить певний духовно – пізнавальний матеріал, що
формує духовність. Це передусім гуманітарні науки.
Оновлений зміст навчальних програм, підручників
на основі нових методологічних світоглядних
підходів дає змогу вчителеві ефективніше формува-
ти в учнів ціннісні духовні орієнтації. Покажемо це
на окремих прикладах.

Справжньою школою духовності у почат-
кових класах є читання. Уроки читання  є по суті,
провідною формою утвердження в свідомості учнів
молодшого шкільного віку доброти і милосердя.
Утверджуючи й розвиваючи духовні традиції, праг-
нення українського народу до волі й щастя, уроки
читання пробуджують у маленьких читачів талант
людяності, потребу боротися зі злом і несправедли-
вістю, кривдою і жорстокістю. У цьому контексті
заслуговують на увагу українські народні казки, при-
слів’я, вірування, звичаї та обряди.

Висновок.
Таким чином, підсумовуючи вище сказане
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слід зазначити, що в процесі розвитку душевно – ду-
ховних якостей важливе значення відіграють наступні
чинники: гуманізація (одухотворення) шкільних пред-
метів, які безпосередньо впливають на формування
особистості; аналіз душевно – духовних якостей сер-
ця, розуму і волі, які слід культивувати на шляху са-
мовдосконалення; ознайомлення з різноманітними
методами, за допомогою яких можна досягнути роз-
витку цих душевно – духовних якостей.

Подальші дослідження передбачається
провести у напрямку вивчення інших проблем фор-
мування культури родинних взаємин в процесі ду-
ховного виховання молодших школярів  шкіл –
інтернатів.
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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЗГІДНО ДО ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ

РЕКОМЕНДАЦІЙ
Лівенцова В.А.

Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту

Анотація. Вивчення іноземної мови – це завдання уп-
родовж всього життя, центрального значення набуває
розвиток мотивації, умінь та впевненості юнацтва при
контакті з новим мовним досвідом у їх поза ментально-
му житті. Вузівська підготовка з дисципліни „Іноземна
мова” посідає з головних місць у вирішенні цього пи-
тання. Навчальна програма передбачає комплексну ре-
алізацію практичної, розвиваючої, загальноосвітньої та
виховної мети до ЗЄР.
Ключові слова: лінгвіністичний репертуар, цілісна осо-
бистість, фахова компетенція, мовний досвід.
Аннотация. Ливенцова В.А. Познавательная активность
студентов в процессе изучения иностранного языка со-
ответственно общеевропейским рекомендациям. Изуче-
ние иностранного языка – это задание всей жизни. Цен-
тральное значение имеет развитие мотивации, умений
и навыков при контакте студента с новым языковым
опытом. Вузовская подготовка дисциплины «Иностран-
ный язык» занимает главное место в разрешении этого
вопроса. Общепринятые европейские стандарты язы-
кового обучения предусматривает комплексную реали-

зацию практической, развивающей и воспитательной
цели.
Ключевые слова: лингвинистический репертуар, язы-
ковый опыт, целостная личность, профессиональная
компетенция.
Annotation. Liventsova V. Cognitive activity of students
in the process of study foreign language according to
European recommendations. Teaching of foreign languages
are absolutely necessary for people nowadays, because of
our growing international contacts with foreign countries.
The ability of speaking more foreign languages helps people
to develop mutual friendship and understanding. Students
can also make their intellectual and cultural horizons wider
through contacts with students of another culture.
Key words: foreign language, to communicate, branch of
science, to raise smb’s professional level.

Вступ.
Економічні та соціальні зрушення в житті

сучасного українського суспільства гостро збільши-
ли потребу в фахівцях, які володіють іноземною
мовою. Вузівська підготовка з дисципліни «Інозем-
на мова» посідає одне з головних місць у вирішенні
цього питання. Навчальна програма передбачає ком-
плексну реалізацію практичної, розвиваючої, загаль-
ноосвітньої та виховної мети згідно до ЗЄР.

Більше того, визнавши, що вивчення мови
- це завдання упродовж всього життя, центрального
значення набуває розвиток мотивації, умінь та впев-
неності юнацтва при контакті з новим мовним дос-
відом у їх позашкільному житті.

Одним з головних мотивів, які стимулюють
пізнавальну активність студентів у процесі вивчен-
ня іноземної мови - є професійний інтерес. Саме це
необхідно враховувати ще під час визначення змісту
навчання і передусім навчального матеріалу, який
використовується під час заняття.

Практичний досвіт переконливо свідчить
про те, що пізнавальна активність студентів різко
зростає, якщо лексичний матеріал стосується типо-
вих проблем, з якими доведеться зустрітися під час
професійної діяльності. В цьому випадку навчаль-
на діяльність студентів спокушається особистою
зацікавленістю у вивченні способів розв’язання ти-
пових комунікативних проблем майбутньої профес-
ійної діяльності, оволодінні більш ефективними
прийомами ділового спілкування [1-6].

Спілкування пронизує усе людське існуван-
ня. Види різноманітних компетенцій (комунікатив-
них, мовленнєвих, міжкультурних, тощо), взаємоді-
ють комплексно у процесі розвитку кожної окремої
особистості. Як соціальний агент, кожен індивід
налагоджує стосунки з різноманітними взаємопро-
никаючими соціальними групами, що й визначає
особистість. Розвиток лінгвістичної компетенції сту-
дентів є центральним, необхідним аспектом вивчен-
ня мови.

Саме тому, під час організації навчання про-
фесійний інтерес стимулюється шляхом реалізації
принципу адекватності навчально-пізнавальної і про-
фесійної діяльності студентів. Мається на увазі вико-
ристання методів і форм проведення занять, що
відтворюють, імітують соціально-психологічні особ-
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ливості майбутньої професійної діяльності студентів.
Отже, важливого значення набуває створен-

ня у навчальному процесі комунікативних ситуацій,
адекватних умовам професійної діяльності. У зв’язку
з цим викладачі повинні організовувати процес на-
вчання таким чином, щоб за своїми основними ха-
рактеристиками воно уподібнювалось професійно-
му спілкуванню майбутніх фахівців, імітувало типові
ситуації комунікативної поведінки.

Навчальна програма передбачає комплекс-
ну реалізацію практичної, розвиваючої, загальноос-
вітньої та виховної мети.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розвивати лінгвістич-

ний репертуар, в якому присутні усі мовні здібності,
а також сприяння розвитку цілісної особистості того,
хто вивчає мову, та його самоусвідомлення шляхом
збагачення досвіду, розуміння, відмінностей між
іншими мовами та, в рамках міжкультурного підхо-
ду, культурами. При цьому передбачається, що мови,
які запропоновано для вивчення в освітній установі
повинні бути урізноманітненні, а студентам слід на-
давати більше можливостей для розвитку їх фахо-
вої компетенції.

Результати досліджень.
На першому етапі (рівень А) - відбувається

процес удосконалення мовленнєвих навичок та роз-
виток мовленнєвих вмінь, набутих в середній школі,
а також здійснюється підготовка студентів до ово-
лодіння комунікативними мовленнєвими видами
діяльності.

Рівень А1 - вважається найнижчим рівнем
генеративного використання мови - точка в якій той
хто навчається, може спілкуватися простими засо-
бами, ставити прості запитання і відповідати на такі
ж запитання про себе, місце проживання, людей,
речі, які в нього є, ініціювати і підтримати розмову
простими репліками при задоволенні загальних по-
треб або на дуже знайомі теми, а не опрацьовувати
дуже обмежений, повторювальний, лексично-орган-
ізований набір ситуативно-специфічних фраз.

Рівень А2 - містить в собі більшість деск-
рипторів із соціальними функціями. Це такі як: вжи-
вати прості щоденні форми ввічливості, привітання
та звертання, вітати людей, запитувати, як у них спра-
ви та реагувати на новини; здійснювати дуже короткі
соціальні контакти; ставити запитання і відповідати
на запитання про те, що вони роблять на роботі та у
вільний час, запрошувати і відповідати на запрошен-
ня; домовлятись про зустріч; робити пропозиції та
погоджуватись або відмовлятись. Тут також знахо-

Елементарний 
користувач  

А 

Істротдуктивний або 
"відкриття" А1 

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази а також 
елементарні речення необхідні для задоволення необхідних 
потреб. Може відрекомендуватись, або представити когось, 
може запитувати і відповідати про деталі особистого життя. 
Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник 
говорить повільно і чітко. 

 Середній 
А2 

Може розуміти фрази необхідні для повсякденного спілкування 
у сферах повсякденного побуту, сімейного життя, здійснення 
покупок, місцевої географії, роботи. Може описати простими 
мовними засобами вигляд оточення, найближче середовище і все 
пов'язане із сферою безпосередніх потреб. 

Досвідчений 
користувач  

В 

Рубіжний 
В1 

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення 
на теми близькі і часто вживані на роботі, при навчанні, під час 
дозвілля, тощо. Може описати досвід, події, сподівання, мрії та 
амбіції, навести пояснення та докази щодо точок зору та планів. 

 Просунутий  
В2 

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну так і на 
абстрактну тему, у тому числі й технічні, ділові дискусії за 
фахом, може детально висловити свою думку з певної проблеми, 
наводячи різноманітні аргументи. 

Незалежний 
користувач 

С 

Автономний  
С1 

Може розуміти широкий спектр досить складних та об'ємних 
текстів і розповідати значення контексту. Може висловлюватись 
швидко, спонтанно без помітних утруднень. Може ефективно та 
гнучко користуватися мовою у суспільному житті, навчанні, 
професійній сфері. Може висловлюватись демонструючи 
свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та 
зв'язними програмами висловлювання. 

 компетентний С2 Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. 
Може вилучити з джерел (усних, письмових) інформацію, 
узагальнити та зробити аргументовані висновки. Може 
висловлюватися спонтанно, дуже швидко і точно, 
диференціюючи найтонші відтінки смислу у досить складних 
ситуаціях. 

 

Таблиця 1
Рівні володіння мовою: глобальна шкала
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дяться дескриптори досягнень: спрощена, скороче-
на версія повного набору трансактивних специфі-
кацій основних видів мовленнєвої діяльності на «ру-
біжному рівні».

На другому етапі (рівень В) - відбувається
інтенсивна робота з навчання письмової комунікації:
читання аутентичної літератури за фахом, написан-
ня анотацій, тощо; а також продовжується інтенсив-
не навчання мовленнєвої діяльності, усній комуні-
кації фахової спрямованості.

Рівень В1 - відображає специфікацію рубі-
жного рівня (THRESHOLD) для відвідання зарубі-
жної країни. Він має більше категорій завдяки двом
характерним рисам. Перша - це здатність підтриму-
вати інтеракцію та висловлюватись про те, чого хо-
чеш, у цілому ряді контекстів, наприклад: слідувати
головним пунктам широкої дискусії навколо нього/
неї за умови, коли мовлення чітке і нормативне, вис-
ловлювати або формулювати свою думку та погля-
ди у неформальній бесіді з друзями; виражати го-
ловне з того, що робиться зрозумілим, використо-
вувати широкий спектр мовленнєвих засобів на-
стільки гнучко, щоб виразити більшість з своїх
бажань; висловлюватись так, щоб бути зрозумілим
незважаючи на наявність пауз для граматичного і
лексичного планування. Друга характерна риса - це
здатність гнучко справлятися з проблемами у повсяк-
денному житті, наприклад: справлятися з ситуація-
ми у громадському транспорті, без підготовки всту-
пати в розмови на знайомі теми, висловлювати не-
вдоволення, проявляти ініціативу у співбесіді.

Рівень В2 - відображає рівень (VANTAGE,
незалежний користувач). Образно кажучи, просунув-
шись повільно, але впевнено, по проміжному пла-
то, студент виявляє, що там, куди він дійшов, речі
виглядають інакше, є нова перспектива та мож-
ливість дивитися навколо себе по-новому. Дескрип-
тори цього рівня дуже масштабні: по - перше - сту-
дент вже здатен на більше ніж просто підтримувати
свій статус у дискусії, наприклад: розмовляти при-
родно, швидко й ефективно; розуміти в деталях те,
що було сказано, ініціювати розмову, вступати та ви-
ходити з неї; спілкуватися із носіями мови не при-
мушуючи іншу сторону напружуватися в інтеракції.
По-друге – новий ступінь мовленнєвого усвідомлен-
ня: виправляти помилки, якщо призвели до непоро-
зуміння, помічати власні помилки, стежити за своєю
мовою, планувати те, що слід сказати і засоби для
цього. У цілому це новий рубіж для подолання тими,
хто вивчає мову.

Третій етап навчання (рівень С) - складаєть-
ся з особливої уваги до вивчення ділового листуван-
ня. Написання ділової кореспонденції, упорядкуван-
ня та переопрацювання з метою вилучення важливої
інформації.

Рівень С1 - для цього рівня є характерним
доступ до широкого кола мовних засобів, що робить
можливим спонтанну комунікацію, наприклад: може
висловлюватись спонтанно і швидко не докладаючи
зусиль, може узагальнити інформацію із різних дже-

рел, може робити записи зі слів носія мови, складати
контракти, та інші ділові листи. Дискурсивні вміння
характерні для попереднього рівня залишаються, але
з наголосом на зростання швидкості, наприклад: виб-
рати потрібну фразу з наявного набору дискурсив-
них функцій, для збереження своїх позицій, або часу,
для обдумування наступних аргументів.

Рівень С2 - не передбачає компетенцію но-
сія мови або наближену до неї. Цей рівень характе-
ризується точністю, невимушеністю користування
мовою. Дескриптори включають: точно передає най-
тонші відтінки значення, вживаючи широкий спектр
модифікаційних схем; широко користується ідіома-
тичними зворотами та колоквіалізмами з усвідом-
ленням конототивного рівня значення, таблиця 1.

З метою досягнення зафіксованих у кон-
цепції навчальних цілей вузівського курсу викладач
повинен керувати такими сучасними методичними
напрямами: читання, говоріння, аудіювання, писем-
не мовлення. В даному курсі ці напрями розгляда-
ються як навчання комунікативним видам мовлен-
нєвої діяльності, всі компетенції якої формуються в
навчальному процесі.

Мовний матеріал вивчається з урахуван-
ням послідовності в навчанні іноземним мовам у
школі та вузі. Але при цьому повторення та сис-
тематизація зокрема граматичного, лексичного
матеріалу, відбувається на іншому рівні (з вико-
ристанням нового мовного матеріалу з урахуван-
ням фаху студентів).

Переклад є допоміжним засобом навчання,
що входить в систему вправ при поясненні, закріп-
ленні та контролю мовного матеріалу, а також од-
ним із засобів контролю розуміння прочитаного. Для
збільшення ефективності процесу навчання на 1 та
2 етапі репрезентуються основи трансформаційно-
го перекладу.

Висновки.
На всіх етапах навчання особливого значен-

ня набувають індивідуальні та самостійні види ро-
боти. Неможливо також уявити процес викладання
іноземних мов без використання ТЗН.

Як викладачі ми повинні:
- Навчити студента читати аутентичну літерату-

ру за фахом з метою отримання професійної
інформації.

- Брати участь у мовленнєвих інтеракціях інозем-
ною мовою в професійній, соціально-побутовій,
культурній сферах.

- Вміти виконувати писемне мовлення (написа-
ти лист, звіт, текст для факсимільного зв’язку,
упорядкувати текст контракту, та інші види діло-
вої документації).
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем пізна-
вальної активності студентів у процесі вивчення іно-
земної мови згідно до загальноєвропейських
рекомендацій.
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ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Максимова Т.В.
Донецкий институт социального образования

Аннотация. В статье обосновывается необходимость
гуманизации процесса обучения и рассматривается её
духовно-культурный аспект. Подчеркнута принципиаль-
ная значимость духовно-культурного феномена в фор-
мировании и развитии гуманизма.
Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, духов-
но-культурный аспект гуманизации образования.
Анотація. Максімова Т.В. Духовно-культурний аспект
гуманізації  освіти. У статті  обґрунтовується не-
обхідність гуманізації процесу навчання й розглядається
її духовно-культурний аспект. Підкреслена принципо-
ва значимість духовно-культурного феномену у форму-
ванні та розвитку гуманізму.
Ключові слова: гуманізм, гуманітаризація, духовно-
культурний аспект гуманізації освіти.
Annotation. Maksimova T.V. The spiritual-cultural aspect
of humanization in education. In the article the necessity
of humanization of education is proved. The spiritual-
cultural aspect of humanization in education is also
considered. The fundamental meaning of the spiritual-
cultural phenomenon in the formation and the development
of humanization is underlined.
Key words: humanism, spiritual-cultural aspect of
humanization of education.

Введение.
Гуманизм как широкое общефилософское

понятие представляет собой мировоззрение, утвер-
ждающее ценность человеческого существования,
свободу и суверенность прав каждого человека, до-
стоинство личности. Гуманизм зарождается в Ан-
тичности, его развитие происходит в эпоху Возрож-
дения,  когда  гуманизм  приобретает вид
антропоцентризма (человек как Творец самого себя,
центр Вселенной и высшая ступень развития при-
роды). Современный гуманизм продолжает тради-
ции европейского Просвещения, обосновывающе-
го свободу, равенство и братство как социальные
общечеловеческие ценности.

Гуманизация образования занимает важное

место в многогранном процессе современного об-
щества. Данная проблема не была обойдена и педа-
гогами [2,3], в ее богатом теоретическом наследии
существует немало идей и направлений, имеющих
прямое отношение к гуманистической концепции
образования [1,5]. Значительный гуманистический
потенциал имеют идеи, заложенные в теориях раз-
вивающего и воспитывающего обучения, целостно-
сти учебно-воспитательного процесса, индивидуа-
лизации и дифференциации учебной деятельности,
приобщения обучаемых к самообразованию и само-
воспитанию, формирования мотивации учения, са-
моразвития и индивидуальности педагога [4]. Ав-
торы этих идей актуализируют внимание к личности
обучаемого, силам его саморазвития, внутренним
источникам его познавательной активности [6].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го института социального образования.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - подтвердить принци-

пиальную значимость духовно-культурного аспек-
та в гуманизации образования.

Результаты исследования.
Полагаю, что тему целесообразно начать с

предварительного разъяснения содержания ключе-
вых понятий — гуманизация и гуманитаризация.
Разъяснение этих понятий имеет принципиальный,
теоретико-методологический характер, ибо от точ-
ности определения и употребления этих понятий
зависит раскрытие не только сущности и функцио-
нальной характеристики их, но и эффективное тео-
ретическое выражение рассматриваемой проблемы
в целом и ее практическая реализация.

Заметим, что хотя термины родственные,
однокоренные, но не тождественны, имеют ряд от-
личительных признаков, касающихся их объема,
смысла и содержания.

Первое понятие — шире по объему, чем вто-
рое и включает его в свое содержание, и отражает
общегуманитарные, общечеловеческие ценности и
достижения цивилизации (человекоцентричность,
человекосообразность, человекосоразмерность и
т.д.), т.е., грубо говоря, на обыденном языке «очело-
вечивание человека», «человекотворчество» [4].

Что же касается второго понятия, то это
преимущественное внедрение в учебно-воспита-
тельный процесс философско-гуманитарных и со-
циально-политических дисциплин в вузе; внедрение
гуманитарных, социально-экономических, филоло-
гических дисциплин в профильное обучение в шко-
ле и других учебных заведениях, а также выделение
гуманитарных и гуманистических аспектов, момен-
тов при преподавании физико-математических, ес-
тественно-научных и технологических дисциплин.

Сказанное об интерпретации рассматрива-
емых понятий составляет определенный методоло-
гический каркас, наглядно показывает и убеждает
нас в том, что понятия эти взаимообусловлены и
взаимодополняют друг друга, отражают существен-
ные факторы — детерминанты формирования и раз-



60

вития культуры и цивилизации. Вот почему они дол-
жны укореняться и занять приоритетное положение
в теоретических трудах об образовании, да и в са-
мой практике образования [4]. С сожалением при-
ходится отметить, что подобное различение и под-
черкивание методологической значимости этих
понятий в развитии культуры и цивилизации весь-
ма часто отсутствует во многих работах, посвящен-
ных проблемам образования.

Нет нужды доказывать, что решающее зна-
чение во всем комплексе и контексте формирова-
ния и функционирования содержания этих поня-
тий принадлежит объективным и субъективным
социокультурным (шире — социальным) факторам-
детерминантам развития общества (социума) —
целостной, самоорганизующей системы отноше-
ний между людьми.

Мы вступили в новый XXI век, когда нача-
ла развиваться антропогенная цивилизация, в кото-
рой Человек, как высшая социокультурная ценность,
выступает центральным фактором саморазвития,
самосовершенствования всего общества, всей обще-
человеческой культуры. Здесь следует добавить, что
новый век — это век информационно-коммуника-
тивной культуры, где первостепенное значение име-
ет гуманитарная и гуманистическая направленность
человеческой деятельности, гуманность действий и
отношений между людьми.

Акцентируя внимание на этом, особо под-
черкнем, что фундаментальным феноменом (фак-
тором), безусловно, является духовно-культурная
деятельность человека во всех сферах обществен-
ной жизни, в их числе, разумеется, и в образова-
нии. Однако, имея в виду сравнительную новизну
проблемы, учитывая ее недостаточную теоретичес-
кую разработанность, а также отсутствие значи-
тельного для анализа и обобщения опыта пока еще
недолгой практики реализации такой деятельнос-
ти в сфере образования в нашей стране. Поэтому,
не входя в развернутое обсуждение практической
стороны проблемы, остановимся вкратце лишь на
предположениях целесообразности и актуальнос-
ти рассматриваемой проблемы с точки зрения по-
стулирования ее теоретико-методологических раз-
работок и исследований.

1. Следует особо подчеркнуть принципиаль-
ную значимость духовно-культурного феномена в
формировании и развитии гуманизма — существен-
ной черты многофункциональной общечеловеческой
культуры, которая как совокупный опыт и высшая
интегративная форма существования национальных
(этнических) культур есть проявление и выражение
современной цивилизации. Следовательно, общече-
ловеческая культура невозможна без сохранения и
дальнейшего развития духовно-культурных гумани-
стических ценностей и достижений национальной
культуры, одним из важнейших и определяющих со-
ставляющих которой является духовность.

2. Духовность как созидательная и преоб-
разующая сила современной цивилизации способ-

ствует формированию, раскрытию гуманистических
ценностей и достижений, гуманистической роли
национальных культур, их неповторимых уникаль-
ных  черт, свойств и признаков (язык, фольклор,
философские воззрения, народные представления и
знания, художественные, декоративно-прикладные
изделия, традиции, обряды, этнопедагогика, нацио-
нальные игры и др.). На этих основополагающих
феноменах должны основываться стратегия, концеп-
ции, методы и средства гуманизации образования.

3. «Ядром» духовно-культурного аспекта
гуманизации образования (и не только) является
сам Человек. Вот почему, в целях гуманизации и
гуманитаризации образования необходима широ-
кая пропаганда творческой деятельности, опыта,
таланта, знатоков фольклора, старины, народной
мудрости, народной медицины, и т.д.; изучение и
освоение произведений выдающихся деятелей на-
уки, культуры и искусства, т.е. всего того ценного,
что есть в духовной культуре народа — духовных
ценностей, норм и идеалов, которые обеспечива-
ют культурную преемственность поколений. Такой
подход поможет поддержанию стабильности и ре-
зультативности культурной и образовательной де-
ятельности, реализации на практике вариативного
и дифференцированного образования. Разумеется,
с сохранением единой образовательной основы,
государственных стандартов.

4. Многие современные всемирные интег-
ративные процессы, такие, как интернационализа-
ция, глобализация, технизация, развитие сети Ин-
тернет и др. нередко сопровождаются распростра-
нением единых шаблонов и образцов западного об-
раза  жизни,  игнорированием ,  разрушением
подлинных гуманистических духовных основ, черт
и традиций образа жизни, культурной и образова-
тельной деятельности народов. Поэтому одной из
задач и является сохранение этих духовных основ
именно в образовании.

5. Духовно-культурный аспект гуманизации
образования — и в этом его одно из главных досто-
инств — ставит проблему модернизации образова-
ния, урегулированием отношений между центром и
провинциями одновременно с отношениями между
учреждениями образования и местной администра-
цией, т.к. ключевые понятия, само содержание рас-
сматриваемого аспекта, выступают связующим зве-
ном (фактором — детерминантом) всех заинтересо-
ванных в этом процессе лиц. Далее, данный аспект
обязательно должен учитываться при создании сис-
темы непрерывного образования, ориентированной
на использование новых автоматизированных тех-
нологий, индивидуальных средств обучения, посто-
янное повышение профессионального уровня и об-
щей культуры работников образования.

Выводы.
Важнейшая теоретико-методологическая

особенность и значимость темы заключается в том,
что рассмотренные проблемы могут быть разреше-
ны не по отдельности, а как одна концептуальная,
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синтетическая проблема — духовно-культурная.
Это, пожалуй, главный методологический принцип,
положенный в основу данной статьи и основной ее
вывод. Именно подобный ракурс видения исследо-
вания проблем гуманизации образования позволяет
заложить основание для последующего всеобъем-
лющего исследования многих актуальных проблем
образования, сместив акценты в сторону духовно-
культурной их трактовки.

Эти предположения, на наш взгляд, добав-
ляют весьма важный новый штрих к устоявшейся
традиции гуманизации образования. Теоретико-ме-
тодологический акцент здесь состоит в том, что ду-
ховно-культурный аспект гуманизации образования
может и должен выступать как существенный фак-
тор подъема социальной и культурной активности
обучающихся, тем самым способствовать эффектив-
ному внедрению в жизнь целей и задач модерниза-
ции образования.

Перспективы. Мы надеемся, что рассмот-
ренный нами аспект в скором времени проявится во
всем учебно-воспитательном потенциале, т.к. это
прямым образом касается перспектив развития гар-
моничной личности в условиях глобальной компь-
ютеризации, видеофикации, виртуалистики, появле-
ния новых педагогических парадигм ,  что,
безусловно, имеет исключительно важное значение
в обеспечении единства науки и образования.

Наше образование от «культа знания», от зна-
ниецентризма должно прийти к «культу человека»,
к человекоцентризму, где духовно-культурный ас-
пект гуманизации будет иметь определяющее зна-
чение. Это тем более важно отметить, что многие
нерешенные проблемы нашей сегодняшней жизни
уходят корнями в невнимание именно к духовно-
культурным аспектам развития общества, следова-
тельно, и к проблемам образования.
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Аннотация. Автор статьи рассматривает основные сти-
ли управленческой деятельности преподавателя по от-

ношению к ученикам. Раскрывает некоторые объектив-
ные и субъективные факторы при выборе индивидуаль-
ного стиля работы преподавателей.
Ключевые слова: стиль управления, преподаватель, уча-
щийся, рациональный стиль работы.
Анотація. Нестеренко Є.Ю. Стильові характеристики
управлінської діяльності викладачів. Автор статті роз-
глядає основні стилі управлінської діяльності виклада-
ча стосовно учнів. Розкриває деякі об’єктивні та суб-
’єктивні фактори при виборі індивідуального стилю
роботи викладачів.
Ключові слова: стиль управління, викладач, учень, ра-
ціональний стиль роботи.
Annotation. Nesterenro E. Stylish descriptions of
administrative activity of teachers. The author of the article
examines basic styles of administrative activity of teacher
in relation to students. Exposes some objective and
subjective factors at the choice of individual style of teacher
work.
Keywords: style of management, teacher, studying, rational
style of work.

Введение.
Известно, что качество занятий зависит от

личности преподавателя, его научного потенциала,
культуры, здоровья, эрудиции и конечно, от стиля
воздействия на учеников. Каждый преподаватель по
отношению к ученику является управленцем, выпол-
няя возложенные на него функции в присущем толь-
ко ему стиле.

В современном толковании стиль управле-
ния это определенная система предпочитаемых ру-
ководителями методов и приемов управленческой
деятельности. В сущности своей стиль управления
характеризуется тем, какими способами преподава-
тель побуждает учеников к творческому, инициатив-
ному выполнению предписанных заданий, как осу-
ществляется контроль результатов деятельности
отдельных учеников.

Выбор стиля управления актуален в педа-
гогической практике, поскольку он представляет
собой явление социальное. В нем отражаются ми-
ровоззрение и убеждение, что предопределяет ко-
нечные результаты функционирования группы.
Стиль работы преподавателя не только находится
под пристальным анализом учащихся, но в той или
другой степени воспринимается ими как свой соб-
ственный.

Работа выполнена по плану НИР Европей-
ского университета в Донецке.

Формулирование целей работы.
Цель исследований состоит в том, что бы

изучить основные разновидности стилей управлен-
ческой деятельности преподавателей, как управлен-
цев по отношению к ученикам.

Результаты исследований.
Все многообразие проявления особеннос-

тей управленческой работы находит проявление в
его разновидностях, которые группируют по различ-
ным признакам. Это связано с многообразием про-
явлений во взаимоотношениях между подчиненны-
ми и руководителем.  В нашем  случае между
преподавателем и учащимися. К. Левин эксперимен-
тально вывел и описал три основные стиля управ-
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ленческой деятельности руководителя: авторитар-
ный, демократический и либеральный. В данной
работе представим стили управленческой деятель-
ности преподавателя.

Авторитарный стиль характеризуется де-
ловыми, краткими распоряжениями; запретами без
снисхождений, часто сопровождаемыми угрозами;
четкой речью и неприветливым тоном. Похвала и
порицание учащихся при этом крайне субъективны,
эмоции коллег в расчет не принимаются. Дела в кол-
лективе учащихся планируются заранее, во всем их
объеме, определяются лишь непосредственные цели
для каждого ученика. Голос преподавателя является
решающим, его позиция — вне группы.

Демократический стиль предусматривает
инструкции в форме предложений, не сухую речь, а
товарищеский тон, похвалу и порицание — с уче-
том мнения учащихся. Мероприятия планируются
не заранее, а непосредственно в коллективе учащих-
ся. Распоряжения и запреты выносятся на основе
дискуссий. За реализацию принятых предложений
ответственны все. Позиция преподавателя — внут-
ри группы.

Либеральный стиль характеризуется стан-
дартно-формализованным тоном, отсутствием похва-
лы и порицаний, а также сотрудничества как таково-
го. Дела в коллективе идут сами собой, преподаватель
указаний не дает. Работа распределяется самими уча-
щимися или неформальным лидером. Позиция пре-
подавателя — в стороне от группы.

Кроме этих основных стилей руководства и
лидерства различают и другие. Например, в рабо-
тах Л. И. Уманского названы такие типы лидеров:
лидер-организатор, лидер-инициатор, лидер-эру-
дит, лидер-генератор, лидер-умелец, лидер эмоци-
онального притяжения.

Известные специалисты А. Я. Гомельский и
Н. П. Старостина выделяли концепцию смешанного
стиля управления. Такому стилю присуще рациональ-
ное сочетание нескольких стилей управления.

Существует концепции ситуативного руко-
водства, согласно которой каждый тип лидерского
поведения эффективен в одних ситуациях и неэф-
фективен в других. Автократическое и демократи-
ческое руководство различны, но не обязательно
взаимно исключающие типы лидерства. Преподава-
тель это человек, способный играть несколько ро-
лей в зависимости от конкретной ситуации и разли-
чий в характерах учащихся. Такой преподаватель
действует в зависимости от требований ситуации.

Стиль руководства и поведение преподава-
теля при выполнении своих функций в различных
ситуациях зависят как от объективных условий, так
и от своеобразия жизненного и профессионально-
го опыта.

Как правило, принятое направление рабо-
ты отличается частым повторением тех или иных
приемов и средств воздействия на учащихся. Одна-
ко эта устойчивость приемов и средств весьма от-
носительна, так как управленческой работе присущ

и динамизм. Динамизм стиля свидетельствует о вы-
сокой адаптации преподавателя к постоянно изме-
няющимся условиям и может считаться одним из
важнейших показателей эффективности его работы.
Работа преподавателя с одной стороны предопреде-
ляется объективно складывающимися обстоятель-
ствами и условиями, а с другой стороны, стиль уп-
равления определяется личными качествами
преподавателя, совокупностью субъективно психо-
логических его характеристик, с учетом которых
формируется тот или другой метод управления.

Вместе с тем, приемы, методы, средства,
применяемые в процессе управленческой работы, в
той или иной мере субъективны. Это объясняется
тем, что преподаватель из большого арсенала име-
ющихся способов рационального воздействия на
учащихся выбирает, по его мнению, оптимальные
для решения конкретной задачи. Стиль индивидуа-
лен еще и потому, что в нем воедино соединяются
личные качества преподавателя и особенности уче-
нического коллектива. И здесь главными являются
уровень интеллекта и общей культуры преподавате-
ля, его профессиональной и деловой подготовки,
склад характера, темперамент и поведение, особен-
ности проявления нравственных ценностей, умение
внимательно и доброжелательно относиться к зап-
росам и жалобам учащихся, способность положи-
тельно относиться к критике, готовность к борьбе с
проявлениями приспособленчества, угодничества,
нетерпимости к суетливости. Так или иначе, поло-
жительные качества преподавателя в роли руково-
дителя положительно влияют на уровень удовлет-
воренности работой, мотивацию поведения
учащихся, характер межличностных отношений в
коллективе. Каждому преподавателю приходится
выбирать свой стиль работы, который бы удовлет-
ворял, если не всех, то большинство.

Характер управления создает определенную
атмосферу, формирует свой этикет, схему взаимо-
отношений и взаимопонимания и даже тип поведе-
ния отдельных личностей. Одни преподаватели
предпочитают метод убеждения, другие — принуж-
дения. Некоторые устанавливают и придерживают-
ся жесткого режима, держат учащихся на опреде-
ленной «дистанции», советуются в критических
ситуациях. Встречаются и сторонники «открытых
дверей», контактирующие по любому пустячному
делу с учениками.

Как первый, так и второй вариант взаимо-
отношений имеет ряд существенных недостатков.
В первом случае теряется интерес к учебе из-за от-
сутствия интереса к мнению учеников, а во втором
— от чрезмерной опеки.

Рациональный стиль работы, на наш взгляд,
находится между двумя названными. Он складыва-
ется подсознательно и не сразу. Требуется время и
обобщение успехов и промахов, пока не сформиру-
ется; определенная совокупность приемов, проце-
дур, способов, соответствующих определенным ус-
ловиям работы. Условия деятельности, специфика
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работы диктуют соответствующие требования к пре-
подавателям.

Однако специфические отличия работы об-
разовательных организаций существуют в границах,
характерных для развивающихся социальных сис-
тем. Поэтому ориентиром в работе любого препо-
давателя является стиль творческий, чуждый субъек-
тивизму, проникнутый научным подходом ко всем
общественным процессам. Для такого стиля харак-
терно глубокое понимание объективно происходя-
щих процессов, стремление к развитию, высокая
требовательность, прямота, честность во всем, не-
терпимость к проявлениям кичливости, зазнайства,
бюрократизма, непосредственная живая работа с
людьми и для людей, научная организация труда,
настойчивость и последовательность в преодолении
трудностей, высокая культура управления и обще-
ния с учениками.

Выводы.
Анализируя изученные материалы можно

сделать следующие выводы:
1. Основные разновидности стилей управленчес-

кой деятельности преподавателей, как управ-
ленцев по отношению к ученикам: демократи-
ческий, либеральный и авторитарный, которые
в чистом виде встречаются крайне редко. Как
правило, объединяются разные стили, однако
преобладают все-таки признаки какого-то од-
ного.

2. Среди рассмотренных стилей управления нет
универсального, пригодного на все случаи жиз-
ни, нет худшего или лучшего. Все стили имеют
определенные преимущества и порождают оп-
ределенные проблемы. Выбор стиля управле-
ния зависит вот множества взаимодействующих
объективных и субъективных факторов.

3. Эффективность управления зависит в первую
очередь от гибкости использования положи-
тельных сторон того или другого стиля и уме-
ние нейтрализовать его слабые стороны.
Дальнейшее исследование предполагается

провести в направлении изучения стилевых харак-
теристик управленческой деятельности руководите-
лей учебных заведений.
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ НА ШЛЯХУ ВІДРОДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ
Ткаченко В.Т., Харченко О.В.

Педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань

Анотація. Цікавість до проблеми відродження націо-
нальних традицій у вихованні молоді з збереженням
національної самобутності існувала протягом тривало-
го часу і не зменшується у наш час. Про це свідчать
велика кількість досліджень і публікацій, але цього не
можна сказати про сталу увагу державних інститутів
до проблеми зміцнення здоров’я молоді в ланках систе-
ми освіти та охорони здоров’я.
Ключові слова: фізичне виховання, школярі, відроджен-
ня, національні традиції.
Аннотация. Ткаченко В.Т., Харченко О.В. Физическое
воспитание младших школьников на пути возрождения
национальных традиций. Интерес к проблеме возрож-
дения национальных традиций в процессе воспитания
молодежи с сохранением национальной самобытности
существовало в течение длительного времени и не
уменьшается в наше время, о чем свидетельствуют боль-
шое количество исследований и публикаций. Однако,
со стороны государственных институтов наблюдается
недостаточное внимание к проблеме укрепления здо-
ровья молодежи в звеньях системы образования и здра-
воохранения.
Ключевые слова: физическое воспитание, школьники,
возрождение, национальные традиции.
Annotation. Tkachenko V.T., Harchenko O.V. Physical
education of junior schoolboys on the way of revival of
national traditions. Interest to the problem of revival of
national traditions in the process of education of young
people with saving of national originality existed during
great while and does not diminish in our time to what testify
a plenty of researches and publications. However, from the
side of state institutes there is insufficient attention to the
problem of strengthening of health of young people in the
links of the system of education and health protection.
Keywords: physical education, schoolboys, revival, national
traditions.

Вступ.
Сучасні соціально-економічні трансфор-

мації у державі викликали суттєві зміни у підходах
до виховання – у визначенні його мети, змісту, ме-
тодів, форм організації навчання.

Це пов’язано з тим, що у сьогоднішньому
середовищі людина не може бути ізольованою і
інтеграція нашої держави у міжнародні організації,
здійснення міжнародних культурологічних програм,
сприяють виникненню нових завдань, які пов’язані
з ліквідацією суперечностей між установленими
традиційними формами виховання і формування
сучасної особистості на засадах відродження націо-
нальної педагогіки.

Система загальних вимог, що панувала ще
не так давно відносно фізичного вдосконалення та
фізичного розвитку населення, спрямовувала
діяльність спортивних педагогів лише на підготов-
ку учнів до виконання нормативів на рівні вимог
новітніх тестів з фізичної підготовленості населен-
ня України, що гальмує перспективу розвитку масо-
вих видів спорту в Україні на засадах олімпійського
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руху. Спортивна ментальність українців ні у кого в
світі не викликає сумнівів і заперечувати корисність
олімпійських видів спорту у розвитку масових видів
спорту серед молоді, то б була облуда проти істини.

Від державної установки на новітні тести з
фізичної підготовленості, національна система  тіло-
гартування молоді тільки потерпає, залишаючи на-
ціональні традиції на узбіччі і використовують їх
лише, як атрибутику з обмеженою сферою практич-
ного запиту як то: самодіяльний гурток, шкільне або
районного масштабу свято, будинок культури, зас-
тавки при урочистостях і т.ін.

Серед різноманітних шляхів визначення
практичних підходів до розв’язування актуальних
питань фізичного виховання поза увагою науковців
та практиків залишається питання природо узгод-
женості на засадах збереження народних традицій.
У нових умовах творення національної системи ви-
ховання підростаючого покоління із збереження на-
ціональної самобутності і громадянськості, на пе-
редній план виходять добровільні об’єднання дітей,
які діють у позаурочний час. Напрямки діяльності
дитячих об’єднань, як на наш погляд, мають бути
спрямовані на узгодження з природою і собою, про
що свідчать феномени П.Т. Іванова, Г.П. Малахова,
Ю.А. Омельченко.

Пошук гармонії з природою через конкретні
механізми втілення в життя повинні здійснюватись,
починаючи з молодшого шкільного вiку. Вік дити-
ни 6-10 років є найсуттєвішим у становленні світог-
лядних принципів кожної людини, засвоєнню жит-
тєво необхідних знань, умінь, навичок, розвитку
фізичних якостей, прилучення дитини до цінностей,
що мають універсальне значення i позитивне спря-
мування. Зрештою, як визначає свою думку І. Крав-
ченко ,,...державна незалежність дає змогу запусти-
ти дiйовi, властиві національній традиції, вивiренi
тисячолітнім досвідом механізм гармонійної взає-
модії з навколишнім середовищем на рiвнi держа-
ви, суспільства, громади, окремої особистості, i ...
усвідомлення, що традиційні системи психофізич-
ного вдосконалення є апробований, бездоганний
інструмент гармонізації людини i природи, методи-
ки пристосування до тепла, холоду, подолання хво-
роб, ритмів сонцевороту, всесвіту, спосіб радісного
злиття з довкіллям. Можливість відчути його жит-
тєдайну силу i виповнитися тією силою. Це – особ-
ливий спосіб глибинного психофізичного спілкуван-
ня із  природою,  подібний до молитовного
спілкування з Богом.”

У перспективах розвитку школи І ступеня
все більше уваги науковцями і практиками при-
діляється національному вихованню з метою пізнан-
ня його історії, культури, духовності в сучасних умо-
вах (Кузь В.Г., Стельмахович М.Г., Руденко Ю.Д.,
Корнієнко С.М., Колдюк Я.П., Дубогай А.Д., Мов-
чан Л.М., Котов Т.П. [5] та ін.).

Для змістовної навчальної та позакласної
роботи оновлення змісту початкового навчання є
поєднання предметів і основ наук з інтегрованим

курсом. З минувшини українська культура, зафіксо-
вана і збережена літературою, коригує усна тради-
ція народу, закріплена і звеличена життєвою прак-
тикою. Досконалий аналіз ігор,  свят, методів
народної медицини, пісень, казок, переказів дає
підстави з’ясування генези рухової культури нації,
її історичного розвитку.

Більше як за 800 річне існування (Бабишин
С.Д.)  початкові школи за своїм соціальним призна-
ченням, структурою і назвою були різні: монас-
тирські, січові, братські, протестантські, земські,
школи мандрівних учителів-дяків, парафіяльні, цер-
ковнопарафіяльні. Усі ці школи мали спільне завдан-
ня – навчання дітей грамоти. На жаль, форми  до-
сягнення гармонії між духовним і тілесним у історії
української фізичної культури і спорту не існує, а
аматори тіло виховання орієнтувались на європейсь-
кий спорт з приземленням його методик на украї-
нський ґрунт (І. Боберський, К. Трельовський). На
сьогодні визначені основні концептуальні положен-
ня національного виховання завдяки науковим до-
робкам Дзюби І.М., Дончика В.Г., Алексюка А.М.,
Стельмаховича М.Г., Тхоржевського Д.О., Хрипко
В.В., Білоуса Д.Г., Мацько Л.І., Євтуха М., Шут М.І.
та ін. (Освіта № 41 (219) 07.VІІІ.1996.).

Ряд авторів осмислюють зміст виховання
дитини у злагоді з довкіллям, виводять суттєві його
залежності, розробляють рекомендації (Ю. Гапон),
де одним з основних завдань національного вихо-
вання виступає необхідність „розвивати природні
задатки, здібності і нахили дітей, підлітків та юнаків,
створювати умови для довговічності людини, загар-
товувати тіло і дух, зміцнювати здоров’я нації.”

Розроблена концепція неперервної валеоло-
гічної освіти в Україні (Бойченко Т., Ваздюк Н.,
Мовчанюк В., Усатенко Т., Царенко А., Шабатура
М. („Освіта” № 12, 1994 р.; № 2, 1995 р.)). Черкась-
ка обласна федерація футболу у цьому році відзна-
чила сторіччя з дня, коли на терені нашого краю
розпочалося масове захоплення цією грою.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР педагогічного університету імені Павла Ти-
чини.

Формулювання цілей роботи.
Об’єктом дослідження є фізичне вихован-

ня учнівської молоді у сучасних соціально-економі-
чних умовах.

Предметом дослідження є вивчення прак-
тичних підходів стимулювання ініціативи до фізич-
ного самовдосконалення молодших школярів.

Мета дослідження: пошук конкретних ме-
ханізмів збереження народних традицій у фізично-
му вихованні молоді.

Результаті дослідження.
Футбол у нашій країні, став справді масо-

вим видом спорту, заполонив серця і помисли не
тільки юних, а й літніх людей.

Ще на початку минулого століття наш зем-
ляк – уманчанина, видатний український письмен-
ник Юрій Смолич, сам один з перших гравців у фут-
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бол в країні, писав у своїх спогадах:
 - Товаришу! Чи граєте ви у футбол? В футбол треба
грати неодмінно. Це – прекрасний спорт, він вихо-
вує завзяття до боротьби, відважність, кмітливість,
наполегливість. Він гартує і дух, і тіло. Він виховує
весь організм – від пружності ніг – до швидкості
ока. Він гартує людину на все її життя. Прекрасний,
незабутній футбол!

Ці чудові слова видатного письменника яс-
краво характеризують футбол як загальнонародну
гру мужніх людей і є наймасовішим видом спорту в
країні.

В роки Незалежності футбол в області та
його організації в регіонах стали найвпливовішими,
успішно проводять заходи, охоплюючи ними контин-
гент – від юних до літніх ветеранів, піклуючись про
спортивну базу та інформаційний простір. Увага
приділяється не тільки юнакам у футболі, але й дівча-
там нашої держави.

Саме тому Міністерство освіти і науки Ук-
раїни з метою підвищення стану фізичної підготов-
леності та зміцнення здоров’я школярів, підвищен-
ня рівня фізичної  культури учнів  і розвитку
шкільного футболу уклало Угоду з Федерацією фут-
болу України про співпрацю (1).

Це привело до введення у загальноосвітніх
навчальних закладах з предмету „Основи здоров’я і
фізична культура”, проведення уроків фізичної куль-
тури з елементами футболу в 1 – 11 класах як для
хлопчиків так і для дівчаток 3-ім урокам у недільно-
му розкладі. Підняття авторитету футболу це загаль-
нонаціональна справа, і заходи Федерації футболу
України  і МОН України по піднесення статусу уро-
ку фізичної культури безсумнівно є своєчасними, а
вихід у світ наказу № 272 МОН України „Про Все-
український огляд-конкурс на кращий стан фізич-
ного виховання у навчальних закладах України”,
сприятиме покращенню фізкультурно –оздоровчої
роботи у всіх формах позакласної, позашкільної, по
місцю проживання учнівської молоді, клубу фізич-
ної підготовки.

У зв’язку з вищевикладеним особливого
значення набувають розробки та застосування емп-
іричних методик національного тіловиховання, у
яких домінує гармонія з природою і показники якої
– духовне й фізичне здоров’я, сила, краса, добро-
бут, людська прихильність. Застосування цих мето-
дик вчителями-практикантами надає можливість
заохочувати дітей до занять фізичною культурою,
здійснювати відродження національної системи ви-
ховання людини.

Висновки:
На шляху відродження кращих національ-

них традицій у фізичному вихованні молоді необхі-
дно висловити наступні пропозиції:
1. Державним інститутам необхідно більше ува-

ги приділяти матеріально-технічному забезпе-
ченню умов для занять молоді футболом, опе-
ративно здійснювати добрі задуми Федерації
футболу України на практиці.

2. Розширити мережу різноманітних форм позак-
ласної роботи. Утворити у регіонах країни цен-
три олімпійської підготовки талановитих фут-
болістів.

3. Пропонуємо зробити спортивний інвентар до-
ступним для масового споживача.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем фізич-
ного виховання молодших школярів на шляху
відродження національних традицій.
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НАСКРІЗНОЇ ПРОГРАМИ СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В ВИЩОМУ
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Горлівська філія вищого навчального закладу

„Відкритий міжнародний університет розвитку
людини „Україна”

Анотація.  В статті розглядаються організаційно-мето-
дичні питання учбової науково-дослідницької роботи
студентів і загального рівня теоретичної підготовки
фахівців фізичного виховання і фізичної реабілітації.
Показано, що якісне дослідження, виконання і представ-
лення курсових та дипломних наукових робіт в період
навчання забезпечує стимулювання студентів до науко-
вої роботи та творчого підходу до майбутньої фахової
діяльності.
Ключові слова: курсова, дипломна наукова робота, са-
мостійна діяльність студента, наскрізна наукова програ-
ма, методичне забезпечення, фізичне виховання, фізич-
на реабілітація.
Аннотация. Томашевский Н.И., Митюков В.А., Кирил-
лов А.Н. Курсовая и дипломная работа как средство
приобщения к самостоятельной деятельности, активи-
зации и реализации сквозной программы студенческо-
го научного общества в высшем учебном заведении. В
статье рассматриваются организационно-методические
вопросы учебной научно-исследовательской работы
студентов и общего уровня теоретической подготовки
специалистов физического воспитания и физической ре-
абилитации. Показано, что качественное исследование,
выполнение, представление курсовых и дипломных на-
учных работ в период обучения обеспечивает стимули-
рование студентов к научной работе и творческому под-
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ходу к будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: курсовая, дипломная научная работа,
самостоятельная деятельность студента, сквозная науч-
ная программа, методическое обеспечение, физическое
воспитание, физическая реабилитация.
Annotation. Tomashevsky M. I., Mitiukov V. O., Kirillov
O. M. A project and a dissertation as a way of encouraging
self-studying activity, enhancement and realization of a 5-
year program of a students’ scientific society in a higher
educational establishment. The article deals with
organizational and methodic issues of scientific and research
work of students and overall level of theoretical training
and after treatment. It is shown that a decent research,
writing and presentation of projects and dissertation
guarantees the students“ research work stimulation and
creative approach to a future professional activity.
Key words: project, dissertation, self-studying activity, a
5-year program y of research work, teaching materials,
physical training, physical after treatment.

Вступ.
Сучасний навчальний процес у вищому на-

вчальному закладі ставить перед викладачами та
студентами нові завдання на шляху вступу України
до Європейської спільноти. З цим пов’язані нові
освітянські пошуки та зміни в методиці, морально-
професійному і духовному становленні студентсь-
кої молоді майбутніх фахівців у сучасних умовах.
Основним мотивом в цьому стає процес переходу
до значно активних методів навчання за кредитно-
модульно-рейтинговою системою.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Горлівської філії ВНЗ Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна».

Формулювання цілей роботи.
Згідно з планом підготовки фахівця з вищою

освітою за напрямом 0102 «Фізичне виховання і
спорт», навчальної і робочої програм передбачаєть-
ся, як перший етап, виконання студентами молод-
ших курсів наукових курсових робіт дисциплін: «Те-
орія та методика фізичного виховання», «Методи
фізичної реабілітації», «Фізична реабілітація при
хірургічних захворюваннях та враженнях опорно-
рухового апарату».

Метою роботи є викладання методичних
основ організації та методики залучення студентсь-
кої молоді до наукової роботи в межах навчального
плану на кафедрі фізичної реабілітації Горлівської
філії ВНЗ Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна». Останні формувалися
під впливом незадоволення станом роботи науково-
го студентського товариства, зниження мотивації
студентів до малої науки. Але загально відомо, що
студенти які займаються дослідницькою роботою
«на голову вищі» від своїх колег в знаннях навіть
тоді, коли займаються якоюсь вузькою темою, бо
міняється їх кругозір, самооцінки, обов’язковість
щодо трудової дисципліни та ін. За роки викладаць-
кої діяльності автори були свідками декількох загаль-
нодержавних впроваджень про залучення студентів
до «науки», але користі було від цього мало, бо «на-
ука» була відокремлена від виконання навчальних
планів та програм.

Результати дослідження.
Метою виконання курсових та дипломних

наукових робіт студентами має стати визначення
вміння самостійного формування теоретичної дум-
ки і створення практичних навичок на основі про-
грами навчання в вищому навчальному закладі, та
реалізації запланованої наскрізної програми науко-
вої роботи на весь період навчання. Крім того, при-
значаються етапні керівники наукових робіт на I -
IV курсах, які підконтрольні загальному керівникові.
Згідно з вимогами директивних документів на IV та
V курсах впроваджено публічну апробацію захисту
кваліфікаційних робіт бакалавра та дипломних -
спеціаліста з залученням всіх студентів та викла-
дачів. Цей захист проводиться як наукова студентсь-
ка конференція кафедри за участю студентського
наукового товариства та наукового відділу філії. Ро-
боти оцінюються, надаються рекомендації щодо
подальших досліджень за темою, а також відбира-
ються роботи студентів для участі в конференціях
за межами філії. Відпрацьовуючи всі вузлові питан-
ня даної проблеми, втілення «програми» проводимо
поетапно. Слід сказати, що маємо позитивні зрушен-
ня. Якщо щороку в науково-практичних конференці-
ях різних рівнів приймало 3-5 студентів, то в цьому
році кількість виступів збільшилась до 34. За межа-
ми ВНЗ в конференціях прийняли участь 17 студентів.
Визначні місця (II-III) зайняли 7 студентів.

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена
, високоосвічена, соціально активна та національно
свідома людина, яка наділена глибокою громадсь-
кою відповідальністю, високими духовними якостя-
ми і патріотичними почуттями, носієм найкращих
надбань національної та світової культури.

Так майбутній бакалавр та фахівець реабі-
літолог повинен при самостійним виконанні науко-
во-дослідницької курсової та дипломної роботи про-
явити загальну ерудицію,  високий рівень
компетентності фахової підготовки, знань прийомів
учнівської рефлексії і методів фізичної реабілітації,
фізичного виховання та нахили з науково-дослід-
ницької роботи. Курсова та дипломна робота повинні
бути синтезом опрацювання сучасної спеціальної
літератури та практичної діяльності студента за фа-
хом та темою. Вона не повинна бути розширеним
рефератом якоїсь монографії чи дисертації з методів
фізичної реабілітації чи теорії та методики фізич-
ного виховання, а темою, яка матиме продовження
наукової роботи студентів на 4-5 курсах, як теми
більш високого рівня і розуміння її на старших кур-
сах, вже як випускної наукової дипломної роботи
фахівця реабілітолога. В роботі повинні бути еле-
менти дослідження, одержання та аналіз власних
результатів дослідження.

Тому студенти вже на молодших курсах у
процесі виконання курсової наукової роботи повинні
звертати увагу на подальше вдосконалення і розви-
ток вмінь та навичок досліджень. Студент вчиться:
- самостійно формувати проблему дослідження,

гіпотезу;
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- визначати мету, завдання, предмет та об’єкт
дослідження;

- здійснювати пошук та вибір необхідної сучас-
ної інформації спеціально до теми курсової та
дипломної наукової роботи;

- вміти аналізувати практичну,  загальну
діяльність школи,  лікувальних закладів ,
відділень, окремих фахівців;

- логічно і аргументовано висловлювати свої дум-
ки, пропозиції, формулювати наукові висновки;

- оформлювати та формувати науково-довідковий
і дослідний матеріали;

- вміти публічно захищати свою наукову роботу
на студентських наукових конференціях, вміти
робити наукові повідомлення, вміти захищати
свою точку зору, відповідати на запитання опо-
нентів, виступати з доповідями на студентських
науково-практичних конференціях інших на-
вчальних закладів.
Ми розуміємо, метою методичних вказівок

для студентів 3 курсу має стати допомога викладача
у виконанні та оформленні курсових наукових робіт,
як пріоритетного залучення до виконання студентсь-
кої наскрізної програми вищого навчального закла-
ду. Але треба розуміти і підкреслити, що тільки по-
стійна, копітка, самостійна робота самого студента,
яка дасть суспільству фахівця, підготовленого до
праці не тільки сьогоднішнього, але й майбутнього
часу. Студент повинен добре знати, що його освіта
можлива, її потрібно здобувати самостійною пра-
цею, її вже не можна перекласти ні на які чужі плечі.

Які ж повинні бути вимоги до виконання
курсової та особливо дипломної наукової роботи?
На наш погляд, перш ніж почати виконувати робо-
ту, вибравши з допомогою викладача та планом на-
скрізної програми її тему, студенту слід вивчити ви-
моги до неї ,  що допоможе при її  виконанні
забезпечити високу наукову якість.

По перше, треба розкрити актуальність
теми. Курсова чи дипломна робота може претенду-
вати на якійсь ступінь актуальності тільки тоді, коли
вона відповідатиме сучасним потребам практичної
медицини та розвитку фізичної культури і фізичної
реабілітації, як науки й практики, що розкривають-
ся в неї.

Вона повинна мати достатній теоретичний
рівень. Ця вимога означає, що студент повинен роз-
крити добрану тему курсової чи дипломної роботи
на сучасному рівні розвитку медичних методів
фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту,
використовуючи такі підходи і наукові знання, що
пояснюють різні явища, події в практичної діяль-
ності майбутнього бакалавра та фахівця реабіліто-
лога в умовах спеціалізованих реабілітаційних зак-
ладів (центрів).

Студент повинен розкрити основні поняття
і терміни, що стосуються проблеми роботи , вклю-
чити в зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і ре-
альні практичні приклади з лікування та фізичної
реабілітації хворих чи спортсменів.

В роботі обов’язково повинні бути елемен-
ти методик дослідження, її дослідницький характер:
вивчення достатньої кількості джерел сучасної літе-
ратури вітчизняних та закордонних авторів; одер-
жання та аналіз власних результатів дослідження
хворих; систематизація та аналіз різних думок і
підходів при виконанні курсових чи дипломних на-
укових робіт тощо.

Висновки, рекомендації. Безумовно по-
трібна грамотність оформлення. Це важна умова
подання курсової й особливо дипломної роботи, що
підвищує її якість при доповіді на конференції, чи
захисті.

Студенту треба добре розуміти, що курсова
й особливо дипломна робота є показником рівня його
компетентності і самостійного вивчення інтегрова-
них дисциплін «Теорія і методика фізичного вихо-
вання» і «Методи фізичної реабілітації» під час опа-
нування спеціальності бакалавр та  фахівець
реабілітолог.

Тематика курсових і дипломних робіт виз-
начається змістом навчання за фахом. Вона розроб-
ляється випускною кафедрою та затверджується
методичною радою університету. Теми курсових
робіт мають становити інтерес для студента, бути
пов’язаною з його буденною діяльністю і сприяти
максимальному використанню здобутих знань і
практичного досвіду.

Формування мети та основних завдань робіт
залежить від того, наскільки зрозуміло й точно вони
сформульовані, настільки вдалими будуть її основні
завдання, план, зміст, організація виконання, стиль
викладу. Мета курсової роботи повинна бути тісно
пов’язана з назвами основних її розділів, глав.

На початку підготовки до роботи студент
ретельно знайомиться зі змістом наукових публі-
кацій за добраною темою і самостійно складає роз-
горнутий план з зазначенням основних розділів та
підрозділів, який потрібно узгодити з науковим ке-
рівником. Науковий керівник (викладач) відповід-
но до його зауважень уточнює, доповнює і, в разі
потреби, студент, ознайомившись з ними, доопра-
цьовує їх.

Подання курсової та дипломної роботи по-
винна бути в указаний термін науковому керівнику
для рецензування та підготовки відгуку  не пізніше
як за два місяця до захисту її.

В рецензії (відгуку) науковий керівник дає
стислу характеристику, оцінює теоретичний рівень,
глибину досліджень, доцільність і обґрунтованість
пропонованих виводів і рекомендацій, переваги та
недоліки, якість та відповідність оформлення мето-
дичним вказівкам, підтверджених відповідною ма-
тематично-статистичною обробкою результатів дос-
лідження.

Наш досвід рецензування показує, що в кур-
сових та дипломних роботах студентів частіше зус-
трічаються такі недоліки:
- відхід від основної теми дослідження;
- безсистемний виклад матеріалу, повторення
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одних і тих же положень;
- логічні та нелогічні помилки; невміння визна-

чати головне;
- невдале поєднання теорії з фактичним матеріа-

лом;
- переписування матеріалу з відомих друкованих

видань;
- недотримання методичних вказівок щодо офор-

млення структури роботи, титульного аркуша,
посилань, бібліографії, додатків та ін.
В разі негативної оцінки студентської кур-

сової, дипломної наукової роботи разом з відгуком
наукового керівника робота повертається на дооп-
рацювання студенту, після чого подається знову ке-
рівникові для повторної рецензії та відгуку не
пізніше, як за місяць до строку її захисту.

Висновки.
В Горлівський філії вищого навчального

закладу міжнародного університету розвитку люди-
ни «Україна» сьогодні впроваджуються різні мето-
ди формування духовно-моральних цінностей та
професійного ставлення студентської молоді. В пер-
шу чергу це індивідуальна, самостійна рефлексив-
на діяльність студента – підготовка і активна участь,
використовуючи особистісні види рефлексії (само-
аналіз, самоконтроль, самооцінка тощо) в лекційних,
семінарських, лабораторних, контрольних роботах.

Однак найбільш ефективною учбовою
діяльністю студентів є самостійне виконання пла-
нової курсової, дипломної роботи та повідомлення
(виступ) на підсумкової науково-практичної конфе-
ренції з висновками та рекомендаціями. Обсяг кур-
сової студентської дослідницької роботи 45 сторінок,
дипломної роботи значно більше. Роботу радимо
друкувати за допомогою комп’ютера.

Під час проведення студентських наукових
конференцій та перед іспитами насамперед перед-
бачається робота таких наукових секцій відповідно
організаційно-методичних аспектів підготовки
фахівців з фізичної реабілітації та фізичного вихо-
вання, на яких студенти перед іспитами захищають
свої курсові та дипломні наукові роботи у присут-
ності керівників наукових гуртків, викладачів, заві-
дувачів кафедр, студентів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем активі-
зації та реалізації програм студентського наукового
товариства у вищих навчальних закладах.

Література
1. Ашмарин Б. А. Теория и методика педагогических иссле-

дований в физическом воспитании. М.: Физкультура и
спорт, 1978.-223 с.

2. Деминская Л. А. Курсовые и дипломные работы. Методи-
ческие рекомендации. Донецк: ДГИЗФВиС, 2005.-51с.

3. Діденко Н. Г. Проблеми морально-професійної підготов-
ки майбутніх управлінців в умовах формування загальноє-
вропейського простору вищої освіти. Проблеми освіти.
Науково-методичний збірник. Київ-Вінниця,2005. - С. 60-
69.

4. Дикань С. А., Куц В.А. Самостійна робота студента в умо-
вах кредитно-модульної системи навчання. Матеріали на-
уково-практичної конференції «Інноваційні технології у
наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого зак-

ладу освіти».  - Полтава, 2006. – С. 120-126.
5. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельно-

сти в физической культуре и спорте. Учебное пособие.  -
М.: Академия, 2002. - 264с.

6. Томашевський М.І., Мухін В.М., Сімарова А.В. Методич-
не забезпечення підготовки курсових робіт. - Горлівка,
2005. - 47 с.

Надійшла до редакції 05.08.2006р.

ЦЕННОСТНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ И
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Шелухин Ю.Н.
Донецкий университет экономики и права

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы
современного человекознания, произведен сравнитель-
ный анализ понимания человека в западной и отече-
ственной культурах. Актуализировано существенное
различие трактовок основных ценностей, императивов,
детерминирующих развитие Западной и Восточносла-
вянской цивилизаций. Сделаны соответствующие вы-
воды и оценки.
Ключевые слова: культура, цивилизация, естественное
право, справедливость, природа человека, сущность
человека.
Анотація. Шелухін Ю.М. Цінністні імперативи та на-
ціональна самосвідомість. Розглядуються актуальні
проблеми сучасного розуміння людини, зроблено по-
рівняльний аналіз розуміння особистості в Західній та
вітчизняній  культурах. Актуалізовано  суттєві
відмінності трактувань основних цінностей, імпера-
тивів, що детермінують розвиток Західної та Східнос-
лов’янської цивілізацій. Зроблені відповідні висновки
і оцінки.
Ключові слова: культура, цивілізація, природне право,
справедливість, природа людини, сутність людини.
Annotation. Sheluhin Yu.N. Valued imperatives and national
consciousness. Urgent problems of modern knowledge of a
man are considered, a comparative analysis of a man
conception in the west and home cultures is made. On
essential difference of interpretations of the main values,
imperatives determining the development of Western and
Eastslavonic civilizations were actualized. Corresponding
conclusions and estimates were made.
Keywords: culture, civilization, absolute law, justice, nature
of man, essence of man.

Введение.
Человек – загадка и возможно разгадка ис-

тории, общества, культуры. Человек, его жизнь,
смерть, бессмертие, его природа и сущность, суве-
ренность духа – лейтмотив всего человекознания.
Что такое человек? Можно ли считать его уникаль-
ным созданием? Что разумеется под его сознанием
и самосознанием, всепониманием? В чем смысл и
ценность бытия человеческого, драма его существо-
вания и умопостижения. В добре, во зле, или в том
и другом обретает человек свою самоценность или,
напротив, теряет ее. Изменяем ли человек или не
изменен? Человеческий мозг не изменился практи-
чески за прошедшие тысячи лет, но мысли и пред-
ставления о мире и себе самом не остались прежни-
ми. Почему человек существует, действует, создает
и разрушает так, а не иначе, что на это влияет, его
природа, изначально порочная и агрессивная, или,
напротив, человек – добр, а зло в нем преходящее, и
оно от мира сего?
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Разные культуры дают различные ответы на
эти вопросы. Если говорить о западной культуре,
традиционно опиравшейся на индивидуализм, по-
зитивизм и прагматизм, то выработанные ею моде-
ли «экономического человека», «рационального» и
«общечеловека», исторически сменявшиеся, а ныне
называемые всему миру в качестве эталона, нужда-
ются в переосмыслении, но сквозь призму отече-
ственной культуры. Анализу человека в свете раз-
ных культур в последние годы посвятили свои
исследования В.А. Бачинин [1], О.И. Бернарский [3],
А.В. Дабагян [4], В.А. Евгшеньев [5], Дж. Стур [13],
С.Г. Ильинская [6], И.С. Семененко [11], А.С. Ма-
карычев [7], Ф.К. Магулов [8], А.Б. Наурзбаева [9]
и другие. Несмотря на активные исследования про-
блемы, некоторые части ее еще не выяснены и тре-
буют дальнейшего изучения. Кроме того, без зна-
ния и понимания ценностных императивов
национальной культуры процесс реформирования
украинского общества наталкивается на серьезные
препятствия, которые малопонятны, или совсем не-
понятны так называемым «реформаторам». Знание
порождает силу, незнание ведет к насилию.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го университета экономики и права.

Формулирование целей работы.
Целью данной статьи является рассмотрение

лишь некоторого аспекта западного и отечественно-
го человекопонимания в контексте выработанных
этими культурами ценностей и, прежде всего, различ-
ное понимание права и нравственности.

Результаты исследования.
Если для Запада право - это некая высшая

ценность, то для отечественной  традиции, по выра-
жению выдающегося философа B.C. Соловьева,
право  это низшая форма нравственности. Согласно
B.C. Соловьеву, право не превратит мир в Царство
Божие, его задача - не дать миру стать адом.

Поэтому нормы права и нравственности
находятся в разных отношениях.

Отсюда вытекает требование сделать пра-
во нравственным, а нравственность правовой. Ра-
нее, тот же вопрос был поставлен выдающимся де-
ятелем Древней Руси митрополитом Илларионом в
своем знаменитом творении «О Законе и Благода-
ти». Речь идет о нравственном измерении закона.
Закон не может противоречить нравственному. Ре-
формируя наше общество по западным

стандартам, впадая в истерику по поводу
незаконопослушности отечественного человека,
прозападно настроенная интеллигенция никак не
хочет уяснить себе, что Закон и Благодать - это не
разные вещи, что нравственное измерение закона,
экономической реформы является архитипическим
для отечественной культуры.

Линия водораздела западной и отечествен-
ной культур, как нам представляется, лежит в раз-
личных трактовках права и нравственного начала.
Западная цивилизация исказила учения Иисуса Хри-
ста о тождестве правового и этического. Праву был

придан священный ореол «естественности» «куль-
та», универсальной нормативности и императивно-
сти. «Когда естественно-правовым императивам, -
отмечает В.А. Бачинин, - сообщается абсолютный
характер, ... они перестают нуждаться в доказатель-
ствах и становятся неопровержимыми ... ценности
естественного права, опирающиеся на принцип аб-
солютности, не зависят от изменений социально-
исторических условий» [1]. При этом, автор, мыс-
лящий либеральными категориями, совершенно
игнорирует элементарный вопрос: «На каком осно-
вании некоторым императивом придается абсолют-
ный характер»?

Что касается позитивного права (не есте-
ственного), то оно является продуктом сознатель-
ного нормотворчества, зависимого от государства и
публично признаваемого права. У позитивного пра-
ва, в отличие от естестевенного, нет священного
ореола и тотальной абсолютности. Получается, что
на Западе не одно право, а как бы два. Не здесь ли
лежат истоки «двойных стандартов» западной поли-
тики, отношения к Украине, России и вообще к пра-
вославному миру. Считаете, что естественное право
производно от естественного порядка вещей, от Кос-
моса, Мироздания, от Природы, в том числе и при-
роды человека, являющейся неотъемлемой частью
миропорядка. Правда, при этом совершенно игнори-
руется тот факт, что в Природе действует не только
миропорядок, а также то, почему «естественный ход
вещей» находит свое выражение только в праве? При
том, что уже фактом своего рождения человек наде-
лен «естественными» правами. Правда, совершенно
непонятно, кто человеку все это дал, если естествен-
ное право не зависит от социально-исторических ус-
ловий. Если же естественное право — следствие «хода
вещей», то в таком случае правомерно говорить о
«естественных правах» животных, которые ведь тоже
появляются на свет. Нелишне напомнить, что в дру-
гих цивилизациях и культурах, например, на Восто-
ке, «естественный ход вещей» оборачивался долгом
как высшей ценностью.

Природное право (естественное) опериру-
ет такими ценностями, как жизнь, свобода, собствен-
ность и другие, которые принадлежат человеку по
факту рождения. Но все эти ценности реализуются
не в природе, а в обществе. И если человеку дана
жизнь, то причем здесь право на жизнь? Здесь уме-
стно говорить о праве распоряжения своей жизнью,
о том, чтобы сделать ее человеческой. Если же об-
ратиться к праву на собственность, то собственность
- категория социально-экономическая, обществен-
ная. О какой собственности вообще идет речь: на
свое тело, жизнь, смерть? Разумеется, для массовой
культуры, пропагандирующей бесстыдство и наси-
лие, «что естественно, то небезобразно». В запад-
ной цивилизации уже сформировано отношение че-
ловека к своему телу как к частной собственности.
Поэтому вопрос об узаконивании проституции, од-
нополых браков (глядишь, и до животных доберут-
ся) - дело естественное. Вот почему,  как нам
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представляется, в идеологии «естественного права»
как бы имманентно содержится естественный ци-
низм по отношению к человеку, который блокирует
развитие нравственно-правового сознания.

Допустим, мы хотим создать правовое го-
сударство, в котором есть право независимое от го-
сударства, общества, социально-исторических усло-
вий, право, данное Природой. Тогда получается, что
естественное право выше государства или как лю-
бил говорить французский король Людовик XIV,
«государство — это я». Тогда чего мы хотим от дик-
таторов и полусумасшедших вождей, разве они не
осознали первенство своих прав по отношению к
государству и, так сказать, превратили «теорию» в
«практику». Это тонко подметил Н. Бердяев, когда
писал, что порабощение естественно, и что «рабство
есть требуемое человеком право» [2].

Если же речь идет о собственности на вещи,
то превращение вещей в собственность человека
определяется не фактом рождения, а социально-эко-
номическими и правовыми отношениями общества,
даже, если речь идет о праве наследования.

Превращение права в главный символ запад-
ной цивилизации, с одной стороны, определялось
промышленной революцией и развитием капитализ-
ма, для которого частная собственность нечто само-
довлеющее. А с другой, типом западного менталите-
та, для которого характерно агрессивно-преоб-
разовательное отношение к Природе, стремление ее
покорить во имя своей выгоды. Понятно, что для этого
надо было иметь право на покорение, которым рань-
ше владел только Бог, такое право, которое было бы
абсолютно, «естественно», неотчуждаемо.

Как отмечал выдающийся отечественный
мыслитель B.C. Соловьев, «признавать в человеке
только деятеля экономического производителя, соб-
ственника и потребителя вещественных благ - есть
точка зрения ложная и безнравственная, ... как сво-
бодная игра химических процессов может происхо-
дить только в трупе, так точно свободная игра эко-
номических факторов и законов возможна только в
обществе мертвом, разлагающемся, а в живом и
имеющем будущность   хозяйственные   элементы
связаны   и   определены   целями нравственными»
[12] и, добавим от себя, справедливыми.

В Конституции Украины среди перечня прав
человека отсутствует право на справедливость. Это
результат некритического заимствования и механи-
ческого   переноса западных,  точнее, европейских
стандартов на отечественную почву. Западная сис-
тема ценностей и норм выстроена таким образом,
что право человека на справедливость отсутствует.
Никакими другими правами подменить право на
справедливость или «растворить» ее в других пра-
вах - невозможно. Поэтому на Западе высшей цен-
ностью является право, а не конкретный человек.
Не случайно феноменом западного общества и куль-
туры стал правозащитник, то есть защитник права,
а не человека как такового. При том, что это «обще-
человек», циничное существо с двойными стандар-

тами и так называемой общечеловеческой моралью
оправдывающий, «во имя демократии и прав чело-
века» бомбовые удары НАТО по Сербии, вторжение
в Ирак, блокаду Беларуси, одновременно, без конца
ноющий о «нарушении прав человека», если речь
идет не о США или НАТО, а о России, Беларуси и
др. странах.

Категория «справедливость» очень сложна
и индивидуально переживается каждым человеком
по - особенному. Поэтому данное понятие, как нам
представляется, следует рассматривать как «справед-
ливость - цель», некий идеал общества и культуры и
как «справедливость - средство», как критерий прав,
свобод, обязанностей и ответственности человека
перед обществом, другими людьми и самим собой.

Справедливость и право взаимосвязаны.
Когда мы говорим, «не дела другим того чего не
желаешь себе»,  мы   подчеркиваем  равноправие
равноценность людей, мы тем самым требуем спра-
ведливости. Но право и справедливость  вместе с
тем не тождественны.  Право - это всеобщая норма-
тивная форма выражения принципа формального
равенства фактически различных людей. Признание
формального (правового) равенства фактически раз-
личных людей подразумевает их свободу и незави-
симость друг от друга. В этом смысле право это -
равная мера (норма) свободы, а справедливость
здесь представлена в качестве принципа всеобщего
формального равноправия. Проще говоря, справед-
ливо то, что соответствует праву, а действовать по
справедливости - значит действовать по праву в со-
ответствии с равными для всех мерами (нормами)
свободы, в интересах конкретного человека.

Право, лишенное справедливости, ориенти-
ровано только на экономическую выгоду, на ущем-
ление прав трудящихся во имя интересов капитала.
Получается, что интерес подчиняет право тогда, ког-
да право не защищено справедливостью.

Здесь следует подчеркнуть, что гуманисти-
ческие начала Западной цивилизации, выраженные
в идее неотчуждаемости определенных прав чело-
века, явили собой гигантский прорыв в формирова-
нии человеческой культуры. Но стремление биоло-
гизировать право, сделать его «естественным»,
независимым не только от государства, общества,
но и человека, все это вызывает сомнение. Думает-
ся, прав К.Поппер, который отмечал: «Некоторые хо-
рошо известные эгалитаристские требования выра-
жены с помощью впечатляющего, но внушающего
сомнение языка «естественных прав» и что некото-
рые представители эгалитаризма защищали выдви-
гаемые требования, указывая на «естественное, то
есть биологическое равенство людей... Действитель-
но, в некоторых важных отношениях люди равны, в
других - неравны, причем из этого,  как  и  из  любо-
го  другого   факта,  нельзя вывести  нормативные
требования» [10].

Но если, согласно либеральному мыслите-
лю К. Попперу, из биологических фактов нельзя
вывести социальные нормы, то возникает вопрос о
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нормативности естественного права.
Короче говоря, если понимать человека как

«социальное животное», тогда естественное право
имеет смысл. Тогда, как сказано в «Декларации прав
человека», все люди рождаются равными и свобод-
ными в своих достоинствах и правах. Если же по-
нимать человека как существо культурное, нрав-
ственное, духовное, тогда люди не только рождаются
(это делают и животные), но становятся равными и
свободными в обществе. Чтобы они такими стали,
следует право, законы сделать нравственными и
справедливыми. При том, что и сама «Декларация
прав человека», в свете вышесказанного, нуждает-
ся в переосмыслении.

Как   подчеркивал   выдающийся   отече-
ственный   мыслитель и   философ    Н. Бердяев,
учение о естественном в истории европейской мыли,
об естественном   разуме,   естественной   морали,
естественном   праве   очень связывались с борьбой
за освобождение человеческой природы и природы
вообще от подавленности ее в Средневековье. Н.
Бердяев подчеркивал, что учение   о   естественном
праве   свойственно   незрелой   метафизике,   что
«природа никаких прав не устанавливает», что «сво-
бода личности совсем не есть ее право, это поверх-
ностный взгляд», а «свобода не должна быть декла-
рацией прав человека, она должна быть декларацией
обязанностей человека». В понимании Н. Бердяева,
«подлинно человеческое общество - есть общество
братское... в нем лучшее качественное будет опре-
деляться не правами, а обязанностями». И как бы
подводя итог, подчеркивает: «Научно самое важное
деление - на Восток и Запад... самодовольная запад-
ная гуманистическая   культура   склонна   призна-
вать    свой   тип    культуры универсальным и един-
ственным, не признает существования разных типов
культур» [2].

Разное отношение к праву, к нравственнос-
ти и другим ценностям в западной и отечественной
культурах не могло не сказаться на различиях в трак-
товках природы и сущности человека. Мысль гения
русской культуры Ф. Достоевского о русском, шире,
о православном человеке как «всечеловеке», в от-
личие от западного «общечеловека», спустя свыше
ста лет, должна по-видимому стать основополагаю-
щей идеей в выработке отечественной культурной
парадигмы идеального типа (всечеловека) в процес-
се гуманистического воспитания и образования.

Понятия «природа» и «сущность» человека
часто не различаются. Если человеческая природа
биологична, то вопрос о  сущности человека не со-
ставляет особого труда. Социальность человека и
есть его сущность, и человек предстает как суще-
ство биосоциальное. Так думают многие.

 Но что такое социальность? В общем виде
- это связь индивидов, их взаимодействия между
собой, в семье, группе, обществе. Социальность в
человеке преломляется в форме его характера. Ха-
рактер же - это совокупность устойчивых (неинстин-
ктивных) свойств личности. Характер и личность в

человеке не совпадают. Но именно по личности мы
определяем вклад человека в историю. Личность -
это и есть сущность конкретного человека.

Социальное и общественное следует разли-
чать. Социальные cвязи и отношения имели место у
австралопитеков и питекантропов, которых трудно,
в   полной   мере   отнести   к людям.   Многие   уче-
ные   биологи,   этологи, антропологи, исследую-
щие поведение высших приматов называют шимпан-
зе социальными животными. В процессе эволюции
социальное стало общественным, а последнее свя-
зано с духовностью, с культурой. Становление ду-
ховной культуры и формирование общественных
связей происходит на определенной стадии эволю-
ции. Вот почему редукция общественного к соци-
альному и перенос биосоциального на обществен-
ное нам  представляется методологически
ошибочным, характерным признаком западной куль-
туры в отличие от отечественной.

Идея природы человека была выдвинута
античностью. Для многих древнегреческих софис-
тов природа людей идентична, а закон противоесте-
ственен,  потому что тиранствует над  естеством.  Бог
создал людей равными, и никто не является рабом
по природе. Однако для Платона и Аристотеля, на-
против, природа варвара и эллина не одна и та же.
Одни по природе   рабы,   другие - господа.   В   ес-
тественном   неравенстве   людей коренится начало
общественной жизни. Общим же как для сторонни-
ков, так и противников биологического неравенства
было стремление законы, нормы вывести из приро-
ды человека.

В иудейско-христианской традиции идея
равенства преломилась через акт божественного
творения. Если Бог создал единого предка человека
«по образу и подобию своему», то у людей есть об-
щая природа. Жизнь по Библии вела в тупик и пона-
добилось Евангелие, в котором Иисус Христос про-
лонгирует идею социального равенства, любовь к
ближнему и новую мораль в качестве основы чело-
веческого спасения. Вместо культа силы и кровно-
родственной мести (око - за око, зуб - за зуб), осно-
ванных на природе, биологии человека, отныне
духовное, нравственное содержание человеческих
взаимоотношений становится доминирующим.

Правда, когда христианство создало мощ-
ный институт церкви и стало его атрибутом, соци-
альное равенство было заменено равенством во
Христе, то есть в вере. Неравенство по рождению
стало аксиомой феодализма. Реформация в лице
Лютера и Кальвина как бы возвращается к библейс-
кому варианту грехопадения человека и порочнос-
ти его естества, требующего обуздания и спасения
в вере, но уже не коллективного, а личного. Человек
не просто греховен, а существо, сознающее это. Вся
ненависть и зло, что есть в человеке,  должны  быть
обращены   вовнутрь   против того   морального убо-
жества, которое каждый должен найти в себе сам.
Человек всего лишь земля и грязь. Таков лейтмотив
протестантизма. Человек греховен и ничтожен,
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сознавая   порок   в   себе,   человек   должен   нести
личную ответственность за это.

Такое унижение человека, рационализм и
цинизм по отношению к нему резко расходились с
традицией Возрождения. Но нарождавшийся капи-
тализм требовал иного типа человека, иного образа
культуры. Экономический человек А. Смита стал, в
определенной мере, новым человеком зарождающе-
гося капитализма. Не культура Возрождения, а про-
тестантизм сформировал предпринимателя. Если
человек, согласно новой вере, находится в зависи-
мости от воли Господа, то спасение его не в бесчис-
ленных молитвах и постах, а в работе: «Не я, но Бог
во мне». Отныне Бог не внешняя опора, как в като-
лицизме, а внутренняя.

В Европе, как показал М. Вебер, протестан-
тская вера побуждала человека к активной эконо-
мической, частнопредпринимательской деятельно-
сти,  поскольку ее успех мог толковаться
благосклонностью всевышнего, как его воля к спа-
сению человека. Здесь изначально сокрыта глубо-
кая рациональная связь между сущим и должным
западной культуры.

Целостность западного человека в его само-
достаточности, в зависимости прежде всего от себя
самого как в управлении своим разумом, так и в уп-
равлении своей волей. Роль религии, морали сводит-
ся к идеологическому обеспечению прогресса и ма-
териального процветания, незыблемости частной
собственности как основы свободы и идеологии граж-
данского общества. Рациональное становится само-
довлеющим, оно как бы возвышается над чувствен-
ным , а в немецком классическом идеализме
рациональность принимает характер тотальности.

Рациональный  человек,  преимуществен-
но  тип  западной  культуры, человек-индивидуа-
лист, стремящийся быть лучше других, но понима-
ющий, что его желания ограничены стремлениями
таких же, как и он. В отношениях с конкурентами
(общество видится как скопление атомов) преоб-
ладает расчет: меньше дать, больше взять или, в
крайнем случае, обеспечить эквивалентный обмен.
От рационального человека - к экономическому, от
него к общечеловеку - такова линия развития за-
падной культуры относительно  человекознания.
Общечеловек - космополит,   он   в  нынешних ус-
ловиях американизирован, у него обычно нет сан-
тиментов, чувства родины, но развито ощущение
групповой солидарности (партнерство с себе по-
добными). Он исполнитель, но не творец, не рели-
гиозен, но суеверен. Он в принципе не нарушает
нормы и относится к ним законопослушно. Даже
если законопослушание становится неосознанным,
рефлекторным, все равно это лишь временные ус-
ловные рефлексы, а не нравственное самосознание.
У рационального типа имманентно наличествует
и скрыто проявляется своя контркультура. «Красть
нехорошо, за это могут посадить в тюрьму», -гово-
рит общество. «Правильно, - отвечает он, - но не
пойманный - не вор». Западный человек, гордящий-

ся своими правами и демократией, насильно навя-
зывающий ее другим, сам то склонен к тоталита-
ризму, о чем свидетельствует опыт Европы пере-
жившей фашизм .  Тотальная демократия  в
натовской упаковке постепенно превращается в
империю «золотого миллиарда», в монстра безду-
ховности и потребительства угрожающего осталь-
ному миру порабощением.

Для общечеловека ценность нравственнос-
ти в первую очередь обменная. В этом смысле она
подобна деньгам. Так мыслят многие отечественные
демократы. Космополитизм всеобщего рано или
поздно превращается в цинизм особенного.

Принципиальный шаг в иной трактовке че-
ловека был сделан в марксизме. У Маркса наблюда-
ется различие между человеческой природой вооб-
ще и человеческой природой, изменявшейся в
каждую историческую эпоху. Маркс выдвигает по-
ложение о сущности человека как совокупности (ан-
самбле) всех общественных отношений. Единствен-
ное, что следовало уточнить, так это внешний
характер общественного воздействия на конкретного
человека, сущность которого не может быть только
во всей совокупности общественных отношений, то
есть во внешнем, а должна предстать «внутренне».
Кроме того, в марксизме недооценивается фактор
культуры. Поэтому личность и есть общественное,
социокультурное качество человека, внешнее и внут-
реннее в человеке, смысл его жизни.

Различие трактовок человека, редукция его
к природе, биологии или социальности породило
множество концепций социал – дарвинистского, со-
циал – биологического, инстинктивистского толка.
Большое влияние на развитие натуралистических,
природно – биологических детерминант, обнаружи-
ваемых в своей гипертрофированной форме сегодня,
сыграли работы М. Шелера и Ф. Ницше, через кото-
рых развитие шло к современным западным вариан-
там философской антропологии. Например, для Ниц-
ше было характерно общее понимание природы
человека как неподвластной сознанию и разуму, но
подчиняющейся бессознательной творческой жизни,
давлению инстинктов. Для Шелера – это напряже-
ние между жизнью и духом. Многие западные мыс-
лители искали решение проблемы человека на путях
некой «сверхжизни», «сверхличности». Неприятие
конкретного человека и поиски надуманного и при-
думанного – вот лейтмотив старых и современных
модификаций социал – биологизма.

Инстинктивистские, бихевиористские и
необихевиористские теории связаны с именами
Фрейда, У. Джеймса и У. Мак-Дугалла, К. Лоренца,
Я. Тинбергена* Д. Уотсона и Б. Скиннера и многих
других. Главное, что объединяет всех этих мысли-
телей, при всем различии взглядов, - это абсолюти-
зация роли инстинктов, сведение сложного к про-
стому, культурного к биологическому [14]

Итак, все люди по рождению обладают на-
бором неких общих оснований: наличие организма,
мозга, психики, способности к прямохождению,
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освоению наличного бытия. Все это и другое мож-
но определить термином «природа человека». Разу-
меется, кровь есть у всех людей, но по группам она
различается. Важно подчеркнуть, что природа че-
ловека - это система таких потенциальных свойств,
возможностей, которые актуализируются в общест-
ве и культуре. Наличие мозга предполагает мышле-
ние, но не означает, что все будут мыслить одинако-
во. Природа человека проявляет себя как общее и
особенное, она стала человеческой -в процессе дол-
гой эволюции. Наличие природы означает, что че-
ловек рождается не как «чистый лист бумаги (tabula
rasa), на котором культура пишет свои письмена.

Природа человека часто определяется в ана-
томо – морфологических, нейродинамических, био-
логических терминах. Однако она не сводима толь-
ко к биологии, хотя человек, естественно, - это живое
природное существо. Современный человек может
изменять свою природу, менять пол, проводить ген-
ные манипуляции. Человеческая природа биосоциаль-
на, не дуалистична, а системна. Природа человека
общечеловечна. В ней не содержится садомазохист-
ская патология, инстинкт собственника или альтруи-
ста. Она не тождественна сущности человека, кото-
рая, подчеркнем еще раз, есть общественное качество
человека, определяемое через культуру.

Отечественная культура рассматривала че-
ловека как существо биологическое, социальное и
духовное, где духовное выступило основоположе-
нием личностного. Человек как личность целостен.
Если западная культура редуцирует общечеловечес-
кое к его природе, то для отечественной мысли оп-
ределяющим было общественное и духовное в ис-
толковании человека. Целостность отечественного
миропостижения, миробытия – это целокупность
мирской и духовной жизни. Сложные климатичес-
кие условия, открытость пространства, совместное
проживание на одной территории с другими наро-
дами выработали свойства душевной совместимос-
ти, отзывчивости, веротерпимости. Община, а по-
зднее и государство приобрели значение важнейших
факторов выживания. Православие сумело углубить
эту связь, эту «неслиянную нераздельность» мирс-
кого и священного. Святой Тихон Задонский (XVIII
век) не случайно назвал свою книгу «Сокровище
духовное от мира собираемое». Смутное время яви-
ло последствия утраты духовного единства, веры,
уход в дальние скиты старообрядцев. Целостное
восприятие, целостное бытие в мире православно-
го человека определяет его личность, что позволяет
соотносить и общение с другими личностями и Бо-
гом. Отношения коллективизма, соборность, ощу-
щение полноты своего существования в совокупно-
сти с другими с большей степени определяют
отечественный менталитет. Поэтому в украинском
и русском умозрении особую роль играют оценоч-
ные суждения с «неуемной нравственностью», а не
сухие формально – логические западные прагмати-
ческие постулаты.

Важно понять, как отмечал Э. Фромм: «Эко-

номическая структура общества, определяя образ
жизни индивида, действует лишь как совокупность
внешних условий при которых развивается его лич-
ность. Эти экономические условия нельзя смешивать
с субъективными экономическими мотивами. Напри-
мер, стремление к материальному богатству часто
считают определяющим мотивом поведения людей;
эта точка зрения высказывалась многими, начиная от
авторов эпохи Возрождения и до некоторых после-
дователей Маркса, которые не сумели понять основ-
ных концепций своего учителя. На самом деле все-
поглощающая страсть к богатству характерна лишь
для определенных культур, а другие условия могут
создать характеры, питающие отвращение к матери-
альному богатству или безразличие к нему» [15].

Человек – духовный (всечеловек) своим
основанием предполагает не природу, а обществен-
ное, культурное измерение человека. Это совестли-
вая личность, обладающая способностью внутрен-
не различать добро и зло. Такой человек объемлет в
себе и национальное и вселенное. Это целостная
личность – носитель истинного. Истинное есть це-
лое, говорил Гегель. Проблема общечеловека в его
раздвоенности, нецелостности, конформизме.

Человек с нравственным характером спосо-
бен адекватно оценивать свои помыслы и поступки,
формулировать для себя моральные предписания и
требовать их исполнения. Человек нравственный
преодолевает в себе опаснейшее искушение видеть
смысл существования лишь в удовлетворении сво-
их непрерывно растущих материальных потребно-
стей. Благодаря этому он обретает новую грань сво-
боды, которая делает его способным служить
высшим ценностям человечества, интегрируя в себе
и национальное и вселенское.

Выводы:
1. Западная цивилизация породила права человека,
обернувшиеся империализмом прав по отношению
к природе, обществу, культуре. Новое общество –
это общество ответственности человека перед при-
родой, культурой, самим собой и будущими поколе-
ниями. Ответственное гарантированное право и пра-
во ответственности человека и общества друг перед
другом – такой должна быть парадигма нового гу-
манизма.
2. Уникальная отечественная культура выработала
свое понимание идеального типа человека, в кото-
ром нравственное, этическое начало является опре-
деляющей востребованной ценностью, такой цен-
ностью, которая не противоречит праву.
3. Национальная идея Украины, способная объеди-
нить людей разных культур и национальностей, это
социальная справедливость. Поэтому статус спра-
ведливости должен быть переосмыслен и наполнен
правовым содержанием. Отсюда вытекает право на
справедливость, закрепленное конституционно.
4. Неотчуждаемость прав человека не означает их
«природность», ибо отчуждаются они не природой
и не естеством. Понятие «естественное право» - ис-
торический анахронизм, реликт мифологии и натур-
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философии. Деление права на «природное» и «по-
зитивное» - несправедливо. С позиции такой «мето-
дологии» то же самое можно произвести с понятия-
ми: «долг», «любовь», «нравственность». Но
правомерно ли распространять социальные понятия
и категории на Природу и Космос? Не является ли
это современным (либеральным) вариантом социал
– дарвинизма?
5. С позиций современного гуманизма, как нам пред-
ставляется, следует преодолеть принцип редукцио-
низма, то есть сведения человека к праву, собствен-
ности, что ведет к отчуждению человека. Если
человек «мера всех вещей», то производное от че-
ловека или произведенное им не может быть выше
человека. Вопрос не в том, есть ли у человека пра-
ва, а в том, насколько эти права человечны и гаран-
тированы. Поэтому не правозащитник, а человеко-
защитник должен стать императивом и ценностью
нового общества.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
современного человекознания.
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УЧИТЕЛЬ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
КАК ГАРАНТ РАЗВИТИЯ ДУХОВНЫХ

КАЧЕСТВ
Каха Харитонашвили

Грузинская государственная академия физического
воспитания и спорта

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные
вопросы и проблемы связанные с развитием духовных

качеств молодежи. А также показана роль современно-
го учителя в формировании духовных, моральных и
нравственных качеств молодежи.
Ключевые слова: учитель, молодежь, духовность, нрав-
ственность, мораль, воспитание.
Анотація. Харітонашвілі К. Вчитель серед молоді, що
вчиться, як гарант розвитку духовних якостей. В статті
була розглянути основні питання та проблеми, які по-
в’язанні з розвитком духовних якостей молоді. А також,
була показана роль сучасного вчителя у формуванні
духовних, моральних та етичних якостей молоди.
Ключові слова: вчитель, молодь, духовність, етичність,
мораль, виховання.
Annotation. Kaha Haritonashvili. Teacher among studying
young people how guarantor of development of spiritual
qualities is.  In given article are considered the basic
questions and problems related to the development of
spiritual qualities of young people. And also the role of
modern teacher in forming of spiritual, moral and moral
qualities of young people is shown.
Keywords: teacher, young people, spirituality, morality,
moral, education.

Введение.
В последние годы в мире представляет се-

рьезную проблему развитие духовных качеств в об-
ществе, в частности приобретение обществом нрав-
ственных, моральных, эстетических, трудовых и
патриотических качеств. О чем свидетельствует те
распространенные факты как: убийство, воровство-
разбой, проституция, наркомания и ненависть. Ре-
шение этих проблем произойдет лишь тогда, когда
будет цениться профессия учителя и их работа, про-
изойдет квалифицированная подготовка учителей,
так как именно учитель считается художником ду-
ховной жизни учеников и ваятелем их идейно-мо-
рального лица.

Доказать это и является целью нашего ис-
следования.

До того как начнем рассуждение о непос-
редственной роли учителя в развитии духовных ка-
честв среди учащейся молодежи необходимо два
слова сказать о самой профессии учителя, которая
является одной из древнейших профессий. Мысли-
тели всех времен высоко оценивали учителей, вос-
питателей, считали их наилучшей частью общества.
По мнению Платона «будущему обществу грозит
опасность, если у него будут плохие учителя». Чеш-
ский педагог Ян Амос Коменский писал «лучше
профессии учителя под солнцем не существует».
Илья Чавчавадзе воспитателя «называет вторым
творчеством», Иакоб Гогебашвили считал учителя
основой нации.

По его мнению, учитель должен служить
примером, как для своих учеников, так и для всего
народа.

Моральное лицо учителя и его личный при-
мер всегда было и будет значительным фактором
воспитания. «При воспитании, писал К. Ушинский,
все зависит от личности воспитателя, т.к. воспита-
тельная сила исходит лишь из живого источника
личности». Влияние личности воспитателя на духов-
ность воспитанника составляет ту воспитательскую
силу, которую не изменят инструкции, учебники, ни
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моральные наставления, ни система наказаний и
поощрений. По мнению К. Ушинского «ребенок ра-
стет и расцветает разумно и нравственно по прямо-
му понятию лишь как личность человека. Для юной
души это является животворящим светом солнца,
который ни в коем случае не должен изменится».

Учитель должен обладать высокими нрав-
ственными свойствами как: человеколюбие, любовь
к родине, уважение к другой нации и религии, со-
знательная дисциплина, честность, скромность.

От учителя требуется быть спокойным не-
возмутимым и вооруженным терпением в сложных
ситуациях и в случаях непредвиденных трудностей
дети никогда не должны замечать в своем учителе
рассеянность или безнадежность. Слово учителя не
должно расходиться с делом, что является залогом
его авторитета.

Классики прогрессивной педагогики про-
шлого: Коменский, Дистерверг, Ушинский, Гогебаш-
вили и другие. Авторитет учителя определяли с по-
зиции гуманизма, по их мнению, в основе авторитета
учителя лежат его личные ценности, высокий уро-
вень интеллектуального и морального развития, его
личный пример. Так как авторитет латинское слово
и оно означает власть, исходя из этого авторитет
учителя опираться ни на страх и унижение внутрен-
них сил ребенка, а на высокое сознание ученика и
глубокую веру в справедливость учителя. По мне-
нию Н. Добролюбова слепое повиновение нрав-
ственно искажает душу ребенка и убивает в нем не-
зависимость.

Работа выполнена согласно плану НИР Гру-
зинской государственной академии физического
воспитания и спорта.

Результаты исследования.
Авторитет учителя если он утвержден лич-

ностным достоинством истинного педагога, настоль-
ко силен, что «подросток ничего так не остерегает-
ся как обиду той личности, которая создает ему
престиж, относится с уважением и на высоком лич-
ностном уровне устанавливает с ним взаимоотно-
шения.

Воспитание ученика говорит о том, что учи-
тель на протяжении всех лет обучения каким то на-
правлением влияет на его психическое и моральное
лицо. Воспитательное влияние учителя на ученика
тем сильнее, чем совершеннее, примернее поступ-
ки учителя и являются примером для подражания.

Не все образованные люди могут нормаль-
но воспитать ребенка, искусство воспитания слож-
нее, чем обучение. Учитель должен укоренить в уче-
никах лучшие человеческие качества – любовь к
своей стране и к своему народу, честность, трудо-
любие, дисциплину и скромность, чувство дружбы,
справедливость. Учитель не только должен обладать
высокими нравственными гражданскими качества-
ми, но и неутомимо должен заботиться об их защи-
те и упрочнении. Явно, что учителя должны быть с
одной стороны очень образованы, а с другой сторо-
ны кристально честными людьми. Честность, бес-

корыстность характера, высокое понимание этого
слова не только нравиться ученикам, но это и пере-
дается детям, это оставляет глубокий отпечаток на
их будущую жизнь».

По мнению великого грузинского педагога
Иакоба Гогебашвили обучение воспитание должны
подразумевать «гармоничное развитие души ребен-
ка», что составляет идеал обучения и воспитания, и
что воспитание «честных благородных чувств в сер-
дцах подрастающего поколения еще более нужное и
ценное, чем обогащение разума разными знаниями».

Еще в ХII  веках гениальный грузинский
поэт Шота Руставели заявлял: «Ничего не даст обу-
чение, если не будет мудрых сказаний».

Известный грузинский писатель Акаки Те-
ретели посвятил поэму педагогам, где из-за допу-
щенных ошибок в воспитании заставил воспитате-
ля сказать:

«Ты разве достоин смерти?!
 Лишь я достоин смерти,
 Что не смог воспитать тебя человеком!»
Еще в античную эпоху Сократ требовал от

людей, чтобы в первую очередь в самом себе был
воспитан здоровый разум, чтобы здоровым было их
поведение.

Греческий философ Демокрит считал, что
хорошее воспитание украшение – в счастье, а в не-
счастии – укрытие.

Аристотель считает значительным факто-
ром для жизни людей моральный фактор, который
исходит из воспитания, по его пониманию, если зна-
нием идет вперед, а морально назад, это означает
то, что общественно он идет назад, а не вперед.

Уже давно время и среда сделали более нуж-
ным и выдвинули вперед актуальность воспитания
будущего поколения, в частности совершенство мо-
ральной стороны.

«Нравственность нужнее образования. Луч-
ше, если безнравственный человек будет без обра-
зования, а то он это знание использует для уничто-
жения благополучия других. В человеке в первую
очередь должны искать нравственность, если нрав-
ственность не украшает знание-образование како-
го-либо человека, тогда этого человек надо считает-
ся негодным членом общества» так писал журнал
«Школа и семья» во втором веке.

Вывод.
Таким образом, по изысканным нами мате-

риалам, в частности по мнениям известных в мире
деятелей и с учетом кристальности, характерной
истинным учителям, можем заключить, что учитель
является гарантом развития духовных качеств буду-
щего поколения. И что лишь высоко квалифициро-
ванный, образованный, честный, морально-нрав-
ственно возвышенный, патриот учитель может в
учащейся молодежи развить духовные качества.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития духовных качеств учащейся молодежи.
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РУХОВО-ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СИСТЕМІ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Чічігіна О.В.

Донецький державний  інститут здоров’я,  фізич-
ного виховання і спорту

Анотація. У статті розроблені етапи педагогічного про-
цесу щодо формування рухово-творчих здібностей у
дітей старшого дошкільного віку в системі фізичного
виховання.
Ключові слова: творча особистість, етапи розвитку, ру-
хово-творчі здібності, індивідуальний руховий досвід.
Аннотация. Чичигина Е.В. Этапы формирования дви-
гательно-творческих способностей у детей старшего
дошкольного возраста в системе физического воспита-
ния. В статье разработаны этапы педагогического про-
цесса по формированию двигательно-творческих спо-
собностей детей старшого дошкольного возраста в
системе физического воспитания
Ключевые слова: творческая личность, этапы развития,
двигательно-творческие способности, индивидуальный
двигательный опит.
Annotation. Chichigina Y.V. Stages of forming motive-
creative capabilities at the children of senior preschool age
in the system of physical education. In clause stages of
pedagogical process on formation of motor-creative abilities
of children of the senior preschool age in system of physical
culture are developed.
Keywords: the creative person, stages of development,
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Вступ.
В сучасній дошкільній педагогіці неприпу-

стиме жорстке, безальтернативне управління твор-
чою діяльністю малюків, яке ґрунтується на автори-
тарності дорослого й постійному нав’язуванні
регламентованих норм, зразків, шаблонів та влас-
ного бачення. Ось чому перед науковцями та прак-
тиками постали завдання - віднайти шляхи своєчас-
ного виявлення в кожного вихованця інтересів,
природних задатків, нахилів, здібностей; створити
оптимальні умови для їхнього розвитку; визначити
конкретні сфери можливого докладання дитячого
творчого потенціалу. Реалізація таких цілей немож-
лива при застосуванні лише установленого арсена-
лу форм, методів, прийомів та засобів освітньої ро-
боти з  дітьми,  педагогами та  батьками без
осучаснення його змісту.
Треба змінювати погляд на дитину, як на об’єкт ви-
ховання, що потребує прямого керівництва. “Якщо
розглядати дитину як суб’єкт творчого процесу, то

слід визнати її право на активність, самостійність,
ініціативу у виборі виду діяльності, способів дій,
інструментарію, партнерів тощо” [5]. Вивчення цих
властивостей особистості дитини, встановило важ-
ливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлених компонентів
розумової активності, а також потребу особистості
у само актуалізації, у розкритті та розширенні своїх
можливостей.

Робота виконана згідно плану НДР Донець-
кого державного  інституту здоров’я,  фізичного
виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Розробити етапи педагогічного процесу

щодо формування рухово-творчих здібностей у дітей
старшого дошкільного віку в системі фізичного ви-
ховання.

Результати дослідження.
На протязі трьох навчальних років (2003-

2006р.) на базі дошкільного навчального закладу №
403 м. Донецька відбувався експеримент з вивчення
рухово-творчих здібностей дітей старшого дошкіль-
ного віку в системі фізичного виховання.

Аналізуючи роботи низки вчених таких, як
М.М. Єфименко, В.Т. Кудрявцева, Л.Д. Глазиріної,
О.О. Аляб’євої, Н.В. Гавриш та інших, і обробивши
експериментальні данні, нами було узагальнено та
визначено етапи педагогічного процесу щодо фор-
мування рухово-творчих здібностей дітей.

 В традиційних методиках з фізичного ви-
ховання існує схема формування рухового навику:
перший етап – прямий показ дорослим зразка руху;
другий етап – багаторазове відтворення дітьми цьо-
го зразку в одних й тих же умовах з метою утворен-
ня міцного рухового стереотипу; третій етап –
відтворення засвоєного навику в новій ситуації, де
відповідний рух може виконуватися варіативно (Бу-
цинська П.П., Васюкова В.І., Лескова Г.П., Вавило-
ва О.М., Вiльчковський Е.С., Матвєєв Л.П., Пензу-
лаєва Л.І. та ін.). Але на сучасному етапі така
методика більш орієнтована на дітей шкільного віку,
та не враховує вікові особливості дітей дошкільно-
го віку (швидке психічне та фізичне стомлення від
виконання однотипної діяльності з багаторазовим
повторюванням).

Найбільш детально методику поетапного
навчання руховим іграм  розглянув М.М. Єфименко
у своїй праці “Театр фізичного виховання” [3].

Навчання дітей старшого дошкільного віку
рухово-творчим іграм та вправам процес послідов-
ний, який передбачає чергування взаємопов’язаних
етапів (мал.1). Етапи - це ланки одного ланцюжку,
які потрібно втілювати послідовно.

Порівнюючи два напрями навчання основ-
ним рухам та рухово-творчим діям, можна провес-
ти паралель та знайти крапки зіткнення. Але є й дуже
різні концептуальні положення щодо організації
процесу навчання. Розглянемо детальніше етапи
формування рухово-творчих здібностей у старших
дошкільників.

 І етап – рухово-імітаційний – складаєть-
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ся з рухових ігор та вправ імітаційного характеру.
Дитина орієнтується на рухи та вправи дорослого,
тобто дорослий показує як можна зробити цю впра-
ву, але не вимагає від дитини чіткого відтворення
свого руху. Він створює у дитини особистісний мо-
тив, щодо виконання певної вправи. Таким чином у
дитини формується  особистісний руховий досвід.
Відомий фізіолог А.А. Маркосян звертає увагу саме
на індивідуальний руховий досвід дитини: “Дитина
народжується з невеликою кількістю наслідуваних
рухів, які після народження порівняно довго зали-
шаються недосконалими. З ростом та розвитком
дитини рухи стають більш збагаченими та різнома-
нітними, які формуються як придбанні на підставі
індивідуального досвіду” [5].

Творче перетворення рухового еталону
здійснюється вже на першому етапі, коли ще не до-
сягнуто його міцного засвоєння. Це повинно бути
формуюче, яке перебуває в становленні, вміння.
Тому знайомство з новим руховим еталоном подаєть-
ся у  вигляді цілісного акту-дії. Дітям необхідно з
самого початку сприйняти ціле раніше часткового,
що й є ведучою функцією творчої уяви.

Далі можна рухатись двома шляхами: а) са-
мостійне спроба рішення рухового завдання дити-
ною; б)спроба зробити це разом з дорослим.

На початкових етапах становлення особис-
тості  дитини головне не те, що робиться дитиною
та дорослим, а те, що це робиться разом. Звідси ут-
ворюється метод “зробити разом”. В.Т. Кудрявцев
так охарактеризував цей метод: “Зробити разом” -
означає не просто відтворити новий предмет чи за-
дум, а ще знайти  загальний смисл того, що зробле-
но, робиться та буде робитися. Здобуття загального
смислу у сумісній дії веде до відродження нового
образу себе, своїх особистісних можливостей як
передумови нескінченно різноманітних творчих до-
сягнень у самих різних областях: від гри та навчан-
ня до науки та мистецтва” [6]. Підтвердження цієї
думки можна також знайти у працях Д.Б. Ельконі-
на, Ш.А. Амонашвілі.

На першому етапі найголовнішим є прин-
цип багатоканальної діяльності, тобто залучення до
дії найбільшої кількості аналізаторів дитини [8]. Чим
більше каналів активовано, тим яскравіше буде пер-
винний образ, якій пізніше обробиться мозком ди-
тини та перетвориться на особистісний.

Щодо розвитку рухово-творчих здібностей,
то на цьому етапі доцільно використовувати такий
методичний прийом як імітація – психофізичне
співвідношення себе та своїх рухів з наданим об-

’єктом, відтворення його особливих рис поведінки,
рухових дій, рис характеру. Об’єкти можуть бути як
живі (тварини, птахи, рослини, люди), так і неживі
(речі, предмети, явища природи, тощо).

За допомогою простого експерименту було
встановлено, що на першому етапі у дітей: по-пер-
ше, відсутній досвід дій зі спортивним інвентарем;
по-друге, обмеженість рухового досвіду; по-третє,
у дітей не виникає потреби творчого підходу до
фізичної діяльності. Тому дуже важливо навчити
дітей оперувати спортивним інвентарем, правильно
та обережно діяти  на спортивному обладнанні.

ІІ етап – руховий – діти мають вже певний
базис основних рухів, досвід оперування спортив-
ним інвентарем  та можуть самостійно виконувати
вправи без показу дорослим. Цей  етап поєднує в
собі другий і третій етапи типової методики.

Сформований певний особистісний руховий
досвід на цьому етапі  збагачується. Діти вдоско-
налюють свої вміння та навички не багаторазовим
повторюванням вправ, а їх різноманітністю, мож-
ливістю втілення їх в нових, незвичних умовах. Не-
обхідно використовувати варіативні вправи та спо-
соби їх виконання, тобто дитина повинна мати у
особистісному досвіді декілька способів, варіантів
виконання певного рухового завдання [2,3,6,10]. Зав-
дяки такому підходу рух не відтворюється, а кожен
раз будується по новому. М.О. Бернштейн вказував,
що рухова вправа – це повторення без повтору.

 На другому етапі дорослий не повинен на-
в’язувати дитині свою точку зору щодо виконання
рухового завдання. Спочатку треба запропонувати
дитині самостійно виконати завдання, а потім (як
альтернативу!) показати правильне, чи більш доц-
ільніше, виконання цієї вправи, вказуючи на пере-
важні моменти (але це відноситься тільки до тих
вправ, які не можуть травмувати дитину, або нанес-
ти шкоду її фізичному стану). Не треба поспішати
надавати дітям допомогу у виконанні, оскільки ще
академік М.М. Амосов називав рух “первинним сти-
мулом” для розуму дитини. В дітей старшого дошк-
ільного віку ще нема стійкого стереотипу щодо ви-
конання тієї чи іншої вправи, тому  не треба
недооцінювати їх кмітливість та оригінальне рішен-
ня рухового завдання.

В.Т. Кудрявцев стверджує, що ні жоден тех-
нічний навик дитина нездатна засвоїти без допомо-
ги уяви. Тобто дитина повинна накопичувати сугу-
бо  індивідуальний досвід уяви – образ втілення
образу, умовної постановки себе на місце того, хто
є носієм еталону. А це відбувається саме через ру-
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Мал.1. Етапи формування рухово-творчих здібностей.
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хову гру.
ІІІ етап – рухово-творчий. На цьому етапі

діти зштовхуються з необхідністю рішення специф-
ічних проблемно-рухових завдань, завдяки експери-
ментуванню з можливостями свого тіла та відбудо-
вою особистісних рухів. Б Асафьєв вказує, що
дитина, яка відчула радість творчості в самому най-
меншому ступені, стає другою, чим дитина, яка на-
слідує актам других.

Щодо розвитку рухово-творчих здібностей
у дітей, на третьому етапі під час занять з фізичної
культури найбільш доцільне використання одного з
прийомів творчого перетворення рухових еталонів
- це їх проблематизація. Проблематизація рухових
завдань – це дія дитини чи дорослого, яка вносить у
руховий еталон елемент незакінченості.  Розкрити
та втілити в життя цей метод можна завдяки наступ-
ним ефективним методичним прийомам: імпровіза-
ція, пластичне інтонування, символізація, інверсія.

На третьому етапі під час організації фізич-
ної діяльності дітей з метою формування рухово-
творчих здібностей треба додержуватись певних
напрямів.

1. Руховий еталон не повинен пропонувати-
ся дітям у готовому вигляді.

2. Руховий еталон повинен бути результатом
рішення рухово-творчої задачі і він має бути особи-
стісним.

3. Руховий еталон повинен бути гнучким та
розрахованим на втілення в нетипових ситуаціях.

Висновок.
Фізична культура та гармонійний розвиток

дитини дошкільного віку можуть бути визначені як
відтворення здорової повноцінної особистості зав-
дяки творчості. Творчий початок, як здібність дити-
ни відтворювати своє, нове, оригінальне – формуєть-
ся найбільш активно, коли фізична діяльність із
“зовнішнього предмета” творчості переходить у
внутрішній стан (рефлексію) та стає змістовим ви-
явленням дитячого “Я”- образу. Дуже важливо, щоби
під час рухово-творчих проявів (ігор, вправ, рухо-
вих завдань, вільної діяльності) дитина  не сороми-
лась проявити своє відчуття певного моменту, необ-
хідно щоб вона суб’єктивно “проживала” свій
настрій, фізично втілювала свої емоції, а не техніч-
но та бездумно виконувала завдання педагога. Не
можна в одночасно примусити дитину творити під

час фізичної діяльності, так саме, як і одразу дити-
на нездатна намалювати картину, скласти вірша, бо
в неї нема ще певного досвіду, як це робити і що
саме відтворювати. Треба рухатись поступово.
Мудрість творчості полягає в тому, що не треба “ква-
пити” відчуття думкою, а треба довіритись непри-
томній області душі дитини.

Урахування індивідуальних особливостей
дітей у навчанні та вихованні в сфері фізичної куль-
тури - це не пристосування мети і змісту навчання
та дій вихователя до окремої дитини, а пристосу-
вання прийомів, методів, форм педагогічного впли-
ву до її індивідуальних особливостей з метою за-
безпечення запрограмованого рівня розвитку
особистості. Індивідуальний підхід створює найсп-
риятливіші можливості щодо розвитку пізнавальних
сил, активності, схильності і здібностей дитини.
Базис творчого розвитку дошкільника можна закла-
сти у творчій співпраці педагога з дитиною на за-
няттях з фізичної культури.

Подальші дослідження припускається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем форму-
вання рухово-творчих здібностей у дітей старшого
дошкільного віку в системі фізичного виховання.
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РАЗДЕЛ II
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРЕНЕРОВ.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО

РОБОТИ В СУЧАСНІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Антоненко О.В.
Донецький державний інститут здоров’я, фізично-

го виховання і спорту

Анотація. Розв’язанню проблеми удосконалення фізич-
ного виховання підростаючого покоління сприяє фор-
мування у майбутніх фахівців цієї галузі готовності до
роботи в сучасній загальноосвітній школі.
Ключові слова: моделювання, готовність до роботи в
сучасній загальноосвітній школі.
Аннотация. Антоненко О.В. Формирование готовности
будущих учителей физического воспитания к работе в
современной общеобразовательной школе. Разрешению
проблемы усовершенствования физического воспитания
подрастающего поколения способствует формирования
у будущих специалистов этой области готовности к ра-
боте в современной общеобразовательной школе.
Ключевые слова: моделирование, готовность к работе
в современной общеобразовательной школе.
Annotation. Antonenko O.V. Forming of readiness of future
teachers of physical education to work at modern general
school. Formation of the future specialists readiness to the
work in modern comprehensive school promotes for solution
of the problem of improvement physical education of
growing generation.
Key words: formation, readiness to the work in modern
comprehensive school.

Вступ.
Професійна  готовність є закономірним ре-

зультатом спеціальної підготовки, самовизначення,
освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це
– психічний, активно-дієвий стан особистості, сис-
тема інтегрованих властивостей. Така готовність
регулює діяльність, забезпечує її ефективність.

В умовах вищого навчального закладу якості,
що необхідні студентам для їхньої майбутньої про-
фесійної діяльності, найбільш успішно формуються
тоді, коли весь зміст навчально-виховного процесу
максимально наближений до умов практичної діяль-
ності майбутніх фахівців фізичного виховання. Отже,
педагогічний процес у вищих навчальних закладах
підпорядковується закону моделювання, згідно з яким
усі заходи, що проводяться у вищих навчальних зак-
ладах, мають бути насиченими професійним змістом
і відбуватися в ситуаціях, максимально наближених
до тих умов, в які випускник може потрапити в ре-
альному виробництві [1].

Відповідно до закону моделювання питома
вага навчальних занять та заходів, що моделюють
майбутню діяльність, постійно зростає за рахунок
впровадження сучасних інноваційних технологій

навчання.
Педагогічний процес у вищій школі знахо-

диться у постійному русі, удосконаленні та розвит-
ку. Головним напрямком його розвитку є постійне
підвищення активності, самостійності та свідо-
мості студентів, збільшення в їх роботі питомої ваги
самовиховання, самоосвіти, елементів наукового
дослідження.

Демократизація освіти, надання їй націо-
нальної спрямованості вимагають пошуку нових
шляхів удосконалення фізичного виховання підрос-
таючого покоління. Розв’язанню цієї проблеми
сприяє формування готовності майбутніх учителів
фізичного виховання до роботи в сучасній загаль-
ноосвітній школі [1, 3].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Ціль дослідження – на засаді системного

підходу виявити етапи формування готовності май-
бутніх учителів фізичного виховання до роботи в
сучасній загальноосвітній школі.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан сучасної шкільної ос-
віти.

2. Визначити вимоги до сучасного уроку
фізичної культури.

3. Виявити засоби формування готовності
майбутніх учителів фізичного виховання до
роботи в сучасній загальноосвітній школі.
Результати дослідження.
Основною формою організації навчально-

виховного процесу в загальноосвітньому навчаль-
ному закладі є урок. Головними вимогами до сучас-
ного уроку фізичної культури є:
· забезпечення диференційованого підходу до
учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня
фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі;
· забезпечення оптимізації навчально-виховного
процесу із застосуванням елементів інноваційних
методів навчання та здійснення міжпредметних
зв’язків;
· забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої та
інструктивної спрямованості;
· формування в учнів умінь і навичок самостійно
займатися фізичними вправами.

У сучасних умовах взаємовідносини між
учасниками навчально-виховного процесу будують-
ся на принципах педагогіки співробітництва, яка
передбачає взаємодовіру та взаємоповагу [2, 4, 5].

Реформування сучасної системи освіти ви-
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магає радикальних змін у навчально- виховному
процесі, використання в діяльності вчителя фізич-
ного виховання технологій, методів і засобів навчан-
ня, які сприяли б реалізації інтеллектуально-духов-
ного потенціалу учнів. Навіть поверховий аналіз
сучасної шкільної освіти засвідчує, що сучасна шко-
ла не надає належного значення операційному боку
навчання, увага акцентується лише на його змісті,
тобто й досі школа дає учням значний обсяг гото-
вих знань, але не вчить належною мірою доходити
самостійних висновків і узагальнень на базі цих
знань. Учні не завжди можуть визначити схожість
та різницю істотних елементів, на перший погляд,
різних систем, перенести ті ж самі дії з одного еле-
мента на інший, таким чином перефразувати умови
задачі, побудувати систему та інше. Усе це складає
більш широке вміння – вміння моделювати, що по-
в’язане з аналогією, порівнянням та узагальненням.
Володіння ж ними складає основу пізнавальної ак-
тивності і самостійності. З огляду на це, моделю-
вання, з одного боку, є основою вивчення кожного з
шкільних предметів, якими мусять оволодіти учні,
а, з іншого – це той метод, який постійно викорис-
товує вчитель під час власної педагогічної діяль-
ності. Отже, вивчення теоретичних основ моделю-
вання і закономірностей його застосування мусить
бути організовано у вищих навчальних закладах з
метою формування готовності майбутніх учителів
фізичного виховання до роботи в сучасній загаль-
ноосвітній школі. При цьому під готовністю до ро-
боти в сучасній загальноосвітній школі будемо ро-
зуміти інтегративну міру сформованості
особистісних характеристик для організації ,
здійснення та досягнення цілей інноваційної діяль-
ності. У свою чергу, до характеристик готовності до
роботи в сучасній загальноосвітній школі належать
знання, емоційно-особистісний апарат, загальні
логічні, пізнавальні, дидактичні й організаційно-
управлінські вміння. Отже, моделювання можна вва-
жати одним із засобів формування готовності до цієї
діяльності [1,2].

Формування готовності майбутніх учителів
фізичного виховання до роботи в сучасній загаль-
ноосвітній школі доцільно проводити за трьохетап-
ною схемою.

Підготовчий етап передбачає здійснення
викладачем програмно-цільової і діагностичної
функції. Так, програмно-цільова діяльність викла-
дача передбачає конкретизацію умов, що сприяють
формуванню готовності до роботи в сучасній загаль-
ноосвітній школі, уточнення визначення цієї якості
у відповідності зі спеціалізацією майбутнього вчи-
теля фізичного виховання. Діагностична ж функція
включає загальний аналіз стану навчально-виховно-
го процесу у вищому навчальному закладі, який дає
можливість визначити рівень за чинною системою
навчання [1, 3].

Основний етап – це цілеспрямована
діяльність викладача з формування в студентів го-
товності до роботи в сучасній загальноосвітній

школі, що передбачає виконання організаційної,
інформаційно-роз’яснювальної, координаційної,
стимулюючої й контролюючої функції. Так, органі-
заційна функція включає розробку програм нових
спецкурсів для майбутніх учителів фізичного вихо-
вання і їх проведення; ефективну організацію педа-
гогічної практики студентів. Інформаційно-роз’яс-
нювальна функція передбачає здатність викладача
чітко, доступно і лаконічно викладати відновлений
програмний матеріал, використовуючи при цьому
різні методи і засоби навчання. Координаційна фун-
кція забезпечує погодженість, що повинна бути в
процесі застосування нових програм навчання з
різних предметів, стимулююча – використання
різних форм стимулювання роботи в сучасній загаль-
ноосвітній школі як у процесі навчання, так і у ході
педагогічної практики. Контролююча функція вима-
гає здійснення контролю над виконанням навчаль-
ного плану і графіка навчального процесу, а також
внесення необхідних коректив, що пов’язані з вико-
нанням поставлених завдань [1,3].

Підсумковий етап обіймає аналітичну, оц-
інну та прогностичну функції. Зміст цього етапу
складає: аналіз результатів навчально-виховного
процесу у вищому навчальному закладі, що спря-
мований на формування готовності майбутніх учи-
телів фізичного виховання до роботи у сучасній за-
гальноосвітній школі ,  оцінка  ефективності
проведеної роботи щодо формування цієї готов-
ності засобами моделювання, а також визначення
напрямків діяльності вчителя на якісно новому
рівні [1, 3].

Висновки:
1. Реформування сучасної шкільної освіти

вимагає використання в діяльності вчителя фізич-
ного виховання технологій, методів і засобів навчан-
ня, які сприяли б реалізації інтеллектуально-духов-
ного потенціалу учнів.

2. З метою формування готовності вчителя
до роботи в сучасній загальноосвітній школі у ви-
щих навчальних закладах мусить бути організовано
вивчення теоретичних основ моделювання і законо-
мірностей його застосування.

3. Формування готовності майбутніх вчи-
телів фізичного виховання до роботи в сучасній за-
гальноосвітній школі доцільно проводити за трьо-
хетапною схемою, яка складається з підготовчого,
основного та підсумкового етапів.

Подальші  дослідження припускається
провести у напрямку вивчення інших проблем
формування готовності вчителя фізичного вихо-
вання до роботи в сучасній загальноосвітній
школі.
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Аннотация. В статье сделана попытка анализа содер-
жания подготовки специалистов по специальности
«Олимпийский и профессиональный спорт» и его соот-
ветствие требованиям рыночной экономики (рынка ус-
луг).
Ключевые слова: тренер по виду спорта, спорт для всех,
рынок услуг, тренер нового поколения, переподготовка
специалистов.
Анотація. Базилюк Т.А. Відповідність підготовки
фахівців напряму «Фізичне виховання і спорт» вимога-
ми ринку послуг. В статті зроблена спроба аналізу змісту
підготовки фахівців за фахом «Олімпійський і профес-
ійний спорт» і його відповідність вимогам ринкової
економіки (ринку послуг).
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the requirements of market of services. In the article the
attempt of analysis of maintenance preparation of specialists
is done on speciality «Olympic and professional sport» and
its accordance to the requirements of market economy
(market of services).
Keywords: trainer on the type of sport, sport for all, market
of services, trainer of a new generation, retraining of
specialists.

Введение.
На протяжении последних лет в Украине

сложилась принципиально иная политическая и со-
циальная ситуация, что в значительной степени обус-
лавливает повышенные требования к подготовке
специалистов направления «Физическое воспитание
и спорт».

В своем радиообращении к народу (13.05
2006 г.) президент Украины подчеркнул, что «…
Украине необходима современная система детских
садов, юношеских кружков по интересам, спортив-
ных секций, мест для семейного отдыха, центров
семейного досуга. И не только в столице, а во всех
городах и селах нашей страны. Создание таких куль-
турно-развлекательных центров – прямая ответ-
ственность региональной власти, Министерства об-
разования, Министерства по делам семьи, молодежи
и спорта» [1].

Исходя из этого, перед отечественной сис-

темой образования ставятся новые задачи по подго-
товке специалистов, отвечающих перспективным
направлениям экономического развития, способных
освоить новейшие технологии, обладающих высо-
кой мобильностью и адаптацией к меняющимся про-
изводственным и социальным требованиям.

Актуальность исследования данных про-
блем подтверждаются современной практикой физ-
культурного движения Украины, поскольку имеют
место существенные противоречия между запроса-
ми отрасли и нынешней подготовкой специалистов.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель и задачи: выявить соответствие содер-

жания подготовки специалистов по специальности
«Олимпийский и профессиональный спорт» и тре-
бований рыночной экономики (рынка услуг).

Результаты исследования.
Сегодня в Украине действует пять ВУЗов

физкультурного профиля, которые обеспечивают
конкретную отрасль народного хозяйства страны
квалифицированными кадрами. Подготовка прово-
дится по трем специальностям: «Олимпийский и
профессиональный спорт», «Физическое воспита-
ние», «Физическая реабилитация».

По окончании обучения по специальности
«Олимпийский и профессиональный спорт» присва-
ивается квалификация «Тренер по виду спорта».
Процесс подготовки тренеров строится в соответ-
ствии с содержанием производственной деятельно-
сти, определенной в Справочнике квалификацион-
ных характеристик профессий работников (Выпуск
85. Спортивная деятельность).

Опираясь на эти требования разработаны
«Образовательно-квалификационные характеристи-
ки» (ОКХ) и «Образовательно-профессиональные
программы» (ОПП) подготовки тренеров по виду
спорта [2].

Содержание подготовки будущих тренеров
предполагает формирование у них знаний и навы-
ков для работы только с целью достижения высоко-
го спортивного мастерства занимающихся.

Ключевыми учебными курсами в подготов-
ке данных квалификаций является преподавание
таких учебных дисциплин как: «Теория и методика
спортивной подготовки в избранном виде спорта» и
«Повышение спортивного мастерства», на изучение
которых выделяется учебным планом большая доля
учебного времени студента.

Изучение этих дисциплин формирует у сту-
дентов отношение к спортивной тренировке как к
процессу углубленной специализации человека в
избранном виде спорта с целью достижения наивыс-
ших спортивных достижений. Тренировка и отбор
детей, одаренных к специализации в избранном виде
спорта и, обязательно, оптимального возраста, при-
менительно к конкретному виду спорта. Построе-
ние и планирование многолетней подготовки – с
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повышением нагрузок от этапа к этапу. Подготовка
взрослых спортсменов – с позиций максимальных
нагрузок, средств восстановления и повышения спе-
циальной работоспособности. Все это рассматрива-
ется с точки зрения успешного выступления в со-
ревнованиях.

Все остальные учебные предметы изучают
человека с позиций его спортивной деятельности.
Педагогика и психология – спортивная педагогика
и спортивная психология, физиология и спортивная
физиология, биомеханика – кинематика спортивных
движений и т. д.

Однако «спорт» в системе подготовки спе-
циалистов рассматривается односторонне, хотя в
действительности есть и другие его проявления и,
следовательно, знаний по направлению «Спорт для
всех» традиционная программа подготовки специа-
листов не предполагает (рис. 1).

Ни сколько не отрицая необходимости под-
готовки специалистов для резервного спорта и
спорта высших достижений, как обязательной струк-
туры отрасли, необходимо заметить, что в новых
социально-экономических условиях жизни обще-
ства возникла потребность в подготовке специалис-
тов новых направлений.

Понятие «массовый спорт» может тракто-
ваться аналогично физкультурному движению или
любительскому спорту (спортсмен – любитель – это
спортсмен, систематически занимающийся избран-
ным видом спорта или физическими упражнения-
ми, принимающий участие в спортивных соревно-
ваниях на началах добровольности или выполнив-
ший разрядные нормативы согласно требованиям

классификации).
Анализ данных опроса экспертов на вопрос

о соответствии структуры подготовки физкультур-
ных кадров текущим и перспективным потребнос-
тям развития физической культуры и спорта призна-
ет частичное совпадение реальной структуры
подготовки кадров требованиям практики (75%),
таблица 1.

Таблица 1
Соответствие структуры подготовки физкуль-
турных кадров текущим и перспективным по-
требностям физической культуры и спорта, %

(Маслов В.И. и др. 2003).
Оценка соответствия Текущим  

потребностям  
ФКиС 

Перспективным  
потребностям  
ФКиС 

Соответствует полностью 
Частично соответствует 
Не соответствует 
Затрудняюсь ответить 

10,0 
 

75,0 
10,0 
5,0 

0 
 

77,0 
22,0 
1,0 

Всего: 
 

100,0 100,0 

 
Несоответствие структуры подготовки физ-

культурных кадров реальной практике сказывается,
прежде всего, на качестве труда выпускников физ-
культурных вузов, на сроках их профессиональной
адаптации, на степени удовлетворения своим тру-
дом и, в конечном счете, на престиже профессии
физкультурного работника среди населения. По воп-
росу качества подготовки выпускников физкультур-
ных вузов ответы экспертов распределились следу-
ющим образом, таблица 2.

Рис. 1. Традиционная программа подготовки специалиста

 СПОРТ 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ СПОРТ ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 

массовый 
спорт 

специализированн
ые виды спорта и 
комплексы 
физических 
упражнений 

Профессиональ-
ный спорт 

любительский 
спорт 

организованный неорганизованный 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
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Таблица 2
Соответствие качества подготовки выпускников
физкультурных вузов требованиям отрасли и
рынка физкультурно-спортивных услуг,

(Маслов В.И. и др. 2003).
Степен ь  соотв етствия  Процент   

ответи вш их   
экспертов  

В  ц елом  со ответствует  
Ч астич но  соо тветствует  
Н е  соответствует  
Затр удн яю сь  отв ети ть  

2 5 ,0  
5 0 ,0  
2 0 ,0  
5 ,0  

В сего : 1 0 0 ,0  
 

Если в прошлом количество и профиль под-
готовки выпускников физкультурных учебных заве-
дений и даже предполагаемые места работы регла-
ментировались административными органами, то
сегодня возможности и условия трудоустройства
определяются и диктуются спросом кадров на рын-
ке труда. Это в свою очередь, должно обусловить
смену многих позиций в квалификационной харак-
теристике специалистов по физическому воспита-
нию и спорту. Диспропорция спроса и предложения
на рынке труда – результат влияния несогласован-
ности между профессиональной подготовкой и тре-
бованиями рынка.

Так, если в прошлом основной акцент в раз-
витии физической культуры и спорта делался на
спорт высших достижений, а спрос на услуги мас-
сового спорта был ограничен, к тому же потребите-
ли были мало информированы и не предъявляли
высоких требований к качеству и ассортименту ус-
луг, то в настоящее время ситуация изменилась. Ста-
новится необходимым изучение современных тех-
нологий образования, что должно дать возможность
подготовить или переподготовить специалистов,
способных гибко и быстро реагировать на постоян-
но изменяющиеся потребности рынка.

Таким образом, актуален пересмотр прак-
тики подготовки специалистов по спорту, выработ-
ка новых или усовершенствованных положений,
которые будут направлены на достижение следую-
щих целей:
- адекватность подготовки специалистов по

структуре специальностей таким потребностям:
обеспечение спорта персоналом со знанием
менеджмента, маркетинга, современных кон-
цепций управления;

- адекватность подготовки специалистов по объе-
му знаний потребностям: обеспечение спорта
специалистами, обладающими задатками пред-
принимателей, способных быстро реагировать
на изменения спроса, самосовершенствовать-
ся и расширять свои знания, владеющих инфор-
мационной структурой;

- формирование адекватного предложению спро-
са: обеспечение специалистов рабочими мес-
тами и определенной заработной платой, соот-
ветствующей характеру и сложности труда;

- создание системы контроля качества труда [5].
На наш взгляд, всем перечисленным требо-

ваниям должен отвечать «тренер нового поколения»,
имеющий знания, умения и навыки для проведения
всех видов спортивных и оздоровительных трени-
ровочных занятий, проводимых как в групповой, так
и в индивидуальной форме.

Задачи, с которыми придется сталкиваться
такому тренеру в его профессиональной деятельнос-
ти, принципиально отличаются от работы тренера,
работающего в области спорта. Тренеру спортивной
школы необходимо добиваться максимального раз-
вития функций и качеств для достижения высокой
результативности в избранном виде спорта. Тренеру
нового поколения придется работать над сохранени-
ем баланса между скоростью развития качеств и со-
хранением здоровья. Кроме того, выбор используе-
мых при этом средств, методов и организационных
форм тренировочных занятий зачастую диктуется не
только их функциональной необходимостью и раци-
ональностью, но и такими факторами, как эмоцио-
нальная насыщенность занятий, соответствие орга-
низационной формы занятия задаче мотивации
занимающегося и даже такого фактора, как мода на
те или иные направления тренировки. Кроме необхо-
димого уровня профессиональных знаний и навыков
такому тренеру необходимо знание основ психоло-
гии общения, умение ориентировать занимающего-
ся на регулярные тренировочные занятия, достаточ-
ный уровень культуры поведения и речи.

Тренировочные программы могут иметь как
оздоровительную цель (достижение и поддержание
оптимальной физической подготовленности, сниже-
ние причин риска развития заболеваний), так и цель,
связанную с решением двигательных и спортивных
задач на достаточно высоком уровне.

В первом случае тренировочные програм-
мы направлены на развитие оздоровительной дви-
гательной активности, во втором – спортивно ори-
ентированы [4].

Учитывая вышеизложенное, профессио-
нальная подготовка «домашнего тренера» предпо-
лагает формирование следующих знаний и умений:
- проводить оценку государственных образова-

тельных стандартов учебных программ, учеб-
ных планов, учитывая влияние на физический
и духовный аспекты здоровья субъектов учеб-
но-воспитательного процесса;

- знать формы, средства и методы педагогичес-
кой деятельности, владеть навыками анализа
учебно-воспитательных ситуаций с позиции
целостности образовательного процесса;

- знать критерии оценки нормы и отклонений
духовного, физического и психического разви-
тия;

- иметь представление о путях и средствах кор-
рекции и реабилитации;

- знать возрастные нормы и иметь представле-
ние о сенсорных, моторных и центральных на-
рушениях коммуникативного поведения и речи;
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- иметь представление о типологических особен-
ностях здорового человека и уметь их опреде-
лять;

- уметь определять умственную и физическую
работоспособность, готовность к систематичес-
ким нагрузкам в разные возрастные периоды;

- уметь оценивать физические нагрузки на тре-
нировочных занятиях оздоровительной и
спортивной направленности и определять их
соответствие возрасту и физической подготов-
ленности человека;

- уметь определять степень утомления здорово-
го человека после физических и умственных
нагрузок;

- уметь определять противопоказания к выпол-
нению физических и умственных нагрузок в
связи с возрастом, состоянием здоровья;

- уметь составить базу данных индивидуальных
антропометрических и психофизиологических
показателей человека в процессе развития;

- уметь направлять процессы обучения и воспи-
тания в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями духовного, физического и психи-
ческого развития;

- обучать занимающихся оценивать свое физи-
ческое состояние [7].

Выводы.
При подготовке тренеров по виду спорта

выявлена высокая степень связанности учебного
процесса с будущей деятельностью, ориентирован-
ность студента на работу в спортивной школе, с оп-
ределенным кругом функциональных обязанностей,
стабильным заработком. Это способствует форми-
рованию у выпускника прочного стереотипа профес-
сии, который мешает переориентации для расшире-
ния профессиональной деятельности.

Таким образом, фактором, способствую-
щим созданию возможностей для успешной работы
в физкультурно-спортивных организациях, отлич-
ных от ДЮСШ, а также организации собственного
дела, является разрушение узкопрофессионального
стереотипа тренера.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
подготовки специалистов направления «физическое
воспитание и спорт» в соответствие с требования-
ми рынка услуг.
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МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО

ПРОВЕДЕННЯ ОЗДОРОВЧОЇ ГІМНАСТИКИ
ТА ФІТНЕСУ ЗІ СТАРШОКЛАСНИЦЯМИ

Батіщева М.Р.
Донецький державний інститут здоров’я, фізично-

го виховання та спорту.

Анотація. У статті описана методика та результати про-
ведених досліджень підготовки майбутніх вчителів
фізичного виховання до проведення занять з оздоров-
чої гімнастики та фітнесу з дівчатами старшокласни-
цями шляхом впровадження факультативного курсу
“Практикум з оздоровчої фізичної культури (Оздоров-
чий фітнес)”.
Ключові слова: навчальний процес; підготовка спеціа-
ліста, оздоровча гімнастика, рекреація, фітнес.
Аннотация. Батищева М.Р. Методика та результаты ис-
следования эффективности подготовки будущих учите-
лей физического воспитания к проведению оздорови-
тельной гимнастики и фитнесса со старшеклассницами.
В статье описана методика и результаты проведенных
исследований подготовки будущих учителей физичес-
кого воспитания к проведению занятий по оздоровитель-
ной гимнастике и фитнесу с девушками старшекласс-
ницами путем  внедрения  факультативного курса
«Практикум по оздоровительной физической культуре
(Оздоровительный фитнесс)».
Ключевые слова: учебный процесс,  подготовка специа-
листа, оздоровительная гимнастика, рекреация, фитнесс.
Annotation. Batishcheva M.R.  Methods and results of
researches of effectiveness of future physical education
teachers training for remedial gymnastics and fitness for
senior pupils. Methods and results of researches of future
physical education teachers training for lessons in remedial
gymnastics and fitness for senior girls pupils by input the
course «Practice on Remedial Physical Cultural (Remedial
Fitness)» are shown in this article.
Key words: educational process, training of specialist,
recreation, remedial gymnastics, fitness.

Вступ.
Аналізуючи літературні джерела нами було

встановлено, що на сьогодні є протиріччя між потре-
бою у вчителях фізкультури які володіють усіма но-
вими знаннями, в тому числі і  видами оздоровчої
гімнастики та фітнесу та їх наявністю; між потребою
в таких спеціалістах і відсутністю системи їх підго-
товки, хоча й елементи підготовки таких спеціалістів
маються в декількох спортивних ВНЗ, але це не ста-
ло системою [1-5].  Тому об’єктом дослідження ми
обрали  навчальний процес у вищому спортивному
навчальному закладі, а предметом дослідження - про-
цес підготовки студентів вищих спортивних навчаль-
них закладів до проведення оздоровчої гімнастики та
фітнесу зі старшокласницями.

Робота виконана згідно плану НДР Донець-
кого державного  інституту здоров’я,  фізичного
виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: теоретично обґрунту-

вати та експериментально перевірити модель підго-
товки студентів до  проведення оздоровчої гімнас-
тики та фітнесу зі старшокласницями.
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Гіпотеза: ефективність підготовки сту-
дентів вищих фізкультурних навчальних закладів
до проведення оздоровчого фітнесу  з дівчатами
старшокласницями  на уроках фізкультури у школі
підвищиться за умов варіативності  навчального
процесу, що передбачає  впровадження  інтегрова-
ного курсу „Практикум з оздоровчої фізичної куль-
тури (Оздоровчий фітнес)”, зміст якого базується
на педагогічних, медичних, психологічних знаннях,
на знаннях валеології, теорії та практики фізично-
го виховання  та  останніх досягнень фітнес-
індустрії; розвитку у студентів науково-дослідниць-
ких здібностей в процесі проведення занять та
педагогічної практики у школі; організації методич-
них занять і практичної діяльності студентів та
включення їх у  науково-дослідницьку роботу відпо-
відної спрямованості.

Відповідно до мети й гіпотези дослідження
було визначено основні завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми

в педагогічній теорії і  практиці.
2. Розробити модель підготовки вчителя фізкуль-

тури здібного до проведення занять з оздоров-
чої гімнастики та фітнесу  у школі.

3. Розкрити ефективні шляхи і умови підготовки
студента до  роботи в області оздоровчої гімна-
стики та фітнесу.

Результати дослідження.
Дослідно-експериментальною базою став

Донецький державний інститут здоров’я, фізично-
го виховання та спорту (2003-2005 рр.). Формую-
чий експеримент здійснювався на базі 4 курсу фа-
культету олімпійського та професійного спорту,
педагогічного факультету та факультету фізичної
рекреації. До експериментальної групи було залу-
чено 105 студентів, контрольної - 54 студенти.

На етапі підготовчої роботи була проведе-
на підготовка самого експерименту: вивчалася та
аналізувалася література по темі дослідження та
базі цього були підготовлені методичні рекомен-
дації для студентів ДДІЗФВС „Сутність та специф-
іка рекреаційної роботи з дівчатами-старшоклас-
ницями”; “Методичні рекомендації з дисципліни
“Практикум з ОФК”; робочі та навчальні програ-
ми з дисципліни; плани семінарських занять; ситу-
аційні завдання; комплексні контрольні завдання;
теми рефератів, проектів та курсових по пробле-
мам оздоровчої фізичної рекреації, оздоровчої
гімнастики та фітнесу; „Методичні рекомендації з
проведення самоконтролю знань студентів”. Видом
експерименту був обраний педагогічний аналіз,
педагогічний нагляд, анкетування, опитування сту-
дентів та тестування знань. Були розроблені мате-
ріали для предексперіментального зрізу та комп-
лексних контрольних робіт.

Експериментальна робота для перевірки
сформульованої гіпотези проводилась у експеримен-
тальній групі (ЕГ), до якої увійшли студенти акаде-
мічних груп педагогічного факультету та факульте-
ту фізичної рекреації у составі 105 чоловік. ЕГ

вивчає разом з загальною дисципліною “Рекреація
та оздоровча фізична культура (ОФК)” предмет
“Практикум з ОФК (Оздоровчий фітнес)”. Резуль-
тати цієї роботи порівнювались з показниками кон-
трольної групи (КГ), яка складалась з учнів двох ака-
демічних груп факультету олімпійського та
професійного спорту (54 студенти). КГ у своєї про-
грамі навчання не має практикуму, але містить за-
гальну дисципліну – “Рекреація та ОФК”.

З метою перевірки гіпотези досліджень
проводилась дослідно-експериментальна робота,
мета якої полягала у експериментальній перевірці
змісту й обраної методики підготовки студентів до
проведення уроків фізичної культури, спрямованих
на оздоровлення, засобами оздоровчої гімнастики
та фітнесу. Всього у дослідженні приймали участь
226 студентів.

За допомогою підготовки студентів до про-
ведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчата-
ми-старшокласницями вирішувались такі завдання:
1) підвищення професійної компетенції студентів;
2) опанування студентами новими формами та ме-
тодами роботи у школі; 3) підготовка студентів до
творчого вирішення завдань фізичної культури; 4)
здійснення переорієнтації вчителя фізичного вихо-
вання з оцінювання розвитку фізичних якостей і
умінь учнів на оцінювання його особистого фізич-
ного удосконалення; 5) розвиток особистих якостей
майбутнього вчителя (лідерських, психологічних,
комунікативних тощо).

На першому етапі формуючого експеримен-
ту у рамках навчального процесу із студентами було
проведено анкетування.  Їм було запропоновано за-
повнити пакет анкет та тестів, які надавали б харак-
теристику особистості студента, майбутнього вчите-
ля (його здатності лідера, психолога, комунікатора,
його відношення до здорового та активного способу
життя, самооцінка знань умінь та навичок) та  прове-
дена ККЗ - предексперіментальний зріз. Метою його
було визначення вхідного рівня знань, вмінь та нави-
чок студентів ДДІЗФВС, які оцінювались викладачем.
Таким чином була оцінена теоретична готовність сту-
дентів ЕГ та КГ до майбутньої роботи.

На другому етапі експерименту із студента-
ми ЕГ були проведені заняття з удосконаленого кур-
су „Рекреація та оздоровча фізична культура” та
факультативного курсу “Практикум з ОФК (Оздо-
ровчий фітнес)”.  Заняття проходили за тематичним
планом. Були проведені лекційні заняття з викорис-
танням проблемного навчання; семінар-конферен-
ція і написані реферативні роботи, що дозволило
отримати порівняно повну картину загальних базо-
вих знань студентів складових культури здоров`я,
стану здоров`я молоді України і Донбасу, сфери оз-
доровчої фізичної рекреації,  та особливостей її про-
ведення з дівчатами-старшокласницями;  конт-
рольно-лабораторна робота; методичні заняття з
вживанням рольових ігор, які надавали теоретично-
практичні знання; семінари  рубіжного контролю;
семінар-диспут. Підсумком вивчення дисципліни є
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залік, який студенти отримають у разі написання
багаторівневої комплексної контрольної роботи, яка
складена у відповідності з вимогами освітньо-квал-
іфікаційної характеристики та навчального плану та
є виявленням рівня знань відповідно з встановлени-
ми критеріями. В результаті студенти отримали знан-
ня зі специфіки роботи засобами оздоровчої фізич-
ної культури та рекреації з дівчатами-старшоклас-
ницями; опанували усіма найбільш популярними
видами оздоровчої гімнастики та фітнесу та засоба-
ми підвищення ефективності тренувального проце-
су з дівчатами 15-17 років.

Студенти ж КГ проходили навчання тільки
за загальним курсом “Рекреація та ОФК”. Тому роз-
глядали тільки особливості біологічного, фізіоло-
гічного розвитку та педагогічного підходу у роботі
з дівчатами старшокласницями на оздоровчих за-
няттях.

Потім студенти проходили педагогічну прак-
тику у загальноосвітній школі з використанням знань,
умінь та навиків оздоровчої гімнастики та фітнесу і
отримують за неї оцінку. Ефективність використання
оздоровчої гімнастики та фітнесу у школі студенти
оцінювали за наступними критеріями: 1) кількість
учнів, які займаються у шкільних секціях; 2) зміна
відношення учнів до свого здоров“я.

Паралельно з цим вони виконували курсові
чи дипломні роботи з  рекреації та ОФК, прово-
дять наукові дослідження у процесі урочних та по-
заурочних форм занять з старшокласницями. Ро-
боти оцінюються за загальноприйнятими держав-
ними критеріями та оцінюють знання студентів за
низьким, середнім та високим рівнем.  Заключним
на етапі перевірки ефективності процесу навчання
наприкінці досліджень з метою оцінювання впли-
ву факультативного практикуму на особистість май-
бутнього вчителя та на формування його поглядів
та кругозору  передбачено проведення анкетуван-
ня студентів експериментальної та контрольної
груп. А з метою оцінювання професійних знань,
умінь та навичок та визначення вірогідності дина-
міки результатів експерименту -  комплексні конт-
рольні роботи у якості тестування та отримання
заліку з дисципліни.

Завдання у комплексних контрольних робо-
тах були складені таким чином, щоб проходила пе-
ревірка теоретичних знань та адаптування цих знань
на практичній діяльності різних рівнів (ступенів)
складності. Перший рівень (базовий) передбачав
перевірку  початкових знань (визначення, базові
поняття усіх видів оздоровчої гімнастики та фітне-
су, додаткових засобів підвищення ефективності оз-
доровчого тренування та ін.). Вірна відповідь на
питання початкового рівня оцінювалась в один бал.
Таких питань було 15.

Другий рівень (достатній), який складався
з 10 питань про фізіологічні, морфологічні та ін.
зміни в організмі, особливості методик тренувань з
різних видів оздоровчої гімнастики та фітнесу і т.д.
оцінювався в три бали.

Третій рівень (відмінний), самий складний,
перевірював знання взаємозв’язків та наслідків ви-
конання різних вправ, питання, які потребують ана-
літичних рішень, практичних рекомендацій тим, хто
займається. Оцінка за кожну вірну відповідь – 10
балів. Таких питань було 5 у кожному варіанті конт-
рольної роботи.

При чому для того, щоб була розглянута вся
робота студенту необхідно було за базовий рівень
набрати 13-15 балів. У разі випадку коли студент не
набрав необхідної кількості балів, останні питання
високого рівня не розглядались зовсім та бали,  на-
брані за них не враховувалися. Для отримання оцін-
ки „зараховано” необхідно було набрати від 45 до
95 балів. Відповідно, всі інші суми балів – „не зара-
ховано”.  Коли студент не вкладався у залікову суму
балів, йому пропонувалося інша спроба та інший
варіант контрольної роботи.

Висновки.
Дані контрольних робіт були оброблені з

використанням методів математичної статистики
(критерій Стьюдента, кореляційний аналіз). З про-
ведених досліджень та статистичних підраховувань
показників вхідного та підсумкового тестування кон-
трольної та експериментальної груп можна зробити
такі висновки:
1. Показники вхідного тестування обох груп при-

близно однакові (1,88 нижче 1,98). Обидві гру-
пи мають на початок експерименту однакову
підготовку та знання у цієї області.

2. Є  вірогідна різниця між показниками початко-
вого  та підсумкового тестування контрольної
групи (2,63 < 6,6435). Ця група вивчає предмет
„Рекреація та оздоровча ФК” та отримує базові
знання у цієї області, однак не має підготовки,
знань, умінь та навичок роботи з старшоклас-
ницями засобами оздоровчої гімнастики та
фітнесу. Питання, які розглянуті у контрольних
роботах, не розглядаються  в належній ступені
іншими предметами, і знання, які мають сту-
денти з цих питань досить неглибокі.

3. Ми спостерігаємо дуже велику різницю між
показниками початкового та залікового тесту-
вання експериментальної  групи (2,60 <
33,17109). Це говорить про отримання досить
глибоких та поширених знань у процесі вивчен-
ня розробленого нами курсу.

4. Можна побачити дуже вірогідну різницю і між
показниками підсумкового тестування конт-
рольної та залікового експериментальної гру-
пи (22,361 > 2,62). Це говорить про те, що знан-
ня, уміння та навички отримані у процесі
вивчення курсу надали студентам експеримен-
тальної групи більшу підготовку, ніж студентам
контрольної, які цей курс не вивчають. Тобто
відмінність одержаних результатів у конт-
рольній та експериментальній групах є істот-
ною і є наслідком застосування  у навчальному
процесі експериментального курсу “Практикум
з ОФК (Оздоровчий фітнес)”, не  впливом ви-
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падкових чинників. Це підтверджено методами
математичної статистики.
Отже, за результатами впровадження курсу

виявлено тенденцію до поліпшення підготовки май-
бутніх вчителів фізичної культури до проведення
оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-стар-
шокласницями.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки майбутніх вчителів фізичного виховання.
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ОЦІНКА ЯКОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Безкоровайна Л.В.
Запорізький національний університет

Анотація. У статті проаналізовані дані анкетування
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту щодо
з’ясування якостей, необхідних для майбутньої профес-
ійної управлінської діяльності.
Ключові слова: майбутній фахівець фізичного вихован-
ня та спорту, професійна підготовка, професійні якості.
Аннотация. Бескоровайная Л.В. Оценка качеств, необ-
ходимых для будущей профессиональной управленчес-
кой деятельности специалистов физического воспита-
ния и спорта. В статье проанализированы данные
анкетирования будущих специалистов физического вос-
питания и спорта относительно выяснения качеств, не-
обходимых для будущей профессиональной управлен-
ческой деятельности.
Ключевые слова: будущий специалист физического вос-
питания и спорта, профессиональная подготовка, про-
фессиональные качества.
Annotation. Beskorovaynaya L.V. Estimation of qualities
necessary for future professional administrative activity of
specialists of physical education and sport. The given
questionnaires of future specialists of physical education
and sport in relation to finding out of qualities necessary
for future professional administrative are analyzed in the
article activity.
Keywords: future specialist of physical education and sport,
professional preparation, professional qualities.

Вступ.
Проблема підвищення ефективності про-

фесійної освіти, відповідності рівня підготовленості
випускників вищих навчальних закладів вимогам
майбутньої професійної діяльності є актуальною на
сучасному етапі. Від майбутнього фахівця фізично-
го виховання та спорту сучасні перебудови ринко-
вих відносин вимагають наявності певних теоретич-
них знань та навичок. Внаслідок цього виникає
потреба у підвищенні якості  підготовки майбутніх
фахівців з певної спеціальності. Щодо досвіду якіс-
ної підготовки фахівців за новими спеціальностями
у вищій школі, то на сучасному етапі він найчасті-
ше відсутній. Можна констатувати, що якість про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців є доміную-
чим фактором у системі вищої освіти.

Різні аспекти підвищення ефективності
підготовки фахівців до майбутньої професійної
діяльності  розглядали у своїх працях такі вчені, як
В.А.Бодрова, Е.Ф.Зеєр, Є.А.Клімов, А.К.Маркова,
Л.М.Мітіна, Ю.П.Поварєнков,  Ю.К.Стрєлкова, Во-
робйов М.І. [4], Кравчук Т.М. [5], Мартиненко В.В.
[6], Хомич В.М. [7] та інші.

С.Ю.Тюленьков, С.Н.Зуєв, Л.М.Крылова вва-
жають, що сучасна професійна діяльність вимагає від
людини не тільки глибоких теоретичних знань, а і
необхідної спеціальної психофізичної  підготовле-
ності [1, с. 51]. На думку автора, розробка і реаліза-
ція на практиці психофізичної моделі випускника
вищого навчального закладу, що розрахована на підго-
товку висококваліфікованих фахівців, які швидко
пристосовуються до нових умов праці, володіють
високим професіоналізмом, конкурентоспроможні-
стю, є однією із  актуальних проблем [1, с. 51].

Т.Є.Круглова, В.Б.Мяконьков зазначають,
що у сучасних умовах перед фахівцями, які здійсню-
ють управлінську діяльність, виникає багато нових
питань, вирішення яких потребує наявності певної
професійної підготовки у вищих навчальних закла-
дах [2, с. 23]. Ринкова економіка пред’являє нові
вимоги не тільки до змісту освіти, а і до особистості
студента. У процесі навчання у вузі повинні форму-
ватись такі індивідуальні якості, як самостійність,
відповідальність, здатність адаптуватися до змін у
навколишньому середовищі. Для вирішення цих
питань необхідно побудувати механізм формування
названих якостей у студентів і наявності відповід-
ного корпусу викладачів, які б були здатні сумісно
зі студентами цей механізм реалізовувати. Г.І.Хозя-
инов, Н.В.Кузьмина, Л.Є.Варфоломеева стверджу-
ють, що початок професійної діяльності пов’язується
з розвитком у людини здатності ставати суб’єктом
діяльності для прийняття самостійних рішень, що
забезпечать їй шлях до творчої діяльності [3, с. 9].
Такими самостійними рішеннями, на думку авторів,
є: вибір професії на основі самосвідомості творчо-
го потенціалу; вибір вищого навчального закладу, у
якому можна одержати дану професію; вибір індив-
ідуальної системи діяльності, пов’язаної з усвідом-
ленням перспектив та можливостей самореалізації
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творчого потенціалу у творчій діяльності [3, с. 9].
Вважається, що найважливішими поняття-

ми, що розкривають зміст освіти і основу її відбору
і структурування, є поняття “модель фахівця” та
пов’язаного з ним поняття “кваліфіковані характе-
ристики фахівця з вищою освітою”. Аналіз педаго-
гічної літератури свідчить про те, що у поширено-
му плані під моделлю фахівця розуміють професійні,
соціально-психологічні, творчі (креативні) й осо-
бистісні якості, що є визначальними у його здібнос-
тях до діяльності в умовах ринкових відносин, у
досягненні результатів, адекватних вимогам суспіль-
ного та науково-технічного прогресу.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження була оцінка якостей,

необхідних для майбутньої професійної управлінсь-
кої діяльності фахівців фізичного виховання та
спорту.

Основні завдання дослідження:
1. Проведення аналізу психолого-педагогі-

чної літератури щодо оцінки якостей, необхідних для
майбутньої професійної управлінської діяльності
фахівців фізичного виховання та спорту.

2. Проведення анкетування студентів фа-
культету фізичного виховання та спорту Запорізь-
кого національного університету з метою оцінки
якостей, необхідних для майбутньої професійної
діяльності фахівців фізичного виховання та спорту:
- щодо професійної ерудиції (% );
- щодо вміння розв’язувати питання, пов’язані зі

спортивним менеджментом (% );
- щодо вміння планувати роботу (% );
- щодо вміння контролювати роботу (% );
- щодо вміння керувати людьми (% );
- щодо вміння працювати з довідковою літерату-

рою (% ).
Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури

свідчить про те, що якості особистості – це загаль-
нопоширені її властивості, що інтегруються у ри-
сах характеру майбутнього фахівця фізичного ви-
ховання та спорту та його здібностях. Серед якос-
тей особистості є такі, що впливають на результа-
тивність діяльності, - це професійно важливі якості.
Професійно важливі якості – це якості майбутньо-
го фахівця фізичного виховання та спорту, що впли-
вають на ефективність здійснення професійної
діяльності і можуть удосконалюватись у процесі
цієї діяльності. А.К.Маркова виділяє дві групи про-
фесійно важливих якостей майбутнього фахівця: до
першої групи належать мотиви, цілі, інтереси; до
другої групи - професійні здатності, свідомість,
мислення та ін. В.О.Сластьонін вважає необхідни-
ми для майбутнього фахівця такі професійні якості,
як: справедливість, тактовність, спостережливість,
товариськість, вимогливість, наполегливість, цілес-
прямованість, організаторські здібності, урівнова-

женість, професійна працездатність, професійна
витримка.. Професіоналізм майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту передбачає досяг-
нення високого результату. У зв’язку з цим вини-
кає питання: які сторони особистості, які аспекти
діяльності можуть забезпечити успіх у майбутній
професійній діяльності? Чим раніше дізнається про
це майбутній фахівець фізичного виховання та
спорту, який обрав для себе професію та почав
підготовку до самореалізації у ній, тим усвідомле-
ніше буде його просування до вершини професій-
ної діяльності. Професіоналізм як стійка якість
особистості і діяльності майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту формується у про-
цесі навчання у вищому навчальному закладі. Вва-
жається, що в тім, як майбутній фахівець фізично-
го виховання та спорту аналізує ситуацію, що скла-
лася на практиці, на які ознаки даної ситуації він
орієнтується; як швидко він формулює професійні
завдання, як антиціпіює можливі результати того
чи іншого засобу вирішення поточних завдань; як
він порівнює дійсні результати з шуканим; нарешті,
як майбутній фахівець фізичного виховання та
спорту реорганізує власну діяльність і аргументує
її перетворення, проявляється професіоналізм.
Кожна професія пред’являє суб’єкту діяльності (
майбутньому професіоналу ) свої вимоги. Кожний
вищий навчальний заклад знайомить з цими вимо-
гами майбутніх фахівців фізичного виховання та
спорту.  Професіоналізм майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту визначається як су-
купність стійких якостей особистості, діяльності,
індивідуальності майбутнього фахівця, що задо-
вольняють потребам майбутньої професійної діяль-
ності. Відображенню професіоналізму надається
місце не тільки у засобах аналізу професійної си-
туації, у формулюванні та рішенні професійних
завдань, але і у засобах аналізу результатів рішен-
ня, а також у самостійній діагностиці причин, що
призводять або не призводять до шуканих резуль-
татів. Професійні якості особистості, що суттєво
впливають на результат майбутньої професійної
діяльності та є визначальними у індивідуальному
стилі майбутнього фахівця фізичного виховання та
спорту у галузі управління, можна поділити на на-
ступні підгрупи: домінуючі, периферійні, негативні
та професійно недопустимі якості.

Для оцінки якостей, необхідних для майбут-
ньої професійної управлінської діяльності фахівців
фізичного виховання та спорту, нами було проведе-
но анкетування, у якому приймали участь 85 сту-
дентів факультету фізичного виховання та спорту
Запорізького національного університету.

Студентам було запропоновано висловити
власну думку щодо ствердження про вміння розв’я-
зувати професійні завдання, пов’язані зі спортивним
менеджментом. Аналіз анкетування свідчить про те,
що необхідною дану якість вважають 57% опитува-
них, для 12% студентів вона не має значення, ще 8%
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вважають її непотрібною для майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту, 23% респондентів
було важко відповісти на дане ствердження.

57

12

8

23

необхідні не мають значення не потрібні важко відповісти

Рис. 1. Показник кількості студентів щодо необх-
ідності вміння розв’язувати професійні завдання,

пов’язані зі спортивним менеджментом

Результати анкетування показують, що про-
фесійну ерудицію вважають необхідною 85% сту-
дентів, 4% респондентів відповіли, що професійна
ерудиція не має значення для майбутнього фахівця,
ще 4% студентів вважають її непотрібною, 7% опи-
туваних було важко відповісти на дане стверджен-
ня. Вміння працювати з довідковою літературою
вважають необхідним 88% студентів, для 8% – це
ствердження не має значення, 4% опитуваних важ-
ко було відповісти на дане ствердження. Щодо
вміння робити висновки, то на це ствердження сту-
денти 100% відповіли про необхідність даної якості
для майбутнього фахівця фізичного виховання та
спорту. Вміння керувати людьми для 100 % студентів
також є необхідною якістю. Що стосується вміння
планувати роботу – 96% студентів вважають це
ствердження необхідним для майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту, 4% респондентів
було важко відповісти на дане ствердження. Віднос-
но вміння контролювати діяльність – 92 % студентів
вважають необхідним це вміння для майбутнього
фахівця фізичного виховання та спорту у галузі уп-
равління, 8% опитуваних було важко відповісти на
дане ствердження. Вміння створити доброзичливу
атмосферу для 88 % студентів є необхідною якістю
для майбутнього фахівця, для 4% опитуваних не має
значення, ще 8% респондентів важко було відпові-
сти на дане ствердження. Щодо вміння створити
доброзичливі стосунки у колективі – 92 % студентів
вважають необхідним це вміння для майбутнього
фахівця, 8% опитуваних було важко відповісти. Сто-
совно обов’язковості, на думку 85% студентів, ця
якість є необхідною для майбутнього фахівця фізич-
ного виховання та спорту у галузі управління, для
11 % опитуваних вона не має значення, 4% респон-
дентів вважають обов’язковість непотрібною для
майбутнього фахівця.

На нашу думку, зміст професійної підготов-
ки майбутнього фахівця фізичного виховання та
спорту у галузі управління можна визначити трьома
факторами. Перший – це розуміння професійних
вимог, що пред’являються майбутньому фахівцю
фізичного виховання та  спорту.  Другий –

відповідність майбутнього фахівця фізичного вихо-
вання та спорту культурним і моральним нормам,
прийнятим у цивілізованому суспільстві. І, нарешті,
третій фактор – залучення майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту до системи діючих
відносин. Дослідники намагаються знайти універ-
сальну основу типології, що стала б запорукою пе-
редбачення шляхів формування розвитку майбутнь-
ого фахівця.

Висновки.
З’ясування якостей, необхідних для майбут-

нього фахівця фізичного виховання та спорту у га-
лузі управління є необхідною умовою професійної
підготовки студентів вищих навчальних закладів
фізичного профілю. Результати анкетування, тесту-
вання та опитування слід ураховувати для вирішен-
ня питань, пов’язаних з професійною підготовкою
до управлінської діяльності майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту.

Перспективи. Розробити практичні реко-
мендації для викладачів вищих навчальних закладів,
які здійснюють підготовку майбутніх фахівців фізич-
ного виховання та спорту з дисциплін “Менеджмент
спорту”, “Організація та управління фізичною куль-
турою”, “Маркетинг спорту” з метою формування
навичок та умінь для майбутньої професійної діяль-
ності у галузі управління.
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ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  В
СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров’я

фізичного виховання і спорту

«Забота о здоровье – это важнейший
труд воспитателя.   От жизнедеятель-
ности, бодрости детей зависит  их ду-
ховная жизнь, мировоззрение, умтвен-
ное развитие, прочность знаний, вера

в свои силы…»
В.А.Сухомлинский

Анотація. В статті була показана необхідність введен-
ня в програму загальноосвітніх шкіл занять по оздо-
ровчій фізичній культурі,  а також були розглянуті мож-
ливі варіанти напрямів занять оздоровчого характеру.
Ключові слова: здоров’я, загальноосвітня школа, оздо-
ровча фізична культура.
Аннотация. Деминская Л.А. Оздоровительная физичес-
кая культура в системе общеобразовательной школы. В
статье показана необходимость введения в программу
общеобразовательных школ занятий по оздоровитель-
ной физической культуре,  а также рассмотрены воз-
можные варианты направлений занятий оздоровитель-
ного характера.
Ключевые слова: здоровье, общеобразовательная шко-
ла, оздоровительная физическая культура.
Annotation. Deminskaya L.A. Health physical culture in
the system of general school. In the article the necessity of
introduction to the program of general schools of
employments on a health physical culture is shown  and
also the possible variants of directions of employments of
health character are considered.
Keywords: health, general school, health physical culture.

 
Вступ.
Здоров’я дітей і підлітків є одним з найваж-

ливіших показників культурного, економічного і
політичного потенціалу країни.

Здоров’я дітей – це здоров’я майбутнього
країни і нації нашої держави. Зусилля лікарів, педа-
гогів, вихователів  направлено на формування ду-
ховного, етичного здоров’я дітей, разом із збережен-
ням здоров’я фізичного [3,4].

Але останні десятиріччя на Україні наголо-
шується зростання захворюваності серед дітей  і
підлітків. За даними Інституту охорони здоров’я
дітей і підлітків АМН України зі станом здоров’я
школярів спостерігається наступна картина [6]:
· Рівень поширеності захворювань у дітей, за да-
ними МОЗ України, залишається високим
(1581,2 випадки на 1000 дітей);

· Тільки 3-5% дітей, які закінчують школу, можуть
вважатися повністю здоровими;

· Збільшується питома вага хронічної і поєдна-
ної патології в загальній структурі захворюва-
ності дітей і підлітків;

· В Україні тільки протягом 90-х років поши-
реність хвороб серед підлітків збільшилася в 1,7
рази і складає близько 15 000 на 10 000 підлітків.
Серед хлопців цей показник збільшився на 68,6
% і складає 14 187,5, а серед дівчат - на 79,3 %,

з 8054,6 до 14 446,2 на 10  000;
· Інтенсивність поширеності захворювань серед
підлітків за дев’яності роки збільшилася в 13
областях України в 2 - 2,9 рази, в семи - на 50 -
90 %;

· В структурі поширеності захворювань серед
підлітків перші 6 рангових місць займають ен-
докринні (9%) хвороби органів дихання (31,7%),
травлення (9,5%), хвороби очей (8,1 %), кістко-
во-м’язової (6 %) і нервової (6 %) систем;

· За даними Інституту охорони здоров’я дітей і
підлітків АМН України, 17-20% підлітків в Ук-
раїні мають дефіцит маси тіла;

· Всього 90% підлітків, з числа тих, хто в цьому
має потребу, забезпечені коригуючими окуляра-
ми [6].
Як показує вищевикладена статистика,  за

останні роки виявляється погіршення здоров’я дітей,
які навчаються у загальноосвітніх школах. Все час-
тіше лікарі відзначають у школярів порушення сер-
цево-судинної, дихальної, травної систем, опорно-
рухового апарату, органів зору і слуху. Ці і інші
відхилення в стані здоров’я є слідством багатьох
причин, у тому числі і зниження рухової активності
на фоні учбових перевантажень школярів. Велику
частину часу діти і підлітки проводять в стінах за-
гальноосвітніх шкіл [3].

Специфіка сучасного учбового процесу обу-
мовлена як тривалістю учбового дня і великою
кількістю домашніх завдань, так і структурою діяль-
ності, кількістю, темпом і способами подачі інфор-
мації, початковим функціональним станом  учнів,
характером емоційного фону і іншими чинниками [6].

Навчання в початкових класах і  перехід до
навчання у старших класах викликає додаткову на-
пругу функціональних систем організму дитини і
може привести до виснаження психоемоційних ре-
сурсів. Не можна забувати і про вікові кризи в про-
цесі навчання. Гормональна перебудова, лабільність
вегетативних процесів, нестійкість самооцінки і інші
показники – все це сприяє порушенню процесів
адаптації і за несприятливих умов може привести
не тільки до розвитку, але і до загострення психосо-
матичних захворювань [6].        

Таким чином, разом з численними педагог-
ічними, освітніми і виховними задачами перед за-
гальноосвітньою школою стоїть задача збереження
здоров’я і профілактика виникнення захворювань
учнів, в першу чергу захворювань опорно-рухового
апарату [1,2].

Рішення такої задачі здійснюється в основ-
ному на уроках фізичної культури.

У сучасний період завдання фізичного ви-
ховання є:
· Формування усвідомленої потреби в освоєнні
цінностей здоров’я, фізичної культури і спорту;

· Удосконалення фізичного потенціалу юнаків і
дівчат, що забезпечить досягнення необхідного
та достатнього рівня розвитку їхніх фізичних
якостей, системи рухових умінь і навичок;
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· Фізкультурна освіта молоді, спрямована на зас-
воєння нею інтелектуальних, технологічних,
моральних, етичних і естетичних цінностей
фізичної культурі;

· Валеологічна освіта молоді  - є найважливіший,
на сучасному етапі, чинник формування здоро-
вого способу життя [4].
Але, кажучи про здоров’я школярів необхід-

но розуміти значення не тільки уроків фізичної куль-
тури, але і уроків по оздоровчій фізичній культурі.

На думку багатьох авторів в учбову програ-
му загальноосвітніх шкіл необхідне введення уроків
фізичної культури з переважною оздоровчо-реабіл-
ітаційною спрямованістю, а також проведення по-
закласних занять оздоровчого характеру. Важливу
роль можуть грати і шкільні спортивні секції
[1,2,3,4].

Кажучи про здоров’я дітей необхідно розу-
міти значення професійної підготовленості спец-
іалістів з оздоровчої фізичної культури, які працю-
ють в загальноосвітніх школах вчителями. Вчитель
фізичної культури повинен  володіти різносторон-
німи знаннями не тільки в області оздоровчої фізич-
ної культури, але і в області вікової фізіології і пси-
хології, педагогіки,  а також методики викладання в
різних класах [5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень: показати значення оздо-

ровчої фізичної культури для дітей, що навчаються
в загальноосвітніх школах.

Задачі досліджень:
1) проаналізувати статистичні дані стани здоров’я
школярів України;

2) показати необхідність проведення уроків оздо-
ровчої фізичної культури і можливі варіанти
змісту уроків оздоровчої спрямованості.

Результати досліджень.
Кажучи про уроки фізичної культури, слід

зазначити, що їх зміст повинен вирішувати: оздо-
ровчі, загальнорозвиваючі, загальноприкладні і
спортивно-рекреаційні задачі. При цьому головну
увагу повинно надаватися формуванню фізичного,
психічного і соціально-етичного здоров’я учнів.
Уроки фізичної культури, що носять оздоровчий ха-
рактер, повинні будуватися на особово-орієнтовано-
му підході, на індивідуальному виборі способів
фізкультурної діяльності.

Для визначення змісту оздоровчих уроків
необхідне вивчення переліку захворювань учнів, які
часто зустрічаються у  загальноосвітньої школі.
Ґрунтуючись на цих даних, можна відібрати перелік
необхідних вправ. Такими вправами можуть бути як
фізичні, так і дихальні вправи, які будуть направ-
лені на зміцнення дихальної системи організму і
профілактики захворювань серцево-судинної і ди-
хальної систем, профілактики порушень опорно-
рухового апарату, зору і простудних захворювань.

На таких уроках також потрібно використовувати
вправи для формування соціально значущих якос-
тей особи, психофізичні вправи для контролю емо-
ційного стану.

Особливу важливість придбавають вправи
для корекції індивідуальних недоліків статури з ви-
користанням різних систем і методів, особливо в
старшому шкільному віці. А також вправи, сприя-
ючі поліпшенню постави, профілактиці плоскосто-
пості, простудних захворювань, вдосконаленню ру-
хової  підготовленості ,  формуванню основ
спортивної діяльності і придбанню навиків гарту-
вання. Крім того, на заняттях необхідно надавати
увагу комплексам м’язової релаксації, вправам на
концентрацію уваги, комплексам для профілактики
порушень постави.

Для формування навиків здорового спосо-
бу життя і для розуміння значення оздоровчих вправ
необхідно, починаючи з молодших класів, зацікави-
ти дитину в заняттях і показати їх значущість. Для
цієї мети, спираючись на знання про оздоровчу
фізкультурну діяльність, необхідно навчити молод-
ших школярів тим вправам, які реально дозволяють
поліпшити різні функції організму та сприяють їх
гармонійному розвитку. Як відомо, основними біда-
ми молодших школярів є простудні захворювання,
стреси, пов’язані з незнайомою обстановкою на по-
чатку шкільного навчання, створення передумов для
порушення постави, недостатня рухова активність.

Задачі оздоровчих уроків фізичної культу-
ри видозмінюються залежно від віку школярів. В
початкових класах на заняттях вчитель  знайомить
дітей з основами оздоровчих вправ,  заняття прово-
дяться під керівництвом педагогів і часто носять
ігровий характер [1].

В середніх класах дітей привчають до само-
стійних занять. Фізкультурна оздоровча і розвиваю-
ча діяльність придбаває загальноприкладну спрямо-
ваність, тобто школярі вчаться використовувати
отримані знання, уміння і навики на практиці, відпо-
відно до своїх потреб. Необхідно навчити школярів
використовувати ці знання, уміння і навики для різних
цілей: для швидкого відновлення після розумової або
фізичної роботи, при виникненні стресових ситуацій
або просто поганого настрою, при підготовці до ви-
конання відповідальної роботи, що вимагає підвище-
ної уваги і складної координації рухів. При цьому
практичні знання повинні спиратися на чіткі і дос-
тупні школярам теоретичні відомості.

В старших класах школи на основі раніше
сформованих знань, навиків і умінь хлопці і дівчата
використовують вправи оздоровчої фізичної куль-
тури в спортивній діяльності і зовні школи. Стар-
шокласники повинні не тільки знати і уміти викори-
стовувати засоби оздоровчої фізичної культури в
різних ситуаціях, але і розуміти ті процеси, які відбу-
ваються в організмі при їх виконанні. Це дозволить
осмислено підбирати і самостійно виконувати оздо-
ровчі вправи, оцінювати їх тренувальний вплив на
організм [2].
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Змінюється і вміст оздоровчих уроків в
старших класах. Більше увагу надається таким
спортивним вправам, як важка атлетика, стретчинг,
елементи спортивних гімнастичних вправ, статичні
напруги м’язів, гирьовий спорт, шейпінг і ін.. Та-
кож використовуються комплекси дихальної гімна-
стики, аутогенне тренування, елементи медитації,
психофізичні комплекси, вправи на формування на-
виків управління емоційною сферою. Для розвитку
рухових якостей використовуються елементи таких
видів спорту, як: легка  атлетика, єдиноборства,
спортивні ігри, гімнастика, танці [2].

Складаючи програму оздоровчих занять,
педагог вирішує проблеми фізичного, психічного і
соціального здоров’я дітей, які навчаються у загаль-
ноосвітньої школі. Оздоровчі комплекси складають-
ся відповідно до рівня підготовленості учні, а також
з матеріальним забезпеченням школи.

Висновки:
1) У зв’язку з погіршенням стану здоров’я школярів
необхідне упровадження в учбові заняття спец-
іальних, оздоровчих занять, які дозволили б на-
дати індивідуальну допомогу школярам по проф-
ілактиці захворювань і збереженню здоров’я.

2) При складанні програми оздоровчих занять не-
обхідно враховувати вікові особливості шко-
лярів і індивідуальні проблеми в їх здоров’я.

3) Для грамотного проведення оздоровчих занять
необхідна висока професійна підготовленість
вчителів фізичної культури.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем оздоров-
чої фізичної культури  в системі загальноосвітньої
школи.

Література
1. Кругляк О.Я. Рухливі ігри та естафети в школі. Методич-

ний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000.
– 80 с.

2. Кузнєцов В.С., Колодицкий Г.А. Физкультурно-оздорови-
тельная работа в школе. – НЦЄНАС, 2003. – 184 с.

3. Кучеров І.А. Здоров’я  нації – проблема педагогічна//
Фізичне виховання в школі. – 2000. - № 1. – С. 51 – 53.

4. Сущенко Л.П. Мета й завдання фізичного виховання у
світлі цивілізаційного підходу: Навчальний посібник –
Запорожжя: ЗДУ, 2002.- С. 68 – 75.

5. Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фіхівців
фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний
аспект): Монографія. – Запорожжя: Запорізький держав-
ний університет, 2003. – С. 202 – 213.

6. http://iozdp.ic.kharkov.ua
Надійшла до редакції 09.08.2006р.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ У
СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ

МОЛОДЕЖИ
Дубревский Ю.М.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье рассматриваются различные ас-
пекты решения проблем духовно-нравственного воспи-
тания молодого поколения в современном обществе
средствами физического воспитания и спорта.

Ключевые слова: духовное оздоровление, развитие лич-
ности, традиции, ценности физической культуры и
спорта.
Анотація. Дубревський Ю.М. Роль фізичної культури і
спорту у вихованні духовності у студентської і  молоді,
що навчається. У статті розглядаються різні аспекти ви-
рішення проблем духовного та морального виховання
молодого покоління в сучасному суспільстві засобами
фізичного виховання і спорту.
Ключові слова: духовне оздоровлення, розвиток особи-
стості, традиції, цінності фізичної культури і спорту.
Annotation. Dubrevskiy Yu.M. The role of physical culture
and sport in education of spirituality at student and studying
young people. In the article different aspects of decision of
problems of spiritual-moral education of the young
generation in modern society by facilities of physical
education and sport are examined.
Keywords: spiritual making healthy, development of
personality, tradition, value of physical culture and sport.

Введение.
Сегодня украинское общество стоит на по-

роге серьезных социально-экономических и демок-
ратических преобразований, которые неразрывно
связаны с процессом воспитания нового поколения,
развития молодежной политики, сохранения здоро-
вья нации, преодоления негативных явлений в мо-
лодежном сообществе, формирование и укрепление
традиций, привлекающих молодежь, ориентирую-
щих ее на здоровый образ жизни активные занятия
физической культурой и спортом, способствующих
воспитанию гармонической личности, патриота и
гражданина.

С проблемами, ранее неведомыми нашему
обществу, столкнулись все страны постсоветского
пространства, имеющие в прошлом единую терри-
ториальную целостность, уровень социального и
культурного развития, общие духовные и материаль-
ные ценности.

Внутренние противоречия и локальные кон-
фликты, возникшие на территории бывших советс-
ких республик, основательно изменили жизнь лю-
дей, а вместе с тем и их отношение к моральному и
гражданскому долгу.

Беспрецедентная пропаганда жестокости и
насилия в средствах массовой информации, рекла-
ма алкогольной и табачной продукции и табачных
изделий, заметно ухудшила фон морально-нрав-
ственной обстановки среди молодежи, изменив ее
духовный мир и моральный облик. Современное
молодое поколение испытывает потребность в реа-
лизации своих интересов, но не всегда способно
избежать влияние улицы, а, следовательно, продви-
гается в зону риска, характеризующуюся ростом
преступности, наркоманами алкоголизма [5].

Неутешительные статистические данные
свидетельствуют о критическом состоянии психи-
ческого и физического здоровья детей и молодежи.

Девяносто процентов детей школьного воз-
раста имеют отклонения в состоянии здоровья, свы-
ше пятидесяти процентов неудовлетворительную
физическую подготовленность [2].

За годы обучения в школе у многих детей
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ухудшается осанка, зрение, психика, состояние ор-
ганов пищеварения.

Ежегодно не призывается на службу в Воо-
руженные Силы каждый четвертый. Отмечается
низкий образовательный уровень призывников, их
моральный облик. Нередки случаи наркомании и
алкоголизма.

Эти и многие другие данные указывают на
глубинный характер противоречий, охвативших все
сферы социальной и духовной жизни, характери-
зующих ситуацию как сложную, но далеко не без-
надежную.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы. Рассмотреть возможности

физической культуры и спорта в развитии учащей-
ся и студенческой молодежи не только жизненно
необходимых умений и навыков, укрепления соб-
ственного здоровья, достижения определенных
спортивных результатов, но и воспитания духовно-
сти как важной составляющей гармонического раз-
вития личности.

Задачи исследований:
1. Сформировать группу первоочередных за-
дач воспитательного характера, содейству-
ющих физическому и духовному оздоров-
лению студенческой и учащейся молодежи.

2. Определить формы работы, посредством
которых возможно добиться разрешения не
только педагогических, но и социальных
задач.
Результаты исследования.
Современное общество определяет соци-

альный заказ в сфере «Физическая культура» и спорт,
деятельность которой способствует полноценному
развитию человека, воспитания духовных, нрав-
ственных и физических качеств, действенным сред-
ством профилактики заболеваний, подготовки к вы-
сокопроизводительному труду, защите Отечества,
обеспечению творческого долголетия, организации
содержательного досуга, предупреждения антиоб-
щественных явлений [1].

Являясь составной частью общей культуры
и профессионально-прикладной подготовки моло-
дого человека физическая культура – обязательный
раздел гуманитарной части образования, значимость
которой осуществляется через гармонизацию духов-
ных и физических сил, формирование таких обще-
человеческих ценностей как здоровье, психическое
благополучие и физическое совершенство [3].

Несомненно, что физическое воспитание и
спорт наиболее популярное средство воспитания
молодежи, выполняющее не только оздоровитель-
ную и воспитательную функции, но и образователь-
ную, которое определяет успешное развитие моло-
дого человека  и позволяет ему успешно
конкурировать в обществе, обладая высокой жизнен-
ной энергией коммуникабельностью, оптимистичес-

ким настроением на фоне физической и физиологи-
ческой привлекательности, без чего невозможна пол-
ноценная счастливая жизнь, радость творческого
труда и наиболее полное раскрытие своих способ-
ностей и дарований.

Однако современные мировые тенденции
ориентированы на совершенствование систем об-
новления содержания обучения, введения и исполь-
зования новых технологий, обеспечения необходи-
мых условий для овладения новыми знаниями,
ценностями, взаимоотношениями, компетентностью
и умениями [3].

Благодаря интеграционным процессам, де-
мократическим преобразованиями в обществе, зна-
чительно расширяются границы научных исследо-
ваний, результатом которых являются научные
работы, инновационные программы, методические
разработки, определяющие содержание физической
культуры ее цели и задачи [3].

Несомненно, что спорт занимает важное
место в жизни человека и отражает уровень дости-
жений общества во всех сферах его деятельности,
при этом оказывает стимулирующее влияние на рас-
пространение физической культуры среди различ-
ных слоев населения, где существенную роль вы-
полняют упражнения игровой направленности,
народные и подвижные игры, сюжетные, приклю-
ченческие, интеллектуальные игры и эстафеты, эле-
менты национальных видов спорта [6].

Содержание всех этих элементов содейству-
ет сохранению и развитию самобытной националь-
ной и народной культуры, обеспечивает сочетание
физической культуры и спорта с искусством и дру-
гими видами духовно-творческой деятельности.
Важно, чтобы это сочетание было гармоничным и
формировало бы у детей и молодежи культуру мира,
воспитания в духе мира, демократии, прав человека
и толерантности к представителям различных наций
и культур.

Авторы работ и публикаций В.Столяров,
О.А.Дьяур, З.Г.Дзюба, исследуя возможности физи-
ческой культуры и спорта в воспитании детей и мо-
лодежи, подчеркивают необходимость духовного
возрождения высокого уровня индивидуального рас-
крытия, развития личности от деструктивного до
конструктивного индивидуума, ориентируемого на
гуманистические идеалы и ценности, включая иде-
ал разностороннего и гармонического развития.
Активного участия в разнообразных формах соци-
ально полезной деятельности, включая спорт и ис-
кусство, формирования ориентации на духовно-
нравственные ценности, в отношении людей друг с
другом, с природой. Возрождения и развития луч-
ших черт: доброты, великодушия, милосердия, вы-
сокой духовности в сочетании с физической силой,
здоровьем и талантливостью.

Таким образом, рассматривая вопросы ду-
ховного и физического оздоровления молодежи
средствами физической культуры и спорта, воспи-
тания гармонической личности можно определить
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группу задач, стоящих перед нами на данном этапе:
1. Приобщение учащейся и студенческой молоде-

жи к здоровому образу жизни, их образование
с целью овладения ценностями физической
культуры и спорта.

2. Развитие интереса к народным традициям, на-
циональным видам спорта, культурным ценно-
стям, формирующим духовные потребности,
содействуя гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи.

3. Воспитание доброты, великодушия, взаимоува-
жения и дружбы у молодежи различных наций
и регионов.

4. Формирование устойчивой мотивации к заня-
тиям физической культурой и спортом как осоз-
нанной жизненной необходимости.
Решение проблем сохранения и укрепления

здоровья молодого поколения, его духовного и физи-
ческого оздоровления, воспитания гражданственно-
сти и патриотизма, тесно связано с решением и дру-
гих социально-педагогических задач, которые
определяют приоритетную роль физической культу-
ры и спорта в жизни студенческой и учащейся моло-
дежи. В связи с чем необходимо более осмысленно
подходить к выбору средств, форм и методов заня-
тий физическими упражнениями, учитывая при этом:
- содержание учебных программ по физическо-

му воспитанию, предусматривающих внедре-
ние в учебный процесс инновационных техно-
логий;

- применение малых форм в режиме дня школь-
ника;

- организацию спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий;

- работу спортивных секций по видам спорта;
- организацию и проведение соревнований сре-

ди классов, академических групп, курсов, фа-
культетов;

- организацию спортивно-клубной работы в
учебных заведениях.
Эти мероприятия определяют содержание

не только спортивно-массовой, физкультурно-оздо-
ровительной работы с подрастающим поколением,
но и являются важным элементом воспитания ак-
тивности населения, культуры личности и общества.

Весь спектр перечисленных мероприятий с
детьми и молодежью можно рассматривать как це-
лостную систему, обеспечивающую решение выше-
перечисленных задач, где центральной фигурой,
системообразующим началом процесса воспитания
и обучения есть преподаватель, тренер, педагог –
носитель содержания образования, организатор ус-
ловий, обеспечивающих результативность деятель-
ности, объектом которой являются тончайшие сфе-
ры духовной жизни формирующейся личности – ум,
чувства, воля, убеждения, самосознание.

Главная цель учителя на современном эта-
пе – реализация интереса ученика, развитие интел-
лектуальных, двигательных и творческих способно-
стей при помощи системы лежащей в основе

построения теории и концепции нового образова-
ния, базирующейся на идеях уникальной ценности
индивидуума, его духовного возрождения.

Выводы.
Учитывая выше изложенное можно конста-

тировать, что применение педагогами средств физи-
ческой культуры и спорта не должно ограничиваться
воспитанием только двигательных и морально-воле-
вых качеств, направленных на решение образователь-
ных задач, достижения спортивных результатов. Не-
обходимо учитывать важность воспитания
духовности подрастающего поколения с целью под-
готовки квалифицированных кадров спортсменов
высокого уровня, воспитания молодежи в духе граж-
данственности и украинского патриотизма.

Перспективы. Решение важных социальных
задач, стоящих перед Украиной, которая находится
на новом этапе своего духовного развития позволит
успешно решать вопросы развития собственных тра-
диций, сохранения преемственности поколений, пе-
редачи накопленного опыта от старшего поколения к
младшему, разрешения кадровых проблем. В связи с
чем, аспекты духовного воспитания у учащейся и сту-
денческой молодежи требует дальнейшего более глу-
бокого и детального изучения.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО

ЧЕЛОВЕКА
Еремка Е.В., ШокоткоТ.В., Баланова С.Г.,
Балакирева Е.А., Якушонок Н.В.
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физического воспитания и спорта
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Аннотация. Раскрыта роль физического воспитания и
спорта в формировании, сохранении и укреплении здо-
ровья человека в современных условиях.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, физи-



95

ческое воспитание, социальная адаптация, здоровье
человека.
Анотація. Єремка О.В., Балакірєва Є.А., Баланова С.Г.,
Якушонок Н.В., Кокотко Т.В. Роль фізичного вихован-
ня і спорту в житті сучасної людини. Розгорнута роль
фізичного виховання і спорту у формуванні, збереженні
й укріпленні здоров’я людини в сучасних умовах.
Ключові слова: фізична культура і спорт, фізичне вихо-
вання, соціальна адаптація, здоров’я людини.
Annotation. Eremka E.‚ Balakireva E.‚ Balanova S.,
Jakushonok N., Shokotko T. Role of physical education and
sport in life of modern man. The role of physical training
and sport in the forming, preservation and consolidation of
human health in the present time are determined.
Key words: physical culture and sport, physical training,
social adaptation, health of human.

Введение.
Жизнь современного человека по сравне-

нию с его предшественниками стала несравнимо
сложнее, так уровень требований к нему и по каче-
ственным, и по количественным признакам посто-
янно возрастает и усложняется. Парадокс состоит в
том, что чем выше уровень развития цивилизации и
чем комфортнее и благополучнее условия жизни
человека, тем сложнее и небезопаснее становятся
условия его существования. Именно высокий уро-
вень развития цивилизации становится источником
многих стрессовых факторов окружающей среды:
социальных, физических, химических, радиоактив-
ных, опасных для здоровья, а иногда и для жизни
человека [1, 2]. Поэтому, проблема сохранения и
укрепления здоровья человека в современном мире
стала одной из важнейших. Наукой, призванной осу-
ществлять решение вопросов по формированию,
сохранению и укреплению здоровья человека, яв-
ляется валеология, неотъемлемой частью которой
является физическая культура. Именно поэтому в
настоящее время роль физического воспитания,
физической культуры и спорта неуклонно растет.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы - показать роль физического

воспитания и спорта в формировании, сохранении
и укреплении здоровья человека в современных ус-
ловиях.

Результаты исследования.
Физическая культура многофункциональна

и осуществляет выполнение многих важных задач:
· способствует высокому уровню физического
развития и физического здоровья;

· способствует развитию интеллектуальных спо-
собностей и психических функций у детей и
сохраняет их на высоком уровне у взрослых;

· развивает духовно-нравственные качества лич-
ности;

· осуществляет социальную адаптацию, форми-
рует правила и нормы общественной и личной
гигиены, помогает адекватно реагировать на
стрессовые факторы окружающей среды;

· укрепляет психическое здоровье;

· является составной частью общей культуры;
· усиливает мотивацию саморазвития личности,
способствует гармоничному ее развитию;

· формирует потребность в здоровом образе жиз-
ни, обеспечивает сохранение и укрепление здо-
ровья на протяжении всей жизни человека.
Физическое и психическое развитие чело-

века не только тесно взаимосвязаны, но и взаимо-
обусловлены. Двигательная активность способству-
ет развитию мышечной массы и изменению свойств
мышечной ткани. Качественные совершенствования
двигательных функций растущего ребенка способ-
ствуют количественному морфофункциональному
созреванию мозговых структур, так как вследствие
увеличения двигательной активности ребенка более
интенсивно идет формирование новых межклеточ-
ных и межзональных связей в подкорковых и кор-
ковых образованиях головного мозга. «Если вы хо-
тите воспитать ум вашего ученика, - писал Ж.-Ж.
Руссо, - воспитывайте силы (телесные), которыми
он должен управлять. Постоянно упражняйте его
тело; сделайте его здоровым и сильным, чтобы сде-
лать умным и рассудительным; пусть он работает,
действует, бегает, прыгает; пусть всегда находится
в движении; пусть будет он человеком по силе, и
вскоре он станет им по разуму» [6]. Таким образом,
физическое развитие и физическое здоровье обус-
лавливают психическое развитие и психическое здо-
ровье. Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о благоприятном влиянии регулярных
занятий физическими упражнениями на здоровье и
физическое состояние человека любого возраста.
Причем, в разные возрастные периоды эти занятия
преследуют разные цели. В молодом возрасте они
должны быть направлены на совершенствование
физической подготовленности, физического разви-
тия и физической работоспособности, профилакти-
ку заболеваний, которые могут развиться в более
старшем возрасте.

Физические упражнения в среднем возрас-
те используются в первую очередь для укрепления
здоровья и профилактики заболеваний, повышения
общей и профессиональной работоспособности,
удлинения трудового периода жизни, предупрежде-
ния преждевременного старения.

В преклонном возрасте средства физической
культуры применяются для сохранения здоровья и
активного долголетия, замедления инволюционных
процессов, предупреждения прогрессирования хро-
нических заболеваний и возможных осложнений.

Естественно, физические нагрузки обяза-
тельно должны быть адаптированы к каждому кон-
кретному ребенку, подростку, взрослому человеку с
учетом их возраста, пола, физических возможнос-
тей, состояния здоровья. Только в этом случае рас-
кроются в полной мере все слагаемые развивающей
функции физической культуры.

В настоящее время большое внимание уде-
ляется проблемам нервной социализации – положе-
нию ребенка, подростка в обществе, его активнос-
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ти. При этом важно учитывать потребности и спо-
собности человека, мотивы его поведения, его ин-
тересы и творческие возможности, трудоспособ-
ность, интеллект и эмоции, волю и характер,
сознание и самосознание, формирование соци-
альных установок и ценностных ориентаций [5].

Решение вопросов, касающихся здоровья
нации и физического воспитания, нашло широкое
отражение в государственных документах: в Госу-
дарственном стандарте образования, в Концепции
физического воспитания в системе образования Ук-
раины, в Целевой комплексной программе «Физи-
ческое воспитание – здоровье нации» [3, 4, 7].

Огромную роль играет физическое воспи-
тание в развитии многих важных личностных ка-
честв, способствуя всеобщему и гармоничному раз-
витию личности.

В серьезных отклонениях со стороны здо-
ровья современного человека важное значение име-
ют: гиподинамия, неуклонный рост стрессовых фак-
торов окружающей среды и неправильное питание.
Современный человек постоянно подвергается эмо-
циональным стрессам, являющимися факторами
риска.  В прошлом человек снимал стресс физичес-
кой активностью. В настоящее время эмоциональ-
ные стрессы не нейтрализуются, как правило, мы-
шечной деятельностью, поэтому эмоциональное
напряжение остается неразряженным, что отрица-
тельно влияет на сердечно-сосудистую и централь-
ную нервную системы. Единственной возможнос-
тью выйти из  состояния эмоционального
напряжения и нормализовать физиологические  фун-
кции организма остается физическая нагрузка [1].

Человек биологически «запрограммирован»
на большую двигательную активность своей пред-
шествующей эволюцией. При хроническом дефици-
те мышечной активности значительно снижаются
энергозатраты и потребность в пищевых веществах,
а это вызывает необходимость сбалансировать пита-
ние. Но преднамеренные или вынужденные измене-
ния в питании человека не только не компенсируют
неблагополучного действия гиподинамии, а во мно-
гом усугубляют его [2]. То, что каждый четвертый
житель страны страдает от ожирения и спровоциро-
ванного этим недугом рядом других заболеваний –
плата за несоблюдение требований рационального
питания и отсутствие мышечной активности.

Гиподинамия, являясь результатом социаль-
ного прогресса, в то же время стала причиной нару-
шений практически всех функциональных систем в
организме: сердечно-сосудистой, опорно-двигатель-
ного аппарата и др., а так же накопления избыточ-
ного веса, который сам по себе тоже служит причи-
ной многих отклонений в здоровье человека.

Единственными действенными профилак-
тическими средствами гиподинамии являются фи-
зическая культура и спорт. В то же время им при-
надлежит важная роль в формировании способности
организма человека адекватно реагировать на стрес-
совые реакции, развивают выносливость.

Выводы.
Роль физического воспитания и спорта в

жизни современного человека неуклонно растет.
Физическая культура, спорт и туризм, являясь ос-
новными составляющими физического развития, в
то же время оказывают широкое активизирующее
действие на все стороны жизнедеятельности орга-
низма. Мышечная работа поддерживает высокую
функциональную активность всех физиологических
систем организма, существенно увеличивает общую
иммунно-биологическую реактивность, возмож-
ность противостоять неблагоприятным факторам
окружающей среды инфекционной и неинфекцион-
ной природы, способствует росту физиологических
и адаптационных резервов, является необходимым
фактором нормального физического и психическо-
го развития и здоровья.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
роли физического воспитания и спорта в жизни со-
временного человека.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ СТУДЕНТІВ ДО
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Єсіонова Г.О.
Запорізький національний університет

Анотація. У статті подані результати анкетування сту-
дентів щодо мотивів до занять фізичними вправами з
метою удосконалення фізичної та психологічної підго-
товки  молодої людини до активного життя і професій-
ної діяльності на принципах, що забезпечують  оздо-
ровчу спрямованість та індивідуальний підхід .
Ключові слова: мотив, фізичні вправи, студенти вищо-
го навчального закладу.
Аннотация. Есионова Г.А. Исследование мотивов сту-
дентов к занятиям физическими упражнениями. В ста-
тье проанализированы результаты анкетирования сту-
дентов относительно мотивов к занятиям физическими
упражнениями с целью усовершенствования физичес-
кой и психологической подготовки  молодого человека
к активной жизни и профессиональной деятельности на
принципах, которые обеспечивают  оздоровительную
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направленность и индивидуальный подход.
Ключевые слова: мотив, физические упражнения, сту-
денты высшего учебного заведения.
Annotation. Esionova G.A. Research of students motives
to physical exercises. The results of students questionnaire
in relation to motives to physical exercises with the purpose
of improvement of physical and psychological preparation
of a young man to the active life and professional activity
on principles which provide health orientation and
individual approach are analysed in the article.
Keywords: reason, physical exercises, students of higher
educational establishment.

Вступ.
У дослідженнях мотивації значне місце при-

діляється питанням, пов’язаним із такою життєдіяль-
ності людини, яка спрямована на досягнення успіхів.
Із позицій психології мотиви досягнення успіхів і
уникнення невдач є важливими і відносно незалеж-
ними видами людської мотивації. Від мотивів багато
в чому залежать доля і становище людини в
суспільстві, бо люди з яскраво вираженим прагнен-
ням до досягнення успіхів добиваються в житті на-
багато більшого, ніж ті, у кого така мотивація слабка
або відсутня. Актуальність дослідження зумовлена
концептуальними положеннями Національної докт-
рини розвитку освіти України у XXI столітті щодо
фізичного виховання студентів, яке є важливим ком-
понентом гуманітарного виховання, спрямованим на
формування, збереження та зміцнення здоров’я, удос-
коналення фізичної та психічної підготовки до веден-
ня активного суспільного життя, творчої професій-
ної діяльності та захисту Вітчизни.

Специфіка фізичного виховання полягає в
тому, що усвідомлена інформація стає мотивованим
спонуканням до виконання фізичних вправ, викори-
стання природних чинників і формування такого
способу життя, який сприятиме досягненню особи-
стих і суспільних цілей. Ставлення студентів до
фізичної культури і спорту є однією із актуальних
соціально-педагогічних проблем навчально-вихов-
ного процесу, подальшого розвитку і розширення
масової оздоровчої, фізкультурної і спортивної ро-
боти у вищій школі.

Деякі аспекти формування мотивації в сту-
дентів на покращення рівня свого фізичного стану,
реальної участі в різноманітних формах фізкультур-
но-спортивної діяльності розглядаються в дослід-
женнях З.Ж.Гайнуліна, І.І.Малозьомова, В.В.Пятко-
ва, В.Н.Хачатурова.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було з’ясування мо-

тивів до занять фізичними вправами студентів ви-
щих навчальних закладів.

Основні завдання дослідження:
1. Провести аналіз психолого-педагогічної літера-
тури з основних аспектів формування мотивації сту-
дентів вищих навчальних закладів до занять фізич-
ними вправами.
2. Провести анкетування студентів факультету менед-

жменту Запорізького національного університету з
метою висвітлення основних аспектів, що визнача-
ють власну оцінку рівня фізичної підготовленості (%),
мотиви до занять фізичними вправами (%).

Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури

свідчить, що термін “мотивація” є більш широким
поняттям, ніж термін “мотив”. Як зазначають
Л.Н.Прогонюк, Л.Н.Мустафіна, слово “мотивація”
використовується в сучасній психології у двоякому
значенні: як таке, яке визначає систему чинників, що
детермінують поведінку, і як характеристика проце-
су, який стимулює і підтримує поведінкову ак-
тивність на певному рівні [1, с. 15]. Мотивація по-
яснює цілеспрямованість дії, організованість і
стійкість діяльності, спрямованої на досягнення пев-
ної мети. Мотив, на відміну від мотивації, – це те,
що належить самому суб’єкту поведінки, є його
стійкою особовою властивістю, яка зсередини спо-
нукає до здійснення певних дій.

В Українському педагогічному словнику
поняття “мотивація” визначається як “система мо-
тивів, або стимулів, яка спонукає людину до конк-
ретних форм діяльності або поведінки [2, с. 217].
Поняття “мотив” визначається як спонукальна при-
чина дій і вчинків людини (те, що штовхає до дії) [2,
с. 217].  Основою мотиву діяльності людини є її
різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення і пе-
реживання потреб первинних (природжених) і вто-
ринних (матеріальних і духовних) у людини вини-
кають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби
задовольняються.

Як вважають П.К.Дуркін, М.П.Лебєдєва,
мотивація складається і змінюється в процесі жит-
тєдіяльності школяра і студента, і перш за все, їхньої
навчальої діяльності [3, с. 51]. У діяльності народ-
жуються нові мотиви, інтереси і потреби, що роб-
лять зворотний вплив на діяльність. Мотиваційно-
потребнісна сфера не може бути зведена ні до
жодного з видів спонук, що входять в неї (мотивів,
цілей, інтересів, емоцій). Потреби, значення занять
фізичними вправами і спортом, мотиви, цілі, емоції,
інтереси постійно змінюються і вступають у нові
відносини один з одним. Тому становлення моти-
вації є не простим зростанням позитивного або по-
силюванням негативного ставлення студентів до за-
нять фізичними вправами, а ускладненням структури
мотиваційної сфери, що стоїть за ним і спонук, що в
неї входять, поява нових, більш зрілих, іноді супе-
речливих відносин між ними.

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що
на формування мотивації занять фізичними вправа-
ми впливає сукупність зовнішніх і внутрішніх умов.
Становлення мотивації залежить в цілому від змісту,
форм і методики занять. Як зовнішні можуть бути
виділені такі умови: діяльність і рівень педагогіч-
ної майстерності викладача фізичного виховання,
зміст занять, методи навчання і розвитку рухових
якостей, матеріально-технічне оснащення фізкуль-
турно-спортивної бази вищого навчального закла-
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ду, психологічний клімат у групі, єдність вимог пе-
дагогічного колективу кафедри фізичного вихован-
ня. До зовнішніх умов відноситься також взаємодія
з навколишнім середовищем, у яку вступають сту-
денти в процесі занять фізичними вправами.

Як внутрішні умови становлення мотивації
можуть бути виділені ті якісні зміни в психічному
розвитку, структурні психологічні новоутворення,
які виникають у студентів вищих навчальних зак-
ладів при включенні їх в організовувані викладачем
заняття фізичними вправами. Сюди можна віднес-
ти: форми взаємодії і спілкування з іншими; спря-
мованість особистості студента (на споживання або
створення, на індивідуальні або суспільні цілі, на
різні сторони суспільних і міжособистісних відно-
син) у процесі занять фізичними вправами.

Як зазначає О.Ю.Малоземов, при класифі-
кації мотивацій виділяють три критерійні групи: біо-
логічні, марґінальні і вищі (соціальні) [4, с. 17]. Гру-
па біологічних мотивацій сформована потребою в
їжі, у стабільних і нормованих умовах життя, потре-
бою в сні. Група марґінальних потреб включає мо-
тивації спілкування, пізнання, захисної поведінки,
потреба в активності. До групи ж вищих (соціаль-
них) мотивацій входять мотивації споживацької по-
ведінки, самоутвердження, саморозвитку і саморе-
алізації, досягнення мети і прагнення до успіху,
мотивація свободи. Група соціальних мотивацій най-
складніша і сама спірна, але загальною властивістю
соціальних мотивацій є те, що всі вони пов’язані з
усвідомленою і цілеспрямованою діяльністю люди-
ни, спонукаючою до досягнення поставлених нею
самою або заданої ззовні певної мети. Механізми
соціальних мотивацій не мають природженого ха-
рактеру, а формуються певним чином під впливом
конкретних соціальних умов, у яких дорослішає і
діє людина. Ведучими умовами формування соціаль-
них мотивацій є соціальні процеси і дії. Як вважає
А.А.Галіздра, факторами, які визначають мотиви
включення в активні заняття фізкультурою, є: стан
матеріальної спортивної бази; напрям навчального
процесу і зміст самих занять; рівень вимог навчаль-
ної програми; частота проведення занять; стан здо-
ров’я; тривалість занять (часова характеристика);
персона викладача (як особистість, ставлення до
студентів); емоційна характеристика занять [5, с. 42].

Нами було проведено анкетування 87 сту-
дентів факультету менеджменту Запорізького націо-
нального університету (ЗНУ). Аналіз результатів
анкетування щодо власної оцінки рівня фізичної
підготовленості показує, що високий рівень фізич-
ної підготовленості  19,8% студентів,  середній
рівень – 56,4%,  низький рівень – 23,8% студентів
факультету менеджменту ЗНУ.

Результати анкетування студентів факульте-
ту менеджменту щодо мотивів до занять фізичними
вправами свідчать про те, що мотиву отримання по-
зитивних емоцій надають перевагу 13,5% опитаних
студентів, ігровому мотиву – 29,8%, мотиву отриман-
ня задоволення від рухів – 35,6%, мотиву спілкуван-

ня – 5,3%, мотиву самовдосконалення – 15,8%.
У рейтингу мотивів до занять фізичним

вправами, яким надають перевагу студенти факуль-
тету менеджменту ЗНУ, перше місце займає мотив
отримання задоволення від рухів, на другому місці
– ігровий мотив, на третьому місці – мотив само-
вдосконалення.

19,8%
23,8%

56,4%

Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень

 Рис.1. Показники кількості студентів факульте-
ту менеджменту що до власного визначення рівня

фізичної підготовленості

13,5%

29,8%

35,6%

5,3%

15,8%

Позитивні емоції
Ігровий 
Задоволення від рухів
Спілкування
Самовдосконалення

Рис.2. Порівняльний аналіз мотивів до занять
фізичними вправами студентів факультету ме-

неджменту

Таблиця 1
Рейтинг мотивів щодо ставлення студентів ЗНУ

до занять фізичними вправами
№  
п /п  М отив  М ісце  

1 . О трим ання  задово лення   
в ід  рухів  

1  

2 . Ігровий   2  
3 . Сам овдосконалення  3  
4 . О трим ання  позитивних   

ем оц ій   
4  

5 . Сп ілкування  5  
 

Висновки:
1. Аналіз літератури (О.С.Васильєва, П.К.Дуркін,
Є.П.Ільїн, В.Г.Каменська, Т.Ю.Круцевич, О.Ю.Ма-
лоземов, Ф.Р.Філатов) та власний досвід практич-
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ної діяльності  свідчить, що проблема формування
мотивації до занять фізичними вправами студентів
вищих навчальних закладів є досить актуальною.
Тому саме викладачі фізичного виховання повинні
відігравати пріоритетну роль у формуванні в молоді
установок на засвоєння ціннісного потенціалу фізич-
ної культури, здорового стилю життя, актуалізацію
фізичного самовдосконалення студентів і їхньої здо-
ров’язберігаючої поведінки.
2. Результати анкетування свідчать про те, що
фізкультурна діяльність привертає увагу студентів в
основному в комунікативно-діяльнісному аспекті
(приємно спілкуватися, займатися, бути в колі друзів,
розвивати рухові здібності, самостверджуватися),
але не в аспекті підвищення рівня або потенціалу
здоров’я як такого.

Перспективи. Розробити практичні реко-
мендації для викладачів кафедр фізичного вихован-
ня вищих навчальних закладів із метою формуван-
ня мотивації через діяльність, яка включає в себе
форми навчальної та позааудиторної фізкультурної
діяльності. Для цього необхідно враховувати уявлен-
ня молоді  про соціальне здоров’я (соціальна
успішність, товариськість, самостійність, мож-
ливість бути незалежним, у тому числі і матеріаль-
но) і психологічному (упевненість у собі, мужність
/жіночість, оптимістичність, активність). Ймовірно,
тоді і можна буде вирішувати триєдине завдання –
засобами фізичної культури не тільки підвищувати
функціональні можливості організму молодої люди-
ни, але і розвивати її особисто, охоплюючи  психіч-
ну і соціальну сторони феномена здоров’я.
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ПРО САМООЦІНКУ  СТУДЕНТІВ  ЩОДО
СТАНУ ПІДГОТОВКИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ
Іванова Л.І.

Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті аналізуються вклад викладачів  та
результати самооцінки готовності студентів до фізкуль-
турно-оздоровчої роботи з учнями, яка розуміється як

основний напрям впровадження фізичної культури у
навчально-виховній  сфері,  що спрямований на підтри-
мання та зміцнення здоров’я учнів та  здійснюється в
поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді, з
урахуванням стану їх здоров’я, рівня фізичного та пси-
хічного розвитку.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота,  фізич-
на культура, майбутній вчитель фізичної культури.
Аннотация. Иванова Л.И. О самооценке  студентов  от-
носительно  состояния подготовки к физкультурно-оз-
доровительной работе с учениками. В статье анализи-
руются вклад преподавателей и результаты самооценки
готовности студентов  к физкультурно-оздоровительной
работе с учениками, которая понимается как основное
направление внедрения физической культуры в учеб-
но-воспитательной  сфере и направлена на поддержа-
ние и укрепление здоровья учеников и  осуществляется
в сочетании с физическим воспитанием детей и моло-
дежи, с учетом состояния их здоровья, уровня физичес-
кого и психического развития.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная рабо-
та, физическая культура, будущий учитель физической
культуры.
Annotation. Ivanova L.I. About the self-appraisal of students
concerning the condition of preparation to athletic-health
work with schoolboys. The deposit of teachers and results
of self-appraisal of students readiness to the athletic-health
work with schoolboys which is understood as basic direction
of introduction of physical culture in educational sphere
and it is directed on maintenance and strengthening of
health of schoolboys health and which is carried out
combining physical education of children and young people
taking into account their health, the level of physical and
psychical development is analyzed in the article.
Keywords: athletic-health work, physical culture, future
teacher of physical culture.

Вступ.
Значне погіршення рівня здоров’я населен-

ня України сприяло переосмисленню завдань су-
часної школи, що відображено у законодавчих та
нормативних документах сьогодення. Концепцією
загальної середньої освіти (12-річна школа) перед-
бачається “піднесення оздоровчої функції фізичної
культури” та “нормативне відпрацювання рухово-
го режиму 12-річної школи, введення в усіх класах
3-х уроків фізичного виховання, забезпечення ди-
ференційованого підходу до різних груп дітей, по-
силення мотиваційного компоненту виховання здо-
рового способу життя”;   “впровадження
ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-
оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуван-
ням місцевих особливостей, традицій, умов праці
та відпочинку…” [1,  с. 23]; “виховання відпові-
дального ставлення до власного здоров’я і здоро-
в’я оточення як до вищої індивідуальної і суспіль-
ної цінності; формування у дітей та учнівської
молоді навичок здорового способу життя;  оптимі-
зації  режиму навчально-виховного процесу;
збільшення рухової активності дітей та учнівської
молоді;  активізації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи всіх ланок системи освіти” [2,
с. 104]. Виконання завдань сучасної школи вима-
гає здійснення нового підходу і до підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури.

Незважаючи на наявність значної кількості
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психолого-педагогічних досліджень щодо загаль-
ної професійної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури (О.М.Вацеба, Е.С.Вільчковсь-
кий, М.С.Герцик, О.Ц.Демінський, В.І.Завацький,
О.С.Куц, В.М.Платонов, В.В.Приходько, Л.П.Су-
щенко, Б.М.Шиян, Ю.М.Шкребтій; А.Г.Барабанов,
В.І.Жолдак, В.Н.Зуєв Є.П.Каргаполов, В.В. Кузин,
О.В.Петунін, В.В.Фидельський, Г.А.Шашкін та
інші) відсутній зв’язок між системою фізичного ви-
ховання школярів і системою професійної підго-
товки у вищих навчальних закладах (Г.В.Ложкін;
В.А.Сластенин, М.Я.Виленский). Крім того, про-
блема підготовки майбутніх вчителів фізичної куль-
тури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями
загальноосвітніх навчальних закладів  висвітлена
недостатньо.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
вказує на існування численних методичних рекомен-
дацій щодо проведення фізкультурно-оздоровчих
заходів з учнями (Г.П.Богданов, Л.В.Волков, О.Д.
Дубогай, В.М.Кинль, М.М.Кондратьєва, О.С.Куц, М.
Сава [4],  М.Ф. Хорошуха [5] та ін.). Я.М.Ніфака
зазначає, що “підготовка вчителя фізичної культури
до здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи  в
школі практично зовсім не відображена у спец-
іальній літературі” [3, с. 1]. Автор вказує, що підго-
товка студентів у вищих навчальних закладах
“здійснюється без достатньої професійно-педагогі-
чної спрямованості”  [3, с. 2].

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

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – визначення вкладу викла-

дачів у  підготовку майбутніх учителів фізичної куль-
тури і самооцінки  готовності студентів  до фізкуль-
турно-оздоровчої роботи з учнями.

Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел та законодав-

чо-нормативних документів свідчить, що фізкуль-
турно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня
та спортивно-масові заходи розглядаються, як скла-
дові фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями за-
гальноосвітніх навчальних закладів. Особливістю
або головною ознакою спортивно-масових заходів
є те, що, враховуючи їх змагальний характер,  до
них можуть залучатися тільки ті діти, які не мають
обмежень щодо стану свого здоров’я. Також скла-
довою фізкультурно-оздоровчої роботи  є і урок
фізичної культури, який одночасно має і навчальне
значення. При цьому законодавчо-нормативні до-
кументи відносять урок, всі фізкультурно-оздоровчі
заходи в режимі навчального дня, заняття з учня-
ми, які за станом здоров’я віднесені до спеціаль-
ної медичної групи, Дні здоров’я і фізичної куль-
тури, заняття з плавання (навчальні заклади, що ма-
ють відповідні умови), Всеукраїнські спортивні
ігри школярів “Старти надій”,  Всеукраїнські зма-
гання за комплексними тестами оцінки стану фізич-

ної підготовленості “Зміна”,  Всеукраїнські змаган-
ня з футболу на призи клубу “Шкіряний м’яч”,  Все-
українська Спартакіада для дітей-сиріт і дітей, які
залишились без піклування батьків (школи-інтер-
нати),  спортивні змагання з видів спорту навчаль-
ної програми,  товариські зустрічі з видів навчаль-
ної програми до обов’язкових фізкультурно-оздо-
ровчих заходів і виділяють   позашкільну складову
фізкультурно-оздоровчої роботи, яка здійснюється
за бажанням (фізкультурні гуртки в школі, оздо-
ровчі табори) або самостійно  (ранкова гімнасти-
ка, домашні завдання, фізкультпаузи, загартовуван-
ня, активний відпочинок).

З метою визначення самооцінки  готовності
студентів і  вкладу викладачів у підготовку майбутніх
учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоров-
чої роботи було проведено опитування викладачів і
студентів факультетів фізичного виховання Запор-
ізького національного університету, Бердянського
державного педагогічного університету та Націо-
нального педагогічного університету імені М.П.Дра-
гоманова. Всього в опитуванні взяло участь  68 вик-
ладачів і   134  студента.

Аналіз відповідей викладачів факультетів
фізичного виховання  вищих навчальних закладів
свідчить, що підготовку студентів до фізкультурно-
оздоровчої роботи у загальноосвітніх навчальних
закладах здійснюють  76,5 % викладачів, 16,2% -
частково, 7,4% - не здійснюють.

При цьому  важливість завдань фізичної
культури в сучасному суспільстві усвідомлюють
92,6 % викладачів, 5,9% викладачів – усвідомлю-
ють  частково, а  1,2% викладачів  – не усвідомлю-
ють. Викладачі найбільше уваги приділяють підго-
товці студентів до проведення уроку (85,3%), до
роботи у шкільних спортивних гуртках (45,6%), до
проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз
(41,2%), годин здоров’я (38,2%), рухливих перерв
(33,8%), найменша увага (17,6%) приділяється
підготовці до роботи з учнями спеціальних медич-
них груп (рис. 1).

Аналіз відповідей студентів свідчить про
доволі високий рівень розуміння  важливості зав-
дань фізичної культури в сучасному суспільстві (ус-
відомлює  92,5% студентів, 6,7% – частково усві-
домлюють,  0,75% – не усвідомлюють),  але
визначають рівень своєї готовності до фізкультур-
но-оздоровчої роботи 28,4% майбутніх вчителів
фізичної культури (66,4% – частково готові, 5,2% –
не готові).

Аналіз анкетування свідчить про те, що сту-
денти вважають себе найбільш підготовленими до
проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз
(52,2%), рухливих перерв (44,0%)  проведення уро-
ку (38,8%), роботи у шкільних спортивних гуртках
(34,3%), проведення годин здоров’я (26,1%), прове-
дення масових фізкультурно-оздоровчих заходів
(19,4%). Найменшу  підготовленість студенти відчу-
вають  до роботи з учнями спеціальних медичних
груп (8,2%) (рис. 2).
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Висновки:
1. Аналіз психолого-педагогічної літерату-

ри свідчить про те, що проблема підготовки май-
бутнього вчителя фізичної культури до фізкультур-
но-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів є актуальною і потребує по-
дальших досліджень з метою з’ясування:  сучас-
них психолого-педагогічних поглядів на  профес-
ійну підготовку майбутнього вчителя до адаптації
у швидкоплинних умовах сучасного ринку освітніх
послуг з його високими вимогами до особистості
педагога і його готовності до формування творчої
особистості учня; структури та рівнів готовності

майбутнього вчителя до фізкультурно-оздоровчої
роботи; сучасного стану готовності молодого вчи-
теля фізичної культури до фізкультурно-оздоров-
чої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних
закладів.

2. Результати аналізу анкетування дають
підстави зробити висновок:

а) існує певна неузгодженість між роботою
викладачів щодо здійснення підготовки майбутніх
вчителів фізичного виховання до фізкультурно-оз-
доровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчаль-
них закладів та результатами цієї роботи;.

б) найбільша увага приділяється навчальній

1. до проведення  уроку
2. до проведення  фізкультхвилинок та фізкультпауз
3. до проведення  рухливих перерв
4. до проведення  годин здоров“я
5. до проведення  шкільних фізкультгуртках
6. до проведення  масових фізкультурно-оздоровчих заходів
7. до проведення  занять зі спеціальними медичними групами

Рис. 2. Показник розподілу самооцінки студентів своєї  підготовленості до різних складових фізкультур-
но-оздоровчої роботи.

1. підготовка до проведення  уроку
2. підготовка до проведення  фізкультхвилинок та фізкультпауз
3. підготовка до проведення  рухливих перерв
4. підготовка до проведення  годин здоров“я
5. підготовка до проведення  шкільних фізкультгуртках
6. підготовка до проведення  масових фізкультурно-оздоровчих заходів
7. підготовка до проведення  занять зі спеціальними медичними групами

Рис.1. Показник розподілу відповідей викладачів факультетів фізичного виховання щодо здійснення підго-
товки студентів до різних видів робіт
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роботі, але її складова – робота з учнями спеціаль-
них медичних груп, залишається незадовільною;

в) підготовка майбутніх вчителів фізичної
культури до проведення масових фізкультурно-оз-
доровчих заходів, як на думку студентів так і на
думку викладачів, є недостатньою.

Перспективи. На підставі аналізу резуль-
татів констатуючого експерименту ми вважаємо, що
вищі педагогічні навчальні заклади, які здійсню-
ють підготовку майбутніх вчителів фізичної куль-
тури, мають потенційні можливості для здійснен-
ня формування готовності майбутніх вчителів до
фізкультурно-оздоровчої роботи. На нашу думку,
на сучасному  етапі розвитку  освіти  в  Україні
оновлення змісту та методики професійної підго-
товки майбутніх вчителів у вищих педагогічних
навчальних закладах  буде сприяти формуванню
готовності  їх  випускників   до   фізкультурно-оз-
доровчої роботи з учнями загальноосвітніх на-
вчальних закладів. У процесі дослідження ми
дійшли висновку, що сформованість певного рівня
готовності майбутнього вчителя до  фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх на-
вчальних закладів зумовлюють активне засвоєння
теоретичних  знань, практичних та методичних
умінь з фізкультурно-оздоровчої роботи в процесі
особистісно-орієнтованої розвиваючої взаємодії в
системі “викладач-студент”. Крім того, професій-
на підготовка студентів повинна розглядатись як
цілісний процес керування розвитком творчої осо-
бистості майбутнього вчителя.
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ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ, ОРІЄНТОВАНИХ НА
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Анотація.  Запропонована модель спільної організації
навчальних закладів України, орієнтованих на підви-
щення якості освіти дітей та молоді у сфері фізичного
виховання, заснована на взаємодії структурних еле-
ментів: дитячого садка, школи, дитячого юнацького клу-
бу (ДЮК) та спортивного клубу (за інтересами) вищо-
го навчального закладу (ВНЗ).
Ключові слова: модель, співорганізація, навчальні зак-
лади України, підвищення, якість, освіта, діти, молодь,
фізичне виховання, дитячий садок, школа, дитячий
юнацький клуб (ДЮК), спортивний клуб (за інтереса-
ми), вищий навчальний заклад (ВНЗ).
Аннотация. Канишевский С.М., Россипчук И.А., Човнюк
Ю.В., Иванова Е.И., Иванов Е.А. Модель совместной
организации учебных заведений Украины, ориентирован-
ных на повышение качества образования детей и моло-
дёжи в сфере физического воспитания: «детский садик
– школа – детский юношеский клуб (ДЮК) – спортив-
ный клуб (по интересам) высшего учебного заведения
(ВУЗ)». Предложена модель совместной организации
учебных заведений Украины, ориентированных на по-
вышение качества образования детей и молодёжи в сфе-
ре физического воспитания, основанная на взаимодей-
ствии структурных элементов: детского сада, школы,
детского юношеского клуба (ДЮК) и спортивного клуба
(по интересам) высшего учебного заведения (ВУЗ).
Ключевые слова: модель, совместная организация, учеб-
ные заведения Украины, повышение, качество, образо-
вание, дети, молодёжь, физическое воспитание, детс-
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спортивный клуб (по интересам), высшее учебное за-
ведение (ВУЗ).
Annotation. Kanishevsky S.M., Rossipchjuk I.A., Chovnjuk
Y.V., Ivanova E.I., Ivanov E.A. The model of cooperative
organization of Ukrainian educational establishments
oriented on raise of the quality of the education of children
and youth at the sphere of physical education: “children’s
garden – school - children youthful club (CYC) - sport club
(according to interests) of high educational establishment
(HEE)”. The model of cooperative organization of
Ukrainian educational establishments oriented on raise of
the quality of the education of children and youth at the
sphere of physical education is proposed. This model is
based on the interaction of such structural elements as:
children’s garden, school, children youthful club (CYC) and
sport club (according to interests) of high educational
establishment (HEE).
Key words: model, cooperative organization, Ukrainian
educational establishments, raise, quality, education,
children, youth, physical education, children’s garden,
school, children youthful club (CYC), sport club (according
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Вступ.
Відомо, що фізкультурна освіта вбудована

в систему дошкільної, середньої та вищої освіти й
тим самим є складовим елементом організованого
навчально-виховного процесу [1].

Крім того, фізкультурна освіта реалізується
через систему додаткових послуг, включаючи як
дозвіллєві види діяльності (через систему ДЮКів),
так і спеціалізовані (через систему ДЮСШ та
спортивних клубів ВНЗ).

У такий спосіб гіпотетично будь-яка дитина,
юнак має можливість зміцнювати своє фізичне
здоров’я й здобувати освіту у галузі фізичної
культури, включаючись у різні форми спортивної
діяльності.

Однак фактично система не спрацьовує. Це
відбувається з таких причин:

• орієнтація на спортивну результативність
призводить до широкомасштабної селекції дітей,
починаючи з дошкільного віку, а потім і молоді (у
школі та ВНЗ). Тим самим, більша частина дітей,
юнаків та дівчат залишається за межами навчальних
закладів фізкультурної спрямованості, а частина, що
залишилася,  піддається процедурам  ранньої
спортивної  професіоналізації .  Рання
професіоналізація,  багато в чому обумовлена
наявною системою тарифікації тренерського складу,
призводить до ігнорування вікових особливостей
дошкільнят, учнів, студентів, підвищує травматизм,
„відлякує” багатьох дітей, молодь від занять
спортом. (Тут не допомагають навіть запропоновані
й науково обґрунтовані системи тестувань у різних
вікових категоріях!);
• рівень підготовки дітей під час занять
фізкультурою в дитячих садках і школах, на заняттях
з фізичного виховання студентської молоді у ВНЗ
часто-густо не піддається жодній критиці. Це
пояснюється  насамперед сформованою
традицією ранньої інтелектуалізації дитячого
населення, молоді на шкоду всім іншим видам
діяльності. При цьому ігнорується той факт, що
темпоральні  характеристики будь-якої
діяльності людини, зокрема й інтелектуальної,
найкраще  складаються  на фізкультурних
заняттях (!);
• сформовану практику роботи з  дітьми,
студентською молоддю орієнтовано на
гіпотетичного „середнього” учня/студента, що
призводить до мінімізації  обсягів  роботи й
перетворює заняття фізкультурою в одноманітне
повторення одноманітних завдань. Невипадково –
улюблений час дітей та молоді на фізкультурних
заняттях – це останні десять-двадцять хвилин, коли
школярам/студентам дають час пограти, побавитись.
Але цей час становить лише 1/4 – 1/6 психологічного
часу заняття для дітей, особливо – молодшого віку;
•  на противагу зазначеному виникла й інша
тенденція, коли дітям чи молоді систематично
надається можливість займатися чим завгодно
практично протягом усього заняття. Але у разі такої

організації рівень фізичної підготовки залишається
таким самим мінімальним, хоча саме ставлення до
фізкультури, занять з фізичного виховання у дітей,
учнівської та  студентської  молоді  „більш
прихильне”, хоча й поблажливе;
• низький рівень фізкультурної підготовленості у
школах, ВНЗ, високий рівень спеціалізації у межах
будь-якої ДЮСШ (дитячо-юнацької спортивної
школи) призводить до того, що величезна кількість
дітей, юнаків, дівчат, ігноруючи „шкільну та
вузівську фізкультуру” і  не розраховуючи на
можливість займатися в ДЮСШ, спортивних клубах
ВНЗ, виявляються у вакуумі, воліючи заповнювати
його, у кращому разі, багатогодинним перебуванням
перед телевізором або комп’ютером (у гіршому
випадку дозвілля молоді зводиться до пияцтва (одна
реклама пива та горілки чого коштує і до чого
закликає, заохочує!) або нескінченних телефонних
балачок (по мобільному) – тут теж безліч рекламних
пропозицій, знижок і бонусів!);
• діяльність ДЮКів не заповнює цього вакууму,,
позаяк їх діяльність – це або дублювання діяльності
ДЮСШ, або організація дозвіллєвої частини життя
школярів (що є лише поодиноким випадком і
розв’язанням згаданих проблем). У багатьох ВНЗ
згадану проблему дозвілля студентської молоді
взагалі вирішити не можна ніяким чином, оскільки
відсутня спортивна база, а на оренду відповідних
приміщень зазвичай не вистачає коштів;
• основним показником роботи ДЮК фізичної
підготовки є дані про стан здоров’я й фізичну
підготовленість учнів, молоді. У такий спосіб
відсутній механізм, який забезпечує осмислення
педагогічного досвіду, що напрацьовується у рамках
ДЮК, відсутній механізм, який забезпечує обмін
досвідом,  механізм спільного з викладачами
фізкультури шкіл та фізичного виховання ВНЗ
пошуку загальної проблематики. Таким чином,
робота ДЮК у режимі  організації  лише
дозвіллєвої частини життя школярів та молоді
не може сприяти змістовній взаємодії цього
закладу й навчальних закладів (у т.ч. ВНЗ,
зокрема, їх спортивних клубів і кафедр фізичного
виховання та спорту). У наявній структурній
співорганізації вони всі рознесені як організації
різного профілю; з різними, непересічними
завданнями; як організації ,  які не  мають
загального предмета взаємодії  та
взаєморозуміння.

З іншого боку, у всій системі освіти й далі є
актуальними питання про вироблення механізмів,
що забезпечують реальну безперервну освіту й
усувають втрату освітнього ресурсу у разі переходу
дітей/молоді з однієї навчальної ланки дитячого
садочка ,  школи, ВНЗ до іншої .  Сформована
практика, коли „вища” навчальна ланка (наприклад,
початкова школа, ВНЗ) задає тією чи іншою мірою
логічні  роботи нижчої  ланки (у цьому разі
дошкільного закладу, середньої загальноосвітньої
школи, відповідно), призводить до зміни навчальної
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мети тієї чи іншої освітньої структури, зниження
рівня професійної  компетентності  педагогів ,
перекручення усієї логіки навчального процесу.

Підбиваючи викладене вище,  можна
стверджувати наступне:
• кожний тип навчальних закладів виконує свої
специфічні функції, як самодостатня й при цьому
ізольована структура;
• заданий функціонал кожної структури не дає змоги
враховувати зміни, що відбуваються в „сусідніх”
типах закладів (одна інтеграція у Європейський
освітній простір ВНЗ України та Болонський процес
чого коштує!), перетворюючи тим самим кожну
структуру у закриту систему;
• спеціально переходи з однієї структури в іншу
відсутні, а якщо і є, то тільки завдяки поодиноким
ініціативам, і визначені логікою діяльності цього
конкретного закладу.
Проблема неузгодженості в роботі окремих
навчальних структур, проблеми збереженості й
нарощування ресурсу під час переходу з одного
освітнього рівня  на інший,  змістовна
роз’єднаність у роботі навчальних закладів і
закладів додаткової освіти, ізольованість цих
структур від вищої  школи тощо – все  це
призводить до того, що навіть у разі ефективної
роботи кожної окремої ланки загальний ресурс
системи буде  мінімальним .  Відбувається
систематична втрата наявного рівня ,
можливості, яких досягли, є нереалізованими,
потенційні можливості – нерозкритими.

Саме  тому потрібна співорганізація
структур, упорядкування ресурсу кожної та їх
взаємоукріплення.  Потрібна організація –
посередник, яка взяла б на себе ініціативу у цій
співорганізації й для якої ця діяльність була б
адекватною її громадському і  державному
статусу.

На наш погляд, у галузі фізкультурної освіти
такими організаціями можуть бути дитячо-юнацький
клуб фізичної підготовки та спортивний клуб (за
інтересами) ВНЗ. У останньому присутні не тільки
студентська молодь та абітурієнти даного ВНЗ, а й
його випускники, викладачі, усі бажаючі покращити
свій фізичний стан та здоров’я у абонементних
групах з різних видів спорту (практично - це в
основному населення різних вікових груп даного
мікрорайону, де розташована спортивна база даного
клубу).

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є розробка системи

організації й управління ДЮК фізичної підготовки
та спортивного клубу (за інтересами) ВНЗ, яка дає
змогу без значних фінансових витрат зорганізувати
між собою діяльність дитячих садків,
загальноосвітніх шкіл, спортивних шкіл району,
літніх оздоровчих таборів, факультетів фізичної
підготовки ВНЗ, кафедр фізичного виховання та
спорту вищих учбових закладів України і спрямувати
об’єднані ресурси цих організацій на розв’язання

проблем  безперервної  фізкультурної  освіти
населення.

Для досягнення вказаної вище мети слід
розв’язати наступні задачі:
1) впроваджуючи запропоновану систему керування
ДЮК фізичної підготовки та спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ, створити ґрунт для виникнення
державно-громадського управління в  галузі
фізкультурної освіти не тільки дітей, молоді, а й
дорослого населення (адже українська нація фізично
гине!!!);
2) здійснити широке залучення населення до
фізкультурної діяльності;
3) забезпечити пропаганду здорового способу життя
усіма  можливими методами,  способами та
прийомами (у т.ч. рекламою у засобах масової
інформації) на противагу існуючій пропаганді
міцних напоїв ,  куріння та  фармацевтичних
препаратів;
4) сприяти виникненню й встановленню змішаних
за віком груп населення України, об’єднаних
загальними соціальними цілями й завданнями;
5) залучати активну частину дорослого населення
до організації власного дозвілля й дозвілля своїх
дітей.

Результати дослідження.
1. Структура установи. ДЮК фізичної

підготовки (як і спортивний клуб (за інтересами)
ВНЗ) повинен створюватись і функціонувати, з
одного боку,  як заклад,  що виконує функції
додаткової освіти, з другого – як експериментальний
майданчик.

Від самого початку експериментальна
діяльність повинна бути орієнтована на розв’язання
проблем безперервної фізкультурної освіти; на
виявлення умов , необхідних для становлення
довільності у дітей 3-11 років (відповідно, зокрема,
студентської молоді), розробку проблем підготовки
професійних кадрів для різних типів і видів
навчальних закладів.

Перелічені види експериментальної роботи
подаються як комплексна „Програма безперервної
фізкультурної освіти у системі „дитячий садок –
школа – ДЮК – спортивний клуб (за інтересами)
ВНЗ”.

У зв’язку з цим структура самого ДЮК
фізичної  підготовки (спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ), на відміну від типових ДЮК,
спортивних клубів  ВНЗ,  що надають лише
„спортивні  послуги” школярам , молоді,  усім
бажаючим, з’являється як система взаємозалежних
між собою навчальних закладів. До цієї системи
входять дитячі садки, початкові школи, спортивні
самодіяльні клуби для підлітків, старшокласників та
дорослих.

Діяльність подібної системи оформлюється
як Програма безперервної фізкультурної освіти
„дитячий садок – школа – ДЮК – спортивні клуби
за інтересами ВНЗ”, де група професійних тренерів-
педагогів,  які  представляють ДЮК ФП (або
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спортивний клуб (за  інтересами) ВНЗ),  має
можливість працювати з дітьми від 3 до 17 (18) років,
так і з (студентською) молоддю, з дорослими різних
вікових груп.

Тим  самим  усередині  того самого
навчального закладу нагромаджується досвід і
система опису роботи з дітьми різного віку (від 3
до 18), а так само з’ясовуються  умови
оптимального переходу дітей (молоді) з одного
навчального закладу до іншого (дитячий садок
– школа – ДЮК – ДЮСШ – спортивний клуб (за
інтересами) ВНЗ...) зі збереженням набутих ними
здібностей.

Інакше кажучи, у разі такої організації
навчального закладу групи педагогів ,  які
працюють з дітьми (молоддю, населенням)
різного віку, становлять собою єдиний колектив,
об’єднаний загальними завданнями, загальними
цінностями,  загальною логікою роботи,
загальними поданнями про можливості дітей,
молоді, населення у різні роки їх життя. Зазвичай
створення такого роду єдиних колективів з різних
навчальних закладів вкрай утруднене через
наявність відомчих інтересів.

2. Обґрунтування незвичайної ролі. У
вихідній формі  свого існування  ДЮК ФП
(спортивний клуб (за інтересами) ВНЗ) покликаний
вести роботу із залучення учнів (молоді, населення)
до систематичних занять фізкультурою й спортом;
здійснювати фізкультурно-оздоровчу й виховну
роботу серед дітей і підлітків (молоді, населення),
спрямовану на зміцнення їх здоров’я й всебічний
фізичний розвиток;  бути  регіональним
організаційно-методичним центром і надавати
всебічну допомогу школам (ВНЗ, їх спортивним
клубам (за інтересами)) в організації позакласної
та позашкільної (позавузівської) роботи з фізичної
культури й спорту (витяг з типового положення про
ДЮК ФП від 24.10.89 р. ,  яке  існувало за
„радянських часів”).

Однак заявлені форми роботи є, власне
кажучи, декларативними, у жодному типовому
положенні не розкрито механізмів й умов, які
забезпечують перетворення ДЮК ФП (спортивного
клубу (за інтересами) ВНЗ) у справді регіональний
організаційно-методичний центр тощо.

І все-таки саме дитячо-юнацький клуб
фізичної  підготовки (спортивний клуб (за
інтересами) ВНЗ) може бути ефективною базовою
структурною одиницею,  яка  забезпечує
співорганізацію решти закладів у масштабі району.

Це можливо завдяки тому, що структура
дитячо-юнацького клубу (спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ) менш громіздка й консервативна
порівняно зі  структурами інших навчальних
закладів. Вона більше чутлива до змін, їй легше, ніж
решті закладам брати на себе роль посередника,
виступати ініціатором у нових контактах.

Наголосимо, що замикаючись усередині
самих себе, ДЮК і спортивні клуби (за інтересами)

ВНЗ починають втрачати професійну позицію й
„приречені на вимирання”. Навпаки, вихід за межі
внутрішньої діяльності закладу, постійний робочий
діалог у межах подань про безперервну освіту
забезпечує його життєвість.

Експериментальна діяльність ДЮК ФП та
спортивного клубу (за  інтересами) ВНЗ,
самостійність у галузі педагогічної діяльності
роблять такі заклади привабливими для проведення
педагогічних і  виробничих практик такими
навчальними закладами,  як університет,
педагогічний інститут, технікум фізичної культури,
а так само для проведення практичних семінарів
крайовою дитячо-юнацькою школою (міжвузівським
центром) олімпійського резерву.

Тим  самим  здійснюється підготовка
педагогічного резерву для вказаних закладів, шкіл і
дитячих садків району, поширення досвіду роботи
у межах програми „Безперервна фізкультурна
освіта...”. Це дає змогу вже коригувати (уточнювати,
змінювати, створювати) спеціальні курси у рамках
вищої школи. Структура ДЮК ФП (спортивного
клубу (за  інтересами) ВНЗ) дає змогу тісно
співпрацювати й залучати для вирішення різних
питань працівників наукової галузі. Це стосується й
розробки предметних програм з різних видів спорту,
і реалізації  педагогічних експериментальних
проектів.

Можливість продуктивної  співпраці  з
адміністраціями літніх оздоровчих таборів (для
школярів  та  студентської  молоді) допомагає
реалізовувати на цій базі не тільки оздоровчі, а й
великомасштабні соціальні проекти, значущість яких
може бути помітна на рівні окремих районів.

Співпраця  з різними закладами
допомагає вибудувати принципово нову схему
взаємодії, що забезпечує взаємну зацікавленість
широкого кола суб’єктів освітньої діяльності у
галузі фізичного виховання, фізичної культури
та спорту (вищих досягнень).  Тим  самим
змінюється й схема управління самим ДЮК ФП
(спортивним клубом (за інтересами) ВНЗ). При
цьому останній починає займати центральну
(провідну) позицію у мережній схемі взаємодії,
пов’язуючи перелічені навчальні заклади (з
урахуванням інтересів кожного) загальною
логікою безперервної освіти. Така схема взаємодії
починає багато в чому визначати діяльність
кожної установи (у масштабі району), задаючи
новий вектор у розвитку змісту освіти, системи
управління, схем взаємин.

3. Логіка розуміння замість логіки вимог.
Слід звернути увагу й на інший аспект проблеми: у
звичайній практиці педагогічна діяльність із дітьми
(студентською молоддю) того або іншого віку
найчастіше визначена не логікою віку, а системою
вимог більш „старшої ланки” до більш „молодшої”.

Хоча нормальна наступність начебто б
припускає зворотне: ті, хто йде слідом, вчаться у тих,
хто працював з дітьми (молоддю) до них; це їм треба
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коригувати свої плани, погоджуючи їх з попереднім
досвідом дітей (молоді).

У цьому зв’язку єдиний (Європейський)
освітній простір (до якого намагається швидко
інтегруватись сучасна Україна), що його задає
структура ДЮК ФП (або спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ), допомагає знімати безліч раніше
непереборних суперечностей.

Виникає можливість уточнення змісту
професійної діяльності дорослих на тлі вікових
особливостей тих або інших груп дітей (молоді).
Це  досягається  неспівпідпорядкованістю,
рівноцінністю педагогічних груп, які працюють
з дітьми та молоддю (населенням) різного віку.
Тим  самим пропонується  розв’язання  й
актуальної  проблеми ранньої  та зайвої
професіоналізації дитячого й підліткового спорту.

Вибудована (і подана у структурі ДЮК
ФП/спортивного клубу (за інтересами) ВНЗ)
система безперервної фізкультурної освіти дає
змогу серйозно вирішувати питання професійної
орієнтації школярів, молоді, здобуття ними
предметної освіти у галузі фізичної культури,
вибудовування продуктивних форм взаємодії
школярів, (студентської) молоді і дорослих-
професіоналів.

Таким чином, ДЮК ФП (спортивний
клуб (за інтересами) ВНЗ) може виступати як
навчальний заклад, що вирішує у масштабі
району питання  безперервного фізичного
виховання  дітей від 3 до 17 (18) років  та
(студентської) молоді, населення різних вікових
груп способами й засобами, недоступними ані
дитячим садкам, ані школам, ані спортивним
клубам  (ВНЗ),  узятим  окремо,  поза їх
організованою єдністю.

4. Нові  педагогічні  й управлінські
принципи роботи. Нагромадження досвіду подібної
роботи дасть змогу виокремити принципові
педагогічні й управлінські принципи роботи ДЮК
ФП (спортивного клубу (за інтересами) ВНЗ).

1) ДЮК ФП  (спортивний клуб (за
інтересами) ВНЗ) має у роботі орієнтуватися на
„логіку віку”, а не  на логіку професійної
спортивної підготовки. Отже, специфіка роботи
ДЮК ФП (спортивного клубу (за інтересами) ВНЗ)
має бути позначена як „загальноосвітня, предметна”,
а не як „предметна, спеціалізована”.

Робота співпрацівників ДЮКу (спортивного
клубу (за інтересами) ВНЗ) у загальноосвітніх
школах як викладачів фізичної культури може
розглядатися як механізм раннього залучення дітей
(молоді) до занять у межах секцій та гуртків. Другим
превентивним механізмом може бути створення
громадських форм  управління,  громадських
спортклубів.

2) „Логіка віку” ставить відомі норми
діяльності ,  вимоги нормативно-правового
оформлення  механізму,  що забезпечує
нагромадження й відновлення педагогічного

досвіду. Такий механізм потрібен для виявлення
специфіки в роботі з дітьми (молоддю, населенням)
різного віку, що включає вибудовування педагогічної
позиції педагога, знання предмета взаємодії на
кожному віковому етапі, забезпечення переходів з
одного рівня підготовки на інший.

3) Робота з дітьми,  (студентською)
молоддю в  літніх оздоровчих таборах має
будуватися як рішення завдань, які забезпечують
виникнення  нових дитячих,  підліткових,
юнацьких співтовариств, об’єднаних не тільки
симпатіями одне до одного,  а й змістовними
інтересами (у цьому разі - інтересом до спортивних
видів діяльності), які зберігаються й після „літнього
сезону”. Досягнення цього ефекту можливе через
створення стійких груп дітей, підлітків, молоді, не
тільки тих, хто починає займатися спортом у літніх
оздоровчих таборах, а й здатних зберегти цей інтерес
і продовжити заняття взимку у секціях і гуртках
дитячо-юнацьких спортивних клубів та шкіл, у
спортивних клубах (за інтересами) конкретних ВНЗ.

4) Значущість „логіки віку” стає
реальною лише  у контексті  безперервної
фізкультурної освіти. У зв’язку з цим виникає
нагальна потреба вибудовування загального (на
кшалт Європейського) освітнього простору, куди
мають входити дитячі дошкільні установи, початкові
школи, дитячо-юнацькі клуби фізичної підготовки,
дитячо-юнацькі  спортивні  школи,  спортивні
самодіяльні клуби для підлітків, старшокласників і
дорослих, спортивні клуби (за інтересами) ВНЗ.
Однак взаємодія цих структур має будуватися за
мережним  принципом .  Мережний принцип
припускає рівноправність і самоцінність кожного
члена мережі, форма співорганізації при цьому
має бути не  вертикальна,  ієрархічна,  а
горизонтальна, клубна.

5) Безперервна фізкультурна освіта у
межах мережної взаємодії припускає щораз вихід
за межі мережі й співпрацю з організаціями,
відповідальними за підготовку кадрів ,
підвищення кваліфікації, обмін педагогічним
досвідом на рівні міста, краю. Співпраця з цими
закладами допомагає вибудувати принципово нову
схему взаємодії ,  що забезпечує взаємну
зацікавленість різних суб’єктів освітньої діяльності
у галузі фізичного виховання. При цьому ДЮК (у
районному масштабі) чи спортивний клуб (за
інтересами) ВНЗ починає займати провідну позицію
у схемі взаємодії, пов’язуючи (з урахуванням
інтересів кожного) перелічені навчальні заклади
загальною логікою безперервної фізкультурної
освіти.

Висновки:
1. Рівень підготовки дітей під час занять

фізкультурою в дитячих садках і школах, на заняттях
з фізичного виховання студентської молоді у ВНЗ
часто-густо не піддається жодній критиці. Це
пояснюється насамперед сформованою традицією
ранньої інтелектуалізації дитячого населення, молоді



107

на шкоду всім іншим видам діяльності. При цьому
ігнорується той факт,  що темпоральні
характеристики будь-якої  діяльності людини,
зокрема й інтелектуальної, найкраще складаються
на фізкультурних заняттях.

2. Робота ДЮК у режимі організації лише
дозвіллєвої частини життя школярів та молоді не
може сприяти змістовній взаємодії цього закладу й
навчальних закладів (у т.ч.  ВНЗ, зокрема, їх
спортивних клубів і кафедр фізичного виховання та
спорту). У наявній структурній співорганізації вони
всі рознесені як організації різного профілю; з
різними, непересічними завданнями; як організації,
які не мають загального предмета взаємодії та
взаєморозуміння.

3. Проблема  неузгодженості в  роботі
окремих навчальних структур,  проблеми
збереженості й нарощування ресурсу під час
переходу з одного освітнього рівня на інший,
змістовна роз’єднаність у роботі навчальних закладів
і закладів додаткової освіти, ізольованість цих
структур від вищої школи тощо – все це призводить
до того, що навіть у разі ефективної роботи кожної
окремої ланки загальний ресурс системи буде
мінімальним. Відбувається систематична втрата
наявного рівня,  можливості , яких досягли,  є
нереалізованими,  потенційні  можливості  –
нерозкритими. Саме тому потрібна співорганізація
структур, упорядкування ресурсу кожної та їх
взаємоукріплення.  Потрібна  організація –
посередник, яка взяла б на себе ініціативу у цій
співорганізації й для якої ця діяльність була б
адекватною її громадському і державному статусу.

4. У зв’язку з цим структура самого ДЮК
фізичної  підготовки (спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ), на відміну від типових ДЮК,
спортивних клубів  ВНЗ,  що надають лише
„спортивні  послуги” школярам , молоді,  усім
бажаючим, з’являється як система взаємозалежних
між собою навчальних закладів. До цієї системи
входять дитячі садки, початкові школи, спортивні
самодіяльні клуби для підлітків, старшокласників та
дорослих.  Діяльність подібної  системи
оформлюється як Програма  безперервної
фізкультурної освіти „дитячий садок – школа – ДЮК
– спортивні клуби за інтересами ВНЗ”, де група
професійних тренерів-педагогів, які представляють
ДЮК ФП (або спортивний клуб (за інтересами)
ВНЗ), має можливість працювати з дітьми від 3 до
17 (18) років, так і з (студентською) молоддю, з
дорослими різних вікових груп.  Тим  самим
усередині  того самого навчального закладу
нагромаджується досвід і система опису роботи з
дітьми різного віку (від 3 до 18), а так само
з’ясовуються умови оптимального переходу дітей
(молоді) з одного навчального закладу до іншого
(дитячий садок – школа  – ДЮК – ДЮСШ –
спортивний клуб (за  інтересами) ВНЗ. . .) зі
збереженням набутих ними здібностей. Інакше
кажучи, у разі такої організації навчального закладу

групи педагогів, які працюють з дітьми (молоддю,
населенням) різного віку, становлять собою єдиний
колектив, об’єднаний загальними завданнями,
загальними цінностями, загальною логікою роботи,
загальними поданнями про можливості дітей,
молоді, населення у різні роки їх життя. Зазвичай
створення такого роду єдиних колективів з різних
навчальних закладів вкрай утруднене через наявність
відомчих інтересів.

5. Експериментальна діяльність ДЮК ФП
та  спортивного клубу (за  інтересами) ВНЗ,
самостійність у галузі педагогічної діяльності
роблять такі заклади привабливими для проведення
педагогічних і  виробничих практик такими
навчальними закладами,  як університет,
педагогічний інститут, технікум фізичної культури,
а так само для проведення практичних семінарів
крайовою дитячо-юнацькою школою (міжвузівським
центром) олімпійського резерву.  Тим  самим
здійснюється підготовка педагогічного резерву для
вказаних закладів, шкіл і дитячих садків району,
поширення досвіду роботи у межах програми
„Безперервна фізкультурна освіта...”. Це дає змогу
вже коригувати (уточнювати,  змінювати,
створювати) спеціальні курси у рамках вищої школи.
Структура  ДЮК ФП (спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ) дає змогу тісно співпрацювати й
залучати для вирішення різних питань працівників
наукової  галузі .  Це стосується й розробки
предметних програм з  різних видів спорту,  і
реалізації педагогічних експериментальних
проектів.

6. Співпраця з різними закладами допомагає
вибудувати принципово нову схему взаємодії, що
забезпечує взаємну зацікавленість широкого кола
суб’єктів освітньої діяльності у галузі фізичного
виховання, фізичної культури та спорту (вищих
досягнень).  Тим  самим  змінюється й схема
управління самим ДЮК ФП (спортивним клубом (за
інтересами) ВНЗ). При цьому останній починає
займати центральну (провідну) позицію у мережній
схемі взаємодії, пов’язуючи перелічені навчальні
заклади (з урахуванням  інтересів  кожного)
загальною логікою безперервної освіти. Така схема
взаємодії починає багато в чому визначати діяльність
кожної установи (у масштабі району), задаючи новий
вектор у розвитку змісту освіти, системи управління,
схем взаємин.

7. У цьому зв’язку єдиний (Європейський)
освітній простір (до якого намагається швидко
інтегруватись сучасна Україна), що його задає
структура ДЮК ФП (або спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ), допомагає знімати безліч раніше
непереборних суперечностей. Виникає можливість
уточнення змісту професійної діяльності дорослих
на тлі вікових особливостей тих або інших груп дітей
(молоді). Це досягається неспівпідпорядкованістю,
рівноцінністю педагогічних груп, які працюють з
дітьми та молоддю (населенням) різного віку. Тим
самим пропонується розв’язання й актуальної
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проблеми ранньої та зайвої професіоналізації
дитячого й підліткового спорту. Вибудована (і подана
у структурі  ДЮК ФП/спортивного клубу (за
інтересами) ВНЗ) система  безперервної
фізкультурної освіти дає змогу серйозно вирішувати
питання професійної орієнтації школярів, молоді,
здобуття ними предметної освіти у галузі фізичної
культури, вибудовування продуктивних форм
взаємодії  школярів ,  (студентської) молоді  і
дорослих-професіоналів. Таким чином, ДЮК ФП
(спортивний клуб (за інтересами) ВНЗ) може
виступати як навчальний заклад, що вирішує у
масштабі району питання безперервного фізичного
виховання дітей від 3 до 17 (18) років  та
(студентської) молоді, населення різних вікових груп
способами й засобами, недоступними ані дитячим
садкам, ані школам, ані спортивним клубам (ВНЗ),
узятим окремо, поза їх організованою єдністю.

8. Нагромадження досвіду подібної роботи
дасть змогу виокремити принципові педагогічні й
управлінські  принципи роботи ДЮК ФП
(спортивного клубу (за інтересами) ВНЗ): 1) ДЮК
ФП (спортивний клуб (за інтересами) ВНЗ) має у
роботі орієнтуватися на „логіку віку”, а не на логіку
професійної спортивної підготовки; 2) „логіка віку”
ставить відомі  норми діяльності ,  вимоги
нормативно-правового оформлення механізму, що
забезпечує нагромадження й відновлення
педагогічного досвіду; 3) робота  з  дітьми,
(студентською) молоддю в літніх оздоровчих
таборах має будуватися як рішення завдань, які
забезпечують виникнення нових дитячих,
підліткових, юнацьких співтовариств; 4) значущість
„логіки віку” стає реальною лише у контексті
безперервної фізкультурної освіти. У зв’язку з цим
виникає нагальна потреба вибудовування загального
(на кшалт Європейського) освітнього простору; 5)
безперервна фізкультурна освіта у межах мережної
взаємодії припускає щораз вихід за межі мережі й
співпрацю з організаціями, відповідальними за
підготовку кадрів, підвищення кваліфікації, обмін
педагогічним досвідом на рівні міста, краю.

Перспективи.
1. Запропонована система керування ДЮК

ФП (спортивним клубом (за інтересами) ВНЗ)
створює ґрунт для виникнення державно-
громадського управління в галузі фізкультурної
освіти не тільки дітей, молоді, а й дорослого
населення різних вікових груп.

2. Це, у свою чергу, призведе до широкого
залучення населення до фізкультурної діяльності,
зможе забезпечити пропаганду здорового способу
життя, сприятиме виникненню й встановленню
змішаних за віком груп населення, об’єднаних
загальними соціальними цілями й завданнями.

3. Такий підхід до справи дасть змогу
залучити активну частину дорослого населення
України до організації власного дозвілля й дозвілля
своїх дітей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ
ОСОЗНАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАТЬСЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Кириллов А. Н.
Горловский филиал высшего учебного заведения

«Открытый международный университет развития
человека «Украина»

Аннотация. В статье отражены проблемы воспитания у
человека осознанной потребности систематически за-
ниматься физическими упражнениями. Предложено
использовать в обучении современные компетентност-
ные, личностно ориентированные, рефлексивные под-
ходы.
Ключевые слова: физическое воспитание, осознанная
потребность, компетентность, личностная ориентация,
рефлексия.
Анотація. Кириллов О. М. Деякі аспекти виховання ус-
відомленої потреби до систематичних занять фізичною
культурою. В статті відображені проблеми виховання у
людини усвідомленої потреби до систематичних занять
фізичними вправами. Запропоновано використовувати
в навчанні сучасні компетентнісні, особистісно орієн-
товані, рефлексивні підходи.
Ключові слова: фізичне виховання, усвідомлена потре-
ба, компетентність, особистісна орієнтація, рефлексія.
Annotation. Kirillov A. N. Some aspects of cultivating the
awared need for systematic physical training. The article
deals with the problem of cultivating the awared need for
systematic physical training. It is suggested to use modern
competence, personal-oriented, reflexive approaches in
teaching.
Key words: physical training, awared need, competence,
personal orientation, reflection.

Введение.
Понятие «физическая культура» подразуме-

вает «воплощённые в самом человеке результаты
использования материальных и духовных ценнос-
тей, относящихся к физической культуре в широком



109

смысле, т.е. усвоенные человеком «физкультурные
знания, умения, навыки, достигнутые на основе ис-
пользования средств физического воспитания пока-
затели развития и т.п.»[1].

Физическую культуру человека следует рас-
сматривать не только как занятия двигательными
упражнениями и закаливающими процедурами.
«Физическая культура» включает широкий круг воп-
росов, относящихся к знаниям о правильном режи-
ме, рациональном питании, соблюдении правил ги-
гиены, выработке полезных привычек здорового
образа жизни. Физическая культура человека – это
определённое отношение человека к своему здоро-
вью, развитию и сохранению физических возмож-
ностей своего организма. На основе этого отноше-
ния строится повседневная жизнь человека ,
благодаря чему физическая культура становится со-
ставной частью общей культуры.

Организму человека на протяжении всей
жизни необходима мышечная деятельность, закали-
вающие воздействия. В период массового снижения
мышечной деятельности человека, потребность в
физической культуре многократно возрастает.

Академик Н. М. Амосов, опираясь на свои
собственные наблюдения, утверждал, что занимают-
ся физическими упражнениями очень немногие.

Целевая комплексная программа «Фізичне
виховання – здоров’я нації» констатирует, что в со-
временных условиях в Украине сложилась крити-
ческая ситуация с состоянием здоровья населения.
Резко возросла заболеваемость, в том числе на ги-
пертонию – в три раза, стенокардию – в 2,4 раза,
инфаркт миокарда – на 30 процентов. Около 90 про-
центов детей учащихся и студентов имеют отклоне-
ния в здоровье; 70 процентов взрослого населения
имеют низкий уровень физического здоровья.

Социологические исследования свидетель-
ствуют, что из 1000 человек лишь 10 участвуют в
выходные дни в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях.

Надо признать, что физическая культура в
полной мере не освоена украинскими людьми в це-
лях оздоровления. Возникает вопрос, почему?

Всё заключается в особенностях отношения
человека к физической культуре и спорту, в отсут-
ствии осознанной потребности к двигательной ак-
тивности. Только научные знания полезности дви-
гательной активности, осознание её необходимости
в интересах собственного здоровья приведёт чело-
века к стойкой потребности систематически зани-
маться физической культурой и спортом.

Работа выполнена по  плану НИР Горловс-
кого филиала высшего учебного заведения «Откры-
тый международный университет развития челове-
ка «Украина».

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Показать эффектив-

ность реализации современных технологий форми-
рования компетентности и личностно ориентирован-
ной модели физически здорового человека, с целью

воспитания осознанной потребности систематичес-
ки заниматься физической культурой.

Объект исследования: структура учебно-
го и воспитательного процесса физического вос-
питания.

Предмет исследования: эффективность
организации учебной деятельности как условие фор-
мирования ключевых жизненных компетентностей.

Результаты исследования.
Стойкой потребности в занятиях физичес-

кими упражнениями у большинства населения нет.
Выработать благодаря осознанию значения физичес-
кой культуры стойкую потребность в её освоении –
это единственный путь привлечения населения к
систематическим массовым занятиям физическими
упражнениями.

Воспитание потребности в оздоровитель-
ной физической культуре осуществляется через про-
цесс учебной и воспитательной деятельности и на-
чинается с формирования у детей двигательных
действий, умений и навыков. К. Маркс и Ф. Энгельс
отмечали, что «удовлетворённая потребность, дей-
ствие удовлетворения и уже приобретённое орудие
удовлетворения ведут к новым потребностям, и это
порождение новых потребностей является первым
историческим актом» [2].

Для воспитательной работы принципиаль-
но важным является положение о том, что действия
направленные на удовлетворение каких-либо по-
требностей, сами становятся потребностями, а так-
же то положение, что для потребностей людей ха-
рактерна активность, изменчивость.

Формирование у человека потребности в
деятельности, направленной на совершенствование
своей личности, является важной задачей воспита-
ния и самовоспитания, необходимым условием все-
стороннего гармоничного развития личности. Сле-
дует отметить, что возникновение и развитие
потребностей и привычек диалектически взаимосвя-
зано. Эта взаимосвязь проявляется в том, что неко-
торые потребности формируются через привычку.
Ведь привычка – это сформированный навык, вы-
полнение которого стало потребностью. Закрепив-
шиеся, ставшие привычными двигательные дей-
ствия сами становятся потребностью. Примером
может служить выработка через привычку потреб-
ность ежедневно выполнять утреннюю гигиеничес-
кую гимнастику.

Задачи физической культуры поставлены в
школьной учебной программе. В ней ставится зада-
ча воспитывать навыки культуры поведения, а так-
же формировать у школьников понятие о том, что
забота человека о своём здоровье, физическом раз-
витии и подготовленности является не только его
личным делом, но и общественным долгом. Реше-
нию этой задачи способствует изучение школьни-
ками теоретических сведений по физической куль-
туре, физиологии, гигиене и санитарии, валеологии,
медицине, физической реабилитации. В них содер-
жатся основные положения о двигательном режи-
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ме, об особенностях занятий физическими упраж-
нениями, их значении в формировании жизненно
важных двигательных навыков у школьников, о пра-
вилах закаливания и необходимости соблюдения
гигиенических требований, о полезных и вредных
для здоровья привычках.

Приобщение школьников к систематичес-
ким занятиям физической культурой и спортом яв-
ляется важной методической задачей. В связи с этим
учителям предлагается в своей работе полагаться на
положения современных технологий формирования
компетентности и личностно ориентированной мо-
дели физически здорового человека по воспитанию
осознанной потребности систематически занимать-
ся физической культурой. Модель физически здоро-
вого человека предполагает усовершенствование
учебно-воспитательного процесса на основе внедре-
ния компетентностно-ориентировннного подхода в
обучении, рефлексивной деятельности педагога и
учащегося, что обеспечивает развитие личности.

Компетентность – степень соответствия
знаний, умений и опыта человека соответствующе-
му социально-профессиональному статусу реально-
му уровню сложности выполняемых им задач и ре-
шаемых проблем. Быть компетентным – значит
уметь мобилизовать приобретённые знания и опыт.

Личностная ориентация – стойкое глубо-
кое осознание собственной социальной значимос-
ти, ответственности перед собой за результаты учеб-
ной деятельности, соответствия принципам и
морально-духовным ценностям. Личностно ориен-
тированный подход в обучении – организация учеб-
но-воспитательного процесса, в основу которого
заложены активность, конструктивность, самостоя-
тельность, рефлексия.

Рефлексия – осознание, осмысление лично-
стью деятельности, её результатов, методов, которые
привели к ним, способов решения внутренних про-
тиворечий. Рефлексия - это умения стратегично про-
гнозировать и оценивать знания, достижения, ново-
введения, наличие аргументированной позиции
саморазвития, самореализации своего «Я».

Современная система социального, компе-
тентностно-рефлексивного, организованного обуче-
ния, воспитания и образования, как педагогическо-
го явления, ставит цель готовности педагогического
и ученического коллективов к развитию образова-
тельных потребностей самоопределения, самораз-
вития, самовыражения личности. Достигается эта
цель решением следующих задач в урочной и не-
урочной формах обучения:
- сообщение теоретических, научно-обоснован-

ных знаний, самоосмысление их;
- повышение уровня компетентности в вопросах

рефлексивного управления учебно-воспита-
тельным процессом;

- овладение методами и приёмами рефлексии;
- реализация своих возможностей в развитии

системной рефлексии, способностей к само-
оценке деятельности;

- обеспечение самоопределения, самосовершен-
ствования, самореализации личности, форми-
рование культуры здоровья человека.

Выводы.
Реализация компетентностно-ориентиро-

ванного подхода в физическом воспитании, в част-
ности в воспитании осознанной потребности к сис-
тематической двигательной активности, что требует
точного научного знания о физической культуре и,
что последнее может дать организму каждого чело-
века. Если полученные знания усвоены и осознаны,
тогда человек легко определяет, какие средства фи-
зического воспитания ему нужны для полноценной,
здоровой жизни.

Поставленная таким образом учебная дея-
тельность обеспечивает: мобильность знаний, кри-
тичность мышления и гибкость методов двигатель-
ной деятельности; определяет отношение человека
к физической культуре - необходимость занятий
физическими упражнениями,  закаливанием ,
спортом и, что дают эти занятия; обеспечивает ори-
ентацию человека в мире физической культуры и
здоровом стиле жизни.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
воспитания осознанной потребности систематичес-
ки заниматься физической культурой.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У

ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
В УНІВЕРСИТЕТІ
Конох А.П.

 Запорізький національний університет

Анотація. У статті розкриваються сучасні підходи доц-
ільного вибору методів стимулювання навчальної діяль-
ності студентів, методів контролю та самоконтролю у
навчанні, інтерактивних методів. Показано шляхи їх
оновлення в процесі професійної підготовки із спортив-
но-оздоровчого туризму в університеті.
Ключові слова: методи навчання, професійна підготов-
ка, університет, спортивно- оздоровчий туризм.
Аннотация. Конох А.П. Актуальные проблемы обнов-
ления методов обучения студентов в процессе их про-
фессиональной подготовки в университете. В статье
раскрываются современные подходы целесообразного
выбора методов стимулирования учебной деятельнос-
ти студентов, методов контроля и самоконтроля в обу-
чении, интерактивных методов. Показано пути их об-
новления в процессе профессиональной подготовки
будущих учителей физической культуры с специализа-
цией “спортивно-оздоровительный туризм” в универ-



111

ситете.
 Ключевые слова: методы учебы, профессиональная
подготовка, университет, спортивно-оздоровительный
туризм.
Annotation. Konoh A.P. The issue of the day update of
methods of teaching students in the process of their
professional preparation in the university. Modern
approaches of expedient choice of methods of stimulation
of educational activity of students, control methods and self-
control in a study, interactive methods open up in the article.
The ways of their update are shown in the process of
professional preparation from sporting-health tourism in an
university.
Key words: methods of study, professional preparation,
university, sport-health tourism.

Вступ.
Одним із елементів освітнього процесу у

вищому навчальному закладі є методи навчання та
виховання.

Як забезпечувати передачу знань, формува-
ти уміння та навички, виховувати емоційно-почут-
тєву сферу студентів, які з них засвоювати та розви-
вати, як зробити так, щоб термін навчання був
коротшим, приємнішим і більш фундаментальним
? На ці питання існує багато відповідей.

Характеристика основних груп методів на-
вчання та виховання складала: а) методи формуван-
ня свідомості: лекції, бесіди, роз’яснення, диспути,
приклад; б) методи формування суспільної поведін-
ки – педагогічна вимога, громадська думка, вправ-
ляння, привчання, доручення, створення виховних
ситуацій; в) методи стимулювання діяльності та по-
ведінки студентів в змаганнях, покарання; г) мето-
ди контролю та аналізу рівня вихованості – педа-
гогічні  спостереження,  опитування,  аналіз
результатів суспільно корисної роботи тощо.

 У педагогічній літературі поняття “метод
навчання” та його сутність розглядаються в загаль-
но дидактичному аспекті. Більшість учених тлума-
чать це поняття як спосіб досягнення дидактичних
цілей і завдань, як спосіб спільної діяльності сту-
дентів, як спосіб активізації пізнавальної діяльності
та творчої активності обох суб’єктів навчання, які
відповідають процесу навчання як процесу двосто-
ронньому, що відбиває суб’єктно-суб’єктивний ха-
рактер цього процесу [1,с.94].

 Виходячи з вищезазначеного, можна ствер-
джувати, що метод навчання визначається як спосіб
досягнення поставлених дидактичних цілей і завдань
у спільній діяльності викладача і студента, спосіб
взаємодії суб’єктів у процесі передачі та засвоєння
інформації. За М.М.Фіцулою, метод навчання – це
спосіб упорядкованої, взаємопов’язаної діяльності
викладачів та студентів, спрямованої на вирішення
завдань освіти та розвитку в процесі навчання
[1,с.273]. Окрім поняття “метод навчання”, у дидак-
тиці існують терміни “прийом навчання” і “засіб
навчання”. Межа між цими поняттями вкрай рухли-
ва, вони можуть переходити з одного стану в інший,
але разом із тим їх необхідно розрізняти. Прийом
навчання як елемент методу і його складова части-
на, підкоряється методу та сприяє його реалізації на

практиці. Засіб навчання – поняття більш широке.
До засобів навчання відносяться предмети матері-
альної та духовної культури (книжки, технічні засо-
би навчання, твори мистецтва та ін.), види діяльності
(навчальна, трудова, ігрова, спілкування).

 Так, метод проектів, заснований на праг-
матичній теорії Дж.Дьюї, орієнтований на само-
стійне засвоєння знань студентами на засадах само-
стійного планування, яке передбачає ускладнення
практичних завдань, призвело по суті справи, до
відмови від систематичних знань, порушивши го-
ловні принципи дидактики і звівши роль викладачів
до простого консультування. Була спроба універса-
лізації й інших методів навчання, яка призвела до
послаблення навчальної дисципліни і стала гальмом
оволодіння студентами глибокими систематичними
знаннями.

 У 30-ті роки ці методи зазнали критики
універсалізація окремих методів навчання та було
запропоновано застосування в процесі навчання
різних методів, включаючи словесні, наочні, прак-
тичні та роботу з книгою.

 Однак, необхідно зауважити, що словесні
методи навчання почали переоцінюватися, тому на-
вчання набуло вербального (словесного) характеру,
у зв’язку з чим з’явився відрив від реально-практич-
ного життя.

 Методи навчання класифікують з урахуван-
ням дидактичного завдання, яке вони мають вирі-
шувати. У класифікації повинна виявлятися внутрі-
шня сутність методу, форма взаємопов’язаної
діяльності викладача та студентів як засіб управлін-
ня їх пізнавальною діяльністю [1-5].

 Аналіз досліджень Бабанського Ю.М.[1],
Савченко О.Я.[3], Фуцули М.М. [4] та інші дає мож-
ливість стверджувати, що ефективне застосування
методів стимулювання навчальної діяльності сту-
дентів, контролю та самоконтролю у навчанні, інте-
рактивних методів у професійній підготовці фахівців
із спортивно-оздоровчого туризму ускладнюється у
зв’язку з недостатньою розробкою цієї проблеми.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького національного університету.

 Формулювання цілей роботи.
 Метою статті є визначення і розробка

найбільш ефективних методів, що стимулюють
пізнавальну діяльність студентів і сприяють забез-
печенню їх навчальною інформацією.

 Результати дослідження.
 Методи стимулювання навчальної діяль-

ності студентів спрямовувались на формування по-
зитивних мотивів учіння, що активізували їх пізна-
вальну діяльність і сприяли збагаченню навчальною
інформацією.

 Вони складали методи формування пізна-
вальних інтересів та методи стимулювання обов’яз-
ку і відповідальності в навчанні. До них увійшли
методи навчальної дискусії, забезпечення успіху в
навчанні, пізнавальних ігор, створення інтересу в
процесі викладання навчального матеріалу, створен-
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ня ситуації новизни навчального матеріалу, опори
на життєвий досвід студентів.

Ефективність навчальної діяльності сту-
дентів залежить, як відомо, від прояву пізнавальних
інтересів, які спрямовують їх на відповідну пізна-
вальну діяльність, ознайомлення з новими фактами.
Ці пізнавальні інтереси саме й піддаються стиму-
люванню вищезазначеними методами. У ході екс-
перименту метод забезпечення успіху в навчанні
передбачав допомогу викладачів слабким студентам
з недостатнім інтересом до знань, прагненням закр-
іпити успіх.

Уважно спостерігаючи за навчальною діяль-
ністю кожного студента, викладач своєчасно прихо-
див на допомогу тому, кому вона потрібна. Таким
чином, ми запобігали появі прогалин у знаннях ок-
ремих студентів (особливо тих, хто працював і вчив-
ся) і водночас усували причини незадоволення і не-
бажання вчитися. Забезпечення успіху в навчанні
було ефективніше, тому що у студентів зміцнюва-
лась віра у власні сили, пробуджувалося почуття
власної гідності.

Метод пізнавальних ігор використовували
частіше під час організації туристичних походів зі
студентами. В основному, відпрацьовували моделі
техніки походів, організацію переправ на протилеж-
ний берег, розважальних програм тощо. Цей метод
виховував самостійність у прийнятті рішень, фор-
мував прагнення набути вміння і навички за віднос-
но короткий термін.

 Під час застосування методу створення
інтересу в процесі викладання навчального матері-
алу викладачі використовували у всіх формах робо-
ти (лекціях, семінарах тощо) цікаві пригоди, що
траплялися зі студентами в походах, несподіванки з
туристичного життя.

 Метод створення ситуації новизни на-
вчального матеріалу передбачав окреслення вик-
ладачем нових знань, якими мали збагатитися сту-
денти. Використання цього методу створювало
певну морально-психологічну атмосферу, у якій
студенти отримували моральне задоволення від
інтелектуального зростання. Саме цей метод фор-
мував у майбутніх фахівців із спортивно-оздоров-
чого туризму ціннісне ставлення до навчання в ун-
іверситеті, до своєї професії.

 Метод опори на життєвий досвід студентів
робив їх більш компетентними в туристській діяль-
ності. У студентських туристичних походах вони
набувають стільки практичного досвіду, що самі
можуть збагатити найкращу лекцію викладача, який
не був у поході.

Методи стимулювання обов’язку і відпові-
дальності студентів у навчанні передбачали вихован-
ня в них усвідомлення суспільної та особистої зна-
чущості учіння в університеті; висування вимог
щодо виконання ними свого обов’язку; активізація
їх до сумлінного виконання обов’язків; оперативний
контроль за виконанням студентами вимог; вказів-
ки на недоліки в навчанні, зауваження.

Методи контролю і самоконтролю студентів
у навчанні забезпечували перевірку рівня засвоєння
ними знань, сформованості вмінь і навичок. З цією
метою використовували методи усного, письмово-
го, текстового, графічного, програмового контролю,
практичної перевірки, самоконтролю, а також ме-
тоди самооцінки.

 Метод усного контролю був найпоширені-
шим у практиці Запорізького університету в ході
проведення формуючого експерименту. Як система,
він використовувався на практичних і семінарських
заняттях, де студенти вчились логічно мислити, ар-
гументувати, висловлювати свої думки грамотно,
емоційно, образно, набувати досвіду, відстоювати
власну точку зору.

 Усне опитування студентів здійснювалось у
певній послідовності: формування викладачем запи-
тань (завдань) з урахуванням специфіки дисципліни
і вимог програми; підготовка студентів до відповіді
та викладу своїх знань, думок; корекція і самоконт-
роль викладених знань у процесі відповіді; аналіз і
оцінка відповіді. Запитання мали різний характер:
репродуктивний (передбачали відтворення вивчено-
го); реконструктивний (застосування знань у дещо
змінених ситуаціях); творчий (застосування знань і
вмінь у значно змінених, нестандартних умовах).

Запитання поділялись також на основні
(студент давав самостійну розгорнуту відповідь),
додаткові (для уточнення відповіді), допоміжні
(навідні, що допомагають виправити помилки, не-
точності).

Для перевірки і оцінювання знань студентів
запитання формулювали так, щоб вони не тільки
передбачали відтворення вивченого, а й активізува-
ли мислення. Вони мали на меті порівняння різних
явищ і процесів (Яка відмінність між походом і по-
дорожжю? Порівняйте туристську діяльність у 30-
ті роки, у період Великої Вітчизняної війни та в 90-
ті роки ХХ сторіччя); встановлення взаємозв’язків
між фактами, явищами, процесами, подіями ( Яка
існує залежність між організацією і змістом турис-
тських подорожей?); встановлення характерних рис,
ознак і особливостей предметів і явищ (Які особли-
вості спортивно-оздоровчого туризму?); встановлен-
ня доцільності дій, процесів, використання пред-
метів (Яке практичне застосування туристського
знаряддя?); класифікацію предметів або явищ за
певними ознаками (На які види поділяють туризм
?); підведення конкретного під загальне (Наведіть
якості, що характеризують спортивно-оздоровчий
туризм?); перехід від загального до конкретного
(Охарактеризуйте різні види туризму?); встановлен-
ня значення явища, події, процесу (Яку функцію
виконує туризм?); пояснення причин, доведення
певних закономірностей явищ і процесів (Поясніть
формування принципів класифікації дистанції); вис-
новки та узагальнення (Який висновок можна зро-
бити, аналізуючи сучасний стан спортивно-оздоров-
чого туризму в Україні ?).

Суть методу письмового контролю поляга-
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ла в письмовій перевірці знань, умінь і навичок сту-
дентів із спортивно-оздоровчого туризму. Метою
письмової перевірки було з’ясування ступеня ово-
лодіння студентами вмінь і навичок із дисципліни, а
також визначення якості їхніх знань (правильність,
точність, усвідомлення, уміння застосовувати ці
знання на практиці). Залежно від дисципліни пись-
мовий контроль знань здійснювався у формі конт-
рольної роботи. Теми, завдання і вправи були по-
сильними для студентів, відповідали рівню їхніх
знань, але водночас потребували певних зусиль, ви-
являли знання фактичного матеріалу. Так, контрольні
роботи проводилися з тем: “Перша долі- карська
допомога в туризмі”, “Організація походу-кросу”,
“Рятувальні роботи” тощо.

 Метод тестового контролю передбачав
відповіді студентів на тестові завдання за допомо-
гою розставлення цифр, підкреслення потрібних
відповідей, знаходження помилок та ін.

 За основним призначенням тести поділяли
на інтелектуальні (розумова обдарованість) і тести
навчальної успішності. Наприклад, для перевірки
знань студентів із методики підготовки і проведен-
ня туристських подорожей були складені тести (інте-
лектуальні) з теми: “Складання проектів техніки і
тактики подорожей”; навчальної успішності з теми
“Методика проведення туристських змагань”.

 Використання тестів давало змогу за корот-
кий час перевірити знання певного навчального
змісту студентами всієї групи, а також одержувати
якісні результати [1, с.95].

 Метод програмового контролю полягав у
висуванні до всіх студентів у групі стандартних ви-
мог, що забезпечувалось використанням однакових
за кількістю і складністю контрольних завдань. Цей
метод застосовували під час закріплення таких тем,
як-от: “Формування суддівських колегій”, “Вузли та
їх застосування” [1, с.124].

 Метод практичної перевірки використову-
вався під час проведення туристських походів і по-
дорожей. Він передбачав оволодіння студентами
системою практичних умінь і навичок. На основі
спостережень за тим, як студенти використовували
туристське знаряддя, як долали природні перешко-
ди, організовували привали, харчувалися, викладачі
з’ясовували усвідомлення ними теоретичних основ
практичних дій.

 Метод самоконтролю формував у студентів
уміння усвідомлено регулювати свою діяльність зад-
ля досягнення позитивних результатів, які б відпов-
ідали поставленим цілям, вимогам, нормам, прави-
лам  і  зразкам .  Метою самоконтролю було
запобігання помилок у туристській і фізкультурно-
спортивній діяльності, їх виправлення. Показником
сформованості контрольних дій, а також самоконт-
ролю було усвідомлення студентами правильності
плану діяльності та способу реалізації цього плану.
Ефективним засобом формування навичок самокон-
тролю мало бути використання фронтальних пере-
вірок самими студентами одне одного (у походах)

під керівництвом викладача (керівника походу).
У процесі проведення контрольних занять

знайомили студентів із метою виконуваної роботи,
вимогами до неї, способами виконання, прийомами
самоконтролю і шляхами їх удосконалення. Важли-
ву роль у самоконтролі відігравали педагогічна оці-
нка та самооцінка. Для самоконтролю нерідко ви-
користовували відеозаписи походів і дій у процесі
туристських походів.

Метод самооцінки передбачав критичне
ставлення студентів до своїх здібностей і можливо-
стей та об’єктивне оцінювання досягнутих успіхів.
Для формування самоконтролю і самооцінки педа-
гоги мотивували виставлену оцінку, пропонували
зробити самооцінку.

 Для організації самоконтролю знань сту-
дентів ознайомлювали з нормативами і критеріями
оцінювання знань, звертали увагу, що помилки мо-
жуть бути істотні та менш істотні з огляду на мету
контролю.

 Важливе місце в сучасній освіті посідає
проблема оновлення методів навчання. Сьогодні їх
список поповнився групою інтерактивних методів.

 У ході формувального експерименту нами
прогнозувалось використання як загальноприйнятих
методів за джерелами здобуття знань (словесні, на-
очні, практичні), так і за характером пізнавальної
самостійності (репродуктивні, пошукові, дослід-
ницькі, проблемного викладання, метод проектів,
мозкова атака, навчальний діалог, моделювання си-
туації за заданим алгоритмом тощо). Ці методи ми
відносили до інтерактивних.

 Добір інтерактивних методів та їх перева-
га зумовлювалися такими чинниками: докорінною
зміною цілей вищої освіти за спеціалізацією
“спортивно-оздоровчий туризм”; урахуванням соц-
іального замовлення, що на перше місце ставить
культурне та духовне зростання студентів; особист-
існо-орієнтованим навчанням, спрямованим на роз-
виток особистісної діяльності студентів; розвиваль-
ним навчанням, яке не обмежується лише знаннями,
а охоплює також інформаційний (знання, вміння і
навички виступають як об’єкти засвоєння) і діяльн-
існий (постійна взаємодія студента з предметом;
знання, вміння і навички розглядаються як спосіб
діяльності, спрямований на розвиток особистості)
компоненти.

 Ми припускали, що для оптимізації освіт-
нього процесу на факультеті фізичного виховання зі
спеціалізацією “спортивно-оздоровчий туризм”, не-
обхідно упроваджувати разом із традиційними й
інноваційні методи навчання – активні та інтерак-
тивні, що засновані як на діалогових, так і на моно-
логових формах процесу пізнання.

 Використання інтерактивних методів пе-
редбачало організацію навчально-виховного проце-
су студентів в інтерактивному режимі, який залежав
від навчального простору аудиторії та змісту діало-
гу. А щоб діалогова форма взаємодії студентів, що
орієнтована на спілкування віч – на – віч давала
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можливість вирішувати висунуті питання спільно,
необхідно було змінювати їхнє розташування.

 Іншим важливим аспектом інтерактивного
навчання був зміст діалогу. Відомо, що з метою мак-
симального забезпечення умов для вільного обміну
думками, необхідно вирішувати не лише освітні зав-
дання, але й здійснювати підтримку членів групи в
спільній праці. Це зумовило об’єднання студентів у
діалогові групи: ”за бажанням” та за ”дуальністю”.
Перший вид об’єднання враховував міжособистісні
зв’язки, другий – дуалізував (доповнював) ”слабких”
студентів сильними та терплячими. Частіше всього
в першому виді об’єднувалися студенти, близькі між
собою за інтелектуальним і фізичним розвитком. Під
час формування груп інтерактивного навчання брав-
ся до уваги також і зміст завдання, тому в групи об-
’єднували студентів як із однаковими, так і проти-
лежними поглядами,  що робило обговорення
проблеми цікавим, жвавим, оптимістичним.

Певне місце серед інтерактивних методів
посідав метод дидактичних дискусій. Вони пов’язу-
валися з поясненням нового навчального матеріалу
в лекції, груповій дискусії, дискусії круглого столу;
мозковому штурмі; загальній дискусії; метаплані.
Серед цих видів ми виділяли ”мозкову атаку” та роз-
глядали її як метод вирішення за мінімальний час
невідкладних завдань. Це вимагало від студентів
викладання найбільшої кількості ідей за короткий
час, обговорення та здійснення їх селекції.

 Метод ”мозкової атаки” використовувався
викладачами для розвитку творчих здібностей сту-
дентів під час обговорення маршрутів спортивно-
оздоровчого походу; змісту різних змагань, свят під
час походу; розробки етапів походу, відбору знаряд-
дя, оздоровчих технологій, пошуку найбільш опти-
мального вирішення проблеми на маршруті. При
цьому прагнули до того, щоб було багато ідей, які б
межували навіть із неправдоподібними, фантастич-
ними. З метою вільного висловлювання студентами
своєї думки та нестандартних ідей, додержувались
умов, що робили ”мозкову атаку” ефективною: мак-
симально зацікавлювали всіх учасників у досягненні
результатів; чітко дотримувались правил мозкової
атаки; віддавали абсолютну першість організації
роботи керівникові. Головними правилами “мозко-
вої атаки” були такі: не критикувати, а висловлюва-
ти різноманітні думки без страху, що вони будуть
недоречними; стимулювати будь-яку ініціативу; на-
брати якомога більше ідей; змінення, комбінування,
покращення наданих студентами ідей.

 Окрім діалогових методів, викладачі вико-
ристовували і монологічні методи, моделювання та
проектування. Монолог розглядається Савченко О.Я.
як різновид усного мовлення, що характеризується
розгорнутим висловлюванням однієї особи, не роз-
рахованим на словесну реакцію слухачів [2,с.59].
Монологічні методи тлумачаться нами як усний вик-
лад знань студентом у вигляді його розповіді з тем,
що стосуються формування фізичної культури шко-
лярів засобами спортивно-оздоровчого туризму. До

монологічних методів належать опис, пояснення,
доповнення, коментар тощо.

 Завдяки цим методам, кожний студент, який
самостійно і ретельно вивчав тему мав право про-
читати лекцію замість викладача або фрагментарно
зробити доповнення до лекції викладача. Отже, за
роки навчання в університеті всі студенти проводи-
ли лекції, що готувало їх до викладацької діяльності.
Включення студентів до дослідно-експерименталь-
ної роботи сприяло формуванню в них мотивації до
туристичної діяльності; оздоровленню учнів, із яки-
ми вони будуть у майбутньому працювати; піднесен-
ню рівня теоретичної та практичної підготовки май-
бутніх фахівців, їхньому інтелектуальному розвитку.

 Модуль навчання, як конгломерат знань
операційно-технологічної сфери професійної ком-
петентності майбутніх фахівців, може бути сформо-
ваний лише в процесі самостійного здобуття студен-
том теоретичних знань та апробації їх на практиці.
Тому, одним із методів самостійного навчання сту-
дентів під час їхньої дослідно-експериментальної
роботи ми вважали проектування та побудову моде-
лей за такими темами: ”здоровий спосіб життя”, ”ви-
користання гігієнічних засобів в оздоровленні учнів
(фізкультурно-масовій роботі); ”комплексний вплив
фізичних вправ різних видів на стан здоров’я учнів”;
”змішане харчування”; ”харчовий раціон учнів уп-
родовж дня (тижня) ”; ”лікувально-профілактичні
заходи при порушенні постави”; ”безпека життєді-
яльності учнів на вулиці (у природі, вдома)”; ”оздо-
ровчий вплив туризму на організм людини” тощо.

 За допомогою моделювання студенти кра-
ще досліджували об’єкти, предмети, явища та зас-
воювали знання, що пов’язані з фізичним розвит-
ком і оздоровленням їхніх майбутніх вихованців –
учнів загальноосвітніх шкіл.

 Метод проектів був ефективним, адже він
сприяв набуттю студентами знань, умінь і навичок
у процесі планування й виконання поступово уск-
ладнених практичних завдань-проектів, пов’язаних
із фізкультурою та туристичною діяльністю. Проек-
тування студенти здійснювали за такими темами:
”проведення туристських походів”; ”організація ту-
ристського походу (екскурсії)”; ”проведення заходів
спортивно-оздоровчого туризму”; ”система практич-
них завдань і дій під час підготовки до туристського
походу (проведення походу)” тощо. Під час органі-
зації активної педагогічної практики студенти також
могли проводити експериментальні зрізи з метою
вирішення суперечності між обсягом фізичного і
психічного навантаження на учнів (під час походу)
та їхніми віковими можливостями; між станом здо-
ров’я учнів і довжиною маршруту тощо.

Висновки:
Таким чином, оновлення методів навчання

студентів фізичного виховання зі спеціалізацією
“спортивно-оздоровчий туризм” у процесі їхньої
професійної підготовки в університеті дало поштовх
до підвищення якості навчально-виховного проце-
су, а саме: покращення професійно-туристської
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підготовки та загальної фізкультурної підготовле-
ності, успішному інтелектуальному, креативному,
трудовому розвитку.

Подальші дослідження передбачається
провести у напряму вивчення проблеми оновлен-
ня методів навчання студентів у процесі професій-
ної  підготовки до організації  в університеті
спортивно-оздоровчого туризму з урахуванням за-
рубіжних досліджень.
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Аннотация. В статье представлены факторы, которые
определяют  эффективность воспитания волевых ка-
честв и влияние бейсбола на психическое развитие де-
тей-сирот и детей, лишившихся родительской опеки.
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підхід до розвитку вольових якостей дітей-сиріт засо-
бами гри в бейсбол. В статті представлено фактори, які
визначають ефективність  виховання вольових якостей
та вплив занять бейсболом на психічний розвиток дітей-
сиріт і дітей, які залишились без батьківської опіки.
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strong-willed qualities and influence of employment by
baseball on mental development of children-orphans and
children deprived of parental trusteeship are submitted.
Key words: baseball, strong-willed qualities, children-
orphans.

Введение.
В Украине в последнее время все чаще по-

являются решения правительственных структур,
направленных на усиление работы по воспитанию
и защиты детей - сирот и детей, лишившихся роди-
тельской опеки. Однако проблема социального си-

ротства остается очень острой и актуальной. Одной
из причин недостаточно эффективной деятельнос-
ти в данном аспекте, на наш взгляд, является то, что
современная система образования еще недостаточ-
но уделяет внимания возрождению сферы внекласс-
ной и внешкольной деятельности детских учебных
учреждений спортивной и оздоровительной направ-
ленности, которые бы активизировали процесс со-
циального воспитания детей в целом.

Так, анализируя данные областного отдела
статистики на 01.01.2006 года, было установлено,
что в Донецкой области насчитывается только 15
школ-интернатов (на 635 мест каждый), 8 благотво-
рительных центров социальной реабилитации (на
240 мест), что недостаточно для такого густонасе-
ленного региона. Вместе с тем, на учёте в службах
по делам несовершеннолетних находятся дети, ко-
торые бродяжничают – 738 человек, из неблагопо-
лучных семей – 5052 человека, совершили преступ-
ления – 1613 человек, употребляют алкоголь и
наркотики – 667 человек.

Дети и подростки школ-интернатов и соци-
альных центров – сироты и социальные сироты (ли-
шённые попечения родителей). Это дети, не полу-
чившие так необходимой им заботы и любви матери,
с глубокими нарушениями эмоциональной и позна-
вательной сферы, с повышенной тревожностью, с
неадекватной самооценкой (чаще завышенной), со
сниженным уровнем умственного и творческого
потенциала, без элементарных трудовых навыков, с
выраженной в разной степени социальной дезадап-
тацией, а также безразличные к своей дальнейшей
судьбе, без выраженных интересов и увлечений,
склонные к праздности и лени. Все названное, еще
в большей степени подчеркивает высокую соци-
альную актуальность данной проблемы, которая тре-
бует дальнейшего осмысления, изучения и научно-
практического обоснования.

Анализ последних исследований и публи-
каций свидетельствует о том, что педагоги, воспи-
татели, психологи, учёные, исследующие особенно-
сти социализации детей и подростков, считают
проблему социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-сирот и детей, чьи родители лишены
родительских прав, наиболее сложной, т.к.  судьбы
таких детей всегда привлекали общественное вни-
мание [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Так, отмечается, что, попадая
в достаточно благоприятные условия школы-интер-
ната, дети-сироты с большим трудом приспосабли-
ваются к новым для них  условиям жизни. Требует-
ся большое внимание и забота ,  доброта  и
милосердие, душевная теплота, а главное – своев-
ременная индивидуальная  работа с каждым ребён-
ком, чтобы помочь ему быстрее влиться в коллек-
тив детей, найти своё место в нем, адаптироваться к
установленному режиму и начать учиться и жить по
цивилизованным законам [1, 2, 4, 5].

Однако практика показывает, что, к сожа-
лению, современное психолого-педагогическое
обеспечение социальной адаптации воспитанников
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школ-интернатов крайне недостаточно. Эти пробле-
мы, возможно, решить при объединении усилий пе-
дагогов, психологов, научных работников и меди-
ков сиротских учреждений в создании и решении
единых программ по воспитанию и образованию
детей-сирот и детей, чьи родители лишены родитель-
ских прав.

Определенный опыт в разрешении конкрет-
ных практических задач данной проблемы накоплен
в организации учебно-воспитательной работы шко-
лы-интерната №1 г. Донецка. В октябре 2004 года
на базе школы было открыто отделение бейсбола и
софтбола, в котором занимается 80 детей-сирот под
руководством  группы специалистов (тренер – мс
по софтболу Лазарева В.Г.; консультанты – доктор
педагогических наук, профессор Григоренко В.Г.,
кандидат педагогических наук, доцент Пристинский
В.Н. – Славянский государственный педагогический
университет).

Работа выполнена по  плану НИР Славянс-
кого государственного педагогического университе-
та.

Формулирование целей работы.
В связи с этим, разработана авторская про-

грамма, реализация которой предполагает активи-
зацию процесса социального воспитания детей-си-
рот и детей, лишившихся родительской опеки, с
акцентированным использованием средств бейсбо-
ла и софтбола.

Результаты исследования.
В сентябре-декабре 2005 года были прове-

дены педагогические наблюдения, а также исследо-
вания уровня развития психических процессов, оп-
ределяющих динамику воспитания познавательных
способностей детей-сирот, что позволило разрабо-
тать комплекс индивидуальных тренировочных за-
даний для игроков различного амплуа [2]. С января
2006 года в программу индивидуальных трениро-
вочных заданий были включены алгоритмы по ак-
центированному воспитанию волевых качеств детей
на каждом занятии недельного микроцикла.

Высокий воспитательный эффект имели
совместные учебно-тренировочные занятия в мар-
те 2006 года с координатором международной бейс-
больной организации «Литл лига» Василем Тараско
(Нью-Йорк, США), который обратил внимание на
то, что по сравнению с прошлым сезоном, дети не
только повысили качество выполнения базовых тех-
нических приемов игры, но и стали более терпимы
друг к другу при совершении ошибок, повысилась
согласованность коллективных действий. Бейсболь-
ная команда школы-интерната получила приглаше-
ние и приняла участие (июнь 2006 г.) в первенстве
Украинской Малой Лиги в г. Киеве.

Занятия бейсболом мы рассматривали не
только как «стиль» организации детской жизни в
коллективе школы-интерната, но и как средство вос-
питания волевых качеств детей-сирот. Ведь бейсбол
– это вид спорта, в котором осуществляется комп-
лексное формирование волевых качеств личности:
целеустремлённость, инициативность, дисциплини-
рованность, решительность и смелость, настойчи-
вость и самообладание.

Проведенные педагогические наблюдения
подтвердили и расширили предположения о том, что
игра в бейсбол благоприятно воздействует на раз-
витие психических процессов детей-сирот, усвоения
ими практических знаний и умений, воспитание
физических качеств. Это объясняется, прежде все-
го, тем, что игровые упражнения в бейсболе  комп-
лексно воздействуют практически на все основные
мышечные группы, что позволяет выбирать упраж-
нения в соответствии с необходимостью выработки
и совершенствования тех или иных качеств в зави-
симости от решаемых задач (табл. 1).

Кроме того, с целью выяснения факторов,
которые определяют желание детей заниматься бей-
сболом, было проведено анкетирование по следую-
щим вопросам:
1. Нравится ли тебе бейсбол и почему? Какие

фрагменты из художественных фильмов о бей-
сболе тебе больше всего запомнились и поче-

Таблица 1
Взаимосвязь игровой деятельности с развитием физических качеств и воспитанием психических процес-
№ 
п.п. 

  Физические            
качества 

 Вид игровой деятельности     Психические       качества 

1. Общая и специальная 
выносливость 

Ловля и передача мяча, перемещения 
филдеров, игровые комбинации 

Настойчивость, сила воли, 
трудолюбие, дисциплина 

2. Скоростно-силовые  
качества 

Ловля и передача мяча игроков 
инфилда, имитация битой и отбивание 
беттером 

Дозировка силового 
напряжения, поведение в 
условиях эмоциональной 
напряжённости 

3. Быстрота, быстрота 
реакции 

Ловля и передача мяча, перемещения и 
взятие баз в игровых комбинациях 

Способность выполнять 
двигательные действия в 
момент быстрого 
перемещения, 
совершенствование 
нервных процессов 

4. Координация и 
точность движения 

Броски на месте и в движении, 
отбивание в игровой ситуации, подкат и 
взятие базы 

Развитие периферического 
и глубинного зрения 
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му?
2. Что именно тебе нравится в тренировках по

бейсболу?
3. Занимался ли ты раньше другими видами

спорта, и какими?
4. Что тебе больше нравится – игра в защите или

в нападении?
5. Нравится ли тебе тренироваться вместе с де-

вочками?
6. Если твоя команда станет чемпионом, какой

приз ты бы хотел получить?
Проанализировав ответы на анкету (всего

45 воспитанников школы-интерната), следует отме-
тить, что 86,5% опрошенных запомнились сюжеты
из фильмов, когда игрокам команд приходилось пре-
одолевать трудности к достижению побед и только
13,5% детей отметили хорошую актёрскую игру
(Мадонна, Кевин Коснер и др.). Всех детей привле-
кает игровая деятельность в тренировочном процес-
се и поездки на соревнования.

Для активизации процесса воспитания во-
левых качеств детей-сирот в занятиях использова-
лись разнообразные упражнения с акцентом внима-
ния на индивидуальные особенности характера
каждого занимающегося.

Так, это были упражнения, преимуществен-
но направленные на преодоление утомления (раз-
витие общей и специальной выносливости). Эти
упражнения способствовали воспитанию таких ка-
честв, как умение терпеть, выполнять задания че-
рез «не могу». Тренер, с помощью правильно подо-
бранных методических приёмов, создавал условия
для мобилизации внутренних сил ребёнка на выпол-
нение задания – в такие моменты перед детьми-си-
ротами раскрываются их возможности и умения.

Другой группой заданий были упражнения,
выполняемые в неблагоприятных условиях внешней
среды, в различных непредвиденных ситуациях, с
введением дополнительных трудностей (дождливая
погода, утяжелённая бита, преднамеренное увели-
чение броскового расстояния между базами и т.д.).
Тренер, учитывая специфику работы с детьми-си-
ротами, стимулировал воспитание чувства собствен-
ного достоинства ребёнка – адекватная степень фи-
зической нагрузки; воспитание уверенности в
достижении намеченной цели, успеха; поддержание
высокого психоэмоционального состояния в слож-
ных игровых ситуациях посредством словесных ука-
заний и личным примером.

Высокий интерес и воспитательное значе-
ние имели упражнения по регулированию эмоцио-
нального состояния. В бейсболе игра длится 1,5-2
часа (иногда до 3-3,5 часов) и отличается высоким
нервным напряжением. В связи с этим учили детей-
сирот управлять своими эмоциями, в процессе игры
и в отдельные моменты сознательно расслаблять
мышцы и переключать своё внимание. В бейсболе
используется специальный приём: команда нападе-
ния подбадривает своего игрока – «беттера», гром-
ко читая бейсбольные речёвки (у каждой команды

они свои). Например: «Нам надо – хит, надо – хит,
надо, надо, надо – хит, хит, хит! А сколько – много!
А как – не важно! Но главное, что надо – хит, хит,
хит!». Такие речевки, произносимые вместе с тре-
нером, воодушевляли команду, придавали детям пси-
хические и физические силы.

Выводы.
Таким образом, научно обоснованное и кон-

структивное сочетание индивидуального и коллек-
тивного в педагогическом воздействии средствами
бейсбола (как вида внеучебной деятельности) в ра-
боте со школьниками девиантного поведения, по-
зволяет повысить её эффективность; сделать про-
цесс преодоления недостатков в развитии личности
и отклонений в поведении учащихся более действен-
ным, а задачи по формированию положительных
качеств личности и интеграции их в социум вполне
осуществимыми.

Перспективами дальнейших исследований
в данном направлении считаем возможность науч-
ного и экспериментального обоснования взаимосвя-
зи видов игровой деятельности в бейсболе с разви-
тием фонда жизненно важных двигательных умений
и навыков и воспитанием социально ценностных
ориентиров в поведении детей-сирот в процессе их
обучения в школе-интернате.

Литература
1. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю и психологу де-

тей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение, 1988. –
190 с.

2. Лазарева В.Г., Пристинський В.М. Бейсбол як засіб пси-
хологічної та соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт
у школі-інтернаті №1 м. Донецька //Вісник Чернігівсько-
го державного педагогічного університету. –2006. - № 35.
– С. 470 - 472.

3. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребёнка // Из-
бранные психологические произведения. – М., 1983. – Т.1.
– С. 55 – 59.

4. Пенькова С.Н., Быстрова Ю.А. К вопросу о социальной
адаптации подростков-сирот с эмоциональными наруше-
ниями //Вісник Луганського національного педагогічного
університету ім. Т. Шевченка. – Вид. ЛНПУ «Альма-ма-
тер». – 2005. - № 13 (93). – С. 160 – 165.

5. Пристинский В.Н., Григоренко В.Г. Дифференциально-
интегральный подход в профилактике психического и
физического утомления: Учебное пособие. – Донецк, 1989.
– 145с.

6. Рудакова И.А., Ситникова О.С., Фальчевская Н.Ю. Де-
виантное поведение. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. –
156 с.

Поступила в редакцию 22.09.2006г.

ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ

ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
ПРОБЛЕМИ
Маковецька Н.В.

Запорізький національний університет

Анотація В статті висвітлюються деякі підходи до тлу-
мачення основних понять фізичної культури, з’ясову-
ються закономірності функціонування і розвитку фізич-
ної культури в системі освіти, а також особливості
формування здорового образу життя підростаючого по-
коління. Визначається зміст роботи щодо формування
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фізичної культури та здорового образу життя дітей дош-
кільного віку.
Ключові слова: фізична культура, метатеорія фізичної
культури, здоровий образ життя.
Аннотация. Маковецкая Н.В. Формирование физичес-
кой культуры и здорового образа жизни личности: тео-
ретический аспект проблемы. В статье освещаются не-
которые подходы к толкованию основных понятий
физической культуры, выясняются закономерности фун-
кционирования и развития физической культуры в сис-
теме образования, а также особенности формирования
здорового образа жизни подрастающего поколения.
Определяется содержание работы по формированию
физической культуры и здорового образа жизни детей
дошкольного возраста.
Ключевые слова: физическая культура, метатеория фи-
зической культуры, здоровый образ жизни.
Annotation. Makovetskaya N.V. Forming of physical culture
and healthy way of life of personality: theoretical aspect of
problem. Some approaches to interpretation of basic
concepts of physical culture, conformities to the law of
functioning and development of physical culture in the
system of education turn out and also feature of forming of
healthy way of life of rising generation are lighted in the
article. Maintenance of work on forming of physical culture
and healthy way of life of children of preschool age is
determined.
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Вступ.
На кожному рівні освіти, починаючи з дош-

кільної, фізична культура особистості має збагачу-
ватися новим змістом і відношеннями, якісними
відтінками, зберігаючи основні елементи цілого у
відповідності із загальнопедагогічним принципом
наступності у розвитку і становленні фізичної куль-
тури особистості.

З огляду на те, що в дошкільному віці зак-
ладаються основні риси характеру, які потім лише
шліфуються і вдосконалюються, формування фізич-
ної культури особистості, як основи здорового спо-
собу життя, слід починати саме в цей період.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького  національного  університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є висвітлення основних

понять фізичної культури, закономірностей функці-
онування і розвитку фізичної культури в системі
освіти, формування здорового образу життя підрос-
таючого покоління.

Результати дослідження.
Теорію фізичної культури як масив наукової

інформації слід розглядати як динамічну систему,
процесам розвитку якої, як внутрішнім, так і
зовнішнім, властиві специфічні закономірності, у
відповідності з якими має здійснюватися перетворен-
ня теорії фізичної культури в парадигму структурної
організації, адекватну мета теоретичним вимогам її
подальшого вдосконалення і теоретизації [1].

З’ясування цих закономірностей, як одне із
завдань вивчення теоретичних масивів у цілому –
прерогатива спеціальної наукової дисципліни, яка
виступає засобом реалізації такого підходу.

Розглянемо більш докладно підходи до її

тлумачення:
-  “метатеорія” – теорія, що аналізує струк-

туру, властивості, методи будь-якої наукової теорії,
розглядає не стільки змістову сторону, скільки чис-
лення цієї теорії” [11, С.356].;

- “теорія, що вивчає іншу теорію з метою
уточнення її об’єкта, предмета, застосовуваних ме-
тодів дослідження, взаємозв’язок з іншими теорія-
ми тощо” [9, С.170];

- “логічна теорія”, що описує “внутрішню
логіку побудови, функціонування і розвитку іншої
теорії”, здійснює “дослідження системи логічних
понять і положень будь-якої теорії з метою її більш
раціональної побудови” [7, С.51], розглядає “не об-
’єктивний процес фізичного виховання, спортив-
ної підготовки або рекреації людини, а процес їх
пізнання, тобто як наука, що вивчає об’єкт і пред-
мет теорії фізичного виховання, теорії спорту або
теорії рекреації, вихідні поняття, що в них засто-
совуються тощо [3].

Компонентами метатеорії фізичної культу-
ри є метатеорія фізичного виховання, метатеорія
спорту, метатеорія фізичної рекреації, метатеорія
фізичної реабілітації. Необхідність такого розпод-
ілу пояснюється потенціальною метою, теоретич-
ною специфічністю компонентів теорії фізичної
культури [1].

Істинну природу фізичної культури в соц-
іумі, її випереджувальне глибинне розуміння мож-
на пізнати тільки з урахуванням постійного розши-
рення поглядів на світ, що змінюються під впливом
науково-технічної революції і соціально-економіч-
них умов, у зв’язку з виникненням екологічної про-
блеми, а також частими надзвичайними ситуаціями.
Тому так важливо розкривати глобальну роль фізич-
ної культури у розвитку суспільства, пов’язану не
тільки зі збереженням здоров’я і фізичною підготов-
леністю людини, але й із формуванням цілісної, ба-
гатогранної особистості й особливо в системі фізич-
ного виховання  [5].

На сучасному етапі розвитку суспільства
зміна освітніх парадигм - перехід від репродуктив-
но-педагогічної цивілізації до цивілізації креатив-
но-педагогічної пов’язує цілі освіти зі зміною якості
людини, яка в реальному майбутньому має втілюва-
ти ідеал справжньої єдності її сутнісних сил, духов-
ної і фізичної досконалості. Це зумовлює і зміну
якості знань, що пропонуються людині в системі
освіти, де неабияке значення має методологічний
потенціал інформації [4,12].

Водночас відбувається закладка і методоло-
гічних ціннісно-гуманістичних основ майбутньої
фізичної культури і фізичної освіти. Формується
більш широкий філософсько-культурологічний по-
гляд на них, який потребує подолання обмеженості
методологічних конструкцій, пов’язаних із розвит-
ком в цій галузі тільки рухових здібностей тих, хто
займається. Поруч із цім все більше уваги при-
діляється обґрунтуванню впливу фізичної культури
на духовну сферу людини.

У нашій країні ці погляди знаходяться в
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повній відповідності з рядом закономірностей фун-
кціонування і розвитку фізичної культури в сучас-
ний період [6]:
- абсолютна необхідність формування фізичної

культури кожною людиною для оптимального
її розвитку, починаючи з раннього віку з подаль-
шим підтриманням цієї культури впродовж усь-
ого життя;

- взаємозумовленість розвитку фізичної і духов-
ної культур при визначній ролі останньої;

- взаємодія фізичної культури з іншими культу-
рами в межах культури в цілому – з компонен-
тами соціальної системи і далі з міжнаціональ-
ними системами; постійний розвиток фізичної
культури, пов’язаний із якісним переходом від
одного порядку взаємовідносин і рівня функц-
іонування в системі до іншого.
У галузі фізичної культури діє і закон підви-

щення потреб, який характеризується тенденцією
неухильного зростання особистих потреб людей. Це
все передбачає пред’явлення фізичній культурі дос-
татньо високих вимог.

З огляду на вищезазначене, більш доклад-
но розглянемо основні поняття теорії фізичної куль-
тури, їх сутність і співвідношення на філософсько-
му і загальнопедагогічному рівнях [10] .

До філософського рівня належать такі по-
няття:
- фізичний розвиток це комплекс змін в організмі

людини, що характеризується необхідністю,
закономірністю і певною спрямованістю (про-
гресивною або регресивною);

- фізичне формування – вплив навколишнього
насамперед соціального середовища на люди-
ну з метою зміни рівня її тілесної організації.
Воно може бути стихійним і цілеспрямованим;

- фізкультурна діяльність як форма активного
ставлення людини до навколишнього світу і до
самого себе з метою досягнення фізичної дос-
коналості;

- фізична культура як вид матеріальної культури,
що характеризує рівень розвитку як суспільства
в цілому, так і людини зокрема з точки зору ак-
тивного, цілеспрямованого формування сусп-
ільним індивідом власної фізичної доскона-
лості;

- теорія фізичної культури являє собою найвищу
форму наукового знання в галузі фізичної куль-
тури, що забезпечує  цілісне уявлення про зако-
номірності й істотні зв’язки активного цілесп-
рямованого формування суспільним індивідом
власної фізичної досконалості.
Системне визначення загальнопедагогічних

понять фізичної культури має такий вигляд:
- освіта як процес і результат цілеспрямованого

формування людини, його основними елемен-
тами виховання і навчання людини;

- виховання як цілеспрямоване формування осо-
бистості;

- мета освіти як ідеальний результат цілеспрямо-

ваного формування людини;
- завдання освіти – частина мети, що відображає

певну сторону ідеального результату цілеспря-
мованого формування особистості;

- принцип освіти – визначна вимога, що регулює
процес цілеспрямованого формування особис-
тості;

- зміст освіти – сукупність частин цілеспрямова-
ного формування людини;

- засоби освіти: предмети, стосунки і види діяль-
ності, що використовуються в процесі цілесп-
рямованого формування людини;

- метод освіти – спосіб використання засобів у
процесі цілеспрямованого формування людини;

- форма організації освіти – загальний спосіб
упорядкування взаємодії учасників педагогіч-
ного процесу для досягнення мети освіти;

- метод організації освіти – конкретний спосіб
упорядкування взаємодії учасників педагогіч-
ного процесу для вирішення певного завдання
освіти;

- технологія освіти – спосіб реалізації її змісту
за допомогою системи засобів, методів і форм
організації, що забезпечують ефективне досяг-
нення мети  освіти;

- методика освіти – галузь педагогіки, яка на за-
садах єдності конкретних педагогічних законо-
мірностей і відповідної технології освіти реал-
ізує її мету і завдання.
З урахуванням вищезазначеного, системне

визначення спеціальнопедагогічних понять фізичної
культури має такий вигляд:
- фізкультурна освіта – цілеспрямоване фізичне

(тілесне) формування людини;
- фізкультурне виховання – цілеспрямоване фор-

мування особистості в аспекті досягнення нею
фізичної досконалості;

- фізкультурне навчання – цілеспрямоване фор-
мування знань, умінь і навичок для засвоєння
соціального досвіду досягнення фізичної дос-
коналості;

- теорія фізкультурної освіти є найвищою фор-
мою наукового знання про фізкультурну освіту,
що дає цілісне уявлення про закономірності
формування фізичної досконалості людини;

- оздоровлювальний спорт – проміжне між фізич-
ною культурою і спортом соціальне явище, сут-
ністю якого є вирішенням оздоровлювальних
завдань за допомогою засобів спортивного тре-
нування;

- метою фізкультурної освіти є ідеальний резуль-
тат цілеспрямованого фізичного формування
людини, втілений у поняття фізичної доскона-
лості;

- принцип фізкультурної освіти – визначна вимо-
га, що регулює процес цілеспрямованого фор-
мування фізичної досконалості;

- зміст фізкультурної освіти – сукупність скла-
дових цілеспрямованого формування фізичної
досконалості;
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- засіб фізкультурної освіти – предмети, стосун-
ки і види діяльності, що використовуються в
процесі взаємодії суб’єкта й об’єкта освіти з
метою досягнення останнім фізичної доскона-
лості;

- метод фізкультурної освіти спосіб використан-
ня її засобу в процесі формування фізичної дос-
коналості людини;

- форма організації фізкультурної освіти – загаль-
ний спосіб упорядкування взаємодії учасників
процесу формування фізичної досконалості;

- технологія фізкультурної освіти – спосіб реалі-
зації її змісту за допомогою системи засобів,
методів і організаційних форм, що забезпечу-
ють досягнення фізичної досконалості;

- методика фізкультурної освіти – одна із форм
наукового знання про фізкультурну освіту, яка
на основі єдності педагогічних закономірнос-
тей і технології освіти реалізує процес форму-
вання фізичної досконалості;

- результат фізкультурної освіти – рівень досяг-
нення фізичної досконалості як цільової сут-
ності фізичної культури;

- фізична досконалість – цільова сутність фізич-
ної культури, що являє собою результат цілесп-
рямованого формування гармонійно розвину-
того організму людини.
Формування фізичної культури особистості

тісно пов’язане з формування  здорового образу
життя.

Більш докладно розглянемо тлумачення
цього терміну.

Поняття “здоровий образ життя” – концент-
роване вираження взаємозв’язку образу життя і здо-
ров’я людини. Здоровий образ життя об’єднує все,
що сприяє виконанню людиною професійних, сусп-
ільних і побутових функцій в оптимальних для здо-
ров’я і розвитку умовах. Він виражає певне орієнту-
вання діяльності особистості у напрямі зміцнення і
розвитку індивідуального та суспільного здоров’я.

Шляхи досягнення здорового образу життя:
- освіта кожної людини, починаючи з дошкіль-

ного віку;
- самовиховання особистості.

Основу здорового образу життя  складає
вибір способу життя, під яким слід розуміти повед-
інку, яка базується на науково обґрунтованих сані-
тарно-гігієнічних нормативах, спрямованих на збе-
реження й зміцнення здоров’я [8, С. 242 - 243].

Науковці зазначають, що здоровий спосіб
життя відбиває орієнтованість особистості на
зміцнення і розвиток особистого і суспільного здо-
ров’я, реалізує найбільш цінний вид профілактики
захворювань — первинну профілактику, яка запобі-
гає їх виникненню, сприяє задоволенню життєво
важливої потреби в активних тілесно-рухових діях,
фізичних вправах тощо.

В результаті наукових досліджень визначе-
но такі основні компоненти здорового способу жит-
тя:  об’єктивні суспільні умови;  конкретні форми

життєдіяльності, які дозволяють реалізовувати здо-
ровий спосіб життя;  система ціннісних орієнтацій,
які спрямовують свідому активність в русло здоро-
вого способу життя [2, С.48].

Дошкільний вік слід уважати початковим
етапом у процесі залучення особистості до фізич-
ної культури. Результатом дошкільного виховання
має стати:
- емоційно-позитивне ставлення дітей до фізич-

них вправ, загартувальних процедур і оздоров-
лювальних сил природи, правил особистої
гігієни, режиму дня тощо;

- наявність початкових знань, пізнавальних інте-
ресів і здібностей дітей у галузі фізичної куль-
тури:

- наявність навичок природних рухів загально-
розивального характеру, культури поведінки,
самостійності і дисциплінованості;

- сформованість навичок самообслуговування й
уходу за інвентарем для занять із фізичної куль-
тури.
Починаючи з дошкільного віку, формуван-

ня фізичної культури особистості тісно пов’язане з
формуванням здорового образу життя.

Формування навичок здорового способу
життя у дітей дошкільного віку визначається вирі-
шенням комплексу таких завдань:
- зміцнення здоров’я, засвоєння правил і норм

здорового способу життя, підвищення опірності
організму несприятливим чинникам зовнішнь-
ого і внутрішнього характеру;

- фізичний розвиток дошкільників, формування
правильної постави, попередження плоскосто-
пості тощо;

- формування в дошкільників спеціальних знань
щодо фізичної культури;  збагачення їхнього
рухового досвіду;

- вдосконалювання тих функціональних власти-
востей, які визначають успіх рухової діяльності;

- формування духовної сфери особистості.
Комплексне вирішення завдань формуван-

ня фізичної культури та здорового образу життя дош-
кільників відбувається насамперед на заняттях із
фізичної культури.

Групові фізкультурні заняття є однією з
організованих форм фізичного виховання дітей у
дошкільних навчальних закладах. Їх зміст, як пра-
вило,  доповнюється різноманітними фізкультурно–
оздоровлювальними компонентами. У зв’язку з цим
пошук оптимального поєднання різних засобів і
методів оздоровлення під час проведення занять із
фізичної культури - одне з найважливіших питань
розвитку фізичного виховання в дошкільних на-
вчальних закладах.

Висновки.
На сучасному етапі розвитку освіти позна-

чилося декілька напрямів вдосконалення роботи щодо
формування фізичної культури та здорового образу
життя  дітей дошкільного віку. Так, у ряді дошкіль-
них навчальних закладів модернізуються чинні про-
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грами з фізичного виховання. В інших - заняття фізич-
ними вправами успішно доповнюються такими засо-
бами оздоровлення, як плавання, заняття на спеціаль-
них дитячих тренажерах тощо. Під час проведення
фізкультурних занять широко використовуються тра-
диційні форми загартування - обтирання, обливання
теплою і холодною водою, полоскання горла. Все
частіше практикуються заняття на свіжому повітрі.
Існує також досвід використання інгаляцій з настоїв
лікувальних трав, що безперечно підвищує оздоров-
чу ефективність фізкультурних занять.

Отже, починаючи вже з дошкільного віку
досить актуальними є завдання формування фізич-
ної культури та здорового образу життя особистості.

Перспективи дослідження вбачаємо в прак-
тичній реалізації індивідуально-диференційованого
підходу до формування фізичної культури та здоро-
вого образу життя дітей дошкільного віку.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ
Михайлишин Г.Й.

Івано-Франківський коледж фізичного виховання

Анотація. В даній статті висвітлюються проблеми фор-
мування професійних умінь студентів вищих навчаль-
них закладів фізичного виховання. Зокрема аналізуєть-
ся авторська модель професійних умінь майбутнього
вчителя фізичного виховання.

Ключові слова: професійні уміння, професійна підго-
товка, педагогічні уміння, модель (філософське понят-
тя), модель професійних умінь, процес виховання,
освітній процес, вища школа.
Аннотация. Михойлишин Г.Й. Формирование профес-
сиональных умений будущих учителей в системе вос-
питательной работы высших учебных заведений физи-
ческого воспитания. В статье раскрыты проблемы
формирования профессиональных умений студентов
высших учебных заведений физического воспитания.
В частности анализируется авторская модель профес-
сиональных умений будущего учителя физического вос-
питания.
Ключевые слова: профессиональные умения, профес-
сиональная подготовка, педагогические умения, модель
(философское понятие), модель профессиональных уме-
ний, процесс физического воспитания, образовательный
процесс, высшая школа.
Annotation. Mihoylishin G.Y. Forming of professional
abilities of future teachers in the system of educate work of
higher educational establishments of physical education.
The article lights up the problems of forming students’
professional skills in higher institutions of physical
educations. Especially, the author model of professional
skills of future teacher of physical education is analyzed.
Key words: professional skills, professional training,
pedagogical skills, model (philosophy term), model of
professional sk ills, process of education, process of
upbringing,  higher school.

Вступ.
У сучасних умовах бурхливих змін в усіх

сферах життя українського суспільства актуалізуєть-
ся проблема розбудови вищої освіти, основна мета
якої вбачається не лише у підготовці висококваліф-
ікованих кадрів для різних галузей господарства
країни - цільові установки традиційної педагогіки,
а й у формуванні молодого покоління, здатного до
активної життєдіяльності в нових соціально-еконо-
мічних та соціально-культурних умовах, у світі, що
надзвичайно швидко змінюється. Один із головних
напрямів досягнення належного результату вбачаєть-
ся у конструюванні виховного процесу, складові яко-
го були б спроможні допомогти молоді успішно
інтегрувати, з одного боку, національний досвід і
традиції, що передаються їй у спадок від батьків,
старшого покоління в цілому, а з іншого - новітні
інформаційні, поведінкові та когнітивні схеми, які
надходять від інших етнокультурних та цивілізацій-
них доменів.

Незважаючи на кризу соціальної ситуації, в
освіті все яскравіше виявляються тенденції, що доз-
воляють стверджувати наявність переходу цієї сис-
теми в якісно новий стан. До таких тенденцій мож-
на  віднести поступову відмову від передачі
майбутнім спеціалістам перевірених «істин» і поси-
лення самостійної культуротворчої функції освіти,
її відкритості до інновацій, зв’язку із соціумом у всій
багатоманітності наявних у ньому явищ. Тобто, мета
освіти вбачається сьогодні у всебічному розвитку
людини як особистості та найвищої цінності сусп-
ільства, розвитку її талантів, розумових і фізичних
здібностей, вихованні високих моральних якостей,
формуванні громадян, здатних до свідомого сусп-
ільного вибору, збагачення на цій основі інтелекту-
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ального, творчого, культурного потенціалу народу,
підвищення його освітнього рівня.

Ці ідеї стверджуються у Національній про-
грамі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національній
доктрині розвитку освіти в Україні, розвиваються
та конкретизуються у чинному законодавстві в га-
лузі освіти. Закладені в ньому положення актуалізу-
ють питання підготовки студентів до майбутньої
професійної діяльності у тісному зв’язку з їхнім осо-
бистісним розвитком,  вихованням певних якостей.

Проблеми оптимізації діяльності вищих
навчальних закладів набули досить широкого висв-
ітлення у науковій літературі. В.Андрющенко,
А.Верхола, В.Загвязинський, І.Зязюн, М.Євтух,
О.Леонтьєв, О.Мороз, В.Пєхота, С.Сисоєва та ін. у
своїй науковій діяльності звертаються до обґрунту-
вання шляхів удосконалення навчального процесу у
вищій школі, впровадження у його зміст інновацій-
них педагогічних технологій.

Теоретичні й прикладні аспекти виховання
особистості, визначення його змісту та спрямованості
були предметом наукових зацікавлень як дослідників
минулого (А.Макаренко, В.Сухомлинський, К.У-
шинський), так і сучасних учених (А.Бойко, Л.Буєва,
О.Вишневський, Г.Костюк, Л.Хоружа та ін.).

У контексті проблеми нашого дослідження
актуальними є праці з проблем особистісно орієн-
тованого виховання, висвітлені в роботах Б.Ананьє-
ва, О.Асмолова, І.Беха, А.Бойко, Г.Костюка, О.Ле-
онтьєва, А.Маслоу,  В.Рибалки та ін.

Безпосередньо аналізу особливостей вихов-
ного процесу у вищих навчальних закладах присвя-
тили свої роботи І.Драгомирова, В.Колечко, В.Тин-
ний,  А.Розенберг,  Ю.Сухарников .  Автори
наголошують на необхідності внесення певних змін
як до його змісту, так і до засобів реалізації, пере-
гляді усталених підходів до ставлення у системі «вик-
ладач - студент», усуненні наявної заідеологізова-
ності, безособовості виховання, впровадження
інноваційних форм і методів.

До вивчення проблем фізичного виховання
молодого покоління, формування у нього відповід-
них умінь і навичок зверталися В.Кайносов, Н.Хо-
менко (формування потреби у фізичному вдоскона-
ленні), Л.Сущенко, Б.Шиян (професійна підготовка
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту),
Б.Ведмеденко, Ю.Железняк, В.Назаров (виховання
звички до систематичних занять фізкультурою і
спортом), П.Жорова, І.Назарова, Є.Щербаков (розви-
ток інтересу до спортивно-фізкультурної діяльності),
М.Солопчук (виховання потреби у фізичному вдос-
коналенні), Г.Власюк (виховання прагнення до здо-
рового способу життя), О.П.Яковліва [5] (розвиток
комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі
педагогічної практики в оздоровчих таборах).

Водночас не можна не зважати на те, що
основну увагу дослідники акцентують на дітях
шкільного віку, на професійній підготовці майбутніх
фахівців фізичного виховання у процесі навчання.
Такий аспект, як  формування у майбутніх учителів

фізичного виховання професійних умінь у процесі
виховної роботи ще не набула достатнього вивчен-
ня. Однак, як засвідчує досвід, значна кількість мо-
лодих людей, котрі навчаються у цих закладах, ха-
рактеризуються низьким  рівнем вихованості,
несформованістю моральних принципів, перекру-
ченням ідеалів, що негативно позначається на рівні
їхньої професійної компетентності, а отже, і на реа-
лізації професійних умінь.

Отже, актуальність роботи зумовлена: ви-
соким соціально-педагогічним значенням заявленої
проблеми в сучасних умовах; необхідністю надання
підвищеної уваги змісту, формам і методам здійснен-
ня виховного процесу у вищих навчальних закладах
фізичного виховання і незадовільністю їх розв’язан-
ня через відсутність  науково обґрунтованих вимог
до умов його реалізації, наданням переваги традиц-
ійним підходам до підготовки фахівців. Це пород-
жує невідповідність між цілями і завданнями вищої
освіти та прогресуючою тенденцією погіршення
вихованості студентської молоді як узагальнюючої
якості, що виступає регулятором поведінки індиві-
да і становить важливу складову професійно-педа-
гогічної підготовки майбутнього вчителя фізичного
виховання.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Івано-Франківського коледжу фізичного вихо-
вання.

Формулювання цілей роботи.
Об’єкт дослідження - процес підготовки

майбутніх учителів у вищих навчальних закладах
фізичного виховання.

Предмет дослідження – зміст, форми і ме-
тоди формування у майбутніх учителів професійних
умінь у системі виховної роботи вищих навчальних
закладів фізичного виховання.

Мета - спрогнозувати, теоретично обґрун-
тувати та експериментально перевірити педагогічні
засади ефективного формування професійних умінь
у студентів вищих навчальних закладів фізичного
виховання у системі виховної роботи, зокрема в
даній статті дати аналіз авторської моделі профес-
ійних умінь.

Для оптимальної реалізації завдань у сис-
темі професійної підготовки майбутнього вчителя
фізичного виховання необхідним уявляється визна-
чення методологічних засад  її реалізації та побудо-
ва відповідної моделі.

Результати дослідження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури

засвідчує, що в основу обґрунтування такої моделі
має бути покладено суб’єктність студента в навчаль-
но-виховному процесі та професійній діяльності.
Досягнення цієї мети оптимально забезпечує осо-
бистісно орієнтоване навчання і виховання, яке виз-
нає за майбутнім фахівцем право на самовизначен-
ня й самореалізацію в пізнання через оволодіння
способами навчально-виховної роботи. Ця концеп-
ція ґрунтується на дослідженнях К.Абульханової-
Славської, О.Асмолова, І.Беха, В.Давидова, М.Євту-
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ха, В.Моляко, В.Рибалки, В.Століна.
Студент стає суб’єктом, коли він розгля-

дається в бутті й разом з пізнанням буття творить
його. Зміни в бутті спричинюють зміни суб’єкта як
його частини. Суттєвим аспектом понять суб’єкта і
суб’єктності щодо особистості студента є „свідоме
визначення ним своїх життєвих цілей і настанов,
змісту життєдіяльності та шляхів, методів і форм їх
реалізації” [ 4 ; 28 -36].

У найбільш загальному плані особистісно
орієнтований підхід може бути визначений, як «су-
купність вихідних методичних засобів», «своєрідний
методологічний інструментарій», що спирається на
«синтез видобутих психологічною та педагогічною
наукою закономірностей будови, функціонування та
розвитку особистості».

За твердженням В.Семиченко, „в межах
особистісного підходу суттєво змінюються орієнти-
ри, за якими відбувається життя людини та її взає-
модія із соціальним середовищем і професійними
подіями. Саме діяльність стає засобом розвитку
людини, а якщо вона не забезпечує цього розвитку,
не задовольняє потреб людини, вона повинна праг-
нути її змінити” [2;21].

І.Бех зазначає, що особистісно орієнтований
підхід забезпечує дитині право на свободу вибору
ціннісної позиції, на цінність... життя взагалі, на
можливість його дійового здійснення за наявності у
неї установки на подолання дисгармонії в досвіді,
поведінці, спілкуванні, діяльності» [ 1;29]. Адже
сутність його полягає в утвердженні «людини як
найвищої цінності, навколо якої ґрунтуються всі інші
суспільні пріоритети» [Там само].

Згідно з філософським визначенням, „мо-
дель ... у логіці й методології науки – аналог (схема,
структура, знакова система) певного фрагмента при-
родної або соціальної дійсності, продукту людської
культури, концептуально-теоретичного утворення й
тому подібного – оригіналу моделі” [ 3;374].

Звідси випливає, що модель – це знакова
система, за допомогою якої можна відтворити на-
вчально-виховний процес як предмет дослідження,
показати в цілісності його структуру, функціонуван-
ня і зберегти цю цілісність на всіх етапах дослід-
ження. Наявність науково обґрунтованої моделі оз-
наченого процесу дозволяє не тільки констатувати
наявний його стан, а й прогнозувати розвиток. Особ-
ливої значущості це набуває для освітнього проце-
су, адже його реалізація передбачає прогнозування
майбутнього позитивного результату. Професійна
освіта готує людину до майбутньої фахової діяль-
ності, а тому має бути динамічною, своєчасно реа-
гувати на соціальні запити. У нагоді тут може стати
моделювання.

Модель діяльності фахівця вказує, що не-
обхідно зробити, які комплекси вимог ставити до
випускника, і відповідно визначає, який обсяг знань
йому належить дати, яких норм діяльності його слід
навчити, які творчі здібності у нього розвивати, який
досвід психолого-педагогічного ставлення до праці

й до оточення йому необхідно передати.
Застосовуючи моделювання, звертаються до

вивчення та розробки допоміжної штучної чи при-
родної системи:

а) яка знаходиться у деякій об’єктивній
відповідності з предметом пізнання;

б)спроможна заміщувати його у певних
відношеннях;

в)дає у кінцевому рахунку інформацію щодо
самого об’єкту, який моделюється.

При цьому слід зважати на те, що складність
соціальних, у тому числі й педагогічних процесів,
їх залежність від значної кількості змінних, що
віддзеркалюють зовнішні умови і стан свідомості
людей, надто ускладнюють вибудову моделі та її
використання. Ці труднощі, як зазначає В.Сласть-
онін, зумовлені, по-перше, багатофакторністю соц-
іальних явищ і процесів; по-друге, наявністю суб-
’єктивного фактору,  який обумовлює їх
схоластичність, у силу чого ці моделі, як правило,
мають не детермінований, а схоластичний характер.
По-третє, фактори та умови, що детермінують соц-
іальні явища, зазвичай складаються з якісних ознак,
які важче піддаються кількісному опису, ніж це має
місце в природних процесах .

Ґрунтуючись на викладеному вище, нами
було вибудовано модель професійних умінь майбут-
нього фахівця фізичного виховання. Основними її
структурними компонентами було визначено види
виробничих функцій (навчальна, виховна, організа-
ційна, розливальна, планування, контрольна, кому-
нікативна, дослідницька), що покладаються на ви-
пускника вищого навчального закладу фізичного
виховання, та відповідні їм типові задачі діяльності,
які передбачають наявність у нього певних профес-
ійних умінь.

Ґрунтуючись на спроектованій моделі про-
фесійних умінь випускника вищого навчального зак-
ладу фізичного виховання, нами було розроблено
модель професійних умінь майбутнього вчителя, що
передбачало виокремлення із загального переліку
складових тих із них, що безпосередньо стосується
саме цієї галузі.

Модель включала напрями професійно-педа-
гогічної діяльності, що покладаються на вчителя
фізичного виховання. До них відносимо: навчальну,
виховну, організаційну, розливальну, планувальну,
контрольну, комунікативну й дослідницьку. Для реа-
лізації кожного з названих видів діяльності майбутній
учитель фізичного виховання має володіти сукупні-
стю відповідних умінь, спрямованих на розв’язання
зумовлених певним видом діяльності завдань.

Графічно означена модель подана на схемі
1.1.

Кожний напрям діяльності має свій зміст,
тобто включає конкретні вміння, необхідні для ефек-
тивної професійно-педагогічної діяльності вчителя
фізичного виховання.

Розкриємо більш детально вміння, віднесені
нами до кожного з видів діяльності майбутнього
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Майбутній учитель фізичного виховання 

 
Навчальна діяльність 

Формувати 
систему знань 
про фізичну 
культуру 

Навчати руховій 
дії у процесі заняття 
фізичними вправами 

 

Раціонально форму- 
вати індивідуаль- 
ний фонд рухових 

навичок 

Навчати учнів вико- 
ристовувати набуті знання, і 
вміння в попосякденному жит- 
ті для самовдосконалення 

 
Виховна діяльність 

Формувати в учнів основи 
раціональної поведінки, 
етичних норм і навичок 

Сприяти трудовому, естетичному 
вихованню школярів, формуванню в 
них волі, засад самовиховання 

Сприяти інтелектуальному 
розвитку учнів 

 

Організаційна діяльність 

Організовувати 
процес фізичного 
виховання 

Організовувати фізичне 
виховання в режимі 
навчального дня школи 

Організовувати 
позакласних 
занять з учнями 

Забезпечувати дотримання 
правил техніки безпеки під час 
занять фізичними вправами 

 

Розвивальна діяльність 

Вдосконалення 
сили 

Вдоскона- 
лення 

швидкості 

Вдосконадення 
витривавалості 

 

Вдоско- 
налення 
гнучкості 

Вдоскона- 
лення с 
спритності 

Збереження і зміцнен- 
ня здоров'я школярів 

 

Планувальна діяльність 

Планування навчально-виховного 
Процесу 

Планування позаурочної роботи з фізичного 
виховання 

 

Комунікативна  діяльність 

Вміння встановлювати ділові й неформальні стосунки з окремими учнями та групами учнів у 
процесі фізичного виховання 

 

Контрольна діяльність 

Вміння визначати вихідний 
рівень фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості учнів. 

Вміння проводити оперативно-
поточний контроль в процесі 
заняття фізичними вправами 

Вміння проводити 
підсумковий контроль 

 

Дослідницька діяльність 

Вміння визначати вікові 
та індивідуальні 
особливості учнів 

Уміння визначати зміст і способи 
впливу на учнів у процесі фізичного 

виховання 

Уміння визначати особливості 
фізичного виховання та 

результатів власної діяльності 
 
Схема 1.1. Модель професійних умінь майбутнього вчителі фізичного виховання.
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вчителя фізичного виховання.
Для забезпечення високого рівня виконан-

ня навчальної діяльності майбутній учитель фізич-
ного виховання має володіти такими вміннями:
- формувати в учнів мотивацію до занять фізич-

ною культурою, використовуючи різноманітні
засоби і методи фізичного виховання;

- викладати теоретичний матеріал, використову-
ючи різні словесні методи;

- органічно поєднувати теоретичний і практич-
ний матеріал у рамках одного заняття;

- реалізовувати між предметні зв’язки;
- попереджати помилки в навчанні руховій дії;

виявляти причини їх прояву, вносити необхідні
корективи у навчальний процес;

- забезпечувати дотримання правил техніки без-
пеки;

- формувати знання щодо значення і впливу за-
нять фізичною культурою на організм дитини
та її розвиток.

- поєднувати процес навчання руховій дії з вихо-
ванням особистості учня.
Основними видами вмінь у виховній діяль-

ності виступають:
- уміння виховувати в учнів почуття патріотиз-

му, дружби, колективізму, громадянськості, пра-
целюбності; мотивацію на дотримання правил
культури поведінки і культури спілкування,
норм спортивно-фізкультурної етики;

- вміння розвивати творчу активність у школярів;
- уміння формувати естетичні поняття і смаки,

насамперед у галузі фізичної культури і спорту;
- вміння формувати в учнів вольові якості, не-

обхідні у спортивно-фізкультурній діяльності та
у повсякденному житті;

- вміння формувати в учнів потребу в самовихо-
ванні, самовдосконаленні, саморозвитку.
До вмінь, необхідних для належної реалі-

зації організаційної діяльності, відносимо:
- вміння ефективно використовувати загальні та

методичні принципи побудови процесу фізич-
ного виховання;

- досконале володіння прийомами побудови
різноманітних за формою занять з фізичного
виховання школярів та активне їх використан-
ня у власній діяльності;

- вміння надавати методичну допомогу класно-
му керівникові щодо організації і проведення
фізкультхвилинок і фізкультурних пауз;

- уміння надавати методичну допомогу вихова-
телям груп продовженого дня щодо організації
і проведення спортивних годин;

- організовувати заняття секцій з різних видів
спорту;

- організовувати змагання за шкільною програ-
мою „Веселі старти”;

- організовувати фізкультурно-оздоровчі  та
фізкультурно-спортивні заходи (дні здоров’я,
турпоходи,  фізкультурно-художні  свята ,
спортивно-художні вечори, конкурси);

- організовувати тісну співпрацю з батьками
учнів, використовуючи різні форми співробіт-
ництва;

- організовувати фізичне виховання школярів за
місцем їхнього проживання та у таборах відпо-
чинку;

- використовувати різні способи вивчення віко-
вих та індивідуальних особливостей учнів;

- співпрацювати з учнями під час уроку та інших
форм занять спортивно-фізкультурною діяльн-
істю; орієнтуватися на учня як на активного
суб’єкта навчально-виховного процесу;

- передбачати близькі й далекі перспективи вир-
ішення педагогічних завдань;

- дотримуватися демократичного стилю керів-
ництва навчально-виховним процесом;

- використовувати різні способи педагогічного
впливу на учнів, регулювання навантаження на
занятті й визначати реакцію організму учнів на
нього;

- швидко приймати рішення в нестандартних
ситуаціях;

- контролювати власну діяльність й управляти
своїми емоціями при взаємодії і спілкуванні з
учнями різного віку;

- використовувати стандартне і нестандартне
обладнання, тренажери, пристрої, технічні за-
соби навчання, прилади термінової інформації
при проведенні занять фізичними вправами;

- надавати першу медичну допомогу при різних
видах травм.
При виконання завдань, пов’язаних з роз-

вивальною діяльністю вчителя, він має застосову-
вати такі вміння:
- добирати найефективніші засоби й адекватні

методи вирішення поставленого завдання (роз-
виток в учнів витривалості, гнучкості, сприт-
ності, зміцнення їхнього здоров”я);

- використовувати гігієнічні фактории при про-
веденні різних форм занять фізичними вправа-
ми.
Для проведення планувальної діяльності

майбутні вчителі фізичного виховання повинні
вміти:
- проектувати бажані результати навчально-ви-

ховного процесу;
- користуватися навчальним планом і навчальною

програмою з фізичної культури, враховуючи
структуру планування навчально-виховного
процесу з фізичної культури в школі;

- складати загально шкільний річний план поза-
урочної виховної роботи з фізичного вихован-
ня;

- складати календар спортивно-масових заходів
школи.
Контрольна діяльність передбачає застосу-

вання таких умінь, як:
- уміння добирати і використовувати інформа-

тивні тести для визначення різних аспектів
фізичної підготовленості школярів, виявлення
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їхніх знань, рухових умінь і навичок;
- уміння оцінювати рівень фізичного розвитку

учнів;
- уміння порівнювати заплановані та досягнуті

результати і, при виявленні розбіжностей між
ними, вносити відповідні корективи в парамет-
ри плану і сам процес фізичного виховання;

- контролювати параметри навантажень і відпо-
чинку під час заняття, регулювати їх.
    Щодо комунікативної діяльності, її здійснен-
ня передбачає володіння:

- вміннями налагоджувати співпрацю з учнями
як активними суб’єктами навчально-виховного
процесу;

- вміннями передбачати і при потребі трансфор-
мувати педагогічні ситуації;

- уміннями гнучко змінювати педагогічні завдан-
ня відповідно до зміни педагогічної ситуації;

- уміннями використовувати невербальні засоби
спілкування в процесі фізичного виховання;

- вміннями управляти своїм емоційним станом.
Для ефективного здійснення дослідницької

діяльності майбутні вчителі фізичного виховання
повинні вміти:
- визначати вікові та індивідуальні особливості

учнів;
- визначати систему педагогічного впливу на

учнів (засоби, методи, умови праці) відповідно
до гіпотези і завдань дослідження;

- враховувати можливі несприятливі фактори
впливу на учнів;

- збирати первинну інформацію для проведення
дослідження;

- проводити педагогічні спостереження;
- володіти методикою самоконтролю своєї про-

фесійної діяльності.
Висновки:
Як початкова якісно-описова модель про-

фесійних умінь майбутнього вчителя фізичного ви-
ховання є гіпотетичною, варіативною. Стосовно ок-
ремого індивіда вона виражає об’єктивну тенденцію,
яка допускає різні варіанти.

Модель заміщує такий об’єкт як уявлення
щодо випускника вищого навчального закладу, май-
бутня професійно-педагогічна діяльність якого по-
в’язана з роботою у середніх загальноосвітніх зак-
ладах. Це стає можливим тому, що вона за своїми
певними характеристиками відповідає реальним
ознакам цього уявлення. За умов, коли два об’єкти
співвідносяться таким чином (коли один відповідає
іншому за якимись якостями і може розглядатися як
його „замісник”), перший об’єкт виступає моделлю
другого. Модель уособлює передбачуваний резуль-
тат, що існує ідеально, але може бути одержаний
унаслідок реалізації певного змісту навчально-ви-
ховного процесу у вищому навчальному закладі. Як
система вимог до майбутнього вчителя вона надає
можливість передбачити конкретний шлях, засоби,
операції, критерії професійної підготовки студентів,
а також удосконалювати програму формування осо-

бистості майбутнього вчителя фізичного виховання.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем форму-
вання професійних умінь майбутніх учителів у сис-
темі виховної роботи вищих навчальних закладів
фізичного виховання.

Література
1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. - К.: ІЗМН,

1998. -204 с.
2. Семиченко В.А. Пріоритети професійної підготовки:

діяльнісний чи особистісний підхід? // Неперервна про-
фесійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – К.:
ВІПОЛ, 2000. – С.179.

3. Философский энциклопедический словарь / Редкол.:
С.С.Аверинцев. – 2-е изд. – М.: Сов.энциклопедия, 1989.
– С.374

4. Ягупов В. Моделювання навчального процесу як педагог-
ічна проблема // Неперервна професійна освіта: теорія і
практика. – 2003. – Вип.1. – С.28-36, 30.

5. Яковліва О.П. Модель розвитку комунікативних умінь
майбутніх учителів у процесі педагогічної практики в оз-
доровчих таборах //Педагогіка, психологія та медико-біо-
логічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб.наук.-
праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ
(ХХПІ), 2005. - №2. - С.52-59.

Надійшла до редакції 05.08.2006р.

КРЕАТИВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК

ВАЖНЕЙШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Москалец Т.В., Бган С.И., Зверева Е.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье изложены вопросы развития креа-
тивности как основного фактора профессиональной
деятельности преподавателя. Раскрыты характеристи-
ки поведения преподавателя, связанные с развитием у
обучающихся креативности Рассматривается  понятие
игры как своеобразного способа повышения педагоги-
ческой квалификации и развития креативных способ-
ностей
Ключевые слова: креативность, творческие способнос-
ти, игра
Анотація. Москалец Т.В., Бган С.І., Зверева Є.М. Кре-
атівність викладача фізичного виховання як найважли-
віша  характеристика  його професійної діяльності. У
статті викладені питання розвитку креативності як ос-
новного фактора професійної діяльності викладача.
Розкрити характеристики поведінки викладача, зв’язані
з розвитком у учнів креативності. Розглядається понят-
тя гри як своєрідного засобу підвищення педагогічної
кваліфікації і розвитку креативних здібностей
Ключові слова: креативність, творчі здібності, гра
Annotation. Moskalets T.V., Bgan S.I., Zvereva E.N.
Creativity teacher of physical education how major
description  of his professional activity. The given article
deals with the problem of the development of the creativity
as the main factor of the professional activity of  the  teacher.
The teacher’s  principal  lines of conduct  connected with
the students’ creativity development are analysed here. The
game is regarded as a special method of the development
of the pedagogical skills and the creative abilities.
Key words: creativity, creative abilities, game.

Введение.
Современная картина динамично меняюще-



127

гося мира не оставляет сомнения в актуальности
подготовки и воспитания в системе образования
творческой личности, ибо специалист, обладающий
навыками творческого мышления, не только более
востребован в силу своей конкурентоспособности,
но и максимально удовлетворяет приоритетному
требованию постоянного саморазвития личности.
Проблема формирования творческого мышления
специалиста включает в себя несколько аспектов [1-
5]. Поскольку этот процесс, тесно связанный с ин-
новационными педагогическими технологиями,
предполагает наличие творческого мышления, преж-
де всего у преподавателя, так как процесс обучения
по сути своей сугубо субъективен, остановимся бо-
лее подробно на проблеме креативности, как важ-
нейшей характеристики деятельности и преподава-
теля физического воспитания и спорта.

Термин «креативность» появился в 60-х го-
дах XX века в англо-американской психологии для
обозначения способности, отражающей свойство
индивида создавать новые понятия и формировать
новые навыки. Креативность обычно связывают с
творческими достижениями личности. Креативность
может характеризоваться определенными интеллек-
туальными способностями. К их числу Дж. Гилфорд
отнес: скорость мысли, гибкость мысли, оригиналь-
ность, любознательность, способность к разработке
гипотезы, иррелевантность (логическая независи-
мость реакции от стимула), фантастичность. Гилфорд
рассматривал эти способности как составляющие
«дивергентного мышления», которое проявляется в
том случае, когда не существует заранее установив-
шегося, предписанного пути решения проблемы (в
отличие от «конвергентного» мышления, опирающе-
гося на уже известное решение проблемы).

В широком смысле слова креативность мо-
жет рассматриваться как творческие интеллектуаль-
ные способности, в том числе способность привно-
сить нечто новое в опыт (Ф. Баррон), способность
порождать оригинальные идеи в условиях разреше-
ния или постановки новых проблем (М. Уаллах),
способность осознавать пробелы и противоречия, а
также формулировать гипотезы относительно недо-
стающих элементов ситуации (Е. Торренс). В совре-
менной отечественной психологии креативность
рассматривается как «способность порождать мно-
жество разнообразных оригинальных идей в нерег-
ламентированных условиях деятельности» [1], а так-
же как «творческость», творческие возможности
человека, как некоторое особое свойство (устойчи-
вая особенность) человеческого индивидуума, обус-
лавливающее способность проявлять социально зна-
чимую творческую активность.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследований: рассмотреть такой ас-

пект профессиональной деятельности преподавате-
ля, как креативность.

Результаты исследований.
Несмотря на определенное сходство и бли-

зость понятий «креативность» и «творчество», они
не являются тождественными. Для разведения поня-
тий «творчество» и «креативность» пользуются дву-
мя характеристиками: процессуально-результативной
(для обозначения творчества) и субъективно-обуслов-
ливающей (для обозначения креативности)».

В контексте проблемы педагогической ин-
новационной деятельности значительный интерес
представляют характеристики поведения препода-
вателя, связанные с развитием у обучающихся кре-
ативности. Выделены факторы, позитивно влияю-
щие на  развитие креативности со стороны
преподавателя. К ним относятся: признание ценно-
сти творческого мышления, развитие чувствитель-
ности обучающихся к стимулам окружения, свобод-
ное манипулирование объектами и идеями, умение
дать конструктивную информацию о творческом
процессе, умение развивать конструктивную крити-
ку, поощрять самоуважение и т.д. К факторам, ока-
зывающим негативное воздействие на креативность
учащихся отнесены: вынуждение к конформизму,
авторитарные установки и авторитарное окружение,
ригидность преподавателя, проявление сарказма и
насмешек, жесткое оценивание, жесткая ориентация
на успех, враждебность к личности с развитым ди-
вергентным мышлением и др.

При рассмотрении проблемы педагогичес-
кого творчества, специалисты выделяют несколько
его уровней: первый - уровень элементарного взаи-
модействия с обучающимися, второй - уровень оп-
тимизации деятельности, третий - эвристический и
самый высокий уровень характеризуется полной
самостоятельностью преподавателя.

Креативность преподавателя возникает на
основе подражания идее, концепции, приему, фор-
ме, методике «... с последовательным убыванием
удельного веса подражательного компонента и, сле-
довательно, последовательным возрастанием удель-
ного веса творческого компонента педагогической
деятельности». Таким образом, креативность пре-
подавателя развивается в процессе усвоения того,
что уже было накоплено, а затем происходит преоб-
разование накопленного опыта, качественно новый
скачок. При этом вопрос соотношения педагогичес-
кого мастерства и педагогического творчества зас-
луживает отдельного рассмотрения.

Современное состояние преподавания фи-
зического воспитания, особенно в общеобразова-
тельной школе, активно требует креативности мыш-
ления у преподавателя. В данный момент статус
преподавателя резко снижается по ряду определен-
ных причин. И мы считаем, что именно творческий
уровень педагога может поднять значение предмета
«физического воспитания» в глазах общества в це-
лом и занимающихся в частности.

Если следовать строгой формулировки кре-
ативности (способности генерировать оригинальные
идеи в нерегламентированных условиях деятельно-
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сти), то мы понимаем, что процесс обучения и вос-
питания в физическом воспитании проходит имен-
но в этих условиях.

Личность обучаемого - это субъект отноше-
ний, возникающий в процессе сотворчества, это
субъект сознательной деятельности. Дисциплина
«физическое воспитание» должна рассматривается
как средство, стимулирующее процесс познания.
Обучение в физическом воспитании должно  мно-
гогранно развивать личность обучаемого.

Процесс обучения рассматривается нами
как сотворчество учащегося и преподавателя, что
предполагает креативность субъектов, взаимодей-
ствующих в деятельности физического воспитания.

Не останавливаясь подробно на точках зре-
ния в понимании термина “креативность”; мы от-
мечаем, что креативность преподавателя - это, преж-
де всего, подвижность мышления, то есть умение
продуцировать новые идеи; это гибкость, то есть
умение разнообразно и интересно адресовывать
процесс обучения учащимся; это оригинальность,
то есть умение увлекать учащихся, побуждать их к
поиску нового; это еще и умение преподавателя оп-
ределять отправные точки при краткосрочном и дол-
госрочном планировании.

К личности преподавателя всегда предъяв-
ляются исключительные требования, поэтому его
личностные качества становятся средством для пе-
дагогической деятельности. От учителя требуются
не только гностические, конструктивные и проек-
тировочные умения, но и определенные черты мо-
дели характера. Более того, педагогу просто жиз-
ненно необходимо сочетать в себе критичность ума
и изобретательность, развитое воображение и це-
ленаправленность, выразительность и убедитель-
ность речи, все то, что лежит в основе творческих
способностей.

Педагогическая креативность мышления –
это явление особое. Выходя к ученикам, препода-
ватель на каждом занятии именно разыгрывает но-
вое действо – и от того, насколько  педагог  твор-
чески реализован, зависит интеллектуальное,
психическое и физическое состояние его подопеч-
ных, не говоря уже о тех педагогических результа-
тах, которых ждет учитель.

Для того чтобы постоянно находиться в хо-
рошей рабочей форме, нести радость, знания и по-
лучать при этом удовольствие от общения, и суще-
ствует своеобразный способ повышения
педагогической квалификации и развития креатив-
ных способностей – игра.

Под игрой понимается особым образом со-
зданный и специально организованный условно-ре-
альный мир, в котором каждый «субъект-участник»
обретает новое качество для своего «Я». Игра учит
открыто общаться и позволяет обрести новый со-
циокультурный опыт.

Для развития креативности используют
подвижные, интеллектуальные и психологические
игры.  В этих играх субъекты проявляют оригиналь-

ность и самобытность. Игра служит источником
творчества, помогает снять психологические барь-
еры общения.

Выводы.
Каждый преподаватель, в силу специфики

своей профессии, существует как бы в нескольких
измерениях: оставаясь собой в реальной жизни и,
осознавая себя как личность, он осознанно или нео-
сознанно влияет на развитие личности своих уче-
ников. Такая многомерность педагогического состо-
яния является для преподавателя естественной,
однако, для того, чтобы постоянно находится в со-
стоянии эмпатии (то есть понимать психологичес-
кое состояние других людей, сопереживать им, эмо-
ционально откликаться на их настроение) и
сохранять при этом высокую педагогическую вынос-
ливость, нужно особое мастерство, одной из сторон
которого и является творческое мышление.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессиональной деятельности преподавателя
физического воспитания.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБ  У
ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Путров С.Ю., Сущенко Л.П.

Запорізький національний технічний університет
Національний педагогічний

університет імені М.П.Драгоманова

Анотація. У статті подані результати анкетування сту-
дентів технічного університету  щодо реалізації їх по-
треб у заняттях фізичними вправами, щодо підтримки
друзями їх наміру займатися фізичними вправами, щодо
їхніх намагань позбутися негативних відчуттів, займа-
ючись фізичними вправами, щодо можливості вибору
місця для занять фізичною культурою і спортом.
Ключовi слова: потреби, фізичні вправи, студенти тех-
нічного університету.
Аннотация. Путров С.Ю., Сущенко Л.П. Исследование
реализации потребностей в занятиях физическими уп-
ражнениями студентов технического университета. В
статье проанализированы результаты анкетирования
студентов технического университета  относительно
реализации их потребностей в занятиях физическими
упражнениями, относительно поддержки друзей их на-
мерений заниматься физическими упражнениями, от-
носительно их попыток лишиться негативных ощуще-
ний, занимаясь  физическими  упражнениями,
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относительно возможности выбора места для занятий
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: потребности, физические упражнения,
студенты технического университета.
Annotation. Putrov S., Sushchenko L. Research of
realization of necessities on employments by physical
exercises  of students of technical university. The results of
questionnaire of students of technical university in relation
to realization of their necessities in employments and
physical activities, in relation to support by the friends of
their intention to be engaged in physical exercises, in
relation to their attempts to be deprived of the negative
feelings, engaged in physical exercises, in relation to
possibility of choice of place for employments by a physical
culture and sport are given in the article.
Keywords: necessities, physical exercises, students of
technical university.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку суспільства

значне місце надається формуванню потреби у за-
няттях фізичними вправами як головної, спонукаль-
ної та регулюючої сили поведінки особистості сту-
дента вищого технічного навчального закладу. До
цієї потреби входять: потреба у рухах і фізичних
навантаженнях, у спілкуванні, контактах і прове-
денні вільного часу у колі друзів, у іграх, розвагах, у
відпочинку, емоційній розрядці, у самовдоскона-
ленні, зміцненні позицій свого “Я”, у пізнанні, у ес-
тетичній насолоді, у підвищенні ефективності
фізкультурно-спортивних занять, у комфортності.
Сучасна система фізичного виховання студентської
молоді вищих технічних навчальних закладів є пріо-
ритетною у формуванні фізичної культури як одно-
го з видів загальної культури молодої людини, здо-
рового образу і спортивного стилю життєдіяльності
майбутніх фахівців.

Як зазначає Л.Б.Андрющенко, формування
соціально активної особистості у гармонії з фізич-
ним розвитком є важливою умовою підготовки ви-
пускника вищого навчального закладу до майбутньої
професійної діяльності у суспільстві [1, с. 47].

В основу концепції професора В.М.Видри-
на лежить положення, що фізична культура – один з
важливих видів загальної культури людини [2, с. 3].
Її основні компоненти: неспеціальна фізкультурна
освіта, спорт, фізична рекреація і рухова реабіліта-
ція. Вони задовольняють потребам у фізкультурній
діяльності кожної молодої людини, глибоке ж розу-
міння фізичної культури особистості студента як
суспільної і індивідуальної цінності може стати ре-
альністю для розвитку різних видів фізичної куль-
тури у вищих навчальних закладах технічного та гу-
манітарного профілю і  сприяти формуванню
прогресивних напрямів у розвитку громадської дум-
ки і особистісних мотивів і потреб щодо засвоєння
цінностей фізичної культури. А.А.Галіздра вважає,
що в умовах вищої школи принципово важлива ро-
бота щодо активізації кожного студента відносно
свого фізичного розвитку, реальної участі у різно-
манітних формах фізкультурно-спортивної діяль-
ності [3, с. 42]. Тому щодо психолого-педагогічних
позицій виховання особистісної фізичної культури

студентів, на думку П.К.Дуркіна,  визначним є ви-
ховання в них потреб, мотивів і інтересів до ціннос-
тей фізичної культури і до систематичних занять
фізичним вихованням. Це означає, що потребнісно-
мотиваційна сфера є системоутвоюючим чинником
усіх виховних дій (засобів, методів, методик) і фор-
мується у процесі соціально-психологічного, інте-
лектуального і рухового виховання [4, с. 51]. При-
чому усі види виховання повинні здійснюватися в
єдності, оскільки особистість студента вищого тех-
нічного навчального закладу є цілісністю.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було з’ясування основ-

них аспектів реалізації потреб у заняттях фізични-
ми вправами студентів технічного університету.

Основні завдання дослідження:
1. Провести аналіз психолого-педагогічної літера-

тури з основних аспектів формування потреб у
заняттях фізичними вправами студентів техні-
чного університету.

2. Провести анкетування студентів технічного
університету з метою висвітлення основних
аспектів, що визначають ставлення студентів до
занять фізичними вправами:

- щодо реалізації їх потреб у заняттях фізични-
ми вправами (%);

- щодо підтримки друзями їх наміру займатися
фізичними вправами  (%);

- щодо намагання позбавлення негативних
відчуттів, займаючись фізичними вправами (%);

- щодо вибору місця для занять фізичною куль-
турою і спортом (%);

- щодо занять батьків і друзів у спортивних сек-
ціях (%).
Результати дослідження.
Нами було проведено анкетування 497 сту-

дентів Запорізького національного технічного уні-
верситету, серед яких було 128 студенти першого
курсу, 184 студента – другого та 175 студентів тре-
тього курсу. Аналіз результатів анкетування, пода-
них у таблиці 1 свідчить про те, що потребу у фор-
муванні статури, ходи реалізовують на заняттях
фізичними вправами 27,34% студентів першого кур-
су, 20,11% – другого і 19,43% студентів третього
курсу ЗНТУ. Потребу у зміцненні здоров’я реалізо-
вують 32,03% студентів першого курсу, 29,35% –
другого і 30,86% студентів третього курсу ЗНТУ.
Потребу у змагальній діяльності реалізовують
12,50% студентів першого курсу, 15,76% – другого і
16,00% студентів третього курсу ЗНТУ. Потребу у
придбанні навичок самозахисту реалізовують 9,38%
студентів першого курсу,  12,50% – другого і 12,57%
студентів третього курсу ЗНТУ. Потребу у відпочин-
ку, приємному проведенні часу реалізовують 10,94%
студентів першого курсу, 9,24% – другого і 13,71%
студентів третього курсу ЗНТУ. На заняттях фізич-
ним вихованням потребу у спілкуванні реалізовують
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5,98% студентів другого курсу і 13,71% студентів
третього курсу ЗНТУ. Потребу у підвищенні працез-
датності реалізовують 3,91% студентів першого кур-
су,  1,09% – другого і 2,29% студентів третього кур-
су ЗНТУ.

Результати анкетування, що подані у таблиці
2, свідчать про те, що підтримують намір займатися
фізичними вправами друзі 50,78% студентів першого
курсу, 28,80% – другого і 32,00% студентів третього
курсу ЗНТУ. Прикро, що не підтримують намір зай-
матися фізичними вправами друзі  4,69% студентів
першого курсу, 4,35% – другого і 2,29% студентів
третього курсу ЗНТУ.

Результати анкетування, що подані у таблиці
3, показують, що бажають позбавитися шкідливих
звичок, займаючись фізичними вправами, 35,94%
студентів першого курсу, 22,83% –  другого і 20,57%
студентів третього курсу ЗНТУ. Бажають позбави-
тися від відчуття невпевненості у собі, займаючись
фізичними вправами,  24,22% студентів першого
курсу, 39,67% – другого і 37,14% студентів третього
курсу ЗНТУ.

Аналіз результатів анкетування, поданих у
таблиці 4 свідчить про те, що вибір місця для занять

фізичною культурою та спортом мають 49,22% сту-
дентів першого курсу, 26,09% – другого і 24,57%
студентів третього курсу ЗНТУ. На жаль, вибір місця
для занять фізичною культурою не мають 6,25% сту-
дентів першого курсу, 9,78%  – другого і 10,29% сту-
дентів третього курсу ЗНТУ.

Аналіз результатів анкетування свідчить про
те, що за мету занять у спортивних секціях, якою є
набуття поваги серед однолітків, знайомих, мають
10,94% студентів першого курсу, 10,33% – другого і
8,00% студентів третього курсу ЗНТУ. За мету – на-
бути популярності у однолітків протилежної статі,
мають 23,44% студентів першого курсу, 22,83% –
другого курсу і 27,43% студентів третього курсу
ЗНТУ. Удосконалити свою статуру і фізичні якості
для того, щоб реалізувати прагнення бути схожим
на свій ідеал мають за мету 25,78% студентів пер-
шого курсу,  19,02% – другого і 20,00% студентів
третього курсу ЗНТУ.

Аналіз результатів анкетування показує, що
власне бажання постало безпосередньою причиною
наміру займатись фізичними вправами 58,59% сту-
дентів першого курсу, 36,41% – другого і 27,43%
студентів третього курсу ЗНТУ. Порада друзів ста-

Таблиця 1
Показник кількості студентів ЗНТУ щодо реалізації їх потреб у заняттях фізичними вправами (%)
№  
п /п  

Реалізація  потреби  студентів   
 

1  курс 
128  чол . 

2  курс  
184  чол . 

3 курс 
175  чол . 

1  Потреба  у  формуванні статури , ходи  27,34 20 ,11  19,43 
2  Потреба  у  зм іцненні здоров’я  32,03 29 ,35  30,86 
3  Потреба  у  змагальній  діяльності  12,50 15 ,76  16,00 
4  Потреба  у  придбанні навичок  самозахисту  9 ,38  12 ,50  12,57 
5  Потреба  у  відпочинку , приємному проведенні часу  10,94 9 ,24  13,71 
6  Потреба  у  спілкуванні 0 ,00  5 ,98  3 ,43  
7  Потреба  у  підвищенні працездатності 3 ,91  1 ,09  2 ,29  
8  Потреба  у  кращому  пізнанн і себе  1 ,56  4 ,89  1 ,71  
9  Інша відповідь  2 ,34  1 ,08  0 ,00  
 Таблиця 2
Показник кількості студентів ЗНТУ щодо підтримки друзями їх наміру займатися фізичними вправами  (%)
№  
п / п  В і д п о в і д ь  1  к у р с  

1 2 8  ч о л .  
2  к у р с  

1 8 4  ч о л .  
3  к у р с  

1 7 5  ч о л .  
1 .  Т а к ,  п і д т р и м у ю т ь   5 0 , 7 8  2 8 , 8 0  3 2 , 0 0  
2 .  Ш в и д ш е ,  т а к  2 5 , 0 0  3 7 , 5 0  3 7 , 7 1  
3 .  В і д н о с я т ь с я  б а й д у ж е  1 3 , 2 8  2 1 , 2 0  2 0 , 0 0  
4 .  Ш в и д ш е ,  н і  6 , 2 5  6 , 5 2  6 , 2 9  
5 .  Н е  п і д т р и м у ю т ь  4 , 6 9  4 , 3 5  2 , 2 9  
6 .  В а ж к о  в і д п о в і с т и  0 , 0 0  1 , 6 3  1 , 7 1  
 Таблиця 3
Показник кількості студентів ЗНТУ щодо намагання позбавлення негативних відчуттів, займаючись

фізичними вправами  (%)
№  
п /п  В ід п о в і д ь  1  к у р с  

1 2 8  ч о л .  
2  к у р с  

1 8 4  ч о л .  
3  к у р с  

1 7 5  ч о л .  
1  В ід  ш к ід л и в и х  з в и ч о к  3 5 ,9 4  2 2 ,8 3  2 0 ,5 7  
2  В ід  в ід ч у т т я  н е в п е в н е н о с т і  у  с о б і  2 4 ,2 2  3 9 ,6 7  3 7 ,1 4  
3  В ід  в ід ч у т т я  т р и в о г и  6 ,2 5  1 5 ,2 2  2 2 ,8 6  
4  В ід  в ід ч у т т я  с о р о м ’я з л и в о с т і  6 ,2 5  8 ,7 0  6 ,2 9  
5  П о д іб н и х  п р о б л е м  н е  м а ю  2 7 ,3 4  1 3 ,0 4  1 2 ,0 0  
6  І н ш а  в ід п о в ід ь  0 ,0 0  0 ,5 4  1 ,1 4  
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ла причиною наміру зайнятись фізичними вправа-
ми 14,06% студентів першого курсу,  16,85% –дру-
гого і 20,00% студентів третього курсу ЗНТУ. Рек-
лама засобів масової інформації стала причиною
наміру зайнятись фізичними вправами 9,38% сту-
дентів першого курсу,  8,15% – другого і 9,14% сту-
дентів третього курсу ЗНТУ.

Аналіз результатів анкетування у таблиці 5
свідчить про те, що саме батько у 19,53% студентів,
17,93% студентів другого курсу і 21,44% студентів
третього курсу ЗНТУ. Займаються у спортивних сек-
ціях матері 8,59% студентів першого курсу,  14,13%
студентів другого курсу і 21,44% студентів третього
курсу ЗНТУ. На жаль, не займається у спортивних
секціях, клубах ніхто із батьків і друзів 21,88% сту-
дентів першого курсу, 16,85% – другого і 14,86%
студентів третього курсу ЗНТУ.

Висновки.
Аналіз психолого-педагогічної літератури

(Г.Є.Іванова, С.А.Савчук  С.О.Сичов, В.А.Щерби-
на, В.М. Хомич) та власний досвід практичної діяль-
ності  свідчить, що проблема формування потреб у
занять фізичними вправами студентів вищих техні-
чних навчальних закладів є досить актуальною. Ре-
зультати анкетування свідчать про те, що студенти
розуміють важливість регулярних занять фізични-
ми вправами для формування статури, ходи, зміцнен-
ня здоров’я, підвищення працездатності.

Перспективи. Розробити практичні рекомен-
дації для викладачів кафедр фізичного виховання тех-
нічних університетів. Ці рекомендації сприятимуть
підвищенню рівня самосвідомості і відповідальності
особистості студента технічного університету як пе-
дагогічної умови, що дозволить студентам адекватно
оцінити свій фізичний розвиток і контролювати свою
фізкультурно-оздоровчу діяльність відповідно до су-
часних вимог фізичного виховання.
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НЕДЕЛЮ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
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Репневский С.М., Попов В.И., Васильев Ю.И.,
Турутина А.П., Малышев А.А., Гришанова Г.И.,

Дмитриченко В.С., Белохвостов А.Н.,
Белохвостова Т.А., Филатова Л.Н., Гаврилова Г.В.,

Попов М.И.
Донецкий государственный институт здоровья,

физического воспитания и спорта
Донбасская государственная академия строитель-

ства и архитектуры

Аннотация. В работе представлен новый методический
подход к организации и проведению учебного процес-
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ченко В.С., Білохвостов О.М., Білохвостові Т.О., Філа-

Таблиця 4
Показник кількості  студентів ЗНТУ щодо вибору місця для занять фізичною культурою та спортом (%)
№  
п / п  В і д п о в і д ь  1  к у р с  

1 2 8  ч о л .  
2  к у р с  

1 8 4  ч о л .  
3  к у р с  

1 7 5  ч о л .  
1  Т а к  4 9 , 2 2  2 6 , 0 9  2 4 , 5 7  
2  Ш в и д ш е ,  т а к  2 3 , 4 4  4 2 , 3 9  3 6 , 5 7  
3  Ш в и д ш е ,  н і  1 5 , 6 3  1 8 , 4 8  2 4 , 5 7  
4  Н і  6 , 2 5  9 , 7 8  1 0 , 2 9  
5  В а ж к о  в і д п о в і с т и  5 , 4 7  3 , 2 6  4 , 0 0  
 Таблиця 5

Показник кількості  студентів  ЗНТУ щодо занять батьків і друзів у спортивних секціях (%)
№  
п /п  

Х то  з  б а ть к ів  і  д р уз ів  с т у д ен та  з ай м а є ть с я   
у  сп о р ти в н и х  с е к ц ія х ,  к л у б а х  

1  к ур с  
1 2 8  ч о л .  

2  к ур с  
1 8 4  ч о л .  

3  к у р с  
1 7 5  ч о л .  

1  Б ат ь к о  1 9 ,5 3  1 7 ,9 3  2 1 ,4 4  
2  М ати  8 ,5 9  1 4 ,1 3  2 1 ,4 4  
3  І нш і  р о д и ч і  1 4 ,0 6  1 4 ,6 7  1 4 ,2 9  
4  Д ея к і  п р и я те л і  3 5 ,1 6  3 4 ,2 4  2 7 ,4 3  
5  Н іх то  2 1 ,8 8  1 6 ,8 5  1 4 ,8 6  
6  В аж ко  в ід п о в іс т и  0 ,7 8  2 ,1 8  1 ,1 4  
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Введение.
Демократизация образования, предоставле-

ние ему национальной направленности требуют по-
иска новых путей совершенствования физического
воспитания молодежи. Решению этой проблемы
содействует учебная дисциплина “Физическое вос-
питание”, которая является самостоятельной сферой
деятельности в социокультурном просторе, и пре-
подается в высших научных заведениях как отдель-
ный предмет [1].

При этом физическому воспитанию в вузе
принадлежит важная роль в подготовке современ-
ного специалиста, формированию личности. Суще-
ственно отличаясь по своему специфическому со-
держанию от других учебных предметов в вузе,
данная дисциплина призвана обеспечивать физичес-
кую готовность бушующих специалистов к трудо-
вой деятельности, активно содействовать их всесто-
роннему и гармоничному развитию [2].

В настоящий период значение этого пред-
мета в системе высшего образования все больше
возрастает в силу определенных социальных фак-
торов. Отметим два фактора [1, 2, 3].

Под влиянием научно-технического про-
гресса в обществе произошли коренные изменения
содержания и характера производственного и дру-
гих видов труда, возникло множество новых слож-
ных профессий. В результате значительно измени-
лись и возросли требования к кадрам специалистов
не только  к их профессиональной подготовке, но и
содержанию здоровья, уровню развития психичес-
ких и физических качеств, включая профессиональ-
но важные и др.

С другой стороны, надо указать и на то, что
непосредственно процесс обучения и подготовки
специалиста в вузе на протяжении четырех-пяти лет
сопряжен с большими умственными и психофизио-
логическими нагрузками на организм студентов с
выраженной тенденцией к их увеличению.

За последние 2-3 десятка лет произошел
стремительный рост научной информации, включа-
емой в учебные предметы вузов. Резко, в связи с эти,
возросла интенсификация умственного труда студен-

тов на фоне снижения их двигательной активности,
что привело к ослаблению организма и ухудшению
физического статуса студентов, увеличению среди
них заболеваемости. Для подтверждения сказанно-
го сошлемся на данные экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения, зафиксировавших факты
об увеличении числа заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и функциональных нарушений у сту-
дентов, как следствие возрастающей интенсифика-
ции умственного труда и нервно-эмоциональных
перегрузок [5].

Важнейшим фактором устранения и предуп-
реждения отрицательных явлений, сохранения и
укрепления здоровья является включение в учебную
неделю студентов на протяжении всей учебы в вузе
занятий физическими упражнениями. именно нали-
чие такой острой потребности послужило основа-
нием для принятия по линии государства решения о
введении обязательных учебных занятий по физи-
ческому воспитанию в вузах.

Известно, что недостаточное внимание к
физическому воспитанию в семье, средних обще-
образовательных, профессиональных учебно-воспи-
тательных и высших учебных заведениях ведет к
снижению биологической потребности детей, уча-
щейся и студенческой молодежи в двигательной ак-
тивности [3, 4].

Вследствие этого 80% детей и подростков
имеет отклонение в физическом развитии, а также
значительная часть юношей по состоянию здоровья
не призываются на военную службу [3].

Наряду с этим, следует привести результа-
ты исследования, проведенного сотрудниками Ук-
раинского НИИ охраны здоровья детей и подрост-
ков, согласно которым здоровыми можно считать не
более 10-15% детей 7-18 лет [3].

Результаты исследования здоровья студен-
тов показали, что число юношей и девушек, зани-
мающихся в специальных медицинских группах ра-
стет из года в год. В 1995 г. их регистрировалось 6,1
%, а в 2000 г. – 12,2%. При этом от 12 до 18% сту-
дентов направлены для занятий в специальные ме-
дицинские группы с применением комплексов ле-
чебной физической культуры [6].

Таким образом, результаты современных
исследований, как и литературные данные, свидетель-
ствуют, что в настоящее время в процессе физичес-
кого воспитания не в полной мере решаются задачи
по оптимизации физического развития школьников,
укреплению и сохранению их здоровья.

При этом следует отметить, что всесторон-
нее развитие физических качеств и работоспособ-
ности имеет большое значение для человека. Ши-
рокая возможность их переноса  на  любую
двигательную деятельность позволяет использовать
их во многих сферах человеческой деятельности.

Здоровье населения у нас в стране рассмат-
ривается как самая большая ценность, как отправ-
ное условие для полноценной деятельности и счас-
тливой жизни людей. На базе крепкого здоровья и
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хорошего развития физиологических систем орга-
низма, может быть, достигнут высокий уровень раз-
вития физических качеств, умственной и физичес-
кой работоспособности.

В связи с вышеизложенным, нами на осно-
ве анализа практического опыта работы установле-
но, что одним из путей повышения эффективности
учебного процесса по физическому воспитанию яв-
ляется изменение системы тренировочного воздей-
ствия, в течение недели, и рациональное управле-
ние функциональным  состоянием  организма
студентов в течение семестра, года и всего периода
занятия обучения в вузе. При этом в недельном цик-
ле могут проводиться занятия меньшей длительно-
сти, но большей их частоты.

Для ответа на этот вопрос было проведено
исследование физической подготовленности, рабо-
тоспособности и состояния здоровья выпускников
школ поступивших в Донбасскую академию строи-
тельства и архитектуры. Исследования проводились
с 1980 по 2006 годы.

Работа выполнена согласно плану НИР До-
нецкого государственного института здоровья, фи-
зического воспитания и спорта и Донбасской госу-
дарственной академии строительства и архитектуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Разработать систему

многоразовых занятий в неделю по физическому вос-
питанию студентов вуза и изучить ее эффективность.

Материал и методы исследований. В на-
шем исследовании приняли участие студенты, кото-
рые проходили курс физического воспитания в под-
готовительном отделении.

Эффективность физического воспитания
оценивалась по данным физической подготовленно-
сти в скоростных, силовых и требующих выносли-
вости видах упражнений (бег на 100м с низкого стар-
та, поднимание туловища из положения лежа на
спине, руки за головой, подтягивание на переклади-
не, бег на 2000 м и 3000м).

Кроме того, были использованы также и
другие контрольные упражнения: бег на 30м с низ-
кого старта, прыжок в длину с места, тест Купера и
др. Физическая работоспособность студентов опре-
делялась по методу разработанному в Гарвардском
университете.

Выполнение нормативов проводилось в на-
чале и конце каждого семестра в виде соревнова-
ний после двухнедельной подготовки.

Изучение физической подготовленности и
работоспособности студентов проводились в одно
время суток, чтобы исключить влияние суточного
колебания физиологических процессов организма.
Студенты были практически здоровы. В исследова-
нии приняли участие студенты стационара I-V кур-
сов Донбасской государственной академии строи-
тельства и архитектуры.

Результаты исследования
В процессе исследования установлено: что

контингент юношей и девушек, поступивших на 1

курс, характеризуется в среднем слабой физической
подготовленностью и работоспособностью. Особен-
но низкие результаты наблюдаются у девушек. При
этом отмечено, что с каждым годом увеличивается
удельный вес лиц с низкой физической подготовлен-
ностью и ослабленным здоровьем.

Для повышения эффективности учебного
процесса Донбасской академией строительства и
архитектурны была спланирована и апробирована
экспериментальная программа по физвоспитанию.
При построении учебного процесса учитывались
закономерности физической тренировки, согласно
которой в начале тренировочного периода преиму-
щественно совершенствовалась аэробная произво-
дительность организма, а затем гликолитические и
алактактные возможности. При этом развитие ско-
ростных и скоростно-силовых качеств в течение
семестра проводилось после тренировочной рабо-
ты на выносливость.

В недельном цикле проводилось три учеб-
ных занятия по физвоспитанию по 60 минут каж-
дое. Использовались следующие типы микроциклов:
втягивающие и собственно-тренировочные. Втяги-
вающие микроциклы проводились в начале семест-
ра. Они характеризовались применением большого
круга упражнений, преимущественно направленных
на стимуляцию аэробного метаболизма (50-60%
уровня максимального потребления кислорода
(МПК), ЧСС 140-150 уд/мин).

Собственно-тренировочные микроциклы
подразделялись на микроциклы с преимуществен-
ным развитием выносливости, силы и быстроты.
Подводящие микроциклы предшествовали зачетным
соревнованиям. Они моделировали элементы режи-
ма предстоящих соревнований.

Организация учебного процесса имела сле-
дующий характер. Учебные занятия на I курсе про-
водились на нулевой паре три раза в неделю по 60
минут каждое, которые были преимущественно на-
правлены на повышение отстающих сторон физи-
ческой подготовленности и работоспособности, а
также на обучение технике и тактике избранного
вида спорта. Для студентов 1 курса соотношение
видов учебно-тренировочной работы составило:
80% - ОФП, 20% - обучение технике избранного вида
спорта.

При этом учебный процесс в каждом семе-
стре был условно разделен на 2 мезоцикла длитель-
ностью 8 недель каждый. В первом мезоцикле ос-
новное внимание уделялось развитию физической
работоспособности организма. В этот период выпол-
нялось большое количество упражнений в медлен-
ном и среднем темпе при частоте сердечных сокра-
щений 120-150 ударов в минуту (40-60% МПК).

Во втором мезоцикле учебные занятия про-
водились несколько иначе. В этот период основное
внимание уделялось развитию силы и скоростно-
силовой подготовке.

На втором курсе продолжалась учебно-тре-
нировочная работа над развитием физических ка-
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честв и работоспособности студентов. При этом уве-
личивалось время отводимое на изучение техники
и тактики избранного вида спорта (до 50%). Осталь-
ная часть времени отводилась на физическую под-
готовку. В неделю проводилось 3 занятия. Длитель-
ность - по 90 минут.

На третьем и четвертом курсах учебный
процесс был преимущественно направлен на совер-
шенствование техники и тактики избранного вида
спорта, а также участия в различных соревновани-
ях. Физической подготовке отводилось до 20-30%
времени. Направлена она была на завершение и ста-
билизацию оптимального уровня физической под-
готовленности и работоспособности. Учебные за-
нятия проводятся в форме обязательных, два раза в
неделю по 90 минут. Соревнования проводились вне
учебного расписания.

На пятом курсе учебный процесс был пре-
имущественно направлен на дальнейшее совершен-
ствование техники и тактики избранного вида спорта
и участия в соревнованиях. Физической подготовке
отводилось 20% времени и направлена она была на
стабилизацию физического состояния студентов.
При этом студенты участвовали в факультетских,
институтских, городских и районных соревновани-
ях по избранному виду спорта, а также спартакиаде
«Пятикурсник».

Выводы.
Проведение учебных занятий по физвоспи-

танию в подготовительном отделении по системе
многоразовых занятий в неделю позволило значи-
тельной части студентов (65-70%) достичь гармо-
ничного развития, а большинству из них выполнить
нормативы спортивного разряда. Это доказывает
эффективность учебного процесса по системе мно-
горазовых занятий и позволяет рекомендовать их в
учебный процесс подготовительного отделения вуза.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
влияния системы многоразовых занятий на физичес-
кую подготовленность студентов вуза.
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ПЛАВАННЯ - СТИМУЛЮЮЧИЙ ФАКТОР
ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ І ЗДОРОВ’Я

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Россипчук І.О., Човнюк Ю.В.

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Анотація. Розглянуті деякі аспекти навчання плаванню
студентської молоді. Показаний стимулюючий вплив
даного фактору на всебічний розвиток і здоров’я сту-
дентів.
Ключові слова: плавання, стимулюючий фактор, все-
бічний розвиток, здоров’я, студентська молодь.
Аннотация. Россыпчук И.А., Човнюк Ю.В. Плавание –
стимулирующий фактор для всестороннего развития и
здоровья студенческой молодёжи. Рассмотрены некото-
рые аспекты обучения плаванию студенческой молодё-
жи. Показано стимулирующее влияние данного факто-
ра на всестороннее развитие и здоровье студентов.
Ключевые слова: плавание, стимулирующий фактор,
всестороннее развитие, здоровье, студенческая моло-
дёжь.
Annotation.  Rossipchjuk I.A., Chovnjuk Y.V. Swimming
as the factor of stimulation for the all-round development
and health of students’ youth. Some aspects of swimming
training of students’ youth are discussed. The stimulating
influence of this factor on the all-round development and
health of students is shown.
Key words: swimming, factor of stimulation, all-round
development, health, students’ youth.

Вступ.
Виникнення плавання у слов’ян сходить до

минулих часів. Розвитку плавання сприяла велика
кількість водойм, на берегах яких оселялись наші
пращури.  Тут вони займались рибальством ,
полюванням.  Життя,  пов’язане з водою, було
неможливе без прищеплення навичок плавання,
пірнання і довгого перебування під водою без рухів.
Землі слов’ян підлягали нападу кочівників, але й самі
слов’яни здійснювали походи на сусідні народи.
Військові дії були пов’язані з подоланням водних
перешкод, що вимагало окремих навичок в плаванні.
Про це свідчать літописи.

Так, візантієць, Маврі Ківі розповідав, що
слов’яни краще за всіх могли перепливати через
річки, тому що більше і краще інших людей вміли
триматися на воді. Іпатівський  літопис розповідає
про хлопчика-плавця з Києва, котрий у 968 році під
час облоги міста печенігами, переплив Дніпро і
повідомив князя Святослава про напад ворогів. В
результаті кочівники були переможені. У „Слові о
полку Ігоревім” говориться про бій слов’ян з
половцями і розкривається значення плавання та
інших видів фізичних вправ у ратному ділі. Перші
учнівські групи, в яких проводилися організаційні
навчання з плавання, виникли на початку XVIII
століття. Велика заслуга в цій справі належить Петру
І. Плавання у військових навчальних закладах стало
обов’язковим предметом. В уставі імператорського
корпусу вказувалося: „Всі новобранці без винятку
повинні вчитися плавати – не завжди є мости”.

Розвиток плавання у другій половині XVIII
століття пов’язаний з іменем великого полководця
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О.В. Суворова. Він вважав, що вміння плавати – це
найважливіша навичка, необхідна солдату для
переборювання водних перешкод вбрід та вплав.
Плавання як фізична дія означає вміння людини
триматися на поверхні води і пересуватися у
заданому напрямку без допомоги.

Кожна людина повинна вміти плавати. І
чим раніше вона навчиться, тим краще.

Купання, ігри на воді, плавання, змагання зі
спортивного плавання благотворно впливають на
фізичний розвиток людини. Працездатність м’язів
у студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)
України знизилась, вони доволі  швидко
втомлюються при статичних навантаженнях. Молоді
(особливо, студентській) властива динаміка. В
процесі плавання чергується напруга з послабленням
роботи різних м’язів, що збільшує їх працездатність
і силу [1-13].

У воді зменшується статичне напруження
тіла, зменшується навантаження на хребет людини.
Плавання сприятливо впливає на зміцнення хребта,
формування правильної постави, а активний рух ніг
у воді у безопорному положенні зміцнює ступні
людини і запобігає розвитку плоскостопості.

Систематичні заняття плаванням сприяють
покращенню роботи органів кровообігу і дихання.
Це можливо завдяки ритмічній роботі м’язів,
необхідності долати опір води. Покращується
серцева діяльність, рухомість грудної клітини,
збільшується життєва ємкість легенів.

Постійні заняття плаванням загартовують
організм  студента: вдосконалюється механізм
терморегуляції ,  покращується адаптація до
різноманітних змін у навколишньому середовищі.

Зміцнюється також нервова  система ,
міцнішим стає сон, покращується апетит, зростає
загальний тонус організму, вдосконалюються рухи,
розвивається витривалість.

Одночасно з навчанням студентів ВНЗ
плаванню їм прищеплюються вміння та навички
самообслуговування, самоконтролю, гігієни, що
дуже важливо для їх виховання та самовиховання.

Плавання благодійно впливає не тільки на
фізичний розвиток людини, але й на формування її
особистості. Заняття плаванням розвивають такі
риси особистості ,  як цілеспрямованість,
наполегливість,  рішучість,  сміливість,
дисциплінованість, вміння діяти в колективі,
виявляти самостійність.

Загартування людини займає важливе місце
в  загальній проблемі  боротьби за  здоров’я
підростаючого покоління, молоді, дорослих, а також
у профілактиці захворювань серед населення
України різних вікових груп.

Загартування студентів ВНЗ України – це
підвищення здібностей організму пристосовуватися
до оточуючого середовища та розвивати його захисні
сили.  Загартовані  студенти менше хворіють
інфекційними захворюваннями. Вони спокійні,
врівноважені і радісні; доброзичливі у відношеннях

з педагогами ВНЗ і однолітками; швидше засвоюють
програмовий матеріал, краще вчаться.

Загартування – одна із складових частин
дисципліни „Фізичне виховання” у ВНЗ України.
Ефективні засоби загартування – природні фактори:
повітря, сонце і вода.

Хвороби негативно відображаються на
фізичному розвитку студентів, їх моториці, рівні
засвоєння основних рухів ,  розумовому та
психічному розвитку.

Бронхіти, запалення легенів гальмують
фізіологічне зростання об’єму легенів, а недостатній
кисневий обмін в організмі негативно впливає на
стан м’язів, обмін речовин, на стан кори головного
мозку.

На наш погляд, запорукою успішного
опанування  студентами ВНЗ основних
плавальних рухів та навчання їх успішно долати
будь-які дистанції, є комплексне застосування на
заняттях з фізичного виховання у плавальному
басейні імітаційних, ігрових вправ та ігор на
суші, як засобів формування рухових навичок у
воді та розвитку фізичних якостей.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Київського національного університету
будівництва і архітектури.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи полягає у вдосконаленні

існуючих методик проведення занять з навчання
плаванню зі студентами ВНЗ у плавальному басейні,
що дозволяє використати воду як один із засобів їх
фізичного виховання, а також – як потужний
стимулюючий фактор для всебічного розвитку,
поліпшення фізичного, емоційно-психологічного
стану та здоров’я людини в цілому.

Для досягнення вказаної вище мети слід
вирішити наступні задачі:

1. Оздоровчу (оздоровлення студентів ВНЗ
відповідними заходами та засобами).

2. Навчальну (навчити руховим вмінням у
воді відповідно до вікових груп та статі).

3. Спортивну (підготувати студентську
молодь, яка навчилась плавати, до виступу на
змаганнях з плавання в кінці навчального року).

Результати дослідження.
Оскільки, на превеликий жаль, у нашому

ВНЗ – Київському національному університеті
будівництва і архітектури (який, до речі, має власний
критий 25-метровий плавальний басейн) багато
ослаблених студентів, котрі займаються фізичною
культурою у спеціальних медичних групах, то в своїй
роботі на перше місце ми ставимо оздоровчу задачу.
Застосовуючи на заняттях з плавання спеціально
підібрані комплекси дихальної гімнастики, які
студенти виконують на суші та у воді, ми можемо
впливати на розвиток дихальної системи, тим самим
знижуючи показники захворюваності.

Різноманітні рухи, які студенти виконують
на суші та в воді, сприяють зміцненню опорно-
рухового апарату, а також розвитку таких якостей,



136

як гнучкість і сила. Горизонтальне положення знімає
навантаження з органів кровообігу і є прекрасною
профілактикою порушення постави та хвороб,
пов’язаних з цим.

Ми помітили, що вода дуже позитивно
впливає на нервову систему студентів. Після заняття
вони стають спокійнішими, у них з’являється апетит.
Зі слів багатьох студентів, які навчаються плавати,
вони краще й довше (спокійніше) сплять. Це
відбувається тому, що властивості води дозволяють
встановити більш стійке співвідношення процесів
збудження та гальмування в корі головного мозку
людини, а здобуте студентом на таких заняттях
навантаження прискорює процес обміну.

Змінюючи температурний режим  у
приміщенні та у басейні, ми поступово досягаємо
ефекту загартування.

Можна стверджувати, що студент, який
приходить до нас у басейн і систематично відвідує
заняття – стає краще фізично розвинутим, менше
хворіє респіраторними захворюваннями, поводить
себе спокійніше, має гарну поставу.

Методика проведення занять в басейні.
Типи занять. Попередження травматизму.

Заняття – основна  форма  організації
навчання студентів плаванню. За своєю структурою
воно поділяється на три частини: підготовчу,
основну і заключну. Перша – може проводитися
тільки на суші і частково у воді; основна – тільки у
воді; заключна – у воді й на суші. Кожна частина
має свої конкретні завдання, причому головне з них
розв’язується в основній частині. Заняття будується
так, щоб зміст підготовчої і заключної частин був
спрямований на розв’язання основного завдання
заняття і підпорядкованості йому. Наприклад,
основне завдання заняття – навчання ковзання. Отже,
матеріал підготовчої частини повинен включати
вправи,  що сприяють засвоєнню цього
найважливішого елемента  техніки,  готувати
студентів до виконання ковзання – координаційно,
функціонально, фізично тощо.

Тривалість заняття від 60 до 80 хвилин.
Підготовча частина (10-20 хв.) – шикування

студентів, повідомлення конкретного змісту заняття
в доступній формі, виконання основних рухів.

Основна частина (40 – 50 хв.) – вивчення
нового матеріалу і вдосконалення раніше набутих
навичок за допомогою вправ, ігор з елементами
змагання та естафет.

Заключна частина (10 хв.) – зниження
фізичного й емоційного навантаження, виконання
індивідуальних завдань, тобто самоперевірки
засвоєння матеріалу, підведення підсумків.

Перші заняття повинні бути короткочасними
– до 30-40 хв. Якщо температурний фактор не
перешкоджає, тривалість заняття залежить лише від
терміну занять плаванням; після 4-5 занять
тривалість стабілізується й доводиться до
загальноприйнятої норми. Фізичні навантаження
треба збільшувати поступово. На кожному з занять

пік навантаження має припадати на другу третину
основної частини, після чого відбувається плавне
його зниження.

Виконання різних за складністю вправ, їх
дозування, рівною мірою доступні юнакам та
дівчатам.

Перші заняття з плавання проводяться на
глибині до пояса, а на наступних заняттях глибина
залежить від ступеня освоєння студентами
навчального матеріалу.

Специфіка плавання полягає в тому, що всі
рухи плавець виконує горизонтально у безопорному
положенні .  Ось чому на  виконання вправ ,
спрямованих на вивчення і вдосконалення цього
положення має відводитися до 80% часу основної
частини заняття (включаючи ігри,  естафети,
розваги).

Трапляються випадки вимушеного
порушення запланованої у занятті послідовності
матеріалу. В чому ж полягає причина таких
порушень? Насамперед, втрата інтересу студентів
до вправ заняття. У такому випадку слід запитати
студентів, що б вони хотіли сьогодні робити?
Виходячи з їх побажань будують заняття так, аби
розв’язати основні завдання щодо формування
навичок  плавання,  фізичного розвитку та
загартування. Для цього використовують інші цікаві
прийоми.

За дидактичною спрямованістю заняття
плаванням зі студентами різних вікових груп можуть
бути такі: навчальне, навчально-ігрове, ігрове,
індивідуальне навчання, контрольне, масове
купання.

Навчальне заняття  присвячується
вивченню нового матеріалу. Наприклад, на одному
з перших занять студенти ходять по дну (глибина
води по пояс) різними способами: шеренгами;
„змійкою”; по діагоналі; обличчям і спиною вперед
тощо. На наступному занятті ті ж самі пересування
ускладнюють швидким кроком, бігом, навчають
нових варіантів ходьби – лівим (правим) плечем
вперед. На кожному наступному занятті доцільно
повторювати вправи попереднього заняття.

Навчально-ігрове заняття передбачає
вивчення нових вправ та їх наступне вдосконалення
під час гри або вдосконалення матеріалу
попереднього заняття.

Тут може бути кілька варіантів.
А. На заняттях вивчають нові вправи або

елементи техніки, на що відводять певний час. Далі
проводять гру, що містить тільки-но вивчені вправи,
потім ті самі вправи знову вивчають у навчальній
формі.

Б. Приблизно дві третини основної частини
заняття присвячують вивченню нового матеріалу,
після чого проводять гру, що включає вивчений
елемент і  спрямована  на  його подальше
вдосконалення.

В. Вивчають новий і  досить складний
матеріал, після чого проводять гру, що не включає
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тільки-но вивчені вправи, а має головним чином
емоційну спрямованість. Далі проводять іншу гру,
до якої включені рухи вивченого матеріалу. Роблять
це для фізичного і психічного розвантаження
організму людини.

Вибір варіантів визначається фізичною і
плавальною підготовленістю студентів, ступенем
засвоєння ними матеріалу,  температурними
умовами, попередньою або наступною їх діяльністю.

Ігрове заняття містить ігри та розваги.
Завдання його можуть бути різноманітними:
вивчення і вдосконалення матеріалу; перевірка
ступеня його засвоєння в іграх; емоційний вплив.
Проте не можна в роботі зі студентами на перших
заняттях захоплюватися командними і навіть
сюжетними іграми, коли у студентів наявний різний
ступінь плавальної  підготовленості .  Якщо
непідготовлена до перебування у воді людина буде
наполегливо залучатись до гри,  а педагог не
помічатиме витівок уже „досвідчених” студентів
(наприклад, бризкання в обличчя), подібні вільності
можуть спричинити до водобоязні від природи
людини (конкретного студента). Спершу студенти
виконують нескладні вправи, потім їх повторюють
в ігровій ситуації на суші – такий шлях новачків до
„великої” води.

Після засвоєння студентами початкового
курсу (вивчення нескладних вправ) проведення
ігрових занять, що містять уже знайомий матеріал,
стає необхідним і обов’язковим. Ігрові заняття
мають бути варіативними. Наприклад, навчання
дихання і ковзання. Для цього можна провести ігри,
що містять тільки ковзання на грудях або на спині,
а після кожної з них виконувати вправи на дихання;
можна чергувати ігри у такій послідовності: з
ковзанням  на  грудях,  потім  з  переважними
видихами у воді, далі з переважним ковзанням на
спині. В ігрових, як і в інших заняттях, обов’язково
виконують вправи на дихання.

Заняття з масового купання. Його можна
проводити зі студентами влітку на природних
водоймах, у студентських оздоровчих таборах,
звичайно, вимагаючи виконання правил поведінки
на воді. Заняття цього типу, як правило, мають
сприяти загартуванню студентів, розвитку їх рухових
властивостей, виробленню вміння орієнтуватися у
воді, вдосконаленню раніше набутих навичок.
Основні засоби таких занять – ігри та ігрові вправи.
Інші засоби у цьому випадку менш ефективні, бо
навіть короткочасні зупинки студентів для словесних
пояснень можуть стати причиною переохолодження
або перегрівання.

Заняття  індивідуального навчання
проводять самі студенти у природних і домашніх
умовах. Незалежно від умов проведення воно має
свою специфіку і вимагає ретельної організаційної
та методичної підготовки. Індивідуальне навчання
в домашніх умовах має свої переваги і недоліки. По-
перше, студент перебуває у себе вдома, у звичайній
обстановці, в оточенні рідних і знайомих (варіант

гуртожитка), і маленький домашній басейн (ванна
кімната) вже йому знайомий. По-друге, він у свого
постійного (що у даному випадку обов’язково)
домашнього педагога – батька чи матері. І, по-третє,
це можна віднести до недоліків: студент перебуває
поза колективом, нема з кого брати приклад, нема
кому наслідувати, нема з ким змагатися. Якщо за
даних умов батьки зможуть замінити студенту
однолітків, виховне значення такого заняття буде
неоціненним.

Таке заняття зберігає загальноприйняту
структуру. Його тривалість у домашньому басейні або
природних умовах визначають за позначеними раніше
факторами. У першому випадку, на початку курсу
навчання, воно триває 4-6 хв. на суші (підготовча
частина) і 6-10 хв. у воді (основна частина). В міру
адаптації студента час його перебування у воді
доцільно збільшити до 45-60 хв. активних занять. Для
студентів-початківців вправи підготовчої частини
рекомендується проводити так: вони стають перед
дзеркалом, а за їх спиною – домашній педагог.
Починається вправа: „Праву руку в сторону”, - каже і
виконує педагог, те ж саме повинен зробити студент.
Якщо він самостійно не справляється із завданням,
педагог бере його праву руку у свою і відводить у
сторону. Повторюючи, що це права рука і вона
відведена в сторону, студент бачить у дзеркалі рухи
педагога та свої й підкорюється словесним вказівкам.
Добре розвинутий рефлекс наслідування допоможе
студенту засвоїти такі рухи за кілька занять і
виконувати їх самостійно.

Необхідно (особливо в умовах домашнього
басейну) вести щоденник навчального процесу, в
якому фіксувати план кожного заняття з урахуванням
вправ, що вивчають, та їх дозування; ступінь і
тривалість засвоєння вправ; використані методичні
прийоми, допоміжні засоби (навіть іграшки!) та їх
вплив на засвоєння матеріалу.

Контрольне заняття. На ньому аналізують
результати поточної і кінцевої успішності. Під
поточною успішністю розуміють засвоєння
студентами окремих груп вправ плавального курсу
або підготовчих вправ (для засвоєння з водою тощо).
Кінцева успішність (в умовах ВНЗ) є підсумком
роботи за рік. Аналіз поточної успішності доцільно
проводити у тестовій або загальній формі ,
підсумкової – у загальній, причому студенти мають
виконувати обов’язкові нормативи. (На кафедрі
фізичного виховання та  спорту Київського
національного університету будівництва  і
архітектури під керівництвом завідувача кафедри,
к.п.н., професора Канішевського С.М. розроблені
спеціальні обов’язкові (залікові) нормативи з
плавання для студентів усіх рівнів підготовки).

Найбільш успішно навчальний матеріал
студенти засвоюють тоді, коли він вивчається
комплексно майже на кожному занятті. Уявімо собі,
що на занятті будуть виконуватися тільки вправи для
вивчення рухів  ногами.  Студенти швидко
стомлюються фізично та психологічно, й якщо
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подібна одноманітність триватиме протягом кількох
занять, то вони можуть втратити зацікавленість до
занять плаванням. Ось чому заняття необхідно
насичувати різноманітними вправами, іграми, що
включають як новий, так і пройдений матеріал і
сприяють розв’язанню завдань технічної ,
функціональної та спеціальної підготовки. Крім
того, більшість вправ повинні мати емоційний вплив
на студента. Кожне заняття покликане розв’язувати
основне завдання, пов’язане з вивченням нового
матеріалу. Наприклад, основне завдання заняття –
вивчення рухів ногами. Для його розв’язання вправи
для засвоєння рухів ногами чергують з вправами для
вивчення і вдосконалення рухів руками, іграми,
естафетами, а також раніше засвоєними вправами.
Отже, вивчення рухів руками буде додатковим
завданням ,  що значною мірою сприятиме
відновленню частоти серцевих скорочень.

У навчально-виховному процесі головну
роль відіграє педагог. Його авторитет в очах
студентів  будь-якого віку,  особливо новачків-
першокурсників, базується насамперед на високому
професіоналізмі, що означає творче ставлення до
справи, знання техніки плавання, вправ на суші та у
воді, методів і засобів навчання, фізіології та
психології, методичних прийомів підвищення
активності дітей, а також постійний пошук нових,
нетрадиційних, доступних і цікавих методів та
засобів навчання.

У навчальному процесі студенти інколи самі
підказують педагогу, що і як слід вивчати. Ось чому
не слід стримувати їх ініціативу, а , навпаки,
заохочувати активність і самостійність, прояви
творчості (природно, якщо це не виходить за межі
правил поведінки в басейні).

Крім  навчальних завдань заняття має
розв’язувати й виховні завдання. Саме тому у
педагогічній діяльності  потрібні  суворість і
справедливість, а в разі необхідності – покарання
(якщо порушення дисципліни стали причиною
тілесних ушкоджень чи травм). Якщо зауваження не
дають позитивних наслідків,  порушників
дисципліни виводять з води або не дозволяють бути
присутніми на наступному занятті.

Педагог повинен бути максимально
терплячим і наполегливим, адже далеко не всі
студенти мають однакову здатність до засвоєння
„плавальної грамоти”. Всі вони по різному тямущі
та допитливі, а вміти плавати необхідно навчитись
кожному. А навчити плавати можна й треба кожного,
проте в одному випадку для цього витрачається
менше часу і праці, а в іншому – більше. Ось чому
педагог повинен ретельно і терпляче шукати засоби,
за допомогою яких студент ВНЗ, що займається у
групі з навчання плаванню, абонементній групі
басейну в процесі індивідуального навчання зможе
набути хоча б початкові навички, а в майбутньому
навчитися добре плавати.

Заняття, як основна  форма  навчання,
передбачає цілий комплекс вимог, як безпосередньо

до його змісту, так і до педагога (зовнішній вигляд,
манера триматися, культура мови, вміння керувати
групою, володіння матеріалом тощо). Успішному
засвоєнню навчального матеріалу, розвитку уваги,
орієнтуванню в  нових умовах, поліпшенню
дисципліни сприяють сигнали: звукові (голос,
свисток, оплески в долоні, барабан і т.д.), зорові (за
допомогою жестів) і комбіновані (поєднання звукових
і зорових). Наприклад, трель свистка закликає
студентів, які пливуть на спині за допомогою ніг,
зосередитися. Рухи однієї руки до потилиці, а
вказівного пальця іншої руки вгору – означають, що
потилицю слід тримати на воді і дивитися вперед.
Жести можуть визначати напрямок, його зміну під
час руху, способи пересування і положення рук, темп
виконання вправ, а також мати тільки технічне
призначення. Студентам найбільш зрозумілі й цікаві
поєднання команд, вказівок і розпоряджень голосом
і жестами. Наприклад, студенти повинні виконати
ходьбу „равликом” або „спіраллю”. Педагог командує:
„Равликом – руш!” – і, одночасно, виконуючи ходьбу
на місці, однією рукою показує напрямок руху, а
іншою повільно „виписує” у повітрі спіраль – „Равлик
вповзає в раковину”. Своїм темпом ходьби на місці
педагог визначає і темп  руху студентів, уповільнюючи
його в міру „скручування” равлика. (Студенти-
новачки у плаванні – це ті ж діти!). Далі подається
команда  „Стій!”, поворот кругом і рух у
протилежному напрямку – „Равлик виповзає з
раковини”.

З основними розпорядженнями, сигналами
і жестами студентів докладно знайомлять до початку
занять у воді (в залі, на стадіоні, на стартовому
майданчику у басейні), а в самому плавальному
басейні до і під час виконання завдань педагог лише
нагадує їх і підказує в ході навчання.

Вибір місця для проведення занять
(особливо, якщо педагог перебуває у воді) залежить
від умов їх проведення, віку, статі, плавальної та
фізичної підготовки студентів. Перед початком
заняття доцільно намітити основні „керуючі точки”
і шляхи пересування студентів – індивідуальні або
групові. Наприклад, студенти вперше засвоюють
ходьбу вподовж квадрата. Педагог іде у голові
колони до кута басейну, показуючи і підказуючи, як
виконувати повороти на 900 без зупинок; студенти
продовжують рух уздовж бортика,  а  педагог,
змістившись в бік і назад, показує і пояснює те саме
іншим студентам, стоячи біля кута басейну. При
повторному проходженні  квадрата  студентам
надається можливість виконати вправу самостійно,
що стимулює їхні подальші дії.

Необхідний для занять інвентар слід
готувати заздалегідь.

Заняттю у басейні обов’язково передують
гігієнічні процедури. Перед тим, як прийняти душ,
студенти обов’язково відвідують туалет,  щоб
попередити небажані явища у воді. Потім вони
швидко, але ретельно, миються в душі, привчаючись
робити це самостійно (без нагляду тренера). Після
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занять студенти знову приймають нетривалий душ,
витираються рушником, одягаються і, якщо це
можливо, відпочивають деякий час у вестибюлі
басейну чи роздягальні, висушують волосся.

На занятті плаванням у всіх студентів
повинні бути спеціальні  купальні  трусики й
купальники (для дівчат), а також гумові шапочки,
можливо, спеціальні захисні для очей плавальні
окуляри, мокроступи.

Правила поведінки в плавальному басейні
для студентів  всіх вікових категорій єдині ,
передбачають суворе їх дотримання і беззаперечне
виконання.

Для запобігання нещасним випадкам і
травмам на заняттях необхідно дотримуватися
таких вимог:

1. На  заняттях повинна  бути сувора
дисципліна. Не допускати неорганізованого купання
та плавання, самовільних стрибків і пірнання. Не
дозволяти студентам штовхати один одного у воду,
сідати один на одного, хапати за руки та ноги. На
заняттях у закритому плавальному басейні треба
суворо стежити за  дотриманням  правил
внутрішнього розпорядку, за тим, щоб студенти не
бігали по басейну, не пустували в душових. Не
можна входити у воду без дозволу інструктора,
методиста, вихователя, тренера-педагога.

2. Не дозволяти студентам входити у воду
при поганому самопочутті, якщо у них нежить або
кашель.

3. Не допускати переохолодження студентів.
Пам’ятати, що студенти-новачки у плаванні
охолоджуються значно швидше, ніж ті, хто вміє
плавати.

Починати перші заняття плавання можна
при температурі води не нижче 230С, температурі
повітря не нижче 25-260С. Перші заняття у воді слід
проводити протягом 10-15 хв. Поступово тривалість
вправ у воді для студентів-новачків можна довести
до 40-50 хв. При температурі води 25-270С і повітря
близько 300С займатися плаванням можна до 60 хв.

Чим прохолодніша вода, тим менше має
бути пауз між вправами і більше енергійних рухів.
Коли з’являється легке тремтіння, „гусяча” шкіра,
студент має вийти з води, розтерти тіло рушником,
насухо витерти волосся, надіти одяг. Так роблять
після кожного виходу з води.

4. Пускати студента у воду не раніше, ніж
через 1,5 – 2 години після їжі.

Перед плаванням запропонувати студенту
відвідати туалет (або ж нагадати йому про цю
обставину).

Уважно стежити за  студентами,  які
перебувають у воді. Не залишати їх біля води без
догляду навіть тоді, коли вони вже вміють непогано
плавати. Пам’ятати: плавальні круги і пояси, надувні
та гумові матраци не зменшують, а навпаки,
збільшують імовірність нещасного випадку.

Безпека студентів має бути першочерговою
турботою педагога, вихователя, тренера під час

організації навчання плавання. Насамперед треба
пам’ятати, що допускаються до них лише студенти,
які пройшли попередній медичний огляд. Заняття
проводяться лише з однією, сформованою за віком
та ступенем вміння плавати, підгрупою студентів (до
20 – 25 осіб).

Навчаючи студентів правил поведінки на
воді , тренер, інструктор,  педагог не повинен
обмежуватися суворою забороною.  Розумне
пояснення причини заборони – найкращий стимул
для запам’ятовування і дотримання правил.

Висновки:
1. Для того, щоб навчити студентів ВНЗ плаванню
(зокрема, кролем), слід використовувати стандартну
методику, сутність котрої зводиться до наступних
етапів:
•  ознайомлення з водою (біг, ходьба, бризкання,
вмивання, обливання);
•  навчання зануренню у воду із затримкою дихання;
•  навчання видиху у воду;
•  лежання на  воді  та  спливання (вправи
„Поплавець”, „Зірочка” на грудях та на спині);
•  ковзання;
•  рухи ногами кролем на грудях та на спині;
•  рухи руками кролем на грудях та на спині;
•  навчити координувати дихання з рухами ніг
кролем на грудях та на спині;
•  навчити координувати рухи ніг та рук при
плаванні кролем на грудях та на спині;
•  навчити координувати дихання з рухами рук таа
ніг при плаванні кролем на грудях та на спині.
2. У своїй роботі тренер, інструктор, педагог з
плавання повинен велику увагу приділяти навчанню
правильно робити видих у воду. На нашу думку, без
цього студент ніколи не навчиться правильно плавати
чи гарно триматись на воді. Завдяки спеціальним
вправам на дихання у воді, які тренують міжреберні
м’язи, сприяють збільшенню об’єму легенів, студент
поступово привчається спокійно і ритмічно робити
вдих над водою і  видих у воду з  будь-якого
положення.
3. Для того, щоб повністю закінчити навчання
студента  плаванню, тобто навчити його
координувати дихання з рухами рук та ніг, слід
включати в заняття вправи, які привчають його до
наступного: по-перше, робити вдих, повертаючи
голову в сторону, а по-друге – привчають дихати
через три цикли рухів руками і в різні сторони.

Перспективи:
1. Завдяки запропонованій методиці  кожен
інструктор, викладач, тренер-педагог з плавання у
ВНЗ в кінці навчального року здатен і повинен
підготувати команду студентів для участі у змаганнях
на рівні навчального закладу. Тобто студентів можна
не тільки навчити плаванню, а й відібрати з них
найкращих.
2. Переможці  вказаних змагань можуть у
подальшому вдосконалювати свою майстерність у
групі вміючих плавати, а потім навіть стати членами
збірної команди ВНЗ з плавання.
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3. На основі досвіду роботи групи викладачів
кафедри фізичного виховання та спорту Київського
національного університету будівництва  і
архітектури, які займаються навчанням плаванню
студентів, відібрані вправи, оцінювання результатів
яких можна взяти за критерії оцінювання рухових
вмінь студентів ВНЗ України у воді (для різних
вікових груп та статі). Крім того, описана  й
пропонується до широкого впровадження методика
оцінювання та середні показники оцінки рухових
вмінь у воді (для різних вікових груп і статі), а також
нормативні  (залікові) вимоги з плавання для
студентів ВНЗ. Оцінювання рухових вмінь студентів
у воді рекомендується проводити на початку
(вересень-жовтень) та в кінці (квітень-травень)
навчального року. Тоді краще видно динаміку
розвитку рухових навичок студента.
4. Впровадження обов’язкової програми навчання
студентів ВНЗ України плаванню дозволить суттєво
зменшити сумну статистику загибелі людей на воді,
яка, на жаль, в Україні з року в рік зростає.
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА
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Некрасов С.А., Шкопинский Е.А.
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Аннотация. В статье рассматриваются медико-биоло-
гические аспекты практической подготовки специали-
стов спортивно-оздоровительного туризма в высших

учебных заведениях и использование экспресс-систе-
мы ”ШВСМ” для оценки функционального состояния
спортсменов-туристов.
Ключевые слова: подготовка специалистов, спортивно-
оздоровительный туризм, функциональная состояние,
компьютерная программа ‘’ШВСМ’‘.
Анотація. Фаворитов В.М., Власенко К.Л., Дьомін А.М.,
Некрасов С.О., Шкопинський Е.О. Медико-біологічні
аспекти підготовки фахівців спортивно-оздоровчого
туризму. У статті розглядаються медико-біологічні ас-
пекти в практичній підготовці фахівців спортивно-оз-
доровчого туризму у вищих учбових закладах та вико-
ристання  експрес-системи ”ШВСМ” для оцінки
функціонального стану спортсменів-туристів.
Ключові слова: підготовка фахівців, спортивно-оздоров-
чий туризм, функціональний стан, комп’ютерна програ-
ма ”ШВСМ”.
Annotation. Favoritov V.N., Vlasenko K. L., Dyomin A.N.,
Nekrasov S.A., Shkopinskiy E.A. Medicobiological aspects
of preparation of specialists of sporting-health tourism. In
the article the medicobiological aspects of practical
preparation of specialists of sporting-health tourism in
higher educational establishments and use of the “SHVSM
express-system” for estimation of the functional state of
sportsmen are examined-tourists.
Keywords: preparation of specialists, sporting-health
tourism, functional state, computer programme “SHVSM”.

Введение.
Спортивно-оздоровительный туризм явля-

ется одной из составных частей программы физи-
ческого воспитания в школах, вузах и других учеб-
ных заведениях. ВУЗы подготавливают мало
специалистов спортивно-оздоровительного туризма,
уровень их теоретической подготовки высокий, а
практической–низкий. Практическая сторона–это
участие в спортивно-оздоровительных походах.
Практическая подготовка студентов обеспечивает-
ся в процессе теоретического обучения и организа-
ции лабораторно-практических занятий, на которых
решаются задачи конкретного содержания. Она, как
составная часть профессионального образования
отражает закономерности, структуру, методы и фор-
мы организации процесса формирования умений и
навыков, которые направлены на обеспечение ква-
лифицированной трудовой деятельности по данной
специальности [1,2].

Практическая подготовка позитивно влия-
ет на морфо-физиологическое развитие организма,
развивает и тренирует различные анализаторы, по-
вышает их умственную деятельность; становится
жизненной необходимостью, внутренней потребно-
стью. Для будущих специалистов она выступает кри-
терием усвоения знаний, проверки их качества и
количества, способом усовершенствования профес-
сиональных навыков.

Анализ вышеуказанного дает возможность
определить общую цель профессиональной подго-
товки будущих специалистов спортивно-оздорови-
тельного туризма, а именно: формирование их над-
лежащего уровня квалификации и образования,
гармонично развитой и социально-активной лично-
сти с научным мировоззрением, высоким физичес-
ким, психическим и духовным потенциалом, кото-
рая стремиться и умеет работать для себя и
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общества. Общим заданием университетского обра-
зования по данной специальности являются: усовер-
шенствование знаний туризма, культурологии, ис-
тории,  экономики,  экологии,  педагогики,
психологии, медицины, гигиены, валеологии; обо-
гащение личности студента моральными, этически-
ми ценностями и развитие физических возможнос-
тей его организма.

В этой связи очень важным аспектом явля-
ются накопление студентами опыта контроля воз-
можностей организма туристов, оценки их функци-
онального состояния,  умение учитывать
оздоровительный эффект систематических занятий
спортивно-оздоровительным туризмом [3].

Работа выполнена по  плану НИР Запорож-
ского национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования было проведе-

ние мониторинга функционального состояния тури-
стов в процессе спортивно-оздоровительного похо-
да 2 категории сложности с помощью комплексной
программы обследования участников похода.

Методы и объект исследования. Соответ-
ственно цели исследования на протяжении спортив-
но-оздоровительного похода 2 категории сложнос-
ти (15.03.2005-04.04.2005, Крым) нами было
проведено обследование 15 спортсменов. Все обсле-
дованные были объединены в одну эксперименталь-
ную группу в связи с незначительной разностью в
возрасте (16-19 лет) и состояния здоровья. У всех

обследованных в начале и в конце похода проводи-
лась оценка уровня функционального состояния
организма с использованием компьютерной про-
граммы «ШВСМ» [4,5].

 Согласно этой программы у обследуемого
после выполнения стандартного велоэргометричес-
кого теста PWC170 автоматически определяются ос-
новные параметры его функционального состояния:
расчет величин аPWC170 (кгм/мин), оPWC170 (кгм/
мин/кг), аМПК (л/мин) и оМПК (л/мин/кг) прово-
дится по общеизвестным формулам; определение
значений алактатной мощности (АЛАКм, Вт/кг),
лактатной мощности (ЛАКм, Вт/кг), алактатной
емкости (АЛАКе, %), лактатной емкости (ЛАКе, %),
порога анаэробного обмена (ПАНО, %), частоты
сердечных сокращений на уровне ПАНО (ЧСС-пано,
уд/мин) и общей метаболической емкости ОМЕ, у.е.)
проводится по формулам, разработанными автора-
ми программы «ШВСМ». На основе анализа всех
полученных данных с учетом пола, возраста, антро-
пометрических данных обследуемого делается вы-
вод об уровне функциональной подготовленности
исследуемого (УФП, баллы) [4, 5].

Результаты исследования.
Согласно поставленным задачам нами про-

веден анализ уровня функционального состояния
туристов до  и после спортивно-оздоровительного
похода. Результаты исследования представлены в
таблице 1.

Как видно из данных таблицы, у обследо-

№ 
п/п 

Уровни 
функциональной 
подготовленности 

Начало подготовит. 
Периода 

% 

Окончание 
подготовит. Периода 

% 
% изменения 

1  Низкий 20 - -20 
2  Ниже среднего 20 6,6 -13,3 
3  Средний 26,7 33,3 +6,6 
4  Выше среднего 20 40 +20 
5  Высокий 13,3 20 +6,7 

 

Таблица 1
Динамика изменения показателей функционального состояния туристов до и после похода 2 категории

сложности
№ п/п Показатели В начале похода После похода  % относительного прироста 

 аPWC170, кгм/мин 1211,9±150,2 1315,03±120,8 8,51 
 оPWC170, кгм/мин/кг 18,4±1,04 20,65±0,44 12,26* 
 аМПК, л/мин 3649,94±301,13 3893,75±257,33 6,68 
 оМПК, л/мин/кг 57,33±30,8 62,55±1,54 9,12* 
 АЛАКм, Вт/кг 5,98±0,9 6,8±0,21 13,73* 
 АЛАКе, % 35,41±3,24 40,36±1,05 13,98* 
 ЛАКм, Вт/кг 4,62±0,29 5,18±0,13 12,16* 
 ЛАКе, % 27,56±1,84 30,95±1,08 12,31* 
 ПАНО, % 59,08±1,77 62,32±1,25 5,49* 
 ЧССпано, уд/мин 147,89±3,81 159,67±2,94 7,97* 
 ОМЕ, у.е. 178,77±8,2 195,25±4,28 9,22* 
 УФП (баллы) 53,28±6,46 68,1±5,47 27,83* 

 Примечание: *-р< 0,05 в сравнении с началом похода
Таблица 2

Внутригрупповое распределение обследуемых участников спортивно-оздоровительного похода до и пос-
ле похода второй категории сложности по уровню функциональной подготовленности (в %  от общего

количества туристов).
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ванных туристов было отмечено достоверное повы-
шение таких показателей, как аэробные и анаэроб-
ные возможности организма. Так, алактатная ем-
кость повысилась на 13,98%, а лактатная емкость,
соответственно, на 12,31%.

Достоверные дополнительные изменения
были зарегистрированы и показателями алактатной
(на 13,73%), и лактатной мощности (на 12,16%).

О благоприятных изменениях в организме
обследуемых свидетельствует и повышение интег-
ральных показателей функционального состояния
аэробной производительности (оМПК) на 9,12%;
общей метаболической емкости (на 9,22%), и уров-
ня функциональной подготовленности (на 27,83%).

Согласно анализу динамики внутригруппо-
вого распределения после завершения похода повы-
силось число спортсменов, уровень функциональной
подготовленности которых выше среднего (на 20%).
Кроме того, зафиксировано уменьшение количества
спортсменов, которые принадлежат к группам с уров-
нем функциональной подготовленности „низкий” (на
20%) и ”ниже среднего” (на 13,3%.), (таблица 2).

Выводы.
Приведенные материалы свидетельствуют

о значительном улучшении уровня физического со-
стояния у 50% участников спортивно-оздоровитель-
ного похода 2 категории сложности благодаря дос-
товерному улучшению аэробных и анаэробных
возможностей организма.

Кроме того, экспериментальные материалы
позволяют констатировать достаточно высокую ин-
формативность использованного в работе программ-
ного продукта „ШВСМ” и возможность его практи-
ческого использования для проведения обследова-
ний туристов с целью мониторинга их функциональ-
ной подготовленности и коррекции учебно-трени-
ровочного процесса.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
медико-биологических аспектов подготовки специ-
алистов спортивно-оздоровительного туризма.
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність пробле-
ми вдосконалення професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів вищих педагогічних навчальних
закладів.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підго-
товка, професійна підготовка, майбутній фахівець, сту-
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Аннотация. Шмыгов Павел. Особенности профессио-
нально-прикладной физической подготовки студентов
высших педагогических учебных заведений. В статье
обоснована актуальность проблемы усовершенствования
профессионально-прикладной физической подготовки
студентов высших педагогических учебных заведений.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка, профессиональная подготовка, бу-
дущий специалист, студенты.
Annotation. Shmygov Pavel. The features of professional-
applied physical preparation of the students of higher
pedagogical educational establishments. The article deals
with the problems of professional applied physical students
training of the higher educational establishments.
Keywords: professionals applied physical training,
professional training, future specialist, students.

Вступ.
 В сучасних умовах особливої актуальності

набуває проблема формування професійних якостей
та навичок, які необхідні майбутньому фахівцю під
час подальшої професійної діяльності.

 Використання засобів фізичної культури та
спорту з метою загальної та професійно-приклад-
ної фізичної підготовки студентів вищих педагогіч-
них навчальних закладів присвячено чимало робіт
багатьох фахівців [2,11,16,17].

 Традиційні форми та методи підготовки
студентської молоді до подальшої професійної діяль-
ності та до деяких видів професійних робіт стали
предметом особливої уваги як для фахівців фізич-
ного виховання, так і організаторів виробництва,
робітників народної освіти [3,5,12,22]. При чому,
визнання важливості і необхідності професійно-при-
кладної фізичної підготовки (ППФП ) у системі спец-
іальної освіти накладає значну відповідальність на
теоретиків та практиків фізичного виховання за
якість досліджень, що проводяться у сфері багатог-
ранних проблем ППФП [6,9,14,18,19].

 За останні роки на науково-методичних
конференціях , у дисертаційних роботах, багатьох
методичних рекомендаціях відзначено велику
кількість матеріалів з різних аспектів ППФП. Од-
нак у більшості публікаціях в основі формування
процесу професійно-прикладної фізичної підготов-
ки залишаються положення і принципи, які орієн-
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тують його тільки на фізичні та психофізичні тре-
нування майбутніх фахівців. Практично відсутні
роботи, де ППФП була б органічно пов’язана з фор-
муванням фізичної культури студентів різно-проф-
ільних спеціальностей, яка б орієнтувала на подаль-
шу професійну діяльність майбутніх фахівців (вибір
професії, професійне самовизначення). Тому новий
пошук покращення якості процесу ППФП на основі
розробки технологій програм, удосконалення мето-
дики навчання особистої педагогіки і зараз зали-
шається визначним для теорії та методики фізично-
го виховання студентської молоді, що і визначило
актуальність нашого дослідження.

 Сучасний етап розвитку освіти, пов’язаний
з його демократизацією та гуманізацією, з введен-
ням нових спеціальностей і варіативних навчальних
планів, потребує наукового обґрунтування та експе-
риментальної перевірки підготовки майбутніх спец-
іалістів [8,11,14,15,21,23].

 Перехід до неперервної професійної осві-
ти вимагає корінного перегляду всієї системи підго-
товки майбутніх фахівців від цілей до організацій-
них форм [10,13]. Однак у системі багаторівневої
педагогічної освіти підготовка майбутніх педагогів
залишається малодослідженою. Не існує достатньої
кількості посібників та методичних розробок для
студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

 Сучасні дослідження дозволяють стверд-
жувати, що засоби та методи фізичного виховання
значно використовуються для формування значу-
щих професійно-прикладних якостей у спеціалістів
різного профілю (А.Б. Барабанщиков, 1981; Е.А.
Пеньковский, 1992; И.М. Медведєв, 1999; В.И. Ко-
сяченко,  2000), засоби фізичної  підготовки
здійснюють позитивне сприяння на розвиток ру-
хових та морально-вольових якостей майбутніх
фахівців в умовах навчального закладу (М.Я. Ви-
ленский, 1989; В.А. Кабачков, 1991; Р.Т. Раевский,
1994; Ю.Д. Железняк, 2001).

 Загальні основи підготовки майбутнього
вчителя до професійної діяльності привертали ува-
гу багатьох фахівців, зокрема: О.О. Абдуліної, Г.О.
Артюнової, М.Д. Хміль, В.М. Гриньової, В.О. Сла-
стьоніна, Г.В. Троцко, Л.В. Нечаєвої, В.В. Сагарди
та ін. [1,4,7,16]. У своїх працях вони визначають
мету, зміст, форми і методи професійно-педагогіч-
ної та загально-гуманітарної підготовки майбутнь-
ого вчителя.

 Разом з цим професійно-прикладна фізич-
на підготовка потребує системного підходу, засто-
сування якого дозволяє вирішувати ряд питань: роз-
робку та експериментальну перевірку методики
відбору абітурієнтів, до якої входять тестування ру-
хових та функціональних можливостей, оцінку рівня
теоретичних знань, обґрунтування програмного ма-
теріалу, що включає цілеспрямований підбір засобів,
методів і форм організації занять, проведення регу-
лярного, комплексного контролю за динамікою
ППФП (М.А. Годик, 1980; А.А. Сучили, 1997).

 Підготовка майбутніх спеціалістів педаго-

гічного профілю, незважаючи на наявність визнач-
ної кількості наукових та методичних робіт з про-
фесійно - прикладної фізичної підготовки (В.Н. Пла-
тонов, 1991; В.А. Земцов, 1999; С.М. Погудин, 2002),
розроблена недостатньо, а дані, що є протирічні, що
ускладнює їх практичну реалізацію.

 Таким чином, протиріччя, що виникло між
соціальним замовленням випускника та недостат-
ньою теоретичною і методичною розробленістю
проблеми професійно-прикладної фізичної підготов-
леності майбутніх спеціалістів призвело до вибору
теми нашого дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Бердянського державного педагогічного уні-
верситету.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є аналіз та виз-

начення організаційних форм, засобів та методів
професійно-прикладної фізичної підготовки сту-
дентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Завдання дослідження:
1. Розкрити сутність та зміст професійно-приклад-
ної фізичної підготовки
 студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
2. Виявити ефективні організаційні форми, засоби
та методи навчальних завдань професійної спрямо-
ваності для студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів.

 Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури доз-

волив констатувати, що в Україні в багатьох вищих
педагогічних навчальних закладах відсутній систем-
ний підхід до професійної діяльності: не розроблені
навчальні програми, які відображали специфіку
діяльності майбутніх фахівців; методику розвитку
професійно-прикладних фізичних якостей, профор-
ієнтаційний відбір абітурієнтів і т.д.

Завдяки нашим спостереженням та дослі-
дженням програма ППФП майбутніх спеціалістів
у процесі педагогічної освіти буде продуктивною,
якщо:

- мотиви абітурієнтів будуть враховані при
вступі у педагогічний ВНЗ у  навчальному
процесі;

- програмний матеріал буде розроблений на
основі системного підходу з  використан-
ням специфічних та не специфічних засобів;

- формування професійно значущих якостей
буде адекватно відображати  специфіку май-
бутньої діяльності випускників;

- нормативи з фізичної підготовки студентів
будуть орієнтовані на нормативні критерії
підготовки майбутніх фахівців.
У зв’язку з цим, нами були проаналізовані

та визначені організаційні форми, засоби і методи
ППФП студентів вищих педагогічних навчальних
закладів у відповідності з професійними компонен-
тами діяльності фахівця ( схема 1).

Ці блоки, за своїм характером і спрямован-
істю взаємопов’язані і вирішують загальні профес-
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ійно-педагогічні завдання. Разом з тим ці блоки ма-
ють свої відмінні риси та свою специфіку.

Блок видів спорту суворо прикладної спря-
мованості має свої особливості та специфічну спря-
мованість. В цей блок входять: туризм та спортивне
орієнтування, плавання, рухливі ігри та естафети,
настільний теніс. Види спорту даного блоку перед-
бачають забезпечення необхідними знаннями і на-
вичками студентів у сфері фізичного виховання, роз-
виток фізичних та координаційних здібностей і
спеціально-прикладних якостей, формування рухо-
вих умінь та навичок, забезпечення фізичної готов-
ності к майбутній професійній діяльності.

Блок видів спорту доповнює і збагачує
ППФП майбутніх фахівців. Основними завданнями
цього блоку є володіння методикою викладання та
технікою базових видів спорту, необхідних в май-
бутній професійній діяльності.

Цей блок видів спорту створює необхідний
індивідуальний фонд професійних умінь та навичок,
виховання фізичних та пов’язаних з ними здібнос-
тей, від яких залежить майбутня діяльність фахівців
вищих педагогічних навчальних закладів. До цього
блоку входять: баскетбол, волейбол, футбол, гімна-
стика, легка атлетика. Ці види спорту здатні спря-
мовано впливати на професійно важливі фізичні
якості та психофізіологічні показники.

Останнім блоком йде блок додаткових фак-
торів, які впливають на розвиток фізичних якос-
тей, рухових вмінь та навичок, які вирішують най-
важливішу соціально-біологічну функцію  –
підготовку здорової, гармонійно розвиненої молоді

до повноцінного творчого життя та ефективної про-
фесійної діяльності.

Висновок.
Професійно-прикладна фізична підготовка

– необхідна складова всього навчального процесу,
яка забезпечує успішну діяльність майбутніх
фахівців, уявляє собою педагогічний процес, що
об’єднує теоретичну і спеціалізовану підготовку,
направлений на оволодіння знаннями, вміннями та
навичками, виховання професійно-важливих фізич-
них якостей, підвищення рівня функціональної
стійкості організму і психомоторики майбутніх
фахівців.

Професійно-прикладна фізична підготовка
студентів уявляє собою підсистему з набором на-
ступних структурних елементів: мотивація, відбір
студентів, організаційні форми, засоби і методи на-
вчання, програмно-методичне і гігієнічне забезпе-
чення підготовки.

Тому виходячи з сучасних вимог професій-
ної освіти вдосконалення ППФП студентів вищих
педагогічних навчальних закладів можливе тільки
при вирішенні таких завдань:

1. Розробити зміст та структуру ППФП у рам-
ках програми з фізичної підготовки.

2. Розробити критерії оцінки і тести контро-
лю психофізичного стану студентів.

3. Створити систему професійного психо-
фізичного відбору абітурієнтів, розробити
програмно-нормативні основи відбору.

4. Вдосконалити професійну підготовку сту-
дентів, використовуючи зміст і структуру

Схема 1. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищого педагогічного навчального закладу.
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професійної діяльності .
5. Розробити модель процесу підготовки май-
бутніх фахівців за конкретними спеціально-
стями шляхом дослідження змісту та струк-
тури професійної діяльності.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки студентів ви-
щих педагогічних навчальних закладів.
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Щелкова А.И., Сменова Е., Нескреба О.
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физического воспитания и спорта

Аннотация. В данной статье рассматривается  пробле-
ма развития творческого потенциала студентов путем
гуманизации учебного процесса направленного на по-
вышение уровня профессиональной компетенции буду-
щего преподавателя физической культуры.
Ключевые слова: гуманизация, культура, профессио-
нальная компетенция личностно ориентированное об-
разование.
Анотація. Щелкова О.І., Сменова Є., Неськреба О. Гу-
манізація особово-орієнтованої освіти, як чинник роз-
витку професійної компетентності студентів інституту
фізичної культури. В даній статті розглядається пробле-
ма розвитку творчого потенціалу студентів шляхом гу-
манізації учбового процесу направленого на підвищен-
ня  рівня  професійної  компетенції майбутнього
викладача фізичної культури.
Ключові слова: гуманізація, культура, професійна ком-
петенція особово орієнтована освіта.
Annotation. Shelkova A.I., Smenova E., Neskreba O.
Humanization of the personality-oriented education how
factor of development of professional competence of
students of institute of physical culture. This article is about
the ways of development of creative potential of the
students for  heightening their professional competence.
Key words: professional competence, culture, personal
oriented education.

Введение.
Реформирование социально-экономических

структур государства, новые условия жизни, опира-
ющиеся на утверждение цивилизованных рыночных
отношений, предъявление высоких требований к
профессиональному статусу выпускников вуза, спо-
собных к самосовершенствованию и самореализа-
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ции, вызвали необходимость создания личностно
ориентированной парадигмы вузовского образова-
ния, построенной на гуманизации отношений меж-
ду студентами и педагогами и условий для проявле-
ния и развития личностного потенциала студентов.

Интенсивное социально-политическое и
экономическое обновление украинского общества
реально отражается на развитии всех институтов
образования. Изменяются цели, содержание, мето-
ды обучения и воспитания молодежи. Однако по-
прежнему главным действующим лицом в воспита-
тельно-образовательном  процессе остается
преподаватель. Самое интересное содержание, са-
мые прогрессивные педагогические технологии не
могут существенно повысить качество образования,
если субъект-субъектное взаимодействие личностей,
участвующих в воспитательно-образовательном
процессе, малоэффективно.

Такое взаимодействие является эффектив-
ным, если педагог, используя свой личностный по-
тенциал и профессионализм, организует целенаправ-
ленную совместную со студентами творческую
деятельность, где становятся реальными субъектами
всех ее видов и форм. От мировоззрения, культуры,
ценностных ориентации преподавателя во многом
завис ценностные ориентации студентов [1-3].

Субъект-субъектное взаимодействие студен-
тов и преподавателе рассматриваем как обстоятель-
ство, от которого зависит эффективное формирова-
ние мировоззрения, идеалов, убеждений студентов
на признания уникальности интересов и образова-
тельных потребностей каждой личности студента.
Взаимодействие, сотрудничество, кооперация со-
творчество студентов и преподавателей способству-
ют формированию и закреплению жизненных, про-
фессиональных,  нравственных и духовных
ценностных ориентации студентов [4, 5].

Под термином «сотрудничество» мы пони-
маем объединение целей студентов и преподавате-
лей, общую деятельность и согласованность дей-
ствий,  общение и взаимопонимание,  общую
устремленность в будущее к взаимную поддержку;
вовлечение студентов в общий труд обучения и вос-
питания, вызывающий в них чувство успеха, дви-
жения вперед, развития, взаимодействие студентов
и преподавателей способствует продвижению к оп-
ределенным целям.

«Сотворчество» трактуется нами как фор-
мирование творческой личности путем организации
и изменения видов деятельности, в которых осуще-
ствляется саморазвитие личности студентов, совме-
стная со студентами разработка видов и форм зна-
чимой деятельности, при которой каждый студент
чувствует, что в ней он нужен окружающим как не-
повторимая личность.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы - анализ  проблем развития

творческого потенциала студентов путем гуманиза-
ции учебного процесса, направленного на повыше-
ние уровня профессиональной компетенции будуще-
го преподавателя физической культуры.

Результаты исследования.
В нашем институте  проводится  целенаправ-

ленная  работа по гуманитаризации воспитательно-
образовательного процесса в подготовке студентов,
связанной с формированием их духовности и нрав-
ственности. В современных условиях важна ориен-
тация на  общечеловеческие, вечные ценности. По-
этому для формирования общекультурных ценностей
так важен коммуникативный элемент, способствую-
щий развитию межкультурных связей и гуманизации
межэтнических отношений. Общегуманитарная под-
готовка в профессионалом образовании исходит из
высоких  требований, предъявляемых к личности
выпускника высшего учебного заведения. Молодой
специалист - выпускник высшей школы, где бы он
ни работал по окончании вуза, должен создавать вок-
руг себя микроклимат культуры и духовности, иметь
широкий кругозор и высокий уровень сознания, об-
ладать качествами организатора.

Наиболее сложной характеристикой  явля-
ется личностная характеристика студента. Следу-
ет иметь в виду, что социальные и психологичес-
кие качества  личности  отражают ее
мировоззренческие установки, ориентирующие на
выполнение определенной социальной функции
(степень социальной зрелости, личностные ценно-
сти и приоритеты, наличие деловых качеств, мо-
рально-нравственные ценности и др.) Учитывая
специфику нашего вуза, хочется подчеркнуть, что
мы рассматриваем физическую культуру как каче-
ство личности, как совокупность ее отношений к
активным  занятиям  физической культурой и
спортом. Поэтому перед физическим воспитанием
студентов педвузов помимо общеизвестных специ-
фических задач стоят общепедагогические задачи,
определяющие условия социального формирования
личности, раскрытие ее творческого: потенциала,
стимулирование интеллектуальных возможностей,
расширение и углубление мировоззренческих
взглядов на основе роста общей культуры, воспи-
тания воли, позитивных качеств характера, эмоций,
эстетических потребностей личности. Необходимо
формировать осознанную потребность в физичес-
кой культуре, здоровом образе жизни. Для этого
важно предоставить в достаточно обширной объе-
ме нужные в жизни и предстоящей деятельности
знания и умения, навыки самоконтроля в процессе
физкультурно-спортивных занятий, развития спе-
циальных педагогических умений будущего учите-
ля по организации различных видов физкультур-
но-спортивной деятельности учащихся.В решении
этих задач большая роль должна отводиться  воз-
можности организации  спортивного клуба инсти-
тута. Необходимо создание небольших групп, объе-
диненных по физической подготовленности и
интересам. Но в процессе физического воспитания
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нельзя ограничиваться лишь установкой на физи-
ческую подготовленность студентов. Не случайно
ученые призывают усилить внимание к нравствен-
ным,  эмоциональным, эстетическим и другим ас-
пектам этой деятельности. Занятия физическими
упражнениями - это общение с другими людьми,
природой, средство воспитания коммуникабельно-
сти и коллективизма, сферы нервно-эмоциональ-
ной разрядки, активного отдыха, развлечений. С
данных позиций все  больше значение приобрета-
ет умелая, идейно направленная, связанная с по-
вседневной практикой, методически грамотно орга-
низованная пропаганда физической культуры и
спорта. Одним из эффективных средств привлече-
ния студентов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом является игровая и соревно-
вательная деятельность.

Далее, необходимо учитывать социально-
значимые качества, которыми должен обладать вы-
пускник любого вуза: профессиональная компетен-
тность,  ответственность,  добросовестность,
коммуникабельность, толерантность, образован-
ность и т.д. Специфика профессии накладывает свой
отпечаток на личность студента - будущего специа-
листа, добавляя некоторые штрихи, связанные с осо-
бенностями профессии: например, наблюдатель-
ность, Усидчивость, аккуратность, объем памяти и
др. В некоторых случаях это степень здоровья, кон-
тактность, устойчивость к стрессам и т.п.

Таким образом, в процессе целенаправлен-
ного взаимодействия студента и преподавателя лич-
ностная сторона предполагала востребование зало-
женных в сознании нравственных ценностей,
значимых для личности (т.е. актуализацию), раскры-
тие возможностей человека, формирование его мо-
тивов и интересов, воспитание потребностей, а так-
же желание студента  проявить таланты,
способности, т.е. стремление к самоактуализации.
Поэтому к современному студенту вуза предъявля-
ются следующие требования:

-следование этическим и правовым нормам
общества

-наличие аксиологических устремлений -
идеалов, ценной, приоритетов, мотиваций;

-понимание сущности и социальной значи-
мости своей будущей специальности;

-знание законов межличностного общения
умение использовать их в профессиональной дея-
тельности;

-наличие человеческих, гуманных побужде-
ний  чувств справедливости, сочувствия, готовнос-
ти помочь, любви к семье и др.;

-социальные качества личности граждан-
ственности и патриотизм, следование законам вале-
ологии (здорового образа жизни}, умение создать
благоприятный психологический климат в коллек-
тиве, участие в общественной жизни, работоспособ-
ность и другие.

Решение проблемы мы видим, прежде все-

го, в организации субъект-субъектного взаимодей-
ствия студентов и преподаватели как средства фор-
мирования ценностей студентов в процессе обуче-
ния в вузе, так как профессиональные ценностные
ориентации студентов формируются на базе их мо-
рально-нравственных общегуманных ценностей.
Именно они определяют мотивацию в получении об-
разования каждым индивидом, и следовательно, и
его методы достижения цели.

Субъект-субъектное взаимодействие обоих
участников образовательного процесса должно ба-
зироваться на адекватной педагогической техноло-
гии, которая: I) учитывает психологические особен-
ности личности и ее интеллектуальное развитие; 2)
опирается на внутренние ресурсы личности, а не на
принуждение; 3) построена на гуманистическом
понимании природы человека и его отношения к
себе и другим; 4) стимулирует творческое развитие
личности в ее стремлении к актуализации, которую
К.Роджерс считает врожденным желанием «про-
явить себя, свои возможности с целью сделать че-
ловека более сильным, а его жизнь - более разно-
сторонней».

Поскольку формирование индивидуальных
интеллектуальных и творческих способностей сту-
дента направлено на обеспечение его соответствия
личностно-профессиональной характеристике, сту-
дент и преподаватель находятся в отношениях со-
трудничества и сотворчества, их взаимоотношения
и обратная связь формируются в гуманитарной сре-
де высшего учебного заведения как учреждения,
которое способствует коммуникации и развитию
интеллектуальной и творческой индивидуальнос-
ти студента.

На наш взгляд, активизация и актуализация
субъект-субъектного взаимодействия студентов и пре-
подавателей зависит от культуры, мировоззрения пе-
дагога, от потенциала его субъектности, личностной
зрелости и профессионального самоопределения.

Вывод.
Поскольку педагогический профессиона-

лизм и ориентация преподавателя на себя как на
субъект педагогической деятельности обеспечива-
ет развитие духовного и творческого потенциала
студента и тем самым обеспечивает становление
конкурентоспособного современного специалиста,
то его педагогическая компетентность приобрета-
ет  сегодня первостепенный характер. Образование
становится  центральным феноменом культуры и
ориентируется  на развитие личностного  начала в
человеке.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения других про-
блем гуманизации личностно-ориентированного
образования.
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COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS BY

MEANS OF PROJECT ACTIVITY
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Annotation.Present article is devoted to the theoretical
foundation of  the project activity as a method of the
formation of professional competence of future teachers or
coaches.The investigation allowed us to draw a conclusion
that the usage of untraditional ways of teaching leads to
better formation of professional students’ competence.
Key-words: project activity, competence, professional
competence, method of creative work.
Анотація. Щелкова О.І. Формування професійної ком-
петентності майбутніх викладачів за допомогою проект-
ної діяльності. Стаття присвячена теоретичному обґрун-
туванню проектної діяльності як засобу формування
професійної компетентності майбутніх вчителів та тре-
нерів. З’ясовано педагогічні нетрадиційні методи навчан-
ня, комплексне використання яких забезпечує формуван-
ня професійної компетентності студентів.
Ключові слова: компетентність, професійна компе-
тентність, проектна діяльність, метод проектів.
Аннотация. Щекова А.И. Формирование профессио-
нальной компетентности будущих преподавателей по-
средством проектной деятельности. Статья посвящена
теоретическому обоснованию проектной деятельности
как способа формирования профессиональной компе-
тентности будущих учителей и тренеров. Установлено,
что использование нетрадиционных методов обучения,
использование их  в комплексе, обеспечивает  форми-
рование профессиональной компетентности студентов.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная
компетентность, проектная деятельность, метод про-
ектов.

Introduction.
It is well known fact that young people, who

capable independently to decide non-standard tasksto
develop and to check up hypotheses, able to work in the
project mode, etc., are claimed in modern society. It is
possible to achieve these results only in transition from
approach, oriented only on knowledges,  to approach,
in which the competence of teacher or couch is underlaid.

This transition touches creation of new

educational standards, update and revision of the
teaching programs, maintenance of educational-didactic
materials, textbooks, forms and teaching methods.
Purposeful mastering of knowledges young people,
abilities and skills, orientation on development of
competence, for development and realization of effective
mechanisms of its forming is one of major constituents
of the modern stage of development of education.
Undoubtedly, the achieving of these aims is straight
related to potential of teacher, his general and
professional culture, what solving existent problems of
education and education of young people.

What does it mean “competence”? The study
of scientific editions gives the basis to assert that
intensive discussion about  a concept «competence», its
basic concepts proceeds in the world. Today there are
different determinations of this term, different points of
view and approaches to understanding of competence
in new educational conditions.

A competence is examined as a level of
professional trade, as the form of organization of
pedagogical activity of teacher, conditioned thorough
knowledges of internalss of the phenomena and objects
which he transforms (man, group, collective); as a free
domain, and also accordances of this labour to the
professional internalss of teacher, maintenance of own
labour (professionally-pedagogical functions).

A.Y.Khorm divides a professional competence
into the followings constituents: moral, emotional,
intellectual, the attitude toward the speciality and
volitional.

We will consider  a professional competence
as a combination of its components on the followings
blocks in detail:

1. INTELLECTUAL - this block
includes professional abilities, special competence,
aspiring to self-perfection, quickness of processing of
information, rationality of thought and expedience of
conduct.

2. EMOTIONAL - this block includes
attitude toward successes, attitude toward failures,
emotional derangements, nervousness, blitheness.

3. ATTITUDE Toward the
SPECIALITY - this block included keenness,
executiveness, industriousness, honesty, account of
experience, demand to itself, patience.

4. VOLITIONAL - this block includes
purposefulness, persistence, activity, independence,
initiativeness, persistence, decision, will to victory,
«sporting» malice.

5. MORAL - this block includes
sociability, honesty, goodwill, proudness, respect,
attitude toward competitors, self-examination.

It is considered, that success depends on equal
to the high competence at all five levels. But in an equal
degree, it is possible to assert that they can exist in
disproportionate composition. In accordance with the
degree of expressioness of one or another teacher’s
component, it is possible to divide by the followings
groups:
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1. Novice
2. Amateur
3. Professional
It is necessary to notice that not always a

professional competence is presented by one or another
teacher fully.

Results of researches.
Professionalism is implied by acquisition of

those knowledges, abilities of skills, internalss which
failing for achieving the necessary level  of competence
in select industry of teaching or activity. For this purpose
it is necessary to displace a spotlight from the traditional
model of preparation of specialist to forming for them
of ability creatively, critically to think, perceive
innovations and others like that. As an optimum variant
of technologies, allowing to attain the aims (teaching of
students – future teachers), we will consider project
activity, as one of the most effective methods of
professional competence.

 A research experiment, related to approbation
of creative project activity and project method on the
lessons of English in the  institute of physical education,
health and sport, was conducted. The topics of creative
projects such as“ Great Britain: places of interesting“
,”My future speciality” were offered to the students .The
results were estimated at the end of the  academic year.

In-process experimental groups  the traditional
and untraditional methods were used,it is help to create
the conditions for forming of basic components of
professional competence:
1. The attraction of students to active cognitive and
practical activity, that provides:

a) the acquisition of knowledges of
professional activity bases and awareness of importance
of these knowledges.

b) the acquisition of skills and abilities, which
promote in professional activity.
2. The attraction of students to active activity, that
promotes:

a) the understanding of the essence of
professional activity and professional competence and
their constituents.

b). the reformation as a result of understanding
of reasons of professional activity.

c) the formation of positive attitude toward
professional activity, planning of professional career and
personality development.
3.  The attraction of students to active cognitive and
practical activity, that provides:

a) actualization of necessity in the self-
realization and self-examination of personality.

b) the formation of adequate self-appraisal (in
the process of selection of professional internalss and
internalss of personalities).

c) the formation ofnecessities and abilities of
selfreflection.

The results of experiments  showed
predominance of low and middle levels of interesting
in improvement of organization of process of

development and self-development of professional
competence.

The analysis of the tests testifies that 95%  of
students defined concept of “method of projects”,
“brainstorming,” “a design - an analysis”  correctly. In
general complication at the beginning of  the experiment
14%  of right answers were fixed, while by the end of
experiment – 85%.

Thus, the motivational sphere (attitude toward
the speciality) of professional competence is considered
as the most expressed.

It  is possible to admit  the following basic
pedagogical conditions of providing of professional
competence:
· Psychological (a necessity of teacher is in
professional self-determination and development,  the
aspiration  to comprehend the experience of
development, etc.);
· Socially-psychological ( the administrative and
public support of activity of teachers - initiators, creative
co-operation in professional activity of all subjects of
educational process);
· Organizationally-pedagogical ( the creation of
scientifically-methodical center, the organization of
theoretical-methodological preparation, the organization
of different types of project activity of theoretical,
structurally-methodical and structurally-technical
character);

Conclusions.
On the basis of the work carried out we have

come to the following conclusion that the basic
components of forming of professional competence of
students-teachers are:

· Purpose;
· Pedagogical tasks;
· Principles, maintenance, forms, methods

of work;
· Criteria of efficiency;
· Terms of forming of professional

competence;
· Subjects of forming of professional

competence;
· Results;
Thus, the organization of experimental work

by means of  the methods of project activity provided
the forming of professional competence  of the future
teachers and harmonized their functional readiness to
pedagogical activity as a whole.

Literature
1. Polat E.S. The methods of project. - M.,2001.
2. Vardanyan U.V. The formation & development of  a

professional competence of  the teacher. - M.,1998
3. Alexandrov V.I. Pedagogical process on the way to lifecreation.

-  Magister, 2000. -  №6.
Entered in edition 11.10.2006



150

РАЗДЕЛ III
ДИДАКТИКА СПОРТА.
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Аннотация. В работе представлены экспериментальные
данные анаэробной и аэробной производительности
организма игроков, полученных методом многофактор-
ной экспресс-диагностики и на их основе управление
тренировочным процессом.
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підготовки гравців МФК «Шахтар» в підготовчому пе-
ріоді. В статті представлені експериментальні дані ана-
еробної і аеробної продуктивності організму гравців,
отриманих методом багатофакторної експрес-діагнос-
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Введение.
Подготовительный период наиболее про-

должительный этап подготовки футзалиста в круг-
логодичном цикле спортивной тренировки. В этом
макроцикле закладывается функциональная база
для выполнения больших объёмов специальной ра-
боты, направленной на совершенствование опор-
но-двигательного аппарата и систем энергообеспе-
чения. Десяти, одиннадцатимесячный марофон
соревновательной деятельности ставит многооб-
разные задачи специальной подготовки, которые
обеспечивают успешное выступление команды в
ответственных соревнованиях сезона. Технико-так-
тическая, психическая и физическая подготовка
решаются на протяжении всего подготовительно-
го периода. При этом  основная задача этапа - по-
вышение уровня общей физической подготовлен-
ности, основой которой является развитие общей
и специальной выносливости.

По мнению В.Н. Платонова, М.М. Булато-
вой 1995, [5] специфика развития выносливости в
конкретном виде спорта должна исходить из анали-
за факторов, ограничивающих уровень проявления
этого качества в соревновательной деятельности с
учётом всего многообразия двигательной деятель-

ности и порождаемых ею требований к регулятор-
ным и исполнительным органам. Так как в структу-
ру общей выносливости футзалистов входят, преж-
де всего, способности к длительной  эффективной
работе анаэробной производительности скоростно-
силового, сложнокоординационного характера, то
подбор наиболее эффективной методики контроля
за функциональным состоянием систем энергообес-
печения позволило бы избежать негативных послед-
ствий связанных с утомлением, переутомлением и,
как следствие, перенапряжением органов и систем.

Реализовать программу общей и специаль-
ной работоспособности, с помощью принятых в
настоящее время в спортивной медицине методичес-
ких решений не представляется возможным. При-
чинами этому является неспецифичность функцио-
нальных проб и эргометрических тестов ,
громоздкость исследования, следовые реакции, за-
боры проб крови, значительные затраты времени и
средств на организацию и проведение в нестацио-
нарных «полевых» условиях исследования и оцен-
ки текущего и оперативного состояния спортсменов
по факторам аэробного и анаэробного энергетичес-
кого метаболизма. Методически решить этот воп-
рос позволило, применение многофакторной эксп-
ресс-диагностики [1].

Многофакторная экспресс-диагностика,
разработанная проф. С.А.Душаниным, основана на
объективно существующей тесной сопряжённости
скорости деполяризации миокарда правого и лево-
го желудочков, определяемой по величинам процен-
тного отношения амплитуд зубцов R к сумме амп-
литуд R и S в правых и левых грудных отведениях
?ЭКГ покоя, с метаболическими показателями соот-
ветственно анаэробной и аэробной физической ра-
ботоспособности, создаёт достаточно полное пред-
ставление об анаэробной и аэробной энергетике
проявления физических качеств [1].

Дифференциальная электрокардиограмма
(?ЭКГ), регистрируемая в состоянии относительного
мышечного покоя в грудных отведениях V3R, V2, V6
по Вильсону, с последующей математической обра-
боткой процентного отношения амплитуды зубца R
(в мм.) к сумме амплитуд зубцов R+S / 100,  отража-
ет: V3R -мощность и ёмкость анаэробнокреатинфос-
фатного источника энергии, V2 – анаэробногликоли-
тический, V6 – аэробную энергетику организма.
Оценка полученной величины V6 производится сле-
дующим образом: один процент отношения R / R+S
в отведении V6 соответствует 1 мл*мин

-1
* кг

-1 МПК.
Насколько объективно это соответствие мы попыта-
лись определить, исследовав МПК двумя методами.
Показатели МПК, полученные методом проф. В.Л.
Карпмана [2] (на основании абсолютных данных
PWC170 ) и методом проф. С.А. Душанина [1] (анализ
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V6 дифференциальной электроуардиограммы).
Работа выполнена в соответствии с планом

НИР гуманитарного университета “Запорожский
институт государственного и муниципального уп-
равления”.

Формулирование целей работы.
Цель данного исследования – изучить и про-

анализировать опыт подготовки футбольных команд
в подготовительном периоде.

Результаты исследований.
Результаты исследований представлены в

таблице 1. Они свидетельствуют, что относительные
показатели МПК практически адекватны, что позво-
лило обратиться к текущим обследованиям функци-
онального состояния игроков в процессе проведе-
ния учебно- тренировочных сборов первого и
второго этапов подготовительного периода.

Показатель общей выносливости при обсле-
довании команды, состоящей из 14 игроков: 5 - зас-
луженных мастеров спорта, 2- мастера спорта меж-
дународного класса, 7- мастера спорта в среднем
составляет в начале периода 63,2 ± 0,7мл*мин-1 *
МПК, таблица 1. Это обусловлено активным отды-
хом в течение 4-х недель и позволяет полностью
восстановить психическую сферу спортсмена. Ана-
эробногликолитический показатель V2 - 31,3± 2,0 и
анаэробно-креатинфосфатный – 31,5 ± 2,4. Двухне-
дельный сбор, который состоит из «втягивающего
этапа» и направлен на развитие специальной вынос-
ливости средствами беговой работы, выполняемой
повторным, переменным методом, с использовани-
ем утяжелённых условий (бег по песку; в гору),
учитывает особенности воздействия нагрузки на фун-
кциональные системы организма при 2-х разовых

тренировках. Это может вызвать утомление, пере-
утомление у игроков. В.Д. Моногаров [3] отмечает, в
спорте утомление (до определённых пределов) явля-
ется одним из основных факторов, способствующих
повышению тренировочного эффекта, а его преодо-
ление в соревновательной деятельности обусловли-
вает достижение высоких спортивных результатов.
Текущий контроль методом многофакторной эксп-
ресс-диагностики позволил обеспечить оптимизацию
тренировочного процесса и избежать вегетативных
нарушений. Об этом свидетельствуют данные, полу-
ченные после окончания сбора. Показатель аэробной
энергетики увеличился в среднем 68,5 ± 1,2; анэроб-
ногликолитический V2 = 34,3 ± 2.0; анаэробнокреа-
тинфосфатный V3R = 36,2 ± 2,4, (таблица 2).

Таким образом, динамика изменения энер-
гетики, обеспечивающей проявление физических ка-
честв, свидетельствует, что средства, применяемые в
тренировочном процессе, затрагивали развитие не
только общей выносливости, но и учитывали много-
образие соревновательной деятельности игроков.

Последующая часть подготовительного пе-
риода направлена на развитие специальной вынос-
ливости, где основными являются специально-под-
готовительные упражнения,  максимально
приближённые к соревновательным по форме,
структуре и особенностям воздействия на энерго-
обеспечение двигательной функции организма.

Обследования, проведенные после оконча-
ния сборов свидетельствуют об  увеличении пока-
зателей анаэробной и аэробной производительнос-
ти организма спортсменов, (таблица 2; данные
12.08.05).

Планируя упражнения, стимулирующие

Дата  V 3R V 2 V 6 ОМЕ  
04.07.2005 31.5±2.4 31.3±2.0 63.2±0.7 197 .8±5.9 
18.07.2005 36.2±2.4 34.3±2.0 68.5±1.2 205 .9±4.3 
12.08.2005 37.1±2.0 34.7±1.6 71.5±0.7 210 .6±2.4 
13.08.2005 35.0±1.7 35.7±1.8 69.3±1.3 206 .3±1.8 
15.08.2005 38.3±1.7 35.1±2.0 67.4±3.2 209 .8±1.7 
16.08.2005 34.7±1.8 37.3±1.8 70.4±1.1 207 .7±1.7 
18.08.2005 36.2±2.2 35.4±1.6 69.5±1.4 207 .4±2.0 
27.08.2005 40.9±1.7 37.9±1.9 67.3±1.5 210 .1±2.8 

 

Таблица 1
Данные МПК спортсменов высокой квалификации, полученные методом профессора В.Л. Карпмана и ме-

тодом профессора С.А. Душанина
Результаты Показатели  

МПК 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средние  
данные 
(M±m) 

Достоверность  
различий (t) 

МПКотн 
(по PWC170), см3/кг 70,65 78,69 72,57 62,56 77,72 68,58 70,62 66,10 73,32 69,27 70,20 71,61 70,99±1,34 

МПКотн 
(по V6), см3/кг 0,99 81,66 73,47 63,84 80,57 70,67 72,60 68,72 74,74 72,66 73,20 74,75 73,16±1,44 

 
t<tгр: 

 
 
 

1.10<2.07 
Различия  
показателей, см3/кг 0,34 +2,97 +0,9 +1,28 +2,85 +2,09 +1,98 +2,62 +1,42 +3,39 +3,0 +3,14 2,17±0,31 

Различия показателей, 
% +0,48 +3,64 +1,22 2,01 +3,54 +2,96 +2,73 +3,81 +1,9 +4,67 +4,1 +4,2 2,94±0,39 

 

 Таблица 2
Динамика анаэробных и аэробных показателей энергетики организма игроков МФК « ШАХТЁР» в подго-

товительном периоде (в относительных единицах)
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алактатные анаэробные процессы, мы отмечали при
текущих обследованиях в микроцикле, что 20-30
секундная работа с максимальной интенсивностью
приводит к интенсификации процесса гликолиза и,
как результат, способствует не только повышению
мощности алактатного процесса, но и мощности и
подвижности лактатного анаэробного процесса.
Однако, подбор средств в период с 18.07 по 12.08.
2005 планируемого увеличения анаэрбногликолити-
ческого показателя не дал.(V2 =34.3 ± 2,0; 34,7 ± 1,6.),
таблица 2.

В работе «Генез утомления при напряжён-
ной мышечной деятельности» В.Д. Моногаров пи-
шет, что эффективность соревновательной деятель-
ности в большинстве видов спорта зависит от
развития функциональных систем организма спорт-
смена и его возможностей преодолевать тяжёлые
ощущения утомления без существенного снижения
работоспособности [3.].

В дальнейших исследованиях подчёркива-
ется, что способность преодолевать утомление, «тер-
петь», «выложиться» в соревновательной деятель-
ности является эффективным средством повышения
мощности лактатного анаэробного процесса ,
Mischenko, Monogarov, 1994 [4].

В сезоне 2005-2006 г., наряду с задачей 1-
го места в Чемпионате Украины, завоевания Кубка,
суперкубка Украины, стояла задача выйти в полу-
финал Лиги Чемпионов UEFA. С целью увеличения
анаэробных возможностей организма игроков, в
Москве было запланировано и проведено 5 игр с
лидерами футзала России, (таблица 2, с 12.08.08 по
18.08.05).

Календарь игр соответствовал регламенту
проведения отборочных турниров финальной час-
ти Лиги Чемпионов, т.е. два игровых дня с после-
дующим выходным. Динамика роста анаэробног-
ликолитического показателя после первых двух игр
увеличивается до 35,7 ± 1,8; после двух следую-
щих игр до 37,3 ± 1,8. Данные, полученные при ис-
следовании игроков в день проведения 5-ой игры
свидетельствуют о значительном снижении пока-
зателя специальной выносливости – 35,4 ± 1.6
(Табл. 2). Утомление, которое в спорте является
одним из основных факторов, способствующих
повышению тренировочного эффекта, в данном
случае оказывает отрицательное воздействие, сни-
жает возможности ведущих функциональных сис-
тем энергообеспечения.

Информация, получаемая методом много-
факторной экспресс-диагностики, на основе сум-
марного отставленного тренировочного эффекта,
позволяет обеспечить коррекцию нагрузок и про-
гнозирование результатов, о чём свидетельствуют
данные состояния футзалистов в день игры за Су-
перкубок Украины, (таблица 2, исследования
28.08.05).

Выводы.
Нам представляется, что результаты выступ-

ления МФК «ШАХТЁР» достаточно убедительны:

4-х кратный Чемпион Украины, 3-х кратный обла-
датель Кубка Украины; в сезоне 2005-2006 года об-
ладатель Суперкубка Украины и полуфиналист Лиги
Чемпионов Европы, а опыт управления тренировоч-
ным процессом заслуживает внимания.

Многофакторная экспресс-диагностика яв-
ляется эффективным методом оперативного контро-
ля за функциональным состоянием организма спорт-
сменов высокого класса.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся провести в направлении изучения других про-
блем подготовки футболистов в подготовительном
периоде.
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УДОСКОНАЛЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ БОКСЕРІВ ЯК РІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ ГУМАГІЗАЦІЇ ТА ДУХОВНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ Й ОСВІТИ

МОЛОДІ
Жданов Ю.М.

Анотація. У статті описані новий технічний прилад і
методика вдосконалювання теоретичної підготовки бок-
серів за допомогою яких здійснюється контроль й опе-
ративна корекція технічним пристроєм, що підвищує
ефективність педагогічного процесу.
Ключові слова: технічний пристрій, удосконалювання,
дослідження, тренування, спортсмени.
Аннотация. Жданов Ю.Н. Усовершенствования теоре-
тической подготовки боксеров как решение проблем
гуманизации и духовности в процессе воспитания и
образования молоды. В статье описаны новый техни-
ческий прибор и методика совершенствования теоре-
тической подготовки боксеров с помощью которых осу-
ществляется  контроль  и оперативная коррекция
техническим устройством, повышающим эффектив-
ность педагогического процесса.
Ключевые слова: техническое устройство, совершен-
ствование, исследование, тренировка, спортсмены.
Annotation. Gdanov Y. The improvements of theoretical
preparation of boxers as a decision of problems of
humanization and spirituality in the process of education
and education are young. In clause are described the new
technical device and the technique of perfection of
theoretical preparation of the boxers with which help is
carried out the control and operative correction by the
technical device raising efficiency of pedagogical process.
Key words: the technical device, perfection, research,
training, sportsmen.
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Вступ.
Без сучасної технічної бази, спеціальних

апаратурних вимірів, електронних тренажерів ефек-
тивно сприятливому розвиткові різних необхідних
якостей, що перешкоджають травматизмові і роб-
лять експрес-контролеві життєво важливих пара-
метрів органиму спортсмена, неможливо оптимізу-
вати педагогічний процес з фізичної культури та
спорту. Головна заповідь педагога в спорті не тільки
не нашкодити здоров’ю, але й оздоровити і навчити
стати самобутньою особистістю на ринзі й у житті.
У сучасному спорті, без тренажерів, зробити це не-
можливо [1 - 8].

У спеціальній літературі, програмах трену-
вання боксерів не відбитий спеціальний пристрій для
теоретичної підготовки єдиноборців за допомогою
якого здійснюється контроль і оперативна корекція
теоретичних основ виконання вправ забезпечення
підвищення ефективності тренувального процесу за
допомогою технічного пристрою.

Формулювання цілей роботи.
Ціль досліджень.  Розробити методику,

спеціальні програми і пристрій для теоретичної
підготовки єдиноборця за допомогою контролю й
оперативної корекції техніко-тактичної підготовки
боксерів оцінюючи це за допомогою технічного
пристрою.

Методи й організація досліджень. Постав-
лена задача вирішується завдяки тому, що для конт-
ролю й оперативної корекції теоретичних основ ви-
конання вправ у пристрій для підготовки боксерів,
що складається з блоку керування, генератора ви-
падкових чисел і таймера, що з’єднаний послідов-
но, а також блоків візуального й акустичного зво-
ротного зв’язку і підсилювачів, додатково введений
мікрофон, передавач, приймач і навушники, при
чому вихід таймера з’єднаний з першим входом бло-
ку керування, другий і третій виходи якого відпові-
дно підключені до другого входу таймера і входу
блоку візуальної й акустичного зворотного зв’язку,
а вихід мікрофона з’єднаний із другим входом бло-
ку керування безпосередньо і через блок підсилю-
вачів, передавача і приймача з навушниками, що
дають можливість забезпечити підвищення ефектив-
ності тренувань [1 - 8].

Розроблений нами пристрій для підготов-
ки боксерів додатково оснащено мікрофоном, пере-
давачем, приймачем і навушниками, при чому вихід
таймера з’єднаний з першим входом блоку керуван-
ня, другий і третій виходи якого відповідно підклю-
чені до другого входу таймера і входові блоку візу-
ального й акустичного зворотногоз зв’язку, а вихід
мікрофона з’єднаний із другим входом блоку керу-
вання безпосередньо і через блок підсилювачів, пе-
редавача і приймача з навушниками, що дають мож-
ливість забезпечити підвищення ефективності
тренувань [1 - 8].

Додаткове введення мікрофона і його
підключення до другого входу блоку керування доз-
воляє визначати теоретичну підготовку спортсменів,

шляхом оцінки чіткості, послідовності, доказовості
викладу за допомогою мови традиційних методик по
засвоєнню визначених вправ. Після чого здійснюва-
ти перевірку уміння проводити визначений вид тре-
нувань відповідно етапам тренування: уведення, за-
гальна, основна і заключна частина. Потім оцінювати
здатність спортсмена керувати реальним двобоєм, у
тому числі – до оперативної корекції і гнучкої зміни
тактики проведення бою  за допомогою з’єднання
мікрофона через блок підсилювачів, передавача і
приймача з навушниками, що з’єднані послідовно. І
на завершення перевірити можливості обґрунтовано-
го прогнозу переможця  реального двобою після візу-
ального спостереження його протягом визначеного
проміжку часу, що задається за допомогою з’єднан-
ня другого виходу блоку керування з другим входом
таймера і його виходу з першим входом блоку керу-
вання. Уведені додатково блоки і їхні зв’язки між со-
бою і з іншими блоками пристрою сприяють підви-
щенню ефективності тренувань [4 - 8].

Результати досліджень.
На малюнку 1 відображена блок – схема

пристрою для підготовки боксерів.
Пристрій для підготовки боксерів містить:

· блок 1 керування для включення, автоматично-
го контролю і програмного забезпечення  гнуч-
кого режиму роботи;

· блок 7 датчиків для визначення точності і сили
ударів спортсменів, а також допущених ними
промахів при виконанні атакуючих, контратаку-
ючих і захисних дій;

· генератор 2 випадкових чисел для випадкового
вибору тестових завдань для перевірки теоре-
тичної підготовки боксерів, проміжків часу між
ударами і нанесення відповідних ударів тією або
іншою  рукою тренажера;

· таймер 3 для забезпечення програмно формо-
ваних тимчасових характеристик роботи при-
строю, а також визначення швидкості відповід-
них реакцій боксерів;

· блок 4 візуального й акустичного зворотного
зв’язку для оперативного інформування боксерів
про моменти і характер допущених помилок і
керування їхньою теоретичною підготовкою;

· блок 5 підсилювачів для формування необхід-
ного рівня звукових сигналів;

· мікрофон 6 для перетворення в електричну фор-
му інформації, що відтворювалася боксерами за
допомогою мови по відповідних аспектах їхньої
теоретичної підготовки, а також для створення
банку даних по кожному зі спортсменів;

· передавач 7 для керування діями іншого боксе-
ра в умовах реального двобою, у тому числі для
оперативної корекції і гнучкої зміни тактики
проведення бою;

· приймач 8 для сприйняття на відстані інформації
про виконання визначених дій боксером, необ-
хідних для оперативної корекції і гнучкої зміни
його тактики в реальних умовах проведення
бою;



154

· навушники 9 для відтворення в звуковій формі
інформації про виконання визначених дій бок-
сером.
Пристрій для підготовки боксерів містить

блок 1 керування, генератор 2 випадкових чисел і
таймер 3, що з’єднані послідовно, а також блоки  4
візуального й акустичного зворотного зв’язку і
підсилювачів 5, крім того, до нього додатково вве-
дений мікрофон 6, передавач 7, приймач 8 і навуш-
ники 9, при чому вихід таймера 3 з’єднаний з пер-
шим входом блоку 1 керування, другий і третій
виходи якого відповідно підключені до другого вхо-
ду таймера 3 і входи блоку 4 візуального й акус-
тичного зворотного зв’язку, а вихід мікрофона 6
з’єднаний із другим входом блоку 1 керування без-
посередньо і через блок підсилювачів 5, передавач
7 і приймач 8 з навушниками.

Застосовують пристрій для підготовки бок-
серів у такий спосіб: блок 1 керування може бути
виконаний аналогічно відомим, наприклад, у його
якості може бути застосований комп’ютер типу IBM
PC [9] з відповідною архітектурою. Генератор 2 ви-
падкових чисел може бути виготовлений на основі
генераторів шуму КГ401(А,Б,У) [10]. Таймер 3  може
бути виконаний, наприклад, на мікросхемах, що про-
грамуються, КР580 БИ 53 [10] блок 4 візуальної й
акустичного зворотного зв’язку може бути викона-
ний на основі монітора, а також  комп’ютера зі зву-
ковою картою [9]; блок 5 підсилювачів, мікрофон 6,
передавач 7, приймач 8 і навушники 9 можуть бути
виконані аналогічно відомими [10]. Пристрій для
підготовки боксерів працює в такий спосіб. Якщо
спортсмен уперше приступає до тренувань за допо-

могою пристрою, то спочатку заноситься інформа-
ція про його паспортні дані,  кваліфікаційний рівень,
задається початковий режим роботи, наприклад, за-
гальний час і обсяг роботи, а також окремих фаз тре-
нувального циклу, загальна кількість задач, по-
трібний темп їхнього виконання, а також основна
задача тренування, наприклад, відпрацювання ата-
куючих і контратакуючих дій, після чого виконуєть-
ся запуск пристрою.

Після запуску пристрою, по сигналу з пер-
шого виходу блоку 1 керування, за допомогою гене-
ратора 2 випадкових чисел, випадковим образом
формується задача боксеру. При цьому, відповідна
інформація про потрібне значення проміжку часу,
через вихід генератора 2 випадкових чисел надхо-
дить на вхід таймера 3, що забезпечує формування,
необхідного в цьому випадку, значення проміжку
часу. Крім того, по сигналу виходу таймера 3 через
третій вихід блоку 1 керування в блоці 4 візуально-
го й акустичного зворотного зв’язку формується за-
дача боксеру. Боксер за допомогою мікрофона 6
чітко, послідовно, доказово викладає за допомогою
мови суть традиційних методик по засвоєнню виз-
начених вправ, яка вводиться через другий вхід у
блок 1 керування. У блоці 1 керування ця інформа-
ція порівнюється з відповідними даними. Якщо бок-
сер відповів вірно і вклався в заданий час з виходу 1
блоку 1 керування генератором 2 випадкових чисел
формуються наступні задачі.

При успішній перевірці даного виду підго-
товки блоком 1 керування здійснюється перехід до
наступних етапів занять -  перевірці уміння прово-
дити визначений вид тренувань відповідно етапам

Мал.1. Пристрій для підготовки боксерів.
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тренування: уведення, загальна, основна і заключна
частина. Потім оцінюється здатність спортсмена
керувати реальним двобоєм, у тому числі – до опе-
ративної корекції і гнучкої зміни тактики проведен-
ня бою  за допомогою з’єднання мікрофона через
блок підсилювачів, передавача і приймача з навуш-
никами, що з’єднані послідовно. І на завершення
перевіряється можливість боксера до обґрунтовано-
го прогнозу переможця реального двобою після візу-
ального спостереження його протягом визначеного
проміжку часу на екрані монітора блоку 4 візуаль-
ний і акустичний зворотний зв’язки. Якщо спорт-
смен справляється з запропонованою задачею, то
задається темп відповідних дій підвищується доти,
поки спортсмен не починає допускати помилкові або
запізднюючі дії. Таким чином, пристрій для підго-
товки боксерів відслідковує резервні можливості
спортсмена. У залежності від етапу тренувального
циклу і стану спортсмена у визначені моменти часу
блок 1 керування через третій вихід формує за до-
помогою блоку 4 візуальний і акустичний зворот-
ний зв’язки, звуковий і світловий сигнал, наприк-
лад, «Молодець, добре!», або іншу інформацію.
Наприклад, у момент, коли з виходу таймера 3 на
перший вхід блоку 1 керування надходить сигнал про
закінчення якого-небудь відрізка тренувального цик-
лу, то формується такий сигнал: «Відпочинь».  Ал-
горитм даного  пристрою для підготовки боксерів
може передбачати різні ситуації і задачі тренуван-
ня, а  також програмним шляхом легко адаптувати-
ся до різних умов тренувального циклу.

Застосування даного технічного пристрою
забезпечує ефективний розвиток, диференційовано-
го виявлення й оперативну корекцію теоретичної
підготовки спортсменів. Упровадження даного тех-
нічного пристрою дозволило, за піврічний період,
забезпечити у боксерів необхідний рівень техніко-
тактичної підготовки за допомогою якісного підви-
щення теоретичної.

Для перевірки ефективності розробленого
технічного пристрою, методів і програм теоретичної
підготовки спортсменів, були проведені спаринги між
спортсменами обох груп (у кожній з яких було по 30
чоловік), що тренувались по традиційній і експери-
ментальній методиках. При цьому, пари формували-
ся випадковим чином. На підставі отриманих резуль-
татів було виявлено, що імовірність перемоги групи
випробуваних  склала ( 0,85 ± 0,17), що свідчить про
їхню істотну перевагу над контрольною групою.

Висновки.
Таким чином, пристрій для підготовки бок-

серів, дозволяє вирішити поставлену задачу, а саме:
здійснити кероване формування теоретично безпо-
милкових дій боксерів з різною підготовкою за до-
помогою одночасного контролю чіткості, послідов-
ності, доказовості виконання ними відповідних дій
і оперативним інформуванням їх про моменти і ха-
рактер допущених ними помилок. Це підвищує не
тільки інтелект боксерів, але і формує гнучке мис-
лення спортсменів, ігровий характер двобою, чим

забезпечується підвищення ефективності тренуваль-
них занять. Крім того, пристрій виконує виховну
роботу спрямовану на гармонізацію розвитку осо-
бистості за допомогою аудио і візуального інфор-
мування спортсмена, а також спеціальних програм
виховного, освітнього, оздоровлюючого, интелекту-
лізуючого характеру. Запропонована нами методи-
ка може бути застосована в різних областях спорту
й утворення молоді і викладачів.

Перспективи. Дослідження підтвердили
доцільність застосування подальших розробок по
удосконалюванню педагогічного процесу боксерів
і ми їх будемо продовжувати.
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ГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Задорожный Б.Н., Пирогова Л.В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Гуманистическое мышление представляется
необходимым этапом в осмыслении тех проблем, кото-
рые мы подразумеваем под гуманизацией спорта, уси-
лением нравственного, культурного начала в нем.
Ключевые слова: гуманизм, нравственность, культура.
Анотація. Задорожний Б.М., Пірогова Л.В. Гуманізм у
сучасному спорті. Гуманістичне мислення представ-
ляється необхідним етапом в осмисленні тих проблем,
які ми маємо на увазі під гуманізацією спорту, поси-
ленням морального, культурного початку в ньому.
Ключові слова: гуманізм, моральність, культура.
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in modern sport. The humanistic thinking is obviously
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necessary a stage in judgement of those problems which
we mean under humanization of sports, amplification of
the moral, cultural beginning in it.
Keywords: hymanism, moral, culture.

Введение.
Идея гуманизации, «очеловечивания» всей

системы общественной жизни, всех сфер деятель-
ности людей лежит в основе тех процессов обнов-
ления, которые происходят сегодня в современном
обществе. Гуманизм как проявление высших нрав-
ственных ценностей становится и отправной точкой,
и мерилом, и целевой установкой. Дело заключает-
ся в том, сумеем ли мы от гуманизма абстрактного,
декларативного, лозунгового перейти к действитель-
ной гуманности общественной деятельности, к гу-
манизму реальному, т.е. реализуемому во всех фор-
мах социальной практики.

Объективизация гуманизма как определен-
ной системы ценностей невозможна без формиро-
вания соответствующего ей типа мышления обще-
ства и личности (естественно, как и без соответству-
ющих социально-экономических предпосылок). Бе-
зусловно, это в полной мере относится и к сфере
спорта. Проблема гуманизации мышления и деятель-
ности здесь не менее, а в чем-то и более острая, чем
в некоторых других областях общественной жизни.
Поэтому анализ сути гуманистического мышления,
как и его антипода - мышления технократического
(во многих аспектах господствующего сегодня),
представляется необходимым этапом в осмыслении
тех проблем, которые мы подразумеваем под гума-
низацией спорта, усилением нравственного, куль-
турного начала в нем.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы – исследование проблем гума-

низации в современном спорте как одного из важ-
нейших факторов, который необходимо учитывать
при обучении и воспитании подрастающего поко-
ления спортсменов.

Результаты исследования.
В монографии «На пути к новому гуманизму»,

которую написал Paul Braisted, отражается сложность
обсуждения проблемы гуманизма в целом и отноше-
ния между спортом и гуманизмом, в частности. На
протяжении веков термин «гуманизм» имел массу
значений и весьма неопределенно использовался во
множестве контекстов философами, социологами,
психологами в гуманитарных науках, в политике, в
правительстве и образовании. В связи с таким ис-
пользованием постоянно вновь возникают многие
понятия, которые упоминает Braisted. Гуманизм ос-
новывается на представлении о том, что целостный
индивид является главным по сравнению со всем ос-
тальным. Гуманистическое воззрение подразумева-
ет веру в достоинство и ценность индивида, способ-
ности человека , связанные с его разумом ,
воображением, творчеством и предсказывает миро-

вому сообществу более человечное будущее. И когда
Braisted упоминает новый гуманизм, он имеет в виду
зарождающееся человеческое сознание и заботу о
том, чтобы гуманизм культивировался в мировом со-
обществе, широко распространялся за пределы на-
ших собственных национальных границ. Мы долж-
ны начать анализировать и вырабатывать культурные
ценности и смыслы в глобальном масштабе, обсуж-
дать пути, по которым качество жизни на Востоке
влияет на качество жизни на Западе. Он призывает
возобновить международный диалог на всех уровнях,
чтобы усилить взаимодействие и взаимопонимание,
ведущие к мировому сообществу. Кроме того, в этом
глобальном сообществе должно быть усилено куль-
турное взаимодействие и взаимопонимание.

И вполне возможно, что мы, будучи поклон-
никами спорта, заблуждаемся, рассматривая его как
институт, оказывающий истинно гуманистическое
воздействие. Нам спокойнее жить в мире спорта, не
пытаясь критически осмыслить, с одной стороны,
те особенности сознания, те аспекты спортивной
жизни, в которых заключен потенциал для гумани-
зации нашего глобального сообщества, а с другой
стороны, те проблемы и ловушки, благодаря кото-
рым спорт выходит из под контроля. Следует доба-
вить, что нам необходимо отступить на шаг от при-
вычного нам интереса к спортивному соревнованию
и задать самим себе несколько серьезных вопросов
о том, как система спорта, атлеты, спортивные уче-
ные и педагоги могут помочь повысить качество
мирового сообщества. С одной стороны, легко смот-
реть на такие мировые спортивные события как
Олимпийские игры, прославляя порожденное ими
международное сотрудничество. Однако, с другой
стороны, мы должны спросить себя, каким образом
система спорта связана с политикой, экономикой, с
социальными проблемами современного общества.
Существует ли какой-то путь, например, для того,
чтобы национальные или международные спортив-
ные организации использовали свои силы и свое
влияние для решения проблем голода, нищеты, здо-
ровья? Может ли мировой спорт выйти за пределы
своих сиюминутных соревновательных интересов и
содействовать социальному и культурному устрой-
ству мира? Это находится за пределами ей сферы?
Возможно. Но философия гуманизма исходит из
того, что все мы связаны не только как тренеры,
спортсмены или ученики, но и как граждане мира.
Мира, который взаимосвязан, представляет собой
единое целое и требует от нас широты мышления в
поисках путей строительства более гуманного ми-
рового сообщества.

Гуманизм, по определению, подразумевает
заботу о человеке, заботу о достоинстве и качестве
жизни каждого индивида на планете... Возникает
вопрос: возможно ли сочетать философию гуманиз-
ма с поддержкой соревновательности и соперниче-
ства? Не противоречит ли природа и структура
спорта сущности гуманистических идеалов? Хотя
существует крайне мало эмпирических данных,
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проливающих свет на данный вопрос, но были весь-
ма обширные дебаты относительно роли спорта в
формировании того, что Heinila [1966] назвал интер-
национализмом. С одной стороны, сторонники меж-
дународного спорта отстаивали положение о том, что
в своей идеальной форме спорт дает возможность
прославить всемирные спортивные достижения всей
человеческой расы. В олимпийском идеале citius,
altius, fortius в символической форме представлены и
прославляются достоинства индивида и пределы че-
ловека. Дух интернационализма как поиск мирового
сообщества, в котором всемерно поощряются мир и
взаимопонимание, достигает своего высшего пика в
олимпизме [Seagrave, Chu, 1981].

Президент Международной христианской
федерации физического воспитания /ФИСЕП/ и Ав-
стрийского спортивно-гимнастического союза д-р
Йозеф Финдер считает, что спорт все более и более
становится самоцелью, а принципы гуманности от-
ступают в нем все дальше и дальше на задний план.

«Забота о политическом престиже, стремле-
ние к успеху любой ценой и не в последнюю очередь
честолюбие родителей превратили современный
спорт в шоу-бизнес, которому сопутствует множество
нежелательных побочных явлений и в котором поли-
тические и экономические интересы могут погубить
основную идею спорта. Спортсмен нередко превра-
щается всего лишь в средство для достижения цели»,
- такова точка зрения д-ра Финдера.

Австрийский спортивный деятель полагает,
что спортсмены нередко показывают высокие ре-
зультаты только благодаря медицинским средствам.
Это означает, что от них требуют большего, чем
может дать человеческий организм в нормальных
условиях. Возмущение д-ра Финдера обращено в
первую очередь на так называемый «детский
спорт»: «В гимнастике, фигурном катании, а в пос-
леднее время и в плавании дети зачастую выпол-
няют тяжелую тренировочную работу, длящуюся
несколько часов. В погоне за титулами и очками
их лишают детства».

 Финдер требует введения нижней возраст-
ной границы участия в большом спорте для детей,
полного запрета допинга, а также пересмотра пра-
вил любительства и контроля за их соблюдением на
национальном и международном уровнях.

Финдер полагает также, что у спортивных
медиков есть реальная возможность возродить гума-
нистические начала спорта: «На спортивных врачах
лежит большая ответственность: показать опасность
результатов, которых добиваются за счет медицинс-
ких препаратов и к которым сам по себе человечес-
кий организм не способен. Только врачи благодаря
авторитету своей профессии могут воспрепятствовать
систематической перегрузке спортсменов».

Современный период, начиная с середины
80-х годов, внес, пожалуй, гораздо больше измене-
ний в спорт, чем два предыдущих. Причем эти из-
менения носят кардинальный характер. Было покон-
чено с лжелюбительством в спорте, профессиональ-

ные спортсмены в ряде видов спорта стали участво-
вать в Олимпийских играх, а профессиональный
спорт стал составной частью международного
спортивного движений, усилилась борьба междуна-
родных спортивных организаций с допингом, мер-
кантилизм стал основной ценностью в спорте.

Сегодня в спортивно-оздоровительной инду-
стрии происходит много качественных изменений,
которые, несомненно, могут повлиять на будущее
развитие этой сферы. К этим изменениям, на наш
взгляд, относятся следующие:
- здоровый образ жизни становится для многих

неотъемлемой чертой;
- руководители и специалисты спортивно-оздо-

ровительной сферы считают, что ключевым
фактором успеха в их деятельности становится
качество предоставляемых услуг;

- технологическая революция и научно-техничес-
кая информация приводят к изменениям в са-
мом спорте, в подготовке спортсменов и в про-
ведении занятий по физической подготовке. Это
и компьютеры, и новейшие тренажеры, вплоть
до робота-партнера в отдельных видах спорта;

- групповые занятия все больше вытесняются
индивидуальными программами.

Выводы.
Проблема гуманизации в современном

спорте является одним из важнейших факторов, ко-
торый необходимо учитывать при обучении и вос-
питании подрастающего поколения спортсменов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
гуманизма в современном спорте.
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Аннотация. В статье указывается на то, что проблема
гуманизации спорта выступает частью общей пробле-
мы дегуманизации, затрагивающей подавляющее боль-
шинство институтов общества. Утверждается необхо-
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димость развития деятельностных потенций человека,
как в сфере духовной, так и в сфере его физической,
материальной природы. Только посредством отношения,
основанного на высокой духовной культуре, человек
способен изменить в лучшую сторону себя и окружаю-
щий мир, расширяя мировоззренческие ориентиры и
сферы своей деятельности.
Ключевые слова: спорт, гуманизм, парадигма, духов-
ность, телесность, социум, культура, человек.
Анотація. Зенін О.К., Найдьонов П.К., Цітрін А.Г. Спорт
і гуманізм. У статті розглядається проблема гуманізації
спорту, яка є часткою загальної проблеми дегуманізації,
що зачіпає переважну більшість інститутів суспільства.
Затверджується необхідність розвитку потенцій люди-
ни як у сфері духовної, так і у сфері фізичної та матер-
іальної природи. Тільки за допомогою відношення, зас-
нованого на високій духовній культурі, людина здатна
змінити в кращу сторону себе і навколишній світ, роз-
ширюючи світоглядні орієнтири і сфери своєї діяль-
ності.
Ключові слова: спорт, гуманізм, парадигма, духовність,
тілесність, соціум, культура, людина.
Annotation. Zenin О.К., Naydenov P.K., Tsytrin A.G. Sport
and humanism. The article describes the idea that problem
of humanization of sport is the part of common problem of
dehumanization, dealing with the absolute majority of
society institutes. The article states the necessary of
developing of human potentials not only in spiritual sphere
but also in the sphere, concerning his physical and material
nature. Only with the help of relations based on high
spiritual culture, a person is able to change himself and the
environment for better, expanding his standpoint guide and
spheres of the activity.
Keywords: sport, humanism, paradigm, spirituality,
corporal, society, culture, person.

Введение.
В настоящее время назрела проблема сме-

ны технократической парадигмы на духовно-гума-
нистическую [1]. Эта философская проблема затра-
гивает все сферы жизнедеятельности социума, в том
числе и сферу физической культуры и спорта. В этой
сфере настоятельно заявляет о себе проблема оду-
хотворения, гуманизации, повышения духовно-нрав-
ственной ценности спорта как такового, где идеа-
лом должен выступать гармонично развитый
человек. Такие авторы как В.И. Столяров, А.Б. Су-
ник, С.В. Дмитриев, А.Д. Скрипко, Л.П. Матвеев,
Р.А. Пилоян, М.Я. Сараф и другие видные предста-
вители государств на постсоветском пространстве
представляют свое видение этой проблемы в своих
монографиях и публикациях.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
В статье показано историческое происхож-

дение взгляда на дуализм души и тела, берущее свое
начало из древности, и утверждается, что, несмот-
ря на параллелизм и характерное, для западной куль-
туры мировоззрение, необходимо рассматривать эти
две коренные характеристики человека в диалекти-
ческом и неразрывном единстве. Только так можно
будет говорить о гуманизации и духовной ценности
спорта и физического воспитания личности.

Рассматривая такие понятия как «спорт» и

«гуманизм», мы априори затрагиваем такую фун-
даментальную философскую категорию как «чело-
век». Эта категория всегда является смысловым
центром любого философского анализа, концепции
или системы.

Результаты исследования.
В поисках философского определения ка-

тегории «человек» ученые сталкиваются с невозмож-
ностью подведения ее под какое-либо более широ-
кое родовое понятие, будь то Бог, Природа или
общество. Это связано с тем, что человек всегда
выступает как микротеос, микрокосм и микросоци-
ум одновременно. Потому человека постигают не
только через рассмотрение его сущностных харак-
теристик, но и через осмысление его места и бытия
в мире.

Традиционно философы рассматривают
человека в диалектическом единстве таких его ба-
зовых модусов как тело, душа и дух [2, с.1247]. При
этом тело выступает и как элемент природы и как
собственно тело человека, определяемое не только
через его биологические особенности, но и через
особые экзистенциалы (смех, плач и т.п.), связан-
ные с человеческой телесностью. Душа также мо-
жет рассматриваться в двух основных ракурсах. Это,
во-первых, сила, которая, будучи бессмертной, ог-
раничивает срок телесного существования челове-
ка. Во-вторых, это такое личностное начало, кото-
рое индивидуализирует человека в обществе и
которое описывается через такие экзистенциальные
характеристики индивида как свобода, воля, твор-
чество и т.д. Дух, в свою очередь, представляет со-
бой фундаментальную идею «человечности» как
таковую, где основными качествами человека явля-
ются свойства разумности и социальности. Вместе
с тем, этот феномен отражает не только общие каче-
ства конкретного общества, его культурных особен-
ностей, но и личностные характеристики того или
иного субъекта.

Все вышеуказанные модусы, составляющие
бытийную характеристику индивида, имеют прямое
отношение к рассмотрению места и роли субъекта
в соматической (физической) культуре как такой
сфере культуры, в которой основным содержанием
является процесс социокультурной модификации
тела (телесности, телесного бытия) человека. Ана-
лизируя соматическую культуру в контексте соотно-
шения социального и биологического, мы приходим
к выводу о возможности проекции этой проблемы
на ее частный случай – соотношение социального и
биологического в физическом развитии человека,
его телесном бытии. Такой анализ раскрывает про-
блему соотношения стихийного и сознательного
социального воздействия на физическое состояние
человека, раскрывает механизмы воздействия – пе-
дагогические, медицинские, гигиенические и т.д., а
также роли этих научных средств в целенаправлен-
ном формировании физического облика человека на
различных этапах развития общества.

Одна из самых важных философско-социо-
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логических проблем современного спорта – пробле-
ма его гуманизации, т.е. повышения его духовно-
нравственной ценности. Речь идет о последователь-
ном  адекватном упрочении и усилении в нем
гуманных начал и модуса человеческих отношений
в спортивной практике.

Задаваясь целью гуманизации спорта, необ-
ходимо ответить на вопрос – гуманен ли спорт как
таковой? Общеизвестно, что ряд крупных мыслите-
лей, ученых, педагогов полагали, что всякое сопер-
ничество антигуманно по определению. Еще в на-
чале XVIII в .  Б.Сен-Пьер полагал,  что в
соперничестве заключены всевозможные бедствия
для человечества. Л.Н.Толстой не скрывал своего
негативного отношения к соперничеству, полагая,
что из него невозможно вывести нечто возвышен-
ное и прекрасное. Основоположник научной систе-
мы физического воспитания в России П.Ф. Лесгафт,
анализируя современную ему систему воспитания
детей, отрицательно относился к введению каких-
либо элементов соревнования или соперничества в
детском коллективе. Аналогичные мысли высказы-
вались П. де Кубертеном. Американский философ и
футуролог Р. Ачер говорил о том, что дух соперни-
чества, царящий в спорте, неприемлем для прогрес-
сивного развития человечества [3, с. 47].

Несмотря на столь авторитетные мнения,
мы стоим на той точке зрения, что соревнователь-
ный спорт выполняет важные социокультурные фун-
кции, как для взрослого, так и для детского населе-
ния. История возникновения и развития спорта
свидетельствует о том, что спорт является культур-
но преобразованной состязательной деятельностью,
базирующейся на подлинно гуманных основах. Оче-
видно, что биопредпосылкой соревновательной де-
ятельности выступал инстинкт противоборства, ко-
торый прошел многолетнее “окультуривание”
различными, в том числе и этическими, факторами.
Соревновательность, или, следуя древнегреческой
терминологии, “агональность”, проявляется в по-
вседневной жизни людей. Своей предпосылкой она
имеет потребность социально адаптированного ин-
дивида в позитивной оценке результатов своей дея-
тельности окружающими. Зачастую на основе такой
потребности совершаются многие открытия в науке,
искусстве, достижения в спорте. В конечном счете,
наиболее общее выражение эта потребность полу-
чает в прогрессе общества. На сегодняшний день
нормы собственно соревновательной спортивной де-
ятельности человека четко закреплены в глобальном,
мировом масштабе, являя собой выражение обще-
человеческих норм этики (Олимпийская Хартия,
“Манифест о спорте”).

В тренировочном процессе перед спорт-
сменом открываются новые возможности его тела,
человек познает свою телесность. Здесь можно про-
вести параллель – мы знаем мир и себя в нем на-
столько, насколько действуем в нем. Овладевание
миром и своим знанием о нем, о себе напрямую
связано с взаимодействием с ним (равно как и со

своим телом). Мы воспринимаем мир в терминах
действий (воспринимать объект – значит, осозна-
вать то, что с ним или по отношению к нему мож-
но сделать), а на производимые действия человек
“накладывает” “сетку” ценностно-смысловых от-
ношений. Через действия человека всегда реали-
зуется его связь, его отношения с другими людь-
ми .  Не секрет,  что человек  обретает себя,
становится самим собой, раскрывая себя другому
и при взаимодействии с другим. Руководящим фак-
тором при этом будет выступать духовность как
направленность к высшим целям, иным смыслам,
другим людям и к самому себе.

Существующее убеждение о том, что заня-
тия спортом развивают человека только физически,
берет свое начало от характерного для западной
философии и культуры резкого противопоставления
души и тела. Противостояние человеческой души и
тела обостряется, начиная с Платона. Человек у него
– изначально дуальное существо, которое своим те-
лом принадлежит преходящему миру явлений и при-
родных процессов, а своей разумной душой стре-
мится к некогда утерянной космической гармонии
и вечным идеям. Для сравнения – в восточной тра-
диции человек выступает как весьма целостная и
органичная связь элементов Космоса, где душа и
тело находятся не в антагонистическом дуализме, а
взаимно определяют друг друга в вечном природ-
ном колесе Рождения и Смерти.

Возникает проблема. Физическая культура,
в подавляющем большинстве входящих в нее видов
спорта, основана на двигательной деятельности че-
ловека. Отсюда вытекает вопрос. Каково место фи-
зической культуры в целостной культуре человечес-
кой цивилизации (под последней мы понимаем всю
систему гуманистических ценностей в ее перманен-
тном становлении и развитии)?

Необходимо согласиться с тем, что тело че-
ловека как данность, в его биологической детерми-
нированности, с его морфофизиологией и мотори-
кой, непосредственно к миру явлений культуры не
принадлежит [4, с. 84]. Но опосредованно – вполне;
ведь лишь до некоторого момента оно не интегри-
ровано в мир социальной сферы, но на определен-
ном этапе происходит его включение в систему со-
циальных отношений и социальную деятельность
людей как в качестве средства для этой деятельнос-
ти, так как и, в определенных моментах, как резуль-
тат таковой. Следовательно, в результате социали-
зации цели,  средством  к которой выступает
сознательная и целесообразная деятельность, на-
правленная на изменение собственных физических
качеств и способностей, тело человека в мир куль-
туры включено; но включено как часть значительно
превосходящего его образования – культуры чело-
вечества. В эту систему культуры входят, помимо уже
сформированных определенных социальных физи-
ческих способностей такие элементы социальной
реальности как знания, нормы, ценностные ориен-
тации, объекты материальной культуры, которые
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приспособлены к общественным и личным нуждам
в рассматриваемом нами контексте.

Вся объективированная и отчужденная ма-
териальная культура является продуктом физичес-
кого труда. Эта объективированная “вторая приро-
да” (куда включается и “неорганическое тело”
человека (К. Маркс), т.е. искусственно созданные им
социальные образования, позволяющие облегчить
процесс производства) оказывает последующее со-
циально значимое влияние на прогрессивный рост
и развитие человечества.

Последние исследования позволяют утвер-
ждать, что спорт помимо психофизического влия-
ния, стимулирует и оказывает воздействие на духов-
ное развитие человека – развитие навыков общения,
интеллект (“оперативное мышление”), а также нрав-
ственные нормы поведения спортсмена [3, с. 49].
Занятия физическими упражнениями положитель-
но воздействуют на психические способности че-
ловека – волю, память, внимание и т.д., а также та-
кие качества  как дисциплинированность,
выносливость, уверенность в своих силах.

При этом необходимо учитывать и то, что
характер воздействия спорта на человеческие каче-
ства во многом зависит от таких решающих факто-
ров как: Во-первых, социальные условия функцио-
нирования спорта в конкретной стране, от общего
культурного, образовательного уровня спортсмена.
Во-вторых, от наставников и тренеров-педагогов, от
которых зависит становление спортсмена, так и со-
циально адаптированного и востребованного субъек-
та общества.

Выводы:
1. Таким образом, необходимо указать на то,

что необходим коренной пересмотр устоявшихся
мнений на соотношение физической и духовной
культуры человека. Лишая физическую культуру ее
основного составляющего – духовного компонента,
сводя ее лишь к физическому и телесному, мы вуль-
гаризируем ее.

2. Физическое и телесное становится со-
циально значимым лишь при воздействии на него
компонентов духовного мира человека. Субъект с
высокой физической культурой с необходимостью
будет просвещен в вопросах функционирования и
развития человеческого тела, обладая знанием ме-
ханизмов воздействия на него (как минимум). Вид-
ный представитель немецкой классической фило-
софии, Г. Гегель говорил в этом контексте о том,
что подлинно культурные люди, способные физи-
ческим трудом выгодно изменять свою фигуру и
умеющие держать себя красиво и независимо на-
ружным образом, – имеют внутренним источником
подобных внешних проявлений высокую духовную
культуру [5, с.34].

3. Физическая и духовная культура челове-
ка находятся в неразрывном диалектическом един-
стве, взаимоопределяют и обуславливают друг дру-
га, являя миру подлинно прекрасных людей, чье
достойное духовное содержание подтверждается не

менее достойными физической кондицией и формой.
Это и есть тот идеал гармонично развитого челове-
ка, к которому стремились в античные времена, и
который и сегодня не утратил своего актуального
значения.

Перспективы. Олимпийский спорт был в
древности, и остается сейчас символом мира и аль-
тернативой войне. Своим участием в Олимпийских
играх спортсмены, представляющие свою страну,
демонстрируют миролюбие своего государства, а
завоеванная на пределе человеческих возможностей,
в честном противостоянии победа свидетельствует
о психофизической, интеллектуальной и нравствен-
ной уникальности человека. Современный спорт
гуманен по своей сути, поскольку является и суще-
ствует в качестве уникального способа максималь-
ного выявления и беспристрастной оценки на объек-
тивной основе наибольшего развития специфичес-
ких человеческих способностей, которые в своей
совокупности являют миру бескрайний простор для
самореализации, самосозидания и становления яр-
кой личности Человека.

Относительно перспективы развития спорта
необходимо указать на то, что злободневная пробле-
ма переосмысления спорта высших достижений в
контексте философско-социологических исследова-
ний аксиологического и этического плана все чаще
заявляет о себе. Это связано с утратой мировоззрен-
ческо-иделологической картины, господствовавшей
в XX веке. Поэтому в будущем с необходимостью
возникнет новая, спортивно-гуманистическая иде-
ология, способная дать системную картину спорта
в современных ценностях человечества. Эта идео-
логия будет гармонично вплетаться в целостную,
духовно-гуманистическую парадигму мышления и
бытия новой, «идеациональной» (П.А. Сорокин)
культуры человечества.
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ОЛІМПІЙСЬКА АКАДЕМІЯ В РЕГІОНІ: ВІД
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КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД
Канунніков В.М., Шаміголов Р.С.

Донецький державний інститут здоров’я, фізично-
го виховання і спорту

Донецьке обласне відділення Олімпійської ака-
демії України

Анотація. У статті аналізуються перші кроки діяльності
ДОВ ОАУ. Виявлено пріоритетні напрямки масової ол-
імпійської освіти в регіоні. Авторами висвітлюється
досвід залучення студентів до вивчення історії місце-
вого спорту, значна увага приділяється формуванню ідей
організації й удосконалення роботи регіональних
відділень ОАУ.
Ключові слова: олімпійська освіта, історія спорту, рег-
іональні відділення, досвід роботи.
Аннотация. Канунников В.Н., Шамиголов Р.С. Олим-
пийская академия в регионе: от практики до поиска кон-
цептуальных принципов. В статье анализируются пер-
вые шаги  деятельности ДОО  ОАУ. Выявлены
приоритетные направления массового олимпийского
образования в регионе. Авторы освещают опыт приоб-
щения студентов к изучению истории местного спорта,
значительное внимание уделяют формированию идей
про организацию и совершенствование работы регио-
нальных отделений ОАУ.
Ключевые слова: олимпийское образование, история
спорта, региональные отделения, опыт работы.
Annotation. Kanunnikov V.N., Shamigolov R.S. Olympic
academy in a region: from practice to the search of
conceptual principles. In the article the first steps of the
DOV OAU activity are analysed. Priority directions of mass
olympic education in a region are exposed. Authors light
experience of attaching of students to the study of history
of local sport, considerable attention is spared to forming
of ideas about organization and perfection of work of the
regional separations OAU.
Keywords: olympic education, sport history, regional
separations, experience.

Вступ. Олімпійська академія – інтелекту-
альна частка Міжнародного олімпійського руху, який
став одним із найпопулярніших явищ сучасності.
Головна мета Міжнародної олімпійської академії
(МОА) – збереження й поширення олімпійського
духу, вивчення й реалізація суспільних і виховних
принципів Олімпійських ігор, наукової консолідації
навколо олімпійської ідеї (п. 2 Статуту). Практич-
ною реалізацією олімпійської освіти займаються
національні академії.

Олімпійська академія України (ОАУ), фун-
кціонує з лютого 1992р. під егідою НОК України.
Останнім часом її робота стала особливо ефектив-
ною. ОАУ проводить свою діяльність через обласні
відділення. В Україні завершується процес створен-
ня таких регіональних відділень.

У подальшому розвитку й удосконаленні
діяльності Олімпійської академії важливу роль може
відіграти вивчення регіонального досвіду, обмін іде-
ями з концептуальних засад діяльності її обласних
підрозділів. Актуальність таких досліджень, на наш
погляд, цілком зрозуміла, вони повинні дати значні
практичні результати.

Досвід роботи ОАУ з’явився у полі зору

дослідників у матеріалах сьомої міжнародної нау-
кової конференції “Молода спортивна наука Украї-
ни”. Вийшла стаття Юрія Зайдового “Олімпійська
академія України як складова міжнародної системи
олімпійської освіти”. Автором зроблено цікаве зау-
важення: формування регіональних відділень ОАУ
виявилося “одним із найскладніших завдань розвит-
ку системи олімпійської освіти в Україні” [2].

Про сучасний стан діяльності обласних
відділень ОАУ з’явилась інформація у блискучому
виданні, підготовленому Національним університе-
том фізичного виховання і спорту України (НУФВ-
СУ), ОАУ, УАН – “Енциклопедія олімпійського
спорту України”. Вона опублікована у видавництві
“Олімпійська література” і пройшла представниць-
ку презентацію у червні 2005 року разом з унікаль-
ним п’ятитомним виданням “Енциклопедія олімп-
ійського спорту”. Нестандартний підхід до
формування структури Енциклопедії пояснює появу
узагальнюючого розділу про роботу ОАУ та облас-
них відділень, у тому числі про ДОВ ОАУ як про
діючий осередок [1].

Особливу увагу діяльності регіональних
відділень ОАУ приділили учасники IX міжнародно-
го наукового конгресу “Олімпійський спорт і спорт
для всіх” [6]. Тема організації і проведення олімп-
ійської освіти в Беларусі, Казахстані, Росії, Україні,
у тому числі визначення його сучасних форм у ВНЗ,
школах, а також видання олімпійських підручників
була одною з головних. Висвітлення олімпійської
освіти у спеціалізованих навчальних закладах, олі-
мпійських уроків дає навчально-методичну основу
для використання досвіду в регіонах України. На
наш погляд проблема масової олімпійської освіти,
особливо на підприємствах, в організаціях, інших
закладах потребує подальшого вивчення.

Таким чином, діяльність ОАУ вже неодно-
разово цікавила дослідників. Наступним кроком
повинно стати поглиблене вивчення історії регіо-
нальних осередків. Багатий досвід дасть змогу ко-
регувати й удосконалювати сучасну практику олім-
пійської пропаганди, освіти, науки. Олімпійські
ідеали повинні й надалі ставати часткою духовного
розвитку й існування спортивної нації.

Донецьке обласне відділення Олімпійської
академії України (ДОВ ОАУ) засновано як структур-
ний підрозділ всеукраїнської громадської організації
ОАУ 25 квітня 2003р. Відповідно до Статуту остан-
ньої (ст.2, п.2.15 “Створення підрозділів (відділень)
Олімпійської академії  України в областях України
та надання їм права представляти ОА України у своїх
територіях і Постанови виконкому ДОВ НОК від 24
січня 2002р. 29 грудня 2005р. ДОВ ОАУ було зареє-
стровано в облюстиції.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета цієї роботи підсумувати і узагальни-

ти перші кроки діяльності донецького осередку ОАУ,
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виявити приорітетні напрямки. Зважаючи на те, що
досвід роботи ДОВ ОАУ ще невеликий, автори знач-
ну увагу приділяють формуванню ідей про органі-
зацію й удосконалення роботи регіональних
відділень ОАУ.

Результати дослідження.
Навчально-методичною базою для форму-

вання олімпійської освіти регіону стали численні
матеріали видавництва “Олімпійська література”. У
2002р. вийшли методичні рекомендації “Олімпійсь-
ка освіта” [5], які підготовлені відомими фахівцями
в галузі олімпійського руху. Питання, які стисло вик-
ладено в цій брошурі, включають концепцію олімп-
ійського виховання та освіти, історію створення та
головні напрямки діяльності МОА, подано характе-
ристику особливостей олімпійської освіти в різних
країнах світу і в Україні. Разом з виданням серії пла-
катів з історії міжнародного олімпійського руху, ці
методичні  рекомендації  використовуються в
олімпійській освіті ДДІЗФВіС і ДОВ ОАУ.

Ефективність цієї роботи пов’язана з масо-
вим тиражуванням плакатів саме там, де вони були
підготовлені (від цього залежить якість). Викорис-
тання методичних рекомендацій, які готуються ОАУ,
на наш погляд, повинно супроводжуватись залучен-
ням місцевих інформаційних, статистичних, історич-
них дослідницьких матеріалів, періодики тощо. Та-
кий досвід уже є. Під час підготовки методичних
рекомендацій, присвячених ХХVІІІ Олімпійським
іграм у Афінах 2004р., після розділу “Олимпийские
игры древности (зарождение, расцвет, упадок)” було
подано узагальнені матеріали наукових досліджень
з питань місцевої історії фізичної культури у старо-
давню добу (такі дослідження проводяться донець-
кими фахівцями) [8]. Свідоцтва про зародження й
розвиток фізичної культури в Донбасі, особливо ті,
що перебувають у межах одного історичного часу з
олімпійськими іграми, викликають підвищений інте-
рес у масового читача. Нові знання про витоки до-
нецького спорту в кам’яну добу, кімерійські, та
скіфо-сарматські часи дають змогу краще зрозумі-
ти історичне значення олімпійських ігор та атлетич-
них ігор північного Причорномор’я, оцінити відрод-
ження й розвиток сучасного олімпійського руху.

В атлетичних іграх, які проходили на тери-
торії сучасної України, приймали участь лучники.
Найбільш підготовленими з цього виду змагань були
скіфи і сармати, які населяли приазовські та при-
чорноморські степи. Слава про них була відома в
античному світі. Тому інтригуюча гіпотеза про те,
що наші “земляки”, можливо, брали участь в Іграх,
цілком вірогідна й теж зацікавлює читача. Таким
чином, доповнення методичних матеріалів  резуль-
татами науково-дослідної роботи з історії фізичної
культури і спорту регіону, на наш погляд, один із
вагомих чинників, що сприяє зростанню масового
інтересу пропагандистського, освітнього потенціа-
лу науково-методичної роботи.

Для популяризації досягнень олімпійсько-
го спорту України також важливе значення може

мати дослідження досягнень видатних спортсменів
регіону.

Урахування результатів цих досліджень, за-
гальноукраїнських науково-методичних матеріалів
НУФВСУ і видавництва “Олімпійська література”,
цілком природньо, значно підвищить інтерес чита-
ча до олімпійських знань. Нами підготовлено стат-
тю, яка дозволяє реалізувати цю просту ідею – “Ви-
датні олімпійці Донбасу (чемпіони і призери ХV –
ХХVІІ Олімпіад (1952-200рр.)”. Вона вийшла до
Олімпійських ігор 2004р. в Афінах. Зміст статті до-
повнено матеріалами з останніх олімпійських ігор.
Усі досягнення наших земляків увійшли до черго-
вих методичних рекомендацій для олімпійської ос-
віти регіону під назвою “Нариси олімпійського руху
Донеччини” [3].

Сучасні вимоги до оформлення популяр-
ної літератури досить значні. Тому використання
плакатів видавництва “Олімпійська література”,
разом з підібраними автором ілюстраціями сприя-
ли значному підвищенню якості методичних реко-
мендацій, про які йшла мова. На це вказано і в “Ен-
циклопедії олімпійського спорту України” [1].
Отже, така взаємодія між центром і регіоном до-
сить вдала і перспективна.

Наскільки нам відомо залучення матеріалів
досліджень місцевих фахівців до олімпійської осві-
ти регіону використовується у Дніпропетровській,
Луганській, Львівській, Харківській областях [робо-
ти В.Горбенко, Г. Максименко, О. Вацеби, О. Лев-
ченка, В.Ашаніна, В. Кудіненко та інші]. На наш
погляд, це питання може бути реалізоване найближ-
чим часом. Так, досить перспективним для підви-
щення методичного рівня олімпійської освіти може
бути використання значної кількості видань дидак-
тичного напрямку А.Ц.Демінського. Незважаючи на
те, що вагома частка книг цього відомого автора
присвячені методиці вузівської спортивної освіти,
вони мають значення і для масової олімпійської ос-
віти і потребують спеціального популярного видан-
ня цього напрямку.

Для російськомовного Донбасу важливо ви-
користовувати матеріали досліджень І.І.Диканя зі
спортивної термінології (ДДІЗФВіС). Ним підготов-
лено російсько-українські словники спортивних
термінів за розділами: “Гімнастика”, “Бокс”, “Важка
атлетика” та інші. Обласним відділенням НОК і ОАУ
опубліковано  “Англо-російсько-український словник
спортивних термінів”, який знайшов схвалення у
фахівців США (Університет штату Тенесі), Донець-
кого і Львівського національних університетів.

Досить перспективним повинно бути видан-
ня методичної літератури з проблем спортивної ре-
абілітації, допінгу спорту. Деякі висновки з фунда-
ментальних досліджень відомих донецьких учених
Н.І.Соколової і О.Є. Дорофеєвої з питань спортив-
ної медицини потребують популярного видання для
масової олімпійської освіти.

Великим потенціалом олімпійської освіти
являє собою студентська наука. Спеціалізовані
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інститути Міністерства України у справах сім’ї,
молоді і спорту тут відіграють особливу роль. У
ДДІЗФВіС викладається спецкурс “Історія донець-
кого спорту”. Накопичено значний досвід само-
стійної роботи над рефератами й науковими допо-
відями. Одним з принципів написання студентських
наукових робіт є новизна. Тобто, іде орієнтація на
дослідження мало досліджених вузьких тем, які ще
не вивчались. Доступність цієї вимоги забезпе-
чується тим, що студенти вибирають невеликі
“історії спорту”, які частково, а частіше зовсім не
висвітлено в літературі, й самі шукають і опрацьо-
вують наукові матеріали. Як правило, теми присвя-
чені історії секцій, клубів, місцевих відділень
спортивних федерацій, історії спорту окремих на-
селених пунктів і районів, звідки вони приїхали
навчатись, історія окремих видів спорту в регіоні,
спортивні й тренерські біографії місцевих видат-
них спортсменів і тренерів тощо. Значна частина
цієї тематики пов’язана зі спортивною діяльністю
авторів (вони вивчають історію секцій, клубів, у
яких тренуються, або колись тренувалися).

Таким чином, тематика розрахована на до-
ступність пошукової роботи, яка доповнюється ма-
теріалами музеїв, окремими публікаціями. Така ро-
бота  дозволила  студентам  взята  участь у
студентській науковій конференції у Львові у 1992р.
(одна призова доповідь), у І сесії ОАУ у Харкові
1993р., де було опубліковано 4 доповіді, у шести
регіональних студентських конференціях з публіка-
цією близько 50 статей з історії спорту Донбасу. Усе
це доповнює дослідницьку роботу з історії олімп-
ійського спорту регіону. Тому, 17 березня 2005р.
ДДІЗФВіС разом з обласними відділеннями НОК і
ОАУ було проведено студентську регіональну нау-
ково-практичну конференцію “Історія олімпійсько-
го спорту Донбасу”. Разом з ДДІЗФВіС значний вне-
сок у її проведенні зробили кафедри фізичного
виховання провідного наукового закладу області
Донецького національного університету і Донбась-
кої національної академії будівництва й архітектури
(м. Макіївка).

Організатори  конференції змогли залучи-
ти до вивчення регіонального спорту студентів не-
спеціалізованих спортивних вузів. Окрім ДонНУ,
доповіді підготували студенти Луганського націо-
нального педагогічного університету ім. Т.Шевчен-
ка, Донбаської національної академії будівництва й
архітектури (Макіївка), Донбаської державної маши-
нобудівничої академії (Краматорськ), Донбаського
державного технічного університету (Алчевськ, Лу-
ганська обл.), Донецького інституту залізничного
транспорту Харківської державної академії залізнич-
ного транспорту та ін.

Участь студентів Луганська й Алчевська
(Луганська область) поставила питання про співро-
бітництво обласних відділень ОАУ Донецької і Лу-
ганської областей, що на практиці цілком відпові-
дає географії теми: “Історія олімпійського спорту
Донбасу” (як відомо, український Донбас - це До-

нецька, Луганська область і Павлоградський район
Дніпропетровської області (так званий західний
Донбас). Представники ДОВ ОАУ взяли участь у
сесії ЛОВ НОК і ОАУ у лютому 2005р., а також взя-
ли участь у ІІ міжнародній науково-практичній кон-
ференції, яка проходила у Луганську.

Для залучення якомога більшої кількості
студентів-дослідників з історії спорту обсяг статей
не обмежувався, було включено деякі теми, присвя-
чені не олімпійським видам спорту.

Для масової пропаганди олімпізму серед
дітей шкільного віку ДОВ НОК і ДОВ ОАУ підго-
товлено методичні рекомендації “Підкорення Олім-
пу”, які використовувались улітку 2004 і 2005 рр. у
дитячих таборах відпочинку Донецької області. Було
знято аматорський фільм про проведення малих ол-
імпійських ігор у дитячому оздоровчому таборі
відпочинку, презентація якого відбулася на засіданні
виконкому ДОВ НОК.

Неабияке значення для масової олімпійсь-
кої освіти відіграє співробітництво і взаємодія об-
ласного відділення Академії з різними структурами,
які займаються проблемами спорту, вони природні
союзники.

ДОВ ОАУ налагоджує співпрацю з облас-
ним управлінням з фізичного виховання і спорту
Міністерства освіти і науки. Голова управління вхо-
дить до складу відділення. Ця структура має добре
відпрацьовану систему управління фізичним вихо-
ванням, проводить багато масових заходів серед
дітей і молоді, починаючи з дошкільних закладів і
до вузів усіх рівнів і відомств. Не треба доводити,
що воно не може бути не зацікавлено у олімпійській
освіті і її пропаганді, вихованні в дусі олімпізму.
Науково – методичні розробки Академії, організа-
ція масових заходів з олімпійською тематикою, бе-
зумовно,  цікавить цю державну структуру. Тому, у
головних напрямках організації роботи Відділення,
взаємодія з названим Управлінням – одне з голов-
них питань. Одним з помітних заходів цієї взаємодії
було проведення дитячого конкурсу малюнка на
спортивну тематику, який виявив велику зацікав-
леність. Виставка кращих малюнків декілька днів
тривала в одному з найпопулярніших палаців мо-
лоді “Юність”. Слід зауважити, що через семінари,
та інші організаційні заходи, які проводить управл-
іння, дуже зручно інформувати й обговорювати за-
ходи Відділення. Наприклад, залучення кафедр
ВУЗів до участі у студентській науковій конференції
“Історія олімпійського спорту Донбасу” було зроб-
лено на таких семінарах. Один із них було проведе-
но на базі ДДІЗФВіС, де знаходиться офіс ДОВ ОАУ.

Наступним напрямком у співпраці з місце-
вими структурами є Спортивний студентський союз
Донецької області. Ця громадська організація сту-
дентської спортивної молоді з’явилась нещодавно,
але відділення залучило її до співпраці при прове-
денні студентської конференції. Керівник союзу ув-
ійшов до складу ДОВ ОАУ. Розробляється план по-
дальшої  взаємодії в олімпійській освіті та  її
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пропаганді.
Поширення олімпійської освіти насамперед

пов’язано з доведенням олімпійських знань до
фахівців фізичної культури і спорту на місцях. Тому,
представники ДОВ ОАУ виступили на колегії Уп-
равління з питань фізичної культури і спорту Донець-
кої облдержадміністрації, на сесії ДОВ НОК, облас-
них семінарах методичного об’єднання кафедр
фізичного виховання і спорту області. Головна тема
виступів – історія стародавніх Олімпійських ігор і
Ігор сучасності, структура міжнародного олімпійсь-
кого руху й олімпійського руху регіону, наукові до-
сягнення в дослідженнях з історії олімпійського
спорту регіону, проблеми олімпійської освіти.

Поширення олімпійських знань серед пра-
цівників органів державної влади, органів місцево-
го самоврядування,  керівників  державних
підприємств, установ та організацій має особливе
значення. Від їх позиції може залежати  доля олімп-
ійської освіти поза межами навчальних закладів.
ДОВ ОАУ запропонувала “Центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та
організацій” доповнити професійні програми темою
“Олімпійський Рух у Донбасі і проблеми олімпійсь-
кої освіти”. Перші спроби проведення занять за цією
темою у групах голів комітетів з питань фізичної
культури та спорту міських рад та райдержадміні-
страцій, а також у фахівців відділів культури заціка-
вили слухачів. Поставлені запитання свідчать про
те, що тема олімпійської освіти викликала повагу і
взаємопорозуміння. Доповідача запросили провес-
ти консультації на місцях з приводу підбору матері-
алів для місцевих музеїв спорту і виступів з темати-
ки олімпійського руху. Організація олімпійської
освіти на місцях із залученням зацікавлених органів
влади і місцевого самоврядування разом з активом
академії нелегка, але перспективне завдання.

Практика перших кроків олімпійської осві-
ти вказує на необхідність створення творчих лек-
торських, пропагандистських груп для проведення
заходів у містах і районах області. Методика висвіт-
лення олімпійської тематики повинна бути приваб-
ливою. Такі групи, на наш погляд, повинні бути ком-
плексними. Тобто до їхнього складу повинні входити
лідери олімпійського спорту: видатних спортсменів,
тренерів, діячів культури, які пов’язують свою твор-
чу діяльність з олімпізмом, спонсорів, артистів.

У плані підготовки до реалізації цих ідей,
ДОВ ОАУ розробила нові теми: “Олімпійський
спорт і культура”, “Олімпійський спорт і політика”
(остання тема підготовлена з використанням дослі-
джень фахівців Львівського державного інституту
фізичної культури і Харківської державної академії
фізичної культури [ 4 ]).

Пропагандистські заходи доцільні під час
проведення турнірів присвячених видатним олімп-
ійцям, окрім видатного міжнародного турніру “Зірки
жердини” у Донецьку щорічно проводиться турнір

імені видатної гімнастки Поліни Астахової. До ос-
таннього часу всі турніри проводилися за її присут-
ності (до літа 2004р. включно). У серпні 2005р. Пол-
іни Григорівни не стало. ДОВ ОАУ було зроблено
останні аудіозаписи її спогадів, роздумів про розви-
ток і рівень сучасної гімнастики. Легендарна гімна-
стка розраховувала на використання цих матеріалів
у олімпійській освіті.

Досить популярні турніри імені олімпійсь-
кої чемпіонки з легкої атлетики Надії Ткаченко і
срібного призера олімпійських ігор з боксу Вікто-
ра  Мірошниченко та інших. Проведення цих
турнірів є пропагандою олімпійського спорту. Але
накопичення досвіду додаткових заходів (коментарі
з історичними матеріалами, фотовиставки та ін.)
буде сприяти більш повній реалізації потенціалу
таких заходів.

Без музеїв спорту або експозицій зі спорту
в краєзнавчих музеях важко уявити організацію ол-
імпійської освіти. У ДДІЗФВіС на базі якого ство-
рено ДОВ ОАУ вже накопичено значний матеріал.
Він дозволяє створити музей на громадських заса-
дах. Інститут і відділення планує роботу у цьому
напрямку. Особливість роботи сучасних обласних
краєзнавчих музеїв пов’язана з частим обновленням
і зміною експозиції. Це дозволяє зробити спеціаль-
ну виставку з історії регіонального спорту. Досвід
такий є. Донецьким обласним краєзнавчим музеєм
уже було проведено виставу і зустрічі з ветеранами
й видатними спортсменами, які принесли до вистав-
кової зали медалі, кубки та інші призи, матеріали,
пов’язані з видатними подіями з історії спорту До-
неччини. Спілкування з широким колом відвідувачів
музею транслювалось на телебаченні і зацікавило
широке коло діячів і шанувальників спорту. Цікаво,
що історія виникнення Юзівського спортивного то-
вариства була досліджена ветераном донецького
боксу, ученим, журналістом Є.Д. Розановим [ 7 ].

У вересні 2005р. ДДІЗФВіС і ДОВ ОАУ
підготували матеріали для вистави в Донецькому
обласному краєзнавчому музеї, присвяченої спорту.
Співпраця з музеєм – один з важливих напрямків
роботи відділення, декілька співробітників музею
входять до його складу.

Деякі питання з діяльності ДОВ ОАУ у
2005р. були висвітлені на сесії ОАУ у січні 2006р.

Висновки:
Таким чином, головними напрямками робо-

ти ДОВ ОАУ стали:
· Поповнення методичної літератури і матеріалів
ОАУ регіональними історичними дослідження-
ми і видання методичних рекомендацій  і пла-
катів з цікавим місцевим матеріалом з історії
спорту Донбасу. Науковий пошук у цьому на-
прямку триває.

· Використання досягнень у розробці методичних
матеріалів інших регіонів: література для олім-
пійської освіти в дитячих закладах (Дніпропет-
ровськ), дослідження з проблем спорту й пол-
ітики (Харків), а також праць дослідників
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Львова, Луганська та інших.
· Залучення до дослідницької роботи студентів,
насамперед ДДІЗФВіС та інших. Щорічне ви-
дання матеріалів студентських регіональних
наукових конференцій.

· Консультації, контакти, співробітництво й
участь у наукових конференціях Львова, Хар-
кова,  Дніпропетровська, Луганська.

· Розробка методичної літератури для ЗОШ і ВНЗ.
Співробітництво з базовими навчальними зак-
ладами різних рівнів освіти.

· Співпраця з кафедрами фізичного виховання і
спорту області, з управлінням фізичного вихо-
вання і спорту Міносвіти Донецької області.

· Співпраця з Спортивним студентським союзом
у проведенні наукових студентських конфе-
ренцій та інших пропагандистських заходів.

· Поширення олімпійських знань серед праців-
ників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, керівників підприємств,
установ та організацій. Використання для цьо-
го “Центру перепідготовки та підвищення ква-
ліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій
Донецької облдержадміністрації.

· Створення творчих комплексних пропагандис-
тських груп з залученням лідерів олімпійського
руху, спортсменів, тренерів, журналістів, ак-
торів, письменників олімпійської, спортивної
тематики.

· Пропагандистські заходи на спортивних турні-
рах видатних олімпійців Донбасу.

· Участь у створенні музею спорту та проведен-
ня спортивних вистав у музеях, на підприєм-
ствах, організаціях і закладах.

· Конкурси серед творчих працівників культури,
мистецтва, будівництва й архітектури, жур-
налістів, письменників, малярів.

· Проведення вікторин, телевікторин.
· Залучення до діяльності ДОВ ОАУ телерадіо-
компаній.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем поши-
рення олімпійських ідей в регіоні..
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Аннотация. Развитие спортивного плавания неразрыв-
но связано с разработкой более совершенных методов
специальной подготовки, поиском резервов педагоги-
ческого, методологического и психологического харак-
тера.
Ключевые слова: плавание, специальная подготовка,
методы психорегуляции.
Анотація. Касьянова О. В., Кувшинчиков І.М., Хацько
Є.І. Необхідність використовування засобів і методів
психологічних дій в роботі з плавцями. Розвиток
спортивного плавання нерозривний був пов’язаний з
розробкою досконаліших методів спеціальної підготов-
ки, пошуком резервів педагогічного, методологічного і
психологічного характеру.
Ключові слова: плавання, спеціальна підготовка, мето-
ди психорегуляції.
Annotation. Kasyanova E. I., Kuvshinchikov I.N., Hatsko
E.I. Necessity uses of facilities and methods of
psychological influences in work with swimmers.
Development of the sporting swimming indissoluble is
related to development of more than perfect methods of the
special preparation by the search of backlogs of pedagogical,
methodological and psychological character.
Keywords: swimming, special preparation, methods of
psihoregulation.

Введение.
Участие в соревнованиях сопровождается

значительными физическими и психологическими
напряжениями, обусловленными возросшими тре-
бованиями к уровню спортивного мастерства, жес-
ткой конкуренцией соперников, а также воздействи-
ем других внешних факторов.

Интенсификация тренировочного процесса
способна вызвать срыв адаптации спортсмена к не-
избежно нарастающим нагрузкам. Возникает необ-
ходимость нормализации психического состояния
спортсмена, смягчения отрицательных влияний
чрезмерной психической напряженности и активи-
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зации восстановительных процессов с помощью
использования психоанализа, гипноза, фармакоте-
рапии, теплых ванн, специального питания и т. п.
[1-5].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель: определить основные средства и ме-

тоды психологического воздействия.
Задачи: классифицировать методы психо-

регуляции в работе с пловцами.
Результаты исследования.
Рассмотрим следующие методы и средства

психологического воздействия, применяемые в ра-
боте со спортсменами. Гипносуггестивные мето-
ды психорегуляции. Гипносуггестивные методы
психорегуляции по приведенной выше классифи-
кации относятся к вербальным методам гетероре-
гуляции [1].

Гипносуггестивные методы психорегуляции
в процессе восстановления спортивной работоспо-
собности могут применять только специалисты (вра-
чи, психологи),  хорошо знающие специфику
спортивной деятельности.

В целях профилактики возможных ослож-
нений в процессе гипнотического сеанса рекомен-
дуется перед его проведением провести специаль-
ную ознакомительную беседу со спортсменами.
Рассказывая о сущности используемого метода надо
подчеркнуть ведущую роль в нем самих спортсме-
нов, показать значение этих занятии для обучения
навыкам самоконтроля и саморегуляции. Можно
провести определенные пробы на внушаемость
(речь идет не о классических тестах, используемых
в клинической практике, а об изучении способнос-
ти спортсменов быть внимательными к словам пси-
холога и четко выполнять его указания).

Фракционный гипноз. Прерывистый, или
фракционный, гипноз используется, как правило, в
тех случаях, когда в работе с конкретным спортсме-
ном нет уверенности в действии гипноза, хотя по-
рой наблюдается сонливость и повышенная подат-
ливость [4].

Применяя фракционный гипноз, можно до-
биться более быстрого и глубокого гипнотического
состояния, усиления восприимчивости к суггестии.

Внушение в состоянии бодрствования. В
практике спорта внушение в состоянии бодрствова-
ния используется очень широко. Чаще всего этот
метод применяют тренеры, имеющие большой опыт
работы, хорошо знающие своих учеников, правиль-
но ориентирующиеся в их индивидуальных психо-
логических особенностях. Тренеры не всегда зна-
ют,  что используют классический метод
психотерапии, тем не менее в большинстве случаев
они достигают положительного эффекта.

Психорегулирующие методы. В настоя-
щее время указанные методы в целях активизации
процессов восстановления используются редко. Тем

не менее логически обоснованная беседа, лекция о
значении восстановительных мероприятий, необхо-
димости различных видов отдыха (активный, пас-
сивный), соблюдении режима дня и т. п. заметно
повышают эффективность восстановления психи-
ческой и физической работоспособности [2].

Невербальные методы гетерорегуляции.
В практике восстановительных мероприятий в спорте
в последние годы большое распространение получи-
ли невербальные методы психорегуляции. Их разде-
ляют на аппаратурные и безаппаратурные. Аппара-
турные методы в свою очередь можно разделить на
контактные и безконтактные, то есть предусматрива-
ющие или не предусматривающие непосредственный
механический контакт с телом спортсмена. Безаппа-
ратурные методы невербальной психорегуляции ис-
пользуются в основном как вспомогательные при
проведении сеансов гетерорегуляции.

Плацебо-эффект и косвенное внушение.
В процессе продолжительной работы со спортсме-
нами психолог определяет индивидуальную сте-
пень внушаемости каждого из них. Для лиц, харак-
теризующихся повышенной внушаемостью, может
быть весьма эффективным применение так назы-
ваемого плацебо-эффекта. Плацебо — это нейт-
ральное вещество, внешне напоминающее фарма-
кологический препарат (таблетки,  порошки,
микстуры и т.д.). Спортсмену предписывается пси-
хологом или врачом команды употребление плаце-
бо как активатора восстановительных процессов.
Внушение эффективности применяемого препара-
та должно проводиться уверенно, с разъяснением
его восстановительного действия [1].

Бесконтактные методы. Большое распро-
странение получило локальное температурное воз-
действие на различные части тела спортсмена в про-
цессе вербальной гетерорегуляции с целью
закрепить ощущение тепла в момент суггестии. Для
этого используются всевозможные портативные из-
лучатели тепла: лампы соллюкс, электрообогрева-
тели, фены и т. п. Хорошие результаты дает этот
метод па начальных этапах пспхорегулирующей ра-
боты со спортсменом, когда возникновение ощуще-
ния тепла у него еще затруднено. Желательно, что-
бы спортсмен до начала сеанса психорегуляции не
видел излучателей тепла. В процессе вербального
внушения повышения температуры с помощью ука-
занных аппаратов делаются пассы на расстоянии,
обеспечивающем формирование чувства тепла в не-
обходимых участках тела [2].

При проведении индивидуальных сеансов
музыкальной психорегуляцин хорошо зарекомендо-
вали себя плееры со звуковоспроизведением через
наушники. Создание акустического комфорта —
одно из важных условий эффективного применения
описанных выше методов.

Контактные методы невербальной пси-
хорегуляции. В настоящее время в клинической
практике широко используются приборы типа
«Электросон». Применение данных приборов в
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практике спортивной психологии не получили еще
большого распространения. Обусловлено это рядом
объективных причин: а) относительно ограничен-
ный выпуск отечественной промышленностью дан-
ной аппаратуры; б) отсутствие практических реко-
мендаций по методике их использования в
конкретных видах спорта; в) необходимость специ-
альной подготовки персонала, работающего с эти-
ми аппаратами.

Аутосугтестивные (от греч. autos — сам и
лат. suggestio — внушение) методы психорегуля-
ции объединяют многообразие средств активного
самостоятельного управления психическим состоя-
нием и некоторыми психофизиологическими функ-
циями организма. В спорте умение сознательно уп-
равлять процессами, происходящими в организме,
является одним из решающих факторов достижения
высоких спортивных результатов. Вследствие этого
овладение методами саморегуляции является непре-
менным условием современной системы подготов-
ки в спорте [3].

Особое место аутосуггестивные методы за-
нимают в процессе восстановления спортивной ра-
ботоспособности.

Под аутогенной тренировкой (AT) пони-
мают активный метод саморегуляции психических
процессов и психовегетативных функций.

Психомышечная тренировка. В основу
психомышечной тренировки положено четыре ос-
новных критерия: 1) умение максимально расслаб-
лять мышцы; 2) способность максимально ярко, с
предельной силой воображения, но не напрягаясь
психически, представлять содержание формул само-
внушение; 3) умение сохранять сосредоточение вни-
мания на избранном объекте (части тела); 4) умение
воздействовать на самого себя нужными словесны-
ми формулами.

Являясь модификацией AT, психомышеч-
ная тренировка (ПМТ) включает в себя элементы
прогрессивной мышечной релаксации Джейкобсо-
на, а также сочетание дыхательных упражнений и
самовнушения. Данный метод широко использует-
ся в спортивной практике и положительно зареко-
мендовал себя при проведении восстановительных
мероприятий.
1. Спортсмен должен понимать важность и необ-

ходимость предлагаемого метода, уметь систе-
матически наблюдать эволюцию своего психи-
ческого состояния и соотносить его с
конкретными спортивными мероприятиями, ре-
зультатами.

2. С самого начала использования методов пси-
хорегуляции между психологом и спортсменом
должны быть установлены отношения равно-
правного партнерства. Спортсмен, исходя из
личного опыта консультаций со специалиста-
ми, определяет, что может дать ему эта работа,
психолог же решает, как лучше реализовать
целевое задание.

3. Следует быть весьма осторожным в примене-

нии терминов. Лучше избегать таких слов, как
гипноз, внушение, гипнотический сон и ряд
других. Применяемые методы, которые стоят за
этими словами, могут рассматриваться спорт-
сменами как посягательство на их индивиду-
альность, соревнование с психологом в силе:
воли и т. п. Методы психорегуляции лучше все-
го трактовать как средство проверки способно-
сти спортсменов к саморегуляции. С этой це-
лью на первом занятии психолог дает установку,
что сейчас он только проверит, как получаются
отельные приемы саморегуляции, которые надо
выполнять по его командам.

4. Очень важно сохранять естественность в про-
цессе всей работы, связанной с гипносуггести-
ей. Переход к внушению должен быть логичес-
ки связан с предыдущей беседой и как бы
вытекать из нее. После выхода спортсмена из
гипнотического состояния надо, не фиксируя на
нем внимания, продолжить беседу, используя
принципы суггестии в бодрствующем состоянии.
При этом необходимо наметить следующие эта-
пы, определить домашнее задание и т. п.

5. Спортсмен все время должен быть убежден в
том, что он всего добивается сам. Именно ак-
центирование внимания на его ведущей роли, его
способности к расслаблению, образному пред-
ставлению, мобилизации и т. п. определяет не-
обходимый контакт с психологом. Психолог
лишь консультант, помощник спортсмена. Это
один из ведущих принципов, цементирующих
союз психолога, со спортсменом и тренером.

Выводы.
Некоторые спортсмены и тренеры не при-

держиваются рекомендаций по использованию раз-
личных восстанавливающих средств. Например,
сауна порой применяется в таких количествах, что
перестает быть восстанавливающим мероприятием,
а становится нагрузкой, требующей дополнительно-
го восстановления. Часто приходится слышать мне-
ние, что лучший отдых — это сон. В какой-то степе-
ни это правильно, не следует однако игнорировать
другие восстанавливающие мероприятия и заменять
их сном, тем самым замедляя восстановительные
процессы. При правильно проведенной разъясни-
тельной работе, содержащей элементы внушения,
эффективность указанных восстанавливающих
средств повышается.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования средств и методов психологических
воздействий в работе с пловцами.
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Аннотация. Анализируются методические основы при-
менения контрольно-тренажерных устройств в вольной
борьбе с учетом здоровьесберегающих условий трени-
ровки.
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Бухов А.Ф. Методичні основи вживання контрольно-
тренажерних пристроїв у вольній боротьбі. Аналізують-
ся методичні основи використання контрольно-трена-
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Введение.
Проблема перестройки тренировочного

процесса в единоборствах актуализирована сегодня
несколькими противоречиями. Во-первых, принци-
пиальные изменения, которые произошли в самой
системе проведения соревнований (с января 2005 г.),
изменили как стиль ведения поединка, так и сорев-
нований в целом, потребовали, как следствие, су-
щественного пересмотра методик подготовки. Де-
тальный анализ изменений правил соревнований и
соревновательной деятельности подтверждает прин-
цип первичности правил соревнований по отноше-
нию к содержанию соревновательной и тренировоч-
ной деятельности: незначительные изменения
правил соревнований могут приводить к существен-
ной перестройке индивидуальной методики подго-
товки единоборца. Для начинающих борцов это ка-
сается,  в  первую очередь,  выбора  наиболее
эффективных технико-тактических   и подготови-
тельных действий (ТТД), а для спортсменов высо-
кого класса – стратегии соревновательной деятель-

ности и стиля ведения схватки. С изменением пра-
вил могут резко измениться шансы ближайших про-
тивников на успешность соревновательной деятель-
ности. Таким образом, в основе проблемы лежит
противоречие между новыми правилами соревно-
ваний и старой системой тренировочной и соревно-
вательной деятельности [1].

Второе противоречие связано с особеннос-
тью индивидуальной  тренировочной деятельности
борца. Отработка конкретного приема для проведе-
ния успешного технико-тактического действия тре-
бует многократного (порой несколько тысяч раз)
выполнения однообразной монотонной работы при
повышенном уровне физической и психической на-
грузки в состоянии предельного утомления. Квали-
фицированному единоборцу требуется соответству-
ющий (подготовленный) спарринг-партнер, найти
которого для плановой тренировки часто просто
невозможно [2].

В-третьих, тренировки со спарринг-партне-
ром небезопасны. Борьба уже в своей основе  - это
травмоопасный вид спорта. Интенсификация под-
готовки, омоложение единоборцев в целом, а также
недостаточное (в организационном плане) обеспе-
чение  безопасности тренировочных занятий и со-
ревнований обусловливают заметный рост травма-
тизма в единоборствах. Отсутствие адекватных
тренажеров восполняется за счет здоровья нович-
ков, которые порой заменяют тренажеры [3].

Одним из направлений решения поставлен-
ной проблемы является оперативный объективный
контроль физических и одновременно психофизио-
логических состояний спортсмена; коррекция мето-
дики тренировки и обеспечение на этой основе эф-
фективности и безопасности занятий. Как средство
решения проблемы предлагается использование кон-
трольно-тренажерных  устройств (КТУ) с соответ-
ствующим диагностическим обеспечением.

Данное исследование связано с такими ак-
туальными научными направлениями как оптими-
зация развития и реализация способностей спорт-
смена [4], сохранение здоровья, профилактика
травматизма, реабилитация, нравственность и духов-
ность в спорте высших достижений [5], индивиду-
ально-личностные и персональные особенности еди-
ноборца [6] и др.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного медицинского университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Разработать методичес-

кие основы проектирования и использованием кон-
трольно-тренажерных устройств с учетом здоровь-
есберегающих условий тренировки в вольной
борьбе. Для достижения цели потребовалось решить
следующие задачи.
1. Определить основные направлений оператив-

ной перестройки тренировочной и соревнова-
тельной деятельности в вольной борьбе в свя-
зи с последними (январь 2005 г.) изменениями
правил соревнований.
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2. Изучить известные технические решения и ус-
тройства, обеспечивающие ускоренную травмо-
безопасную подготовку спортсменов-единобор-
цев  на  основе оперативного контроля и
информирования спортсмена о точности, ско-
рости и силовых характеристиках приема, мо-
ментах и характере допущенных ошибок.

3. Сформулировать методические положения и
дать практические рекомендации по проекти-
рованию и применению контрольно-тренажер-
ных устройств для единоборцев.

Результаты исследования.
Последний пересмотр правил и условий

проведения соревнований предусматривает измене-
ния продолжительности поединка (формулы схват-
ки), стандартного положения при наказании (клинч),
системы оценки технических действий и др. Все это
принципиально изменило стиль ведения поединка
и соревнований в целом и, как следствие, потребо-
вало пересмотра методик подготовки, а также адек-
ватных средств тренировки.

Существенным для планирования соревно-
вательной деятельности является то, что все схват-
ки в каждой весовой категории по новым правилам
должны начинаться и заканчиваться в течение од-
ного дня. С этим связано и другое изменение - со-
ревнования проводятся по системе прямого выбы-
вания с утешительными схватками для проигравших
борцов. Победители последних двух утешительных
схваток  получают бронзовые медали.

Указанные условия предъявляют особые
требования к динамике процесса восстановления
функциональных систем организма после «сгонки»
веса. Проблема управления весом тела становится
одной из первостепенных в соревновательной дея-
тельности борцов, а к методике и средствам  вос-
становления  предъявляются предельно строгие
требования.

Особо значимым в новых правилах являет-
ся изменение продолжительности схватки. Форму-
ла схватки сегодня – это три периода по две минуты
с 30-секундными перерывами – является предельно
жесткой в связи со следующими условиями: в кон-
це каждого периода обязательно определяется по-
бедитель; борец, выигравший два периода, объяв-
ляется победителем; третий период отменяется, если
выиграны первые два; чистая победа автоматичес-
ки завершает схватку независимо от того, в каком
периоде это произошло.

Предельно сократилось время для развед-
ки и врабатывания, только атакующий стиль в каж-
дом периоде может привести к успеху, это усилива-
ется еще и тем ,  что все выходы за  ковер
«наказываются» 1-им баллом. Таким образом, суще-
ственно изменяется индивидуальный стиль борьбы
и  методика тренировки.

Качественный анализ соревновательной
деятельности борцов на чемпионатах Украины и
мира 2005 года показывает, что психологически бо-
рец должен быть настроен на бескомпромиссную

борьбу, на рывок к победе, так как время схватки
может составить лишь четыре минуты (два перио-
да). Напористость и агрессивность – качества, ко-
торые закладываются в детстве, поэтому новые пра-
вила выполнят также отбор уже зрелых борцов по
данному качеству.

Новые правила проведения соревнований
по вольной борьбе принципиально изменили стан-
дартное положение (клинч) при нулевом результате
периода. Отменен «крестовый захват», а введено
стандартное положение - «захват ноги». Жребием
определяется борец, берущий захват. Продолжитель-
ность клинча составляет 30 секунд. Если в течение
этого времени борец, выигравший жребий, не про-
вел ТТД, то он проигрывает один балл, а, следова-
тельно, и данный период в целом. Техника выпол-
нения данного стандартного положения такова.
Борец, проигравший жребий, ставит прямо ногу на
ковер в центре; борец, выигравший жребий, захва-
тывает ногу в области колена головою внутрь или
наружу; при этом, он может стоять на ногах, а мо-
жет опуститься на одно или оба колена. После вы-
полнения борцом захвата за ногу он кладет одну руку
на плечо, а другую на пояс и по свистку арбитра
начинается борьба.  Такое стандартное положение
часто встречается в ходе поединка и достаточно хо-
рошо отрабатывается на тренировках. Однако его
выполнение из статического состояния без подго-
товительных действий требует особых навыков и
специальной тренировки.

Изменения в системе выявления победи-
теля периода также существенно повлияли на стиль
ведения поединка. Принципиальным  является:
если борец в данный период провел прием с боль-
шой амплитудой, оцениваемый в 5 баллов, то он
независимо от общего счета определяется как по-
бедитель периода, аналогично, - для двух трехбал-
льных приемов, а также в случае перевеса в 6 тех-
нических баллов.

Анализ соревновательной деятельности
позволяет заключить, что сегодня тренировочный
процесс необходимо перестроить так, чтобы приви-
вался вкус к чистой победе (туше) и к проведению
высоко оцениваемых приемов. На передний план в
схватке также выдвигаются такие умения и навыки:
проводить поединок в высоком темпе, реально ата-
ковать соперника каждые 15 –25 секунд; надежно
защищаться и быстро переходить к контратакующим
действиям от захвата ног; бороться в клинче; бороть-
ся в центре ковра, не отходить назад; рационально
расходовать силы.

Таким образом, в соответствие с новыми
правилами, все качества подготовленности борец
должен проявлять с первых секунд схватки в усло-
виях стремительно нарастающего утомления, поэто-
му значимые параметры тренировочного упражне-
ния на тренажере по характеру нервно-мышечных
напряжений и психофизиологическому эффекту дол-
жны максимально соответствовать  отрабатываемо-
му приему, обеспечивать экономию энергии и трав-
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мобезопасность в условиях предельного утомления
в схватке.

Технико-тактические действия в борьбе,
несмотря на их сложность и разнообразие, представ-
ляют собой систему элементарных движений, зако-
номерно сочетающихся одно с другим в простран-
стве и времени. Из целостной структуры ТТД можно
выделить отдельные элементы движений с целью их
совершенствования. Это позволяет локально воздей-
ствовать на нужные группы мышц специальными
упражнениями, максимально приближенными к ди-
намической структуре основного движения. Как
правило, это вращательные движения с переменной
угловой скоростью по заданному участку амплиту-
ды, которые связаны с напряжением соответствую-
щих групп мышц,  причем, в каждом случае их мак-
симальные усилия имеют свои акцентированные
участки. Борцовские тренажеры позволяют разви-
вать  способность концентрировать усилия тех или
иных групп мышц на участках наибольшего их на-
пряжения в данном ТТД.

Анализ литературы и обобщение опыта тре-
неров показывает, что сегодня в подготовке борца
используются все известные группы тренажеров.
При общей физической подготовке – это всевозмож-
ные эргометры для аэробной тренировки, тренаже-
ры для силовой, скоростной и других видов подго-
товки,  специальные тренажеры для развития
«взрывной» силы ног и рук с использованием мгно-
венной обратной связи и пр.

К качественно иной группе относятся тре-
нажеры, формирующие пространственную, времен-
ную и динамическую структуру борцовского при-
ема. Они работают по принципу «облегчающего
лидирования», когда создаются искусственно облег-
ченные условия для достижения оптимальной коор-
динационной структуры движения или действия. На
таких тренажерах отрабатывается модель техничес-
кого  действия, преодолевается сформировавшийся
ранее скоростной или силовой барьер.

Третья группа тренажеров предназначена
для обеспечения оптимального управления скорос-
тью, ритмом, темпом, функциональным состояни-
ем, частотой сердечных сокращений, самочувстви-
ем спортсмена. Они оснащены достаточно точными
контрольно-диагностическими устройствами.

Следующая (четвертая) группа - это специ-
альные тренажеры на скорость переработки инфор-
мации, управление вниманием, для совершенство-
вания скорости реагирования и выбора
целесообразных технико-тактических действий в
условиях острого дефицита времени (и предельно-
го утомления).

Перспективными для тренировки борцов
являются тренажеры с изменяющимся сопротивле-
нием (пятая группа), создающие условия для одно-
временного проявления силовых качеств и подвиж-
ности в суставах. Такие тренажеры позволяют
создавать необходимое сопротивление и усилие в за-
данной фазе движения.

Шестая группа – это биомеханические тре-
нажеры и тренажеры-роботы предназначены для
оптимизации динамики приема – находятся в ста-
дии разработок. Тренажеры управляются компью-
тером посредством программы. Специальные огра-
ничители, а также аудио и видео сигнализация
позволяют осуществлять обратную связь и коррек-
тировать технику.

Отдельную (седьмую) группу представля-
ют тренажерные устройства и аппараты, стимули-
рующие адаптационные реакции организма спорт-
смена за счет создания искусственных климатичес-
ких и погодных условий.

Рациональное использование КТУ различ-
ных групп позволяет    индивидуализировать тре-
нировочную деятельность борца, обеспечивает   от-
работку конкретного приема  и выполнения
большого объема однообразной монотонной рабо-
ты при высоком эмоциональном настрое и без спар-
ринг-партнера.

Отдельный прием в борьбе, как правило, не
дает эффекта [7], так как время, необходимое атаку-
ющему, для проведения приема, позволяет атакуе-
мому оказать необходимое сопротивление. Поэто-
му поединки борцов высокого класса, при всех их
индивидуальных различиях, имеют одну общую осо-
бенность – в каждом из них применяются сложные
ТТД (комбинационного стиля). Эффективность
сложного ТТД зависит от таких факторов:
-составных частей ТТД подготавливающего при-
ема, ответной реакции атакуемого, завершающего
приема;
-временного интервала между подготавливающим
и завершающим приемами сложного ТТД;
-характером выполнения каждой из этих частей в
отдельности и ТТД в целом;
-конкретной ситуации, предшествующей выполне-
нию подготавливающего приема и сложного ТТД в
целом и пр.

Конструкция совершенного КТУ должна
основываться на этих  данных о динамической
структуре выбранных для совершенствования ТТД
с учетом топографии активности и режима работы
включающихся мышц. Таким образом при разработ-
ке КТУ требуется соблюдение определенных усло-
вий, которые ниже  сформулированы в обобщенной
форме.

 1. Напряжение мышц и величина развива-
емой силы в зависимости от фазы приема существен-
но изменяется, поэтому пространственно-времен-
ные характеристики КТУ  для специальной
подготовки должны обеспечить требуемую динами-
ку отрабатываемого движения. Кроме того тради-
ционные упражнения (сгибания и разгибания рук с
отягощениями, подтягивания, лазание по канату,
жим штанги  и др.) более эффективны в комплексе
со специальными упражнениями на тренажере-ма-
некене, если они хорошо соответствуют структуре
соревновательных ТТД.

2. В большинстве случаев борец вынужден
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(с целью маскировки) проявлять свои максимальные
усилия без каких либо предварительных подготови-
тельных движений. Необходимо предусмотреть со-
ответствующий контроль при разработке динамичес-
ких режимов проведения приема  на тренажере.

3.Борцу приходится проявлять решающее
усилие в положениях тела (углов в суставах), кото-
рые не соответствуют условиям  проявления макси-
мальной силы. Поэтому на КТУ необходимо предус-
мотреть возможность выполнения упражнения, где
усилия нужных групп мышц должны провляться при
тех же суставных углах, что и при выполнении ТТД
в соревновательных условиях.

4.Эффективность ТТД зависит от способ-
ности быстро переключаться с одного режима ра-
боты мышц на другой. Это умение характеризует
взрывную силу спортсмена, которая, в свою очередь,
зависит от максимальных силовых возможностей,
но, главным образом, от способности концентриро-
вать нервные  процессы, мобилизовать функцио-
нальные возможности и координационные способ-
ности спортсмена. Поэтому упражнения должны не
только оказывать дифференцированные воздействия
на наиболее важные группы мышц, но и воспиты-
вать умения концентрировать максимальные усилия
в наиболее ответственных фазах ТТД.

5. Существующие методики обучения тех-
нике вольной борьбы часто не учитывают возраст-
ные и квалификационные особенности борца и про-
сто во многом повторяют методики взрослых
квалифицированных борцов [6]. Однако   юноши
одинаковой квалификации, но разного возраста име-
ют совершенно разную структуру как силовой, ско-
ростно-силовой, так и технической подготовленно-
сти. Это требует индивидуализации упражнений и
КТУ. Тренировка на КТУ начинающих борцов дол-
жна квалифицированно контролироваться тренером.
Особенно важен контроль острой и срочной физио-
логической реакции на физическую нагрузку. Он
может проводиться по следующим составляющим:
деятельность сердца (ЧСС, ЭКГ);  частота дыхания;
внутренняя температура и температура кожи;  мы-
шечная деятельность (ЭМГ).

Необходимо также,  чтобы  определяемые
показатели относились именно к вольной борьбе,
тесты были теоретически обоснованы, надежны,
валидны, информативны и жестко стандартизиро-
вана; протоколы тестирования обеспечивали специ-
фичность и практичность тестирования, возмож-
ность регулярного повторение тестирования после
определенных этапов (для коррекции программ под-
готовки);  разъяснение результатов тестирования и
мотивация; сравнение и анализ результатов лабора-
торных и полевых тестов (полевые испытания ме-
нее надежны из-за влияния многих неконтролируе-
мых факторов, но более обоснованы близки к
стандартной соревновательной ситуации).

Выводы:
Показано, что изменения правил соревно-

ваний по вольной борьбе (январь 2005 г.) привели к

существенным изменениям в соревновательной де-
ятельности борцов. Перестройка тренировочной и
соревновательной деятельности должна быть на-
правлена на: формирование наступательной такти-
ки борьбы, достижение чистой победы, повышение
частоты атакующих действий, надежность защиты
и контратак, высокую эффективность борьбы в клин-
че, умении восстанавливать силы в течение схватки
и на соревнованиях в целом. Все качества подготов-
ленности борец должен проявлять с первых секунд
схватки в условиях стремительно нарастающего
утомления.

Значимые параметры тренировочного уп-
ражнения на тренажере по характеру нервно-мышеч-
ных напряжений и психофизиологическому эффек-
ту должны максимально соответствовать
отрабатываемому приему, обеспечивать экономию
энергии и травмобезопасность в условиях предель-
ного утомления.

Рациональное использование КТУ различ-
ных групп может   индивидуализировать трениро-
вочную деятельность борца, обеспечить  отработку
конкретного приема и выполнения большого объе-
ма однообразной монотонной работы при высоком
эмоциональном настрое и без спарринг-партнера.

Обеспечение эффективности и безопасно-
сти занятий, снижение уровня травматизма нович-
ков-единоборцев путем использования адекватных
контрольно-тренажерных  устройств (вместо спар-
ринг-партнеров) - актуальная задача повышения
нравственности и духовности спортсмена.

Перспективы. Для успешного выступления
борца необходимо постоянно анализировать сорев-
новательную деятельность. Методика подготовки
должна учитывать малейшие изменения в правилах
соревнований и базироваться на индивидуальных
выигрышных качествах борца. В дальнейшем пред-
полагается разработка и использование адекватных
контрольно-тренажерных устройств для решения
этих задач.
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Аннотация. Производится  рассмотрение такого
неотъемлемого элемента в спорте как самоотвержение
как критерия того, полезен ли или вреден спорт для че-
ловека.
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Введение.
Спорт сегодня – это привычная и даже

неотъемлемая часть всего человеческого общества.
В нем привычно видеть лишь положительные мо-
менты. Между тем, влияние спорта на человека во
многом остается мало изученным. Рассмотрение
будем проводить, отталкиваясь от христианского
отношения к этому вопросу. А ведь отношение Цер-
кви к спорту, как нам представляется, несправедли-
во принято считать негативным, впрочем, как и мно-
гие другие вполне нормальные и здоровые
проявления общественной и частной человеческой
жизни. Вреден ли он для человека? Если да, то чем?
А если полезен, то, опять-таки, чем?

Рассматривая спорт вообще, внимание ос-
тановим на таких его проявлениях, как профессио-
нальный спорт и физическая культура. Необходимо
четко разграничивать эти понятия.

Что же мы будем понимать под большим
спортом? Профессиональный спорт – это образ и
уклад жизни, где человек обязан четко исполнять
задания и волю своих спортивных наставников; это
культ тела, когда физическая красота возводится в
ранг высших достоинств человека; это мощная ин-
дустрия зрелищ, бизнес, который создает свою сис-
тему ценностей [1].

Под физической культурой будем понимать
те или иные упражнения, занятия, направленные в
первую очередь на укрепление здоровья человека.

Если физическая культура при правильном
к ней отношении никогда не претендует на главен-
ствующее место, то большой спорт стремительно и

властно врывается в самую жизнь человека. Он на-
лагает на спортсмена жесткие, часто жестокие рам-
ки, требования, условия. Условия эти касаются не
только физической стороны жизни спортсмена, как,
например, диета, режим сна, график тренировок, но
также и на внутренний его мир, что требует особого
внимания. Спорт формирует свою философию, свою
идеологию, свою шкалу ценностей. Причем ценно-
сти большого спорта не соответствуют естествен-
ным человеческим ценностям [3, 5].

Делая выбор зарабатывать деньги посред-
ством тех или иных физических показателей либо
того или иного спортивного мастерства, человек
предстает перед необходимостью: «Или ты будешь
самым первым и самым лучшим, или ты останешь-
ся ни с чем». На пределе своих возможностей ты
должен показывать высокие результаты, в ином же
случае тебя ожидает неудача и тот жизненный вы-
бор, который ты однажды сделал, уйдя в професси-
ональный спорт, окажется пустой ошибкой. Не
очень-то радостная перспектива, не правда ли? Со-
вершенно естественно и объяснимо возникновение
в таких условиях стремления быть первым и луч-
шим. На достижение заветного первенства пуска-
ются все силы. Отметим в скобках, что в каждом
виде спорта находятся свои дарования, ярко выде-
ляющиеся из общей массы, для которых достиже-
ния успеха в выбранном виде спорта может оказаться
не столь болезненным. Но обратимся к общей мас-
се. Какой вид спорта ни возьми, без ожесточенного
труда и чудовищной целеустремленности ты ока-
жешься за бортом большого спорта. И, в конце кон-
цов, успешность либо неудачливость спортсмена
сводится к вопросу: чем я могу пожертвовать ради
того, чтобы достигнуть успеха, чтобы быть первым?
Свободным временем, здоровьем, друзьями, семь-
ей? Для каждого найдется своя мера жертвы, мо-
жет, и не столь жестокая. Однако момент самоотре-
чения неизбежно присутствует внутри любого
профессионального спортсмена. Тут-то и интерес-
но уточнить цель: ради чего же отречение? Ради чего
– жертва?

Работа выполнена согласно плану НИР До-
нецкого государственного института здоровья, фи-
зического воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью исследований является изучение от-

ношения Православной церкви к спорту и его влия-
ние на жизнь современного человека.

Результаты исследований.
Жертвенность, самоотречение является од-

ним из стержней христианской жизни, а если быть
точнее – важнейшей составляющей каждой нормаль-
ной, здоровой человеческой жизни. Создаю ли я се-
мью, неизбежно сталкиваюсь с компромиссами, с
которыми вынужден мириться; хочу ли быть дру-
гом, я должен терпеть в товарищах те качества ха-
рактера, которые могут мне казаться нестерпимы-
ми, должен жертвовать в чем-то своими интересами
и пр. Куда ни глянь, во всех сферах жизни каждого
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отдельного человека имеются моменты, в которых
он должен в чем-то ущемить себя ради чего-то, не-
сомненно, важного, большого; во всех сферах чело-
век сталкивается с необходимостью самоотречения.
Что же касается христианства, то оно прямо заявля-
ет: «Царство Божие силою берется, и употребляю-
щие усилия входят в него». И в другом месте: «От-
вергнись себя, и возьми крест свой…».

Однако все эти маленькие подвиги самоот-
речения, если это не циркачество, производятся ради
чего-то по-настоящему ценного. Самоотречение без
достойной цели превращается в мазохизм, в бестол-
ковое мученичество. И вот в этом моменте и нахо-
дится тот пункт, который кардинально выбрасывает
большой спорт за границы Евангельских ценностей,
за рамки здоровых человеческих взаимоотношений.
В спорте самоотречение производится, на наш
взгляд, с целью – стать первым, стать богатым, стать
знаменитым и т.п. Акцент ставится на меня, центр
всего стремления – во мне, во мне одном, а до всех
остальных мне дела нет. В христианстве самоотре-
чение – ради ближнего. Кто мой ближний? Другой
человек. Я в чем-то ущемляю себя, чтобы было луч-
ше другому. В этом – вся красота человеческих
чувств, в этом – смысл, насыщенность человечес-
кой жизни. Самоотвержение же в спорте хоть в час-
тных случаях и возводит на вершину пирамиды, но
оставляет человека совершенно одиноким. К тому
же успех, в том числе и успех в спорте – это нарко-
тик, без которого потом очень и очень тяжело суще-
ствовать, особенно если речь идет о молодых. Очень
нелегко бывшему чемпиону после первых, юных
побед на тех или иных чемпионатах признать соб-
ственную обыкновенность, признать то, что он вов-
се не избранный, не один единственный на весь бе-
лый свет, что и он должен вписываться в рамки
обыденной жизни, должен подчиняться обществен-
ным, социальным, государственным, нравственным
законам.

В.Н. Платонов в своей «Общей теории
спорта» отмечает следующие черты характера, ти-
пичные для спортсменов высокого класса в срав-
нении с менее квалифицированными спортсмена-
ми, а также с лицами, не занимающимися спортом:
чувство превосходства и общественной уверенно-
сти; самонадеянность и повышенная готовность в
отстаивании своих прав; упорство; несговорчи-
вость; эмоциональная устойчивость; высокая це-
леустремленность; экстравертированность; сорев-
новательная агрессивность. Спортсменам высокого
класса по сравнению со спортсменами невысокой
и средней квалификации свойственна эффективная
познавательная деятельность, проявляющаяся в
обостренном внимании, повышенной способнос-
ти к восприятию и оценке ситуации, умение пре-
одолевать тревожность, беспокойство, возникаю-
щие трудности. В то же время обостренные чувства
соперничества, превосходства, самонадеянности,
упорства опасны антиобщественными поведенчес-
кими реакциями [4].

Некоторые из перечисленных свойств ха-
рактера больших спортсменов, взятые в отдельнос-
ти, не только не заслуживают порицания, но вызы-
вают уважение. Однако если рисовать картину в
целом, то нельзя не заметить обособленности от
всего окружающего мира, особо развитой самости.

Где же кончается физкультура и начинает-
ся большой спорт? На наш взгляд, грань между эти-
ми понятиями заключается, в первую очередь, в
цели, в мотивации: ради чего я занимаюсь данными
физическими упражнениями; для чего трачу свобод-
ное время и пр. Занимаясь физкультурой, человек,
по нашему представлению, преследует следующие
цели: укрепление здоровья и профилактика заболе-
ваний; получение удовольствия от любимого заня-
тия; удовлетворение природной потребности к дви-
жению и к мышечным нагрузкам; тренировка
дисциплинированности; стремление избавить себя
от праздности. Другим моментом, существенно раз-
личным в спорте и физкультуре, является свобода.
Профессиональный спортсмен оказывается связан-
ным человеком: хочет или нет, он обязан посещать
тренировки, выступать на соревнованиях. В этом –
его хлеб. Спорт становится его буднями, средством
существования. Физкультура же, особенно для
взрослых людей, является скорее средством отдыха
от обыденных обязанностей, приятным дополнени-
ем, средством снятия стресса.

Выше говорилось  об эгоистических стрем-
лениях, неотвратимо рождающихся во всяком про-
фессиональном спортсмене. Однако не всякий
спортсмен одержим такими идеями. Один заслужен-
ный мастер спорта по легкой атлетике заявил: «К
спорту я отношусь как к работе. На любом месте
надо честно трудиться. Господь сказал: кровью и
потом будете добывать свой хлеб. Вот я и добываю»
[1]. Нам кажется, даже будучи и профессиональным
спортсменом, можно найти такую точку опоры, от-
носительно которой твои достижения и рекорды
будут служить не идолу богатства или славы, а, к
примеру, благополучию твоих близких, благотвори-
тельности и пр.

Вот что писал в 190 г. св. Климент Алек-
сандрийский: «Борьба же, нами дозволяемая, долж-
на проводиться не ради какого-нибудь суетного со-
стязания, а для вызова испарины на теле; и не с
бахвальством своей ловкостью должно приступать
к ней... а в интересах столь необходимого и столь
полезного здоровья» [2]. Думается, мысль эта спра-
ведлива по отношению не только к борьбе, но и ко
всему спорту вообще.

Выводы.
Спорт как индустрию зрелищ, как культ

азарта, физической красоты и славы нельзя не осу-
дить, все же нельзя также и отнять множества поло-
жительных его сторон. Профессор  А.И. Осипов,
характеризуя отношение Церкви к спорту, сказал:
«Это не означает, что мы категорически исключаем
все виды соревнований, все виды спорта. Да ничего
подобного! Почему же молодежи не поиграть, на-
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пример, в тот же волейбол или в тот же футбол…
Нужно быть очень внимательными к тому, чтоб не
превратить это в культ, в страсть. Тогда это плохо».

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития духовности в спорте.
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Введение.
Спорт в нашей стране рассматривается как

один из важнейших компонентов физического вос-
питания, базирующегося на естественно-научной
основе и опирающегося на научные знания смеж-
ных медико-биологических дисциплин.

Повышение требования Министерства Ук-
раины по делам семьи, молодежи и спорта, предъяв-
ляемые к соревновательной деятельности на всех

уровнях, вызвали необходимость использовать тре-
нерско-преподавательским составом научно-обосно-
ванных форм, методов и программ, позволяющих
совершенствовать спортивные способности без
ущерба для здоровья.

Каждый человек с рождения наделен соот-
ветствующей совокупностью физических потенций,
заложенных в него наследственными программами
индивидуального развития.

Физические качества являются определен-
ными социально-обусловленными совокупностями
биологических и психических свойств человека,
выражающих его физическую готовность осуществ-
лять активную двигательную деятельность.

Воспитание и совершенствование физичес-
ких качеств способствует гармоническому развитию
личности, достижению высокой устойчивости орга-
низма к социально-экологическим условиям, повы-
шению адаптивных свойств организма.

В связи с этим, возникла необходимость в
проведении научно-исследовательской работы по
наблюдению за динамикой развития основных жиз-
ненно-важных психологических функций организ-
ма и выявления взаимосвязи развития способнос-
тей в спортивной деятельности от их исходного
уровня.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования состоит в том, чтобы на

основе динамических наблюдений изучить влияние
воспитательного и учебно-тренировочного процес-
са на развитие способностей в спортивной деятель-
ности в зависимости от исходного уровня основных
физиологических и психофизиологических систем
организма лиц, занимающихся в дошкольных,
школьных и спортивных заведениях.

Результаты исследования.
Развитие физических качеств способствует

совершенствованию физической и умственной ра-
ботоспособности, более полной реализации творчес-
ких сил человека в интересах общества.

Все более повышаются требования,
предъявляемые к спортивной форме школьников, а
также подготовленности специально занимающих-
ся, способных достигать высоких результатов.

Выбор вида деятельности человек осуще-
ствляет, сообразуясь со своими способностями, ко-
торые носят индивидуальный характер. Способно-
сти – это индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека от дру-
гого, которые имеют отношение к успешному вы-
полнению какой-либо деятельности, а также могут
обеспечить легкость и быстроту приобретения зна-
ний и навыков [1]. Способности существуют только
в развитии, в движении. Развитие способностей осу-
ществляется в процессе той или иной деятельности
и не может возникать вне соответствующей конк-
ретной деятельности.
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Рассматривая систему спортивной деятель-
ности можно выделить понятие «физические спо-
собности», являющееся критерием оценки силы,
быстроты, выносливости и гибкости [1, 2].

В изучении процесса формирования физи-
ческих способностей, ученые пришли к выводу о
генетической обуслословленности ряда показателей:
мышечной силы, быстроты двигательной реакции,
длины тела, верхних и нижних конечностей и т.д.
Изучение природы способностей позволило зало-
жить фундамент основ спортивного отбора одарен-
ных спортсменов.

Чаще всего используется многоэтапная фор-
ма отбора, при которой перспективный прогноз про-
изводится по определенным критериям, основанным
на различных показателях.

Многочисленную группу критериев состав-
ляют морфофункциональные особенности организ-
ма, которые во многом предопределяют возможно-
сти человека  и предрасположенность его к
различным видам деятельности [1, 3, 4].

Важным критерием успешного развития
способностей, является комплексная характеристи-
ка и прогностическая оценка здоровья, степень фи-
зической подготовленности по показателям ведущих
для выбранной специальности физических способ-
ностей [5], психофизиологических и психологичес-
ких особенностей [6].

Исследование динамики развития скорост-
но-силовых способностей детей с разными показа-
телями их развития позволило установить, что до-
полнительные упражнения,  направленные на
развитие этих качеств в группе «слабых» не дали
эффекта. Это обстоятельство позволило сделать
вывод об относительной стабильности показателя
скоростно-силовых способностей и отнести его к
критериальным при отборе.

Высокая информативность для целей отбо-
ра спортсменов присуща таким показателям, как уро-
вень развития общей выносливости, гибкости, быст-
рота координации [2, 3, 5]. Видимо дети, имеющие
высокие морфофункциональные показатели и уро-
вень развития физических способностей, сохраняют
это преимущество при прочих равных условиях и
успешно обучаются специальным навыкам [6].

Таким образом, по ювенильным показате-
лям уровня развития физических способностей мож-
но осуществлять прогноз успешности обучения и
судить о перспективах развития этих физических
способностей.

Однако, имеется ряд наблюдений, свиде-
тельствующих о том, что спортивный результат за-
висит не столько от исходного уровня развития фи-
зических способностей,  который является
критерием ближнего прогноза, сколько от темпов их
прироста [5, 6].

При оценке индивидуальных способностей
наряду с физическими особенностями юных спорт-
сменов необходимо учитывать и перспективу их раз-
вития, типологические свойства нервной деятель-

ности. Исследования показали, что отдельные по-
казатели функционального состояния нервной сис-
темы, комплексы этих показателей могут быть эф-
фективно использованы не только для оценки
способностей в спорте, но и для разработки их диф-
ференцированного развития [2,3].

Исследования показывают, что среди спорт-
сменов различных специальностей практически нет
для лиц со слабым типом нервной системы, а среди
наиболее выдающихся спортсменов таких не оказа-
лось вообще [1]. Видимо, лица с сильной нервной
системой более пригодны для спорта высших дос-
тижений, причем наиболее благоприятным являет-
ся сочетание таких качеств, как: уравновешенность,
подвижность, сила нервной системы.

Организм человека обладает довольно вы-
сокой пластичностью. В связи с этим двигательные
нагрузки различной модальности воспринимаются
и преодолеваются организмом с разным уровнем
напряжения. Именно это обстоятельство можно рас-
сматривать как материальную основу спортивной
специализации, связанной с предпочтением наибо-
лее удобного для себя вида физической деятельнос-
ти, при которой превалирующие нагрузки эффектив-
но преодолеваются (статические силовые – в
тяжелой атлетике, выносливость – в беге на дистан-
ции и т.д.). Двигательные нагрузки адекватной для
данного организма модальности и объема воспри-
нимаются как приемлемые, даже нужные и жела-
тельные. Значительно реже наблюдается равномер-
ное развитие двигательных качеств  разных
модальностей, что важно учитывать при организа-
ции физической культуры [2,3].

В связи со все возрастающей интенсифика-
цией тренировочного процесса и снижением возра-
стного ценза на всех этапах подготовки спортсме-
нов, необходимо изучение возрастных морфо-фун-
кциональных особенностей детей и подростков.
Подобные исследования требуются для ориентации
и прогнозирования достижений юных спортсменов.
Наблюдения показывают, что в каждом виде спорта
происходит естественный отбор индивидуумов, об-
ладающих такими психофизиологическими и мор-
фофункциональными показателями, которые при
соответствующей тренировке дают возможность
показывать рекордные результаты.

В практике детского и юношеского спорта,
как правило, отбор производится стихийно. Между
тем все более возрастает значение и необходимость
научно-обоснованной системы отбора в связи с ори-
ентацией и прогнозированием спортивных достиже-
ний детей и подростков.

Исследования разных авторов [1, 4, 6] по-
казывают, что успехи в спорте зависят от уровня
развития комплекса психофизиологических и мотор-
ных качеств  человека , проявления которых в
спортивной деятельности связано с морфологичес-
кими особенностями. Причем зависимость отдель-
ных компонентов этого комплекса неравноценна для
разных видов спорта и при отборе предъявляются
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свои, специфические для каждого вида требования.
Это требования определяют значимость отдельных
психофизиологических качеств, и морфо-функцио-
нальных показателей. Имеются четкие различия в
тотальных размерах и пропорциях тела, а также кон-
ституциональных особенностей у представителей
различных видов спорта. Однако, при оценке подоб-
ных данных следует принимать во внимание преоб-
разующую роль многолетней специальной трени-
ровки и значение искусственного отбора .
Морфологические особенности, очевидно, имеют
значение при отборе и, несомненно, должны учи-
тываться при прогнозирования.

Выводы.
Изменения, происходящие в организме

спортсмена, в процессе систематической спортив-
ной деятельности, носят приспособительный харак-
тер, происходят на всех уровнях организма, касаются
как морфологии, так и функции и является адекват-
ными специфическим требованиям среды.

Таким образом, по-видимому, у спортсме-
нов высокого класса с различной направленностью
тренировочного процесса существуют особенности
как морфологические, так и функциональные. Эти
особенности обусловлены специфическими требо-
ваниями спортивной подготовки определенной на-
правленности, приобретающими, по мере развития
спорта, все большее значение.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития физических способностей с целью прогно-
за успешности обучения юных спортсменов.
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Аннотация. В статье показан метод организации и по-
строения тренировочного процесса со сборными коман-
дами по футболу в ВУЗах.
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Введение.
Футбол был, есть и останется спортом но-

мер один в Украине! Действительно, а за что же так
любят эту игру и те, кто творит её, и те, кто просто
смотрит футбол с трибун стадионов или по телеви-
зору? Взгляните на футбольное поле во время мат-
ча. Игроки бегают, падают и быстро встают, делают
самые разнообразные движения ногами, руками,
головой. Как обойтись тут без силы и выносливос-
ти, быстроты и ловкости, гибкости и расторопнос-
ти.  А сколько радости переполняет каждого, кому
удаётся поразить ворота. Особая привлекательность
футбола объясняется ещё и его доступностью. Дей-
ствительно, если для игры в теннис, баскетбол, во-
лейбол, хоккей нужны специальные площадки и
довольно много всякого инвентаря и приспособле-
ний, то для футбола достаточно любого кусочка
пусть и не совсем ровной земли и всего лишь одно-
го мяча, неважно какого – кожаного, резинового либо
пластмассового. Конечно, футбол захватывает не
только радостью самих играющих, которым при
помощи различных приёмов всё же удаётся подчи-
нять непокорный поначалу мяч. Успех в сложной
борьбе на футбольном поле приходит только к тем,
кому удаётся проявить очень много положительных
качеств характера. Если же не быть смелым, настой-
чивым и терпеливым, не обладать волей, необходи-
мой для ведения упорной борьбы, то ни о малей-
ших победах не может быть и речи. Не проявил эти
качества в непосредственном споре с соперником –
значит уступил ему. Очень важно и то, что спор этот
ведётся не в одиночку, а коллективно. Необходи-
мость согласованных действий с товарищами по
команде, помощи и взаимовыручки сближает вас,
развивает желание отдать все силы и умение обще-
му делу. Вот за что мы любим футбол! [5].

Велика популярность футбола и среди сту-
денческой молодёжи. Неслучайно большинство ре-
бят первокурсников выбирают на время своей учё-
бы в ВУЗе занятия именно этим видом спорта.
Поэтому главная задача каждого тренера сборной
команды ВУЗа состоит в том, чтобы студенты, ни в
коем случае не разочаровывались в этом виде спорта.
Этого он сможет избежать, приложив со своей сто-
роны максимум усилий и умений, для того чтобы
разнообразить тренировочные занятия и сделать их
максимально интересными. Только таким образом,
он сможет заинтересовать и увлечь студентов этим
замечательным видом спорта, а главное –  удержать
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их в рядах сборной команды!
Во время отбора, тренеру необходимо об-

ратить особое внимание на тех ребят, кто на самом
деле по-настоящему любит футбол, а главное готов
терпеть и выдерживать те нагрузки, которые потре-
буется перенести, для того чтобы в сжатые сроки
выйти на определённый уровень технической, так-
тической и физической подготовленности. Ведь сро-
ки пребывания каждого студента в стенах ВУЗа
очень малы и составляют 5-6 лет. За это время тре-
неру необходимо успеть: во-первых – отыскать пер-
спективных на его взгляд ребят среди общей массы
студентов, во-вторых – вывести их на определённый
уровень подготовленности и добиться с этими иг-
роками положительного результата на соревновани-
ях. Для того чтобы успешно решить эти две задачи,
тренеру необходимо постоянно находится в поиске
талантливых игроков. Но каким образом выявить в
студенческой среде способных ребят, у которых при-
сутствуют качества необходимые для дальнейших
занятий футболом?

В данной статье будут даны ответы на эти и
другие, весьма важные вопросы, перед которыми на
практике, сталкивается каждый тренер сборной ко-
манды ВУЗа, а именно:

1) Каким образом необходимо выстроить
сам процесс отбора, чтобы дать объективную оцен-
ку способностям каждого испытуемого и выявить
лучших?

2) На какие компоненты, определяющие
футбольный талант, а также на какие факторы, вли-
яющие на качество отбора, необходимо обращать
внимание?

3) Каким образом противостоять негатив-
ным факторам, напрямую влияющим на качество и
стабильность тренировочного процесса?

В специальной литературе [1-5] не прово-
дилось специальных исследований, связанными с
проблемами, возникающими в процессе организа-
ции и построения тренировочного процесса в ВУ-
Зах со сборными командами по футболу.

Работа выполнена по  плану НИР Донецкого
национального технического университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследований: изучить методы орга-

низации и построения тренировочного процесса со
сборной командой по футболу в Донецком нацио-
нальном техническом университете.

Задачи. В ходе данного исследования ис-
пользовать информацию, собранную путём личных
наблюдений, а также свой тренерский опыт постро-
ения и организации тренировочного процесса со
сборной командой по футболу Дон НТУ.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

Перед тем как рассказать о принципах и
критериях отбора в сборную команду Дон НТУ,
необходимо получить общее представление обо всех
этапах отбора. Обратите внимание на схему пред-
ставленную ниже, рисунок 1.

 

 

 

 

 

 
 

Сборная команда ВУЗа по 
футболу № 1 

Просмотр кандидатов, из числа первокурсников 
в сборную команду ВУЗА № 2  

(сентябрь-октябрь) 

Подготовка резерва для первой команды в 
сборной команде ВУЗа по футболу № 2 

Рис. 1.  Этапы отбора в сборную команду ВУЗа.

Отбор в сборную команду по футболу Дон
НТУ №2, проходит на протяжении двух месяцев
(сентябрь-октябрь). В начале каждого учебного
года во всех учебных корпусах вывешиваются
объявления с расписанием тренировочных занятий.
Кроме этого, в течение всей первой учебной неде-
ли сентября, во время физкультуры на потоках спе-
циализации футбол, тренер делает для студентов
первокурсников объявления о предстоящем набо-
ре. Делается всё, для того чтобы как можно боль-
шее количество студентов было задействовано во
время отбора. В результате такой «рекламной» ком-
пании на тренировки приходит до 50 человек од-
новременно. Спортивные площадки Дон НТУ по-
зволяют вместить такое количество спортсменов.
Ребята, пришедшие в первый раз на просмотр, за-
писываются в отдельный журнал. Это необходимо
для того, чтобы на протяжении двух месяцев сле-
дить за их посещаемостью. За два месяца трени-
ровочных занятий  каждый из ребят сможет опре-
делиться, будет он продолжать свои тренировки в
этой команде или нет. Кто-то покинет команду из-
за неприемлемых нагрузок, кто-то из-за неуспева-
емости в учёбе, кто-то просто передумает и выбе-
рет другой вид спорта. Если студент ответственно
относится к занятиям, т.е. у него нет пропусков, он
показывает трудолюбие, беспрекословно выполня-
ет все задания и установки тренера, то это идеаль-
ный «материал» из которого в будущем может по-
лучиться способный игрок.

Однако, кроме личностных качеств, трене-
ру необходимо выявить у ребят ещё и способности
к футболу. Некоторые из тех, кто приходит на про-
смотр, до поступления в ВУЗ уже занимались серь-
ёзно футболом и имеют достаточно высокий уро-
вень подготовки, но это лишь 2-3% от общего
количества пришедших. Остальные 97%, это ребя-
та, которые активно занимались футболом в школь-
ных секциях, либо регулярно играли с друзьями на
спортивных площадках у себя по месту жительства.
Тренеру в такой ситуации необходимо суметь про-
извести отбор таким образом, чтобы среди осталь-
ных 97% испытуемых, найти самых способных и
трудолюбивых ребят. Однако это сделать совсем
непросто, так как на это необходимо время. Именно
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по этой причине сроки отбора в сборную команду
были увеличены до двух месяцев. Благодаря этому,
у тренера появляется неплохая возможность, как во
время игры, так и во время выполнения специаль-
ных упражнений, ближе присмотреться к своим бу-
дущим ученикам.

Критериями отбора может служить  следу-
ющие формулы:
1. Скорость + Мышление + Координация + Стаб.-
посещение = Принят

2. Скорость + Мышление + Координация – Стаб.-
посещение = Не принят

3. Скорость + Мышление + Стаб.посещение – Ко-
ординация = Принят условно

4. Скорость + Координация + Стаб.посещение –
Мышление = Принят условно

5. Координация + Мышление + Стаб.посещение –
Скорость = Принят условно
Формула №1 – Идеальная, не требует дока-

зательства.
Формула №2 – Как бы не был идеален иг-

рок, отсутствие у него такого качества как «стабиль-
ность посещения» отрицательно скажется на конеч-
ном результате! Закончится всё тем, что однажды
этот игрок просто не придёт на ответственный матч!

Формула №3,4,5 – «Терпенье и труд, всё пе-
ретрут!» Это означает, что ответственность за разви-
тие таких качеств как координация, мышление и ско-
рость целиком и полностью возлагается на тренера.
Для того чтобы максимально развить у игрока эти
качества он должен обладать знаниями, настойчиво-
стью и терпением.  И лишь в отдельных случаях, ког-
да игрок продолжительное время не в состоянии вый-
ти на определённый уровень подготовленности, тре-
нер имеет право отчислить его из команды.

После того, как отбор в сборную команду
ВУЗа №2 завершён, тренер начинает кропотливую
и сложную работу, цель которой подготовка, в мак-
симально короткие сроки, резерва для первой коман-
ды. Ниже в таблице 1 представлено расписание тре-
нировочных занятий для каждой группы.

Изучив расписание тренировочных занятий
в обеих командах можно отметить: первое – все тре-
нировки планируются во внеурочное время, второе
– у каждой команды поставлен в расписание игро-

вой день. Это означает, что раз в неделю обе коман-
ды, в обязательном порядке, выезжают на товари-
щеский матч с ровесниками из другого ВУЗа, либо
проводят свою очередную встречу, в рамках первен-
ства города по футболу.

Теперь настал момент выяснить, для чего
же выстраивается такая система отбора, а также для
чего так необходимо тренеру наличие второго со-
става. Обратите внимание на схему представленную
ниже. В играх легко отличить визуально быстрого
от медленного, сильного от слабого, ловкого от не-
поворотливого, работоспособного от быстроутомля-
ющегося [3].

Выводы о каждом из испытуемых, после
двух месяцев тренировок, подводятся тренером под
специальную формулу. И от того, вписываются по-
казатели студентов в эту формулу или нет, зависит
судьба дальнейшего сотрудничества тренера с эти-
ми игроками.

Рассмотрим негативно влияющие факторы,
способные помешать благоприятной игре команды,
рисунок 2.

1.Отсутствие конкуренции в команде, силь-
но расслабит весь футбольный коллектив. Какой
смысл игроку тренироваться в полную силу, если он
уверен, что всё равно выйдет в стартовом составе, в
каком бы физическом состоянии он не находился.

2. Неуспеваемость в учёбе отразится в пер-
вую очередь на стабильности посещения трениро-
вочных занятий. А как можно ставить в стартовый
состав игрока, который далёк от своего идеального
физического состояния,  для того чтобы в полном
объёме выполнить тренерские задумки и установки
на игру.

3.Нестабильное посещение. Если человек
несерьёзен и не понимает всей полноты возложен-
ной на него ответственности, то у него всегда будет
повод, для того чтобы пропустить тренировку или
игру. Все разговоры и убеждения со стороны трене-
ра, не возымеют нужного результата. С такими людь-
ми необходимо расставаться без всякого сожаления
и не тратить на них силы и время.

4.Разочарование в тренировочном процес-
се. Каждый игрок, попав в первую команду, пресле-
дует свои цели. К примеру, одному, необходимо по-

 
 

Дни недели 

 
Сборная команда №1. Количественный 

состав –  
20 человек 

 
Сборная команда №2. 

Количественный состав - 25 человек 

Понедельник Спортзал 16.00-17.30  
Вторник  Спортзал 16.00-18.00 
Среда Спортзал 16.00-17.30  
Четверг  Спортзал 16.00-18.00 
Пятница Спортзал 16.00-17.30  
Суббота  Игровой день 
Воскресенье Игровой день  

 

 Таблица 1
Расписание тренировочных занятий в сборных командах №1 и №2 в недельном цикле.
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стоянно находится в стартовом составе, другому,
хочется играть только в линии нападения, третьему,
требуется больше свободы действий на футбольном
поле, и поэтому его не устраивают тренерские уста-
новки на предстоящий матч. Причин для разочаро-
вания может быть масса и в результате тренер в пра-
ве прекратить всякое сотрудничество с такими
игроками.

5.Отчисление из ВУЗа.  Эта неприятность,
может произойти абсолютно с каждым студентом.
Никто не застрахован от плохих оценок во время
сдачи сессии.

6.Окончание учёбы в ВУЗе. Сроки пребы-
вания каждого студента в стенах ВУЗа очень малы и
составляют 5-6 лет. Естественно, каждому тренеру
жаль отпускать способных игроков, но годы идут и
время берёт своё. На их место должны прийти дру-
гие ребята.

Теперь представьте себе, в какое положе-
ние был бы поставлен тренер и команда, если бы не
наличие второго состава. Все эти шесть негативных
факторов «били» бы, как говорится напрямую, по
количественному и качественному составу сборной
команды №1. Поэтому нам как воздух необходим
дублирующий состав. Именно он примет на себя все
последствия, от губительных действий со стороны
вышеуказанных шести негативных факторов.

Рассмотрим преимущества «защитного ба-

рьера» в виде второй команды, которые состоят в
следующем:
1. Возможность, избежать прямого влияния на
основной состав шести основных негативных
факторов. Теперь весь основной удар примет на
себя не первая, а вторая команда. А у тренера
появится возможность время от времени попол-
нять ряды первой команды лучшими игроками
из второго состава. Тем самым, сохраняя  коли-
чественный и качественный состав основной
сборной в неприкосновенности и в полной бое-
готовности.

2. Возможность безбоязненно отчислить  игрока
из первой команды, по причине проявления од-
ного из шести вышеперечисленных негативных
факторов.

3. Возможность, в рамках воспитательной рабо-
ты, перевести игрока первой команды на неко-
торое время во вторую.
Возможность постоянного набора игроков, из
числа способных ребят, во вторую команду и
доведение их способностей до уровня игроков
первой команды по отдельной программе.

4. Возможность создания конкурентной среды.
Благодаря чему, на каждую из 11 позиций в ос-
новном составе, теперь будут претендовать как
минимум 2 человека.

5. Возможность для тренера, предоставить шанс

Рис. 2. Факторы, негативно влияющие на стабильность и качество тренировочного процесса в сборной
команде №1
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новичку максимально проявить себя, во второй
команде, как равному среди равных, в спокой-
ной обстановке без страха и ответственности за
возможную ошибку.

6. Возможность проследить за уровнем прогрес-
са того или иного игрока в течение определён-
ного времени.

7. Возможность для тренера попробовать игрока
или даже группу игроков на разных позициях,
во время тренировок и товарищеских игр вто-
рого состава, с целью выявления их положитель-
ных и отрицательных качеств.

8. Возможность для тренера постоянно эксперимен-
тировать в товарищеских играх со вторым соста-
вом, внедряя и проверяя на практике свои новые
идеи, связанные с расстановкой игроков на поле,
без страха и ответственности за результат.
Единственным минусом в предложенном

методе построения и организации тренировочно-
го процесса, является большая нагрузка, которая
обязательно ляжет на плечи тренера избравшего
этот путь.

Вывод.
Проанализировав полученные данные, мож-

но прийти к следующему заключению. Тренеру не-
обходимо заботится не только о боеспособности
первой команды, но и не забывать о второй. Так как
фундамент для будущих побед закладывается во вто-
рой команде, и именно здесь сосредоточен весь бу-
дущий потенциал основного состава. Запас прочно-
сти у той или иной команды, напрямую зависит от
«длины скамейки» с запасными игроками. Иными
словами – чем больше выбор игроков, тем выше за-
пас прочности.

Перспективными являются исследования,
связанные с проблемами организации отбора и тре-
нировочного процесса, в сборных командах по фут-
болу при ВУЗах.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ
БАЗОВИХ КОМПОЗИЦІЙ ВІЛЬНИХ ВПРАВ

У ПІДГОТОВЦІ ЮНИХ ГІМНАСТОК
Сидорова В.В.

Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту

Анотація. У даній статті обґрунтовується методика ре-
алізації базових композицій вільних вправ у навчаль-
но-тренувальному процесі гімнасток на етапі спеціалі-
зованої підготовки.
Ключові слова: базові композиції; вільні вправи; юні
гімнастки; принципи; педагогічні умови.
Аннотация. Сидорова В.В. Особенности методики реа-
лизации базовых композиций вольных упражнений в
подготовке юных гимнасток. В данной статье обосновы-
вается методика реализации базовых композиций воль-
ных упражнений в учебно-тренировочном процессе гим-
насток на этапе специализированной подготовки.
Ключевые слова: базовые композиции; вольные упраж-
нения; юные гимнастки; принципы; педагогические ус-
ловия.
Annotation. Sidorova V.V. Features of method and
pedagogical terms of realization of base compositions of
free exercises at preparation of young gymnasts. In the given
article the method of realization of base compositions of
free exercises in the training process of gymnasts on the
stage of the specialized preparation is grounded.
Key words: base compositions; free exercises; young
gymnasts; principles; pedagogical terms.

Вступ.
В спортивній гімнастиці спортсменки по-

стійно опановують велику кількість складнокоорди-
наційних елементів на всіх видах гімнастичного ба-
гатоборства. Успішне удосконалення техніки вправ
і підвищення спортивної майстерності юних гімна-
сток потребує високого рівня розвитку спеціальних
рухових здібностей. Відомо, що здібності, а відпов-
ідно і якості розвиваються в процесі самої діяль-
ності. Наприклад, при виконанні вільних вправ не
тільки удосконалюється спортивно-технічна май-
стерність, але й розвиваються всі компоненти спец-
іальних рухових здібностей.

Рухова діяльність у вільних вправах не об-
межується складною конструкцією приладу, тому
можливо виконання більшої кількості елементів у
порівнянні з діяльністю на інших видах гімнастич-
ного багатоборства, що є базовою підготовкою для
побудови ще більш складнокоординаційних дій, які
визначають розвиток спортивної гімнастики на су-
часному етапі. Особливістю підготовки гімнасток у
вільних вправах є освоєння акробатичних і хореог-
рафічних елементів та їх серій, які поєднуються в
змагальні композиції, не зважаючи на те, що струк-
тура спеціальної технічної підготовки потребує по-
передньої побудови базових композицій [2, 4, 5]. У
науково-методичній літературі питання побудови і
навчання базовим композиціям вільних вправ також
не розглядаються.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
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Мета дослідження - розробити методику
реалізації базових композицій вільних вправ у на-
вчально-тренувальному процесі юних гімнасток.

Об’єкт дослідження - навчально-трену-
вальний процес юних гімнасток.

Предмет дослідження – педагогічні умови
реалізації базових композицій вільних вправ.

Результати досліджень.
Базові композиції вільних вправ - це склад-

нокоординаційні функціональні утворення, які за-
безпечують взаємозв’язок окремих елементів струк-
тури рухів у композиційно-музичну цілісність. Базові
композиції спрямовані на формування у юних гімна-
сток краси рухів, гармонізації розвитку емоційної й
інтелектуальної сфери, орієнтації дівчат на саморе-
алізацію та самоудосконалення, які виявляються у
творчості, психофізіологічній, спеціально-фізичній
і спортивно-технічній підготовленості. Основною
умовою реалізації базових композицій вільних вправ
є взаємодія доцільних та узгоджених дій тренера-
педагога та гімнасток, які основані на двустороннь-
ому зв’язку і реалізуються через загальноприйняті
дидактичні елементи методики навчання [1] і реал-
ізації змагальних композицій: спеціалізовані прин-
ципи побудови вільних вправ; засоби; етапи побу-
дови; методи навчання; контроль [3]. Однак при
реалізації програм базових композицій вільних
вправ вони мають свої специфічні спрямованості й
особливості, що і відбивається на змісті програм-
ного матеріалу підготовки юних гімнасток /рис.1/.
Програмний матеріал містить у собі два основних
розділи: теоретичний і практичний.

Теоретичний розділ. Передбачається вив-
чення наступних питань: значення музики в різних
сферах життєдіяльності й у спортивній гімнастиці;
поняття про зміст і характер музики; зв’язок вправ з
мелодією і регістром звучання музики; ритм, темп,
динамічні відтінки і розмір музичного твору; побу-
дова музичного твору; естетичні характеристики
окремих рухів, їхніх з’єднань і композицій у ціло-
му; особливості рухів, за допомогою яких можна
передавати характер, емоційний і смисловий зміст
музичних творів.

Практичний розділ складається з загальної
і спеціально-базової частини програми. До загаль-
ної програми належать засоби, які звичайно вико-
ристовуються в тренувальному процесі гімнасток.
До спеціальної частини програми належить безпо-
середнє виконання базових групових композицій, а
також серій акробатичних вправ, розроблених з ура-
хуванням принципу спряженості. В основі базових
композицій лежать закономірності, які ми реалізо-
вували через спеціалізовані принципи їх побудови
і реалізації – зниження складності змісту змагаль-
них композицій; реалізації різнохарактерних музич-
них творів; оцінки перспективи розвитку вільних
вправ; відповідності рухів музичному супроводу;
варіативності побудови рухів; рухово-естетичної
спряженості.

Принцип реалізації різнохарактерних му-

зичних творів у вільних вправах.
Базові композиції необхідно складати під

музику різного характеру: ліричну, веселу, стрімку,
спокійну. Використовувати фрагменти пісенного
жанру, фрагменти творів російського, українського,
іспанського, циганського характеру. Виконуючи
різнохарактерні композиції, дівчата поширюють свій
руховий досвід, виявляють схильність до рухів під
ту чи іншу музику. Вони самостійно аналізують,
якого характеру музика їм більше подобається, і на-
далі, можуть активно брати участь у підборі музич-
ного супроводу. Використання даного принципу
дозволить у майбутньому більш індивідуально підхо-
дити до підбору музичного супроводу для змагаль-
них композицій кожної з гімнасток.

Принцип оцінки перспективи розвитку
вільних вправ. При побудові композицій враховують-
ся сучасні тенденції розвитку вільних вправ, які доз-
воляють прогнозувати перспективи їх подальшого
розвитку. Тенденції визначаються за наступними
напрямками: 1) підвищення складності композицій;
2) розподіл елементів у композиції; 3) динамічність
виконання вправ; 4) єдність музики й елементарних
«оформлювальних» і хореографічних рухів, а також
елементів акробатики.

Принцип відповідності рухів музичному
супроводу.

При складанні базових композицій підби-
раються рухи, які при умові виразного виконання
передають смислову або емоційну змістовність му-
зики. Смислова змістовність передбачає присвя-
ченість темі або якісно-емоційній змістовності.
Музичний твір є емоційним збудником, а також за-
собом формування уміння виконувати рухи в узгод-
женні з ритмом, динамікою, характером музичного
супроводу. Музика  сполучається з правильно
підібраними рухами і полегшує їх виконання. Відоб-
ражуючи особливості музичного ритму, рухи по-
винні одержувати внутрішню змістовність і емоцій-
не забарвлення.

Принцип зниження складності змісту зма-
гальних композицій.

Головними документами, які регламентують
зміст змагальних композицій вільних вправ є кла-
сифікаційна програма і правила змагань. Основною
відмінністю базових композицій від змагальних по-
винно бути зниження складності акробатичних еле-
ментів і динаміки пересувань. Якщо композиції ви-
конувати занадто часто в змагальному варіанті, то
це призведе до фізичного і психічного стомлення.
Базові ж композиції виконуються багато разів. При
підборі вправ повинно дотримувались більшості
спеціальних вимог, які пред’являються до змагаль-
них композицій у відповідності зі спортивним роз-
рядом, за яким виступають гімнастки. Акробатичні
зв’язки по діагоналях заміняються серіями елементів
“гімнастика + акробатика” з незначним просуван-
ням, тому що композиції одночасно вивчають дек-
ілька гімнасток I, II і III розрядів.

Принцип рухово-естетичної спряженості
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припускає раціональне, технічне виконання вправ з
ознаками виразності, пластичності, артистичності,
“обігравання” вправ за рахунок нюансів, деталей
рухів. Іншими словами, у музиці гімнастки черпа-
ють емоції, які потім втілюють у рухах.

У тому випадку, якщо в структурі руху не
просто закладені ознаки смислової та емоційної
змістовності, але й самі рухи, у своїй досконалості
доведені до такого рівня, що за їх допомогою, дійсно,
передається смисловий та емоційний стан твору -
їхнє виконання можна назвати натхненним, підне-
сеним, поетичним, захопленим. У свою чергу, дані
показники, що відносяться до окремих рухів, можуть
виявитися формально-естетичними. Тобто естетич-
ними щодо окремих елементів, їхніх сполучень, але
в цілому щодо композиції естетично помилковими.
Тому треба домагатися гармонійного сполучення
всіх показників протягом композиції, що і дозволяє
говорити про рухово-естетичну спряженість.

Принцип варіативності побудови рухів пе-
редбачає вивчення композиції починаючи з будь-якої
її частини. В залежності від складності нюансів рухів
і найбільш яскравих фрагментів можливо починати
то з вступної, то з основної, то з заключної частини.
Крім того, варіювати вивчення послідовності рухів
великих блоків з детальним відпрацьовуванням –
окремих, з подальшим поєднанням їх у частини
вільних вправ. Варіантів послідовності й обсягу
рухів, що вивчаються, може бути велика безліч. Цей
процес залежить від складності окремих рухів ком-
позиції та їхніх сполучень, від рухової підготовле-
ності гімнасток, здібностей дівчат до естетичного
виконання рухів, рухової пам’яті і т.н.

Технологія побудови базових композицій

вільних вправ, містить у собі наступні етапи:
1.  Визначення елементів і їх композиційної комбі-
наторності.
2. Вибір музичного твору.
3. Підбір фрагментів для композиції з урахуванням
кількості і тривалості серій акробатичних і гімнас-
тичних стрибків та серій “гімнастика + акробати-
ка”.
4. Монтаж фонограми.
5. Багаторазове прослуховування музичного супро-
воду для з’ясування змісту, характеру, темпу і ритму
музики.
6. Визначення частин композиції.
7. Розподіл “малої” акробатики, гімнастичних
стрибків, поворотів, стійок на протязі усієї компо-
зиції; логічність структури фрагментів, частин і ком-
позиції в цілому.
8. Виявлення найбільш вигідних ракурсів для вико-
нання “ключових” елементів, стосовно основного
напрямку.
9. Складання схеми пересувань по всій площині
гімнастичного килима.
10. Пошук і спробне виконання окремих оригіналь-
них танцювальних рухів, найбільшою мірою здат-
них передати зміст і характер музики.
11. Складання “чернетки” композиції.
12. Уточнення окремих рухів, малих “уривків” і ве-
ликих “блоків” композиції (з використанням мето-
ду контрастів.
13. Перегляд розученої композиції.
14. Внесення необхідних корекцій.
15. Детальне відпрацьовування рухів і композиції в
цілому.

Правила побудови базових композицій:

Рис.1.  Педагогічні умови планування і реалізації базових композицій вільних вправ.
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структурне різноманіття; можливість подальшого
ускладнення; відповідність спеціальним вимогам за
виключенням вимог до складності акробатичних
стрибків.

Засоби. До базових композицій входять всі
групи вправ, із яких складаються змагальні компо-
зиції гімнасток різної кваліфікації і є найбільш ак-
туальними для підготовки гімнасток I, II і III роз-
рядів. Особлива увага при підборі елементів базових
композицій приділяється такій послідовності вправ,
яка забезпечує переходи від одних груп вправ до
інших. Розподілення елементів базових композицій
припускає їх варіювання як у серіях так і послідов-
ності серій вправ різних структурних груп і на-
прямків у композиціях. Крім того, набір поєднань у
кожній композиції залишається мобільним і може
змінюватися в залежності від поточних задач навчан-
ня і тренування.

Контроль за впливом методики застосуван-
ня базових композицій вільних вправ здійснюється
засобами тестування і контрольних вправ за оцін-
кою рівня  розвитку сили, швидкості,  витривалості,
гнучкості, показників сенсомоторних характеристик,
спортивно-технічної майстерності, естетичності
виконання вільних вправ.

Основні педагогічні й організаційно -
методичні умови реалізації програм базових ком-
позицій.

Розвиток рухових здібностей за допомогою
розробленої програми забезпечується виконанням
педагогічних умов:
1. Підготовкою гімнасток до рівня розуміння рухо-
во-естетичного виконання базових композицій
вільних вправ.
2. Високою інтенсивністю розучування базових
композицій вільних вправ.

3. Раціональним плануванням вільних вправ у
структурі тренувальних циклів.

4. Створенням доброзичливих професійних взає-
мовідносин і взаємодій.

5. Створенням умов для реалізації технологій побу-
дови базових композицій.

Рекомендації до застосування програм
базових композицій.

Реалізовуються базові композиції на етапі
базової (спеціалізованої підготовки [2, 4, 5]). Цьо-
му етапу відповідає вік гімнасток - 8–12 років. На
цей вік припадає велика кількість сенситивних пер-
іодів розвитку окремих рухових здібностей, а також
здійснюється інтенсивне оволодіння складними по
координації вправами. Але, у подальшому, в період
статевого розвитку спостерігається дискоординація
функцій систем організму, що виявляється у появі
помилок і зниженні стабільності при виконанні
складних вправ, втраті надійності виступів у змаган-
нях. Тому, к 12 рокам необхідно створити пошире-
ний запас рухів, як фундамент технічної підготов-
ки, який у подальшому, забезпечить ріст виконавчої
майстерності.

Послідовність рухів у базових композиціях

вільних вправ вивчається протягом 30 хвилин у спец-
іальній підготовчій частині занять в підготовчому
періоді. При виконанні композицій у підготовчій
частині серії з акробатичними стрибками в цілому
не виконуються з тієї причини, що руховий апарат і
функціональні системи не готові до одержання на-
вантаження, яке викликає виконання композиції в
цілому. Паузи відпочинку заповнюються простими
рухами з метою уточнення їхніх деталей. Гімнас-
тичні стрибки в повну силу у базових композиціях
виконуються лише в другій половині спеціальної
підготовчої частини. На розучування кожної компо-
зиції приділяється один тиждень. У міру запам’ято-
вування послідовності рухів наприкінці тижня ком-
позиція виконується в цілому кілька разів. Важливим
моментом є визначення тривалості відпочинку. У
наступні тижні, коли послідовність рухів композиції
розучена і необхідно відпрацьовувати деталі рухів,
її місце в структурі тренувального заняття змінюєть-
ся і переноситься в основну частину.

Дана методика виявила свою ефективність
при проведенні педагогічного експерименту в
СДЮСШОР ОР “Динамо” міста Донецька і впро-
ваджена в практику підготовки юних гімнасток
СДЮСШОР міст Луганська, Львова, ДЮСШ “Спар-
так” м.Черкаси, гімнастичного клубу “Динамо”
м.Москва, що підтверджується відповідними акта-
ми впровадження, а також використовується при
читанні лекційного курсу з навчальної дисципліни
“Теорія і методика обраного виду спорту – спортив-
на гімнастика” у Донецькому державному інституті
здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Висновки:
1. Саме у віці 8–12 років рухова сфера гімнасток
найбільш мобільна, що пояснюється активним
розвитком рухового аналізатора. Тому викорис-
тання базових композицій вільних вправ на етапі
спеціалізованої підготовки дозволяє найбільш
ефективно розвинути рухові здібності юних
спортсменок і створити поширений запас рухів,
як фундамент технічної підготовки для забезпе-
чення росту виконавчої майстерності.

2. Базові композиції насичуються динамічним фун-
кціональним змістом за трьома рівнями. Пер-
ший рівень – окремі структурні компоненти.
Другий рівень – серії структурних компонентів.
Третій рівень – динамічність серій у композиції
в цілому.

3. Зміст запропонованої нами методики реалізації
базових композицій вільних вправ у спортивній
гімнастиці відрізняється від загальноприйнятої,
не тільки наявністю заздалегідь обумовлених
педагогічних впливів, але й обліку відповідних
реакцій досліджуваних за даними педагогічно-
го контролю, який включає оцінку кількісних і
якісних показників рухових здібностей. В основі
методики лежать закономірності, які реалізують-
ся через спеціалізовані принципи реалізації ба-
зових композицій вільних вправ.

Перспективи. Реалізація методики побудо-
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ви і вивчення базових композицій дозволить у по-
дальшому учбово-тренувальному процесі підготов-
ки гімнасток здійснювати індивідуальний підхід при
підборі музичного супроводу і побудові змагальних
композицій вільних вправ. Подальші дослідження
можливо спрямувати на розробку методики реалі-
зації базових композицій в інших видах гімнастич-
ного багатоборства.
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Аннотация: Рассмотрены стили и структура межлично-
стных отношений в футбольных командах. Влияние
межличностных отношений на командную сплочен-
ность.
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Введение.
Спортивная тренировка, под которой пони-

мается специализированное физическое воспитание,
направленное на достижение индивидуально воз-
можных результатов – процесс весьма сложный. Для
успешной соревновательной деятельности игроку

наряду с физической и технической готовностью
необходима психологическая подготовка. Необходи-
мо уметь оптимально использовать  возможности
своего организма в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности [3].

Игра в футбол требует коллективных, сла-
женных действий как отдельных звеньев, так и ко-
манды в целом. В спортивной борьбе победа над
соперником зависит от волевых усилий игроков,
желания, во что бы то ни стало, отстоять честь ко-
манды. Известно, что личность (конкретный чело-
век во всем многообразии его социально-психоло-
гических особенностей) не мыслится вне общества,
коллектива, совокупности людей, объединенных
общностью целей и видами деятельности, совмест-
но добивающихся решения задач, стоящих перед
данным коллективом.  В то же время коллектив, об-
щество не могут существовать без составляющих его
личностей. Все это и находит определенное отра-
жение в общеспортивной подготовке в командных
видах спорта. Команда – совокупность личностей.
Для успешного осуществления поставленных задач,
тренер должен  знать каждого спортсмена: направ-
ленность его личности (выражающуюся в ее потреб-
ностях, интересах, мировоззрении, моральных чув-
ствах и нормах поведения), характер (во всем
многообразии его проявлений), темперамент (с его
типологическими особенностями), способности,
чтобы обеспечить более полное выполнение  той
задачи, которая стоит перед командой вообще и каж-
дым ее членом в частности [4].

Немаловажным фактором успешной игры
являются групповые нормы, установленные для ко-
манды. Эту  проблему рассматривал Занден (1982г.).
Норма представляет собой уровень стабилизации,
структуру поведения или веры. Нормы могут фор-
мально разрабатываться или неформально устанав-
ливаться командой. Каждая норма предполагает оп-
ределенные требования,  которые должны
выполняться или поведение, которому должны сле-
довать игроки. Иногда команда может использовать
положительные или отрицательные санкции для обес-
печения подчинения нормам. Поскольку нормы мо-
гут оказывать существенное влияние на поведение,
крайне важно, чтобы тренер установил положитель-
ные командные нормы или стандарты. Важное зна-
чение имеет положительный пример формальных или
неформальных лидеров команды. Но тренер также
должен стимулировать лидеров команды на установ-
ление новых, более высоких норм.

  Также для повышения уровня командной
сплоченности необходимо создание эффективного
микроклимата в команде. Микроклимат в команде
зависит от взаимодействий между игроками. Неко-
торые элементы микроклимата легко изменяются,
однако их совокупность влияет на эффективность
функционирования команды. Социальная поддерж-
ка является одним из важных аспектов микрокли-
мата в команде. Она представляет собой «обмен ре-
сурсами» по меньшей мере между двумя игроками.
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Выражение эмоциональной поддержки или поощ-
ряющей поддержки, предоставление информации,
выслушивание чьих-либо переживаний – все это
примеры содействующего социального поведения.

Игрокам необходима эмоциональная под-
держка со стороны товарищей по команде, тренера,
родителей. Положительная поддержка особенно
необходима, когда игрок не совсем удачно выступа-
ет или не может реализовать свои возможности.
Отрицательные реакции со стороны членов коман-
ды или тренера, такие как сарказм, резкая критика и
отсутствие внимания, могут «уничтожить» некото-
рых спортсменов. Создание эффективного микро-
климата в команде требует взаимной поддержки и
взаимного уважения всех ее членов [2].

Работа выполнена в соответствии с прак-
тическими задачами Донецкого областного центра
спортивной медицины.

Формулирование целей работы.
Цель работы - изучение влияний межлич-

ностных отношений спортсменов на командную
сплоченность.

Задачи:
1. Изучить степень межличностных отно-

шений в женской и мужской футбольных командах.
2. Определить психологические принци-

пы формирования командной сплоченности.
Результаты исследования.
Объектом спортивно-психологических ис-

следований стали стили и структура межличност-
ных отношений спортсменов, играющих в футбол.
Изучение базировалось на структурном наблюдении
за поведением спортсменов в условиях тренировоч-
ных и соревновательных периодов. Исследования
проводились методами анкетирования и тестирова-
ния с применением методик Дж.Марено, К.Томаса,
Т.Лири. Полученные в результате исследования дан-
ные обрабатывались с помощью метода статисти-
ческого анализа.

Обследовано 76 спортсменов, занимающих-
ся футболом в возрасте от 20 до 25 лет.

Как следует из данных представленных в
таблице 1, авторитарный стиль межличностных от-
ношений в мужской футбольной команде наблюдал-
ся у 8 (10,0%) игроков, в женской – у 5 (7,0%), неза-
висимо-доминирующий стиль в мужской команде
отмечен у 13 (17,0%) игроков, в женской – у 10
(13,0%) игроков. Сотрудничающий стиль отноше-

ний в мужской команде был у 17 (22,0%) игроков, в
женской – у 14 18,0%). Зависимый тип межличнос-
тных отношений в мужской команде наблюдался у
4 (6,0%) игроков, в женской команде – у 5 (7,0%)
игроков.

Следовательно, приоритетным стилем меж-
личностных отношений в командах является – со-
трудничающий стиль - 31 (40,0%) игрок. Минималь-
ный процент у зависимого стиля – 13,0%.

Результаты исследования показали, что тен-
денция к сотрудничеству рассматривается, как ак-
тивное стремление участвовать в групповой жизни,
стремление к достижению более высокого статуса
в системе межличностных отношений. Тенденция к
зависимости – уйти от взаимодействия, сохранить
нейтралитет в спорах и конфликтах. Независимо-
доминирующий тип – склонность к принятию ком-
промиссных решений, тенденция к общительности,
образованию эмоциональных связей удобных для
индивида. Авторитарный стиль – выраженная тен-
денция к спонтанной самореализации, активное воз-
действие на окружение, завоевательная позиция,
стремление вести за собой и подчинять своей воле
других.

Выводы:
Психологические аспекты формирования

командой сплоченности и повышения уровня  меж-
личностных отношений:
1. Повышение мотивации игроков:

- внесение положительных эмоций в трениро-
вочный процесс;
- постановка коллективных игровых целей;
- оценивание личного вклада каждого игрока в
командный результат.

2. Повышение осмысленности выполняемых уп-
ражнений:
- преемственность в подборе упражнений;
- поощрение в самостоятельности мышления;
- мысленная тренировка игровых взаимоотно-
шений.

3. Адекватность тренировочных и соревнователь-
ных условий:
- моделирование соревновательных условий;
- состязательность тренировочных заданий;
- оптимальная трудность тренировочных зада-
ний.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других особенно-

Таблица 1
Сравнительные показатели стилей межличностных отношений в мужской и женской футбольных командах

Стили межличностных отношений Вид  
спорта 

Количество  
обследованных авторитарный независимо- 

доминирующий 
сотрудничающий зависимый 

Женский  
футбол 

34 
(44,7%) 

5 
(7,0%) 

10 
(13,0%) 

14 
(18,0%) 

5 
(7,0%) 

Мужской  
футбол 

42 
(55,3%) 

8 
(10,0%) 

13 
(17,0%) 

17 
(22,0%) 

4 
(6,0%) 

Всего  76  
(100,0%) 

13 
(17,0%) 

23 
(30,0%) 

31 
(40,0%) 

9 
(13,0%) 
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стей влияния межличностных отношений на коман-
дную сплоченность.
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния эко-
логических сезонных и спортивных адаптаций и деа-
даптаций на спортивные результаты.  Результаты иссле-
дований и их анализ показали динамику изменений в
тестировании спортсменов по  исследуемым показате-
лям. Так в «летний» сезон показатели тестирования,
характеризующие качественную и тактико-техническую
стороны футболисток были всегда выше на 17-20% по
сравнению с аналогичными в «зимнем» соревнователь-
ном сезоне. Такое положение можно объяснить многи-
ми факторами, но ведущим из них является сезонный
эколого-климатический, приводящий к холодовой адап-
тации, деадаптации и реадаптации. Результаты иссле-
дований дают основание полагать о реальном существо-
вании холодовых сезонных адаптаций и деадаптаций,
которые негативно влияют на спортивные результаты.
Ключевые слова: сезонные экологические и спортив-
ные адаптации, реадаптации, деадаптации.
Анотація. Чирва Г.И., Резник М.Е., Пинчук Н.И. Про-
блема одночасних екологічних сезонних і спортивних
адаптацій і деадаптацій. Робота присвячена вивченню
впливу екологічних сезонних і спортивних адаптацій і
деадаптацій на спортивні результати. Результати дослі-
джень і їх аналіз показали динаміку змін в тестуванні
спортсменів по досліджуваних показниках. Так в «літній
сезон» показники тестування, які характеризують якіс-
ну і тактико-технічну сторони футболісток були завжди
вищими на 17-20% в порівнянні з аналогічними в «зи-
мовому сезоні» змагання. Таке положення можна пояс-
нити багатьма чинниками, але ведучим з них є сезон-
ний еколого-кліматичний, що приводить до холодової
адаптації, деадаптації і реадаптації. Результати дослід-
жень дають підставу вважати про реальне існування
холодових сезонних адаптацій і деадаптацій, які нега-
тивно впливають на спортивні результати.
Ключові слова: сезонні екологічні і спортивні адаптації,
реадаптації, деадаптації.
Annotation. Chirva G.I., Reznik M.E., Pinchuk N.I. The
Problem simultaneous ecological seasonal and atheletic
adaptation and deadaptation. Work is dedicated to study of
the influence ecological seasonal and atheletic adaptation
and deadaptation on atheletic results. The Results of the
studies and their analysis have shown the speaker of the

changes to testing athlete on under investigation factor. So
in «year» season to factors of the testing, characterizing
qualitative and tactician-technical sides football players
women were always above on 17-20% in contrast with
similar in «winter» season of the competitions. Such
position possible to explain the many factor, but leading of
them is a seasonal ecologoclimatic, bring about cold
adaptation, deadaptation and readaptation. The Results of
the studies afford ground suppose about real existence cold
seasonal adaptation and deadaptation which has negative
influence upon atheletic results.
Key words: seasonal ecological and atheletic adaptation,
readaptation, deadaptation.

Введение.
Спортивные адаптации тесно связаны с

многообразием адаптивных факторов различного
характера. Наиболее значимыми для спортивных
достижений выступают факторы педагогического,
биологического, материального и социального ха-
рактера. Нам представляется, что не менее важным
по силе своего воздействия на достижения высоко-
го спортивного результата  влияет  фактор сезонных
экологических  адаптаций и деадаптаций.

Несмотря на множество способов защиты
от экстремальных низких и высоких температур че-
ловеку, живущему в средних широтах, трудно избе-
жать длительного влияния низких температур зимой
(- 38 0С) и высоких (390С) в летний период года.
Продолжительность разных сезонов года вполне
достаточна для длительных температурных адапта-
ций, деадаптаций и реадаптаций к определенным
экологическим условиям [1,3].

Работами отечественных и зарубежных ис-
следователей в области теории адаптаций эндотер-
мных организмов к холоду неоднократно подчерки-
валась ведущая роль скелетной мускулатуры в
реализации срочных и длительных реакций хими-
ческой терморегуляции при охлаждении организма.
В ряде экспериментальных работ, проведенных на
лабораторных животных и с участием человека, по-
казаны обязательные глубокие структурно-функци-
ональные изменения, происходящие в системе тер-
морегуляции и ее основного теплопродуктивного
звена – мышечной системы, при длительной адап-
тации к холоду.

Основные постулаты изменений при дли-
тельной холодовой адаптации эндотермов сводятся
к следующему.

Во-первых, у теплокровных организмов ве-
дущим регулируемым звеном в системе терморегу-
ляции при адаптации к холоду является мышечная
система.

Во-вторых, величина теплопродукции при
терморегуляторном сокращении в различных груп-
пах мышц разная. В мышцах дистальных участков
тела при их сокращении тепла выделяется меньше
по сравнению с мышцами, расположенными в про-
ксимальных отделах туловища человека. Топогра-
фическая картина теплопродуктивности сокращаю-
щихся мышц не меняется при холодовой адаптации.

 В-третьих, у длительно адаптированного
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человека к холоду на единицу сократительного акта
мышцы как холодовой терморегуляционной дорож-
ки, так и локомоторного двигательного акта, тепла
выделяется значительно больше по сравнению с
интактным организмом. Такое положение дало ос-
нование прийти к заключению о снижении коэффи-
циента полезного действия сокращающейся мыш-
цы при длительной адаптации к холоду.

В-четвертых, некоторые авторы в лабора-
торном эксперименте отмечают гистологические
изменения в соотношении красных и белых мышеч-
ных волокон, в структуре мышцы при длительной
адаптации к холоду значительно увеличивается чис-
ло красных мышечных волокон.

В-пятых, феномен регулируемого сократи-
тельного мышечного термогенеза при длительной
адаптации к холоду дал основание к изучению ко-
эффициента полезного действия работы самой мыш-
цы. Оказалось, что снижение коэффициента полез-
ного действия в мышце наблюдается на всех этапах
сократительного акта от гидролиза  макроэргов до
ресинтеза, в том числе перемещение относительно
друг друга актиновых и миозиновых нитей мышцы.

В-шестых, холодовая адаптация приводит к
изменению структуры и функции гормонального
комплекса щитовидной железы и надпочечников.
Такое положение дало веское основание утверждать,
что регулируемый коэффициент полезного действия
сокращающихся мышц при длительной адаптации
к холоду осуществляется с помощью физиологичес-
ких гормональных регуляторов.

Все перечисленные изменения, происходя-
щие при длительной лабораторной адаптации к хо-
лоду, имеют место и в сезонных холодовых адапта-
циях человека, обитающего в высоких и средних
широтах.

Поскольку изменение коэффициента полез-
ного действия сокращающихся мышц – один из по-
стоянных сезонных физиологических механизмов
терморегуляции, то такое положение должно отра-
жаться в той или иной степени на спортивной дея-
тельности, где мышечная система с ее энергетикой
является ведущим фактором в достижении спортив-
ного результата.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучить динамику

двухлетнего тестирования в различные соревнова-
тельные сезоны года женщин-футболисток высоко-
го спортивного разряда. Задача исследования – про-
вести общее и специальное тестирование в зимнем
и летнем соревновательных сезонах года в 2-хлет-
нем цикле. Определить влияние сезонной «зимней»
и «летней» адаптации на физические и технические
кондиции спортивной готовности футболисток вы-
сокой спортивной квалификации.

Методы исследования, объект исследова-
ния. Эксперименты проводились с участием женс-

кой футбольной команды «Дончанка», средний воз-
раст девушек составляет 20 лет, рост 166 см, масса
тела 59,5 кг. Команда мастеров спорта, экс-чемпио-
нов и неоднократных призеров Украины.

Игроки команды выполняли специализиро-
ванные тесты для футболисток, которые отражают
ряд физических и технических качеств, необходи-
мых в игре:
- прыжок вверх с места;
- тройной прыжок с места;
- бег с высокого старта на 30 м;
- челночный бег 7х50 м;
- жонглирование мячом (количество раз в мин);
- вбрасывание мяча двумя руками из-за головы

на дальность и точность.
Все тесты в полной мере отражают техни-

ческие и физические кондиции футболисток в раз-
личные сезоны года. Тестирование и регистрацию
результатов тестовых упражнений проводили в 2004
и 2005 году в январе и сентябре месяце с соблюде-
нием стандартных условий в выполнении тестовых
упражнений.

Результаты регистрации тестов «зимнего» и
«летнего» соревновательного сезона сведены в ве-
домости и подвергнуты общепринятой статистичес-
кой обработке по методу сопряженных пар.

Результаты исследования.
Результаты исследования представлены в

таблице 1. По своему статистическому объему ис-
следования они вполне репрезентативны для выбор-
ки футбольной команды, состоящей из 17 чел.

В результате двухлетнего тестирования
спортсменок-футболисток в различные соревнова-
тельные сезоны года следует отметить следующее.

Выбранные тесты не в равной степени от-
ражают специфическую информативность для жен-
ского футбола, как вида спорта. Наиболее низкую
информативность для женского футбола содержит
тройной прыжок с места. Наиболее высокой инфор-
мативностью обладает специализированный тест
выбрасывания мяча из-за боковой линии двумя ру-
ками на дальность и точность.

На втором году тренировочного процесса
показания специализированного тестирования во
всех упражнениях выше по сравнению с первым
годом испытания. Такое положение можно объяс-
нить рядом причин, однако, одной из ведущих при-
чин является общий рост спортивных достижений,
как в «летнем», так и в «зимнем» спортивных пери-
одах. Результаты тестирования тесно связаны со
спортивными достижениями команды «Дончанка»
в эти годы.

Наиболее интересными результатами наших
исследований является динамика изменений в тес-
тировании по всем шести исследуемым показателям.
Из таблицы 1 видно, что в летний сезон показатели
тестирования, характеризующие качественную и
тактико-техническую стороны футболисток были
всегда выше на 17-20% по сравнению с аналогич-
ными в зимнем соревновательном сезоне.
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На наш взгляд, такое положение можно
объяснить многими факторами, но ведущим из них
является сезонный эколого-климатический, при-
водящий к холодовой адаптации, деадаптации и
реадаптации.

Во всех тестовых упражнениях показатели
достоверно были лучше в «зимнем» сезоне и значи-
тельно выше в «летнем» соревновательном сезоне.
Основной причиной в этом случае является негатив-
ное влияние холодовых адаптаций и перекрестные
спортивные адаптации, имеющие одну точку при-
ложения – мышечную систему.

Выводы.
Результаты наших исследований дают осно-

вание полагать о реальном существовании холодо-
вых сезонных адаптаций и деадаптаций, которые
негативно влияют на спортивные адаптации.

Представленные в работе данные могут
быть использованы в физиологии спорта при про-
гнозировании работоспособности и  достижении
спортивных результатов в связи с сезонной адапта-
цией, перемещениями в другие часовые пояса и кли-
матические зоны.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
одновременных экологических сезонных и спортив-
ных адаптаций и деадаптаций.
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РАЗДЕЛ IV
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАБИЛИТОЛОГА.

БИОЭТИКА В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Балакирева Г.А., Шипшина М.С., Кузнецов К.И.

Донецкий национальный университет

Аннотация. В статье рассмотрены этические проблемы
работы с лабораторными животным. Представлены не-
которые законодательные акты но данной проблеме,
оговорены исторические аспекты проблемы гуманного
отношения к лабораторным животным.
Ключевые слова: лабораторные животные, законода-
тельный акт, эксперимент, гуманистическая концепция.
Анотація. Балакирева Г. О., Шипшина М.С., Кузнецов
І. Е.  Біоетика в гострому експерименті. У статті розг-
лянуті етичні проблеми роботи з лабораторними твари-
нами. Представлені загальні біоетичні вимоги до орган-
ізації гострих експериментів з використанням хребетних
тварин в біології.
Ключові слова: лабораторні тварини, законодавчий акт,
експеримент, гуманістична концепція.
Annotation. Balakireva G.A., Shipshina M.S., Kuznetsov
K.I. Bioetika in the sharp experiment. In the article the ethics
problems of work are considered with laboratory to the
animals. Some legislative acts are presented but the given
problem, the history aspects of problem of humane attitude
toward laboratory animals are stipulated.
Keywords: laboratory animals, legislative act, experiment,
bioethics, humanism conception.

Введение.
В настоящее время во многих областях био-

логии и медицины широкое применение находит
практика острого эксперимента. К сожалению, в
настоящее время не представляется возможным из-
бежать острых экспериментов в некоторых облас-
тях биологической науки.  По-прежнему фундамен-
тальные научные  медицинские исследования
проводятся на животных. Подобных экспериментов
требует и развитие фармакологической промышлен-
ности. Однако острый эксперимент обнаруживает к
себе негативное отношение со стороны биоэтики
вследствие «отсутствия гуманности к опытным жи-
вотным». Поэтому актуальной остается проблема
целесообразности острого эксперимента с точки
зрения биоэтики, а также разработка биоэтического
компонента в его организации.

Работа выполнена по  плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование целей работы.
Целью представленного исследования яви-

лись: подтверждение целесообразности применения
острого опыта в организации исследований биоло-
гии, фармакологии, медицины; разработка биоэти-
ческого компонента в организации острых опытов
на животных;  определение основных принципов
гуманного отношения к животным при остром опыте
в биологи и медицине.

Результаты исследования.

Выполнение медико-биологических иссле-
дований фармакологических препаратов требует
обязательного предварительного определения их
безопасности для человека путем организации док-
линических испытаний и тестирования. Наиболее
часто такие доклинические тестирования осуществ-
ляется в опытах на лабораторных животных. Такие
биомедицинские исследования направлены, преж-
де всего, на расширение научной базы данных о
препарате, а также на оценку его безопасности, эф-
фективности или полезности [2].

Однако биоэтические принципы имеют ме-
сто и в практиках подобного рода. На основе этих
принципов была произведена модификация экспе-
риментальной науки в связи с  принятием Между-
народных рекомендаций по проведению медико-
биологических исследований с использованием
животных. Консультативный комитет Всемирной
Организации Здравоохранения по медицинским на-
учным исследованиям при Совете Европы утвердил
эти рекомендации еще в 1984 году. Такая модифи-
кация современной науки подразумевает внедрение
в практику научного эксперимента альтернативных
методик, к преимуществам которых относят макси-
мально эффективное соответствие целям обучения,
практичность, долгосрочность и т.д.

В настоящее время существует большое
количество альтернатив использованию животных
в экспериментах в науке и образовании. Они разра-
батываются и вводятся в практику усилиями про-
фессорско-преподавательских коллективов многих
вузов страны.  Подобные альтернативы должны
включать в себя высококачественные печатные из-
дания, а также дорогостоящую по нашим меркам
мультимедийную и видеопродукцию, доступ и вы-
бор которой в Западных странах достаточно велик.
Однако даже внедрение этих альтернатив не может
гарантировать их практическое использование и дает
малозначительный вклад в овладение техникой экс-
перимента.

Особенно проблемной является замена эк-
спериментов на животных соответствующими аль-
тернативами в медицинской практике. Главной за-
дачей образовательного учреждения медицинского
профиля по-прежнему является подготовка квали-
фицированных специалистов, владеющих основны-
ми мануальными навыками, инвазивными манипу-
ляциями и хирургическими приемами для оказания
неотложной медицинской помощи. Поэтому выпол-
нение предусмотренного программами практику-
ма на лабораторных животных следует рассматри-
вать как способ тестирования учащегося на
предмет его подготовленности к самостоятельной
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практической работе в клинических условиях. Та-
кие занятия не могут быть заменены ни изучением
компьютерных моделей, ни работой на муляжах и
специальных тренажерах, которые являются весь-
ма ценными, но все-таки вспомогательными сред-
ствами обучения [1, 4, 6].

В последнее время все чаще говорят о де-
сенсибилизации, формирующейся у студентов, вы-
полняющих острые эксперименты на  животных, де-
лающей их практически бессердечными по
отношению к животным и в последствие к людям.
Следует отметить, что острый эксперимент должен
проводиться вследствие тщательного планирования
исследований, учитывающих применение минималь-
ного количества живых объектов. Планированию эк-
сперимента должно предшествовать углубленное изу-
чение проблемы по литературным данным. Кроме
того, эксперимент должен быть тщательно обосно-
ван и направлен на получение результатов, не дости-
жимых другими методами. При проведении острых
экспериментов на животных должны быть предпри-
няты меры, позволяющие избежать излишних физи-
ческих страданий или повреждений (обязательная
анестезия, наркотизация). Эксперимент должен осу-
ществляться квалифицированными специалистами,
а обучение проводиться под руководством квалифи-
цированных преподавателей.

При соблюдении вышеперечисленных тре-
бований к организации острого эксперимента впол-
не возможно избежать десенсибилизации при вы-
сокой эффективности опыта и использовании малого
числа животных [1, 3].

В целом общие биоэтические требования к
организации острых экспериментов с использова-
нием позвоночных животных в биологии и медици-
не можно свести к следующим:

1. Эксперименты на животных можно про-
водить только в тех случаях, когда они направлены
на выполнение фундаментальных научных иссле-
дований, требующих экспериментального подтвер-
ждения, связаны с проведением эксперименталь-
ного этапа  доклинических испытаний,
направленных на получение результатов, не дос-
тижимых другими средствами (разработка новых
или улучшение существующих способов лечения,
разработка технологии или получение знаний для
разработки нового эффективного способа лечения
и т.п.), если они являются крайне необходимыми
для качественного обучения и подготовки специа-
листов, проведения тестирования, не представля-
ют угрозы здоровью человека.

2. Острый эксперимент на животных может
быть оправдан в случае, если есть достаточные ос-
нования надеяться на получение таких результатов,
которые будут существенно способствовать дости-
жению хотя бы одной из перечисленных выше це-
лей. Недопустимым является проведение острого
эксперимента на животных, если эти цели могут
быть достигнуты иным путем. Согласно статьи 25
Конвенции Совета Европы: «Эксперимент не дол-

жен быть проведен, если другой научно удовлетво-
ряющий метод получения искомого результата, не
требующий использования животного, практически
доступен».

3. Выбор животных, их количество, мето-
дика исследования должны быть тщательно обосно-
ваны до начала экспериментов и получить одобре-
ние уполномоченного лица или органа биоэтической
экспертизы.

4. Использование бродячих животных в
практике острого эксперимента противоречит прин-
ципам биоэтики. Поэтому животные для экспери-
ментов должны поступать из сертифицированного
питомника.

5.Острые опыты на животных должны про-
водиться квалифицированными исследователями,
знакомыми  с принципами биоэтики и придержива-
ющимися их. Что касается использования острого
эксперимента на животных в учебном процессе, то
эксперименты должны проводиться в результате
тщательного планирования и под наблюдением ква-
лифицированного специалиста-преподавателя.

6. Лаборатории, научные и учебные заведе-
ния, организации, в которых проводятся острые опы-
ты на животных, подлежат аттестации полномочны-
ми органами.

7. Острые опыты на животных могут орга-
низовываться лабораториями, научными организа-
циями и учебными заведениями при  наличии вива-
рия (экспериментально-биологической клиники),
оборудованного в соответствии с санитарными тре-
бованиями. Кроме того исследования подобного
рода требуют  наличия экспериментальной опера-
ционной (лаборатории) с соответствующим обору-
дованием, а также наличия штата сотрудников, обес-
печивающих уход за опытными животными.

8. По завершении учебных или научных
манипуляций на животном, приводящих к наруше-
нию его физиологических функций и жизнеспособ-
ности, животное должно быть своевременно умер-
щвлено с соблюдением всех требований гуманности.
Оптимальным и универсальным методом умерщв-
ления животных является передозировка наркоза —
введение анестетика в летальной дозе (дозировка для
наркоза Ч 3). Существуют и иные возможные спо-
собы эвтаназии мелких и крупных животных. Эвта-
назия, т.е. гуманное умерщвление животного, дол-
жна производиться ответственным лицом или под
его непосредственным наблюдением.

9. В случае если нарушения в организме
животного в результате острого эксперимента впол-
не совместимы с жизнью, то в послеоперационном
периоде опытному животному должны быть предо-
ставлены квалифицированный уход и адекватное
обезболивание [5].

Выводы.
Современная экспериментальная биологи-

ческая наука по-прежнему не может обойтись без
острого эксперимента. Причем далеко не все аль-
тернативные методы оказываются способными его
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заменить. Однако принципы биологической этики
должны находить отражение как в мировоззрении
экспериментаторов, как и к методике организации
самих опытов. Предложенные выше общие биоэти-
ческие требования к организации острых опытов в
биологии и медицине могут явиться компромиссом
экспериментальной науки и биоэтики.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
организации острых опытов в биологии и медицине.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ В

ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Борисюк М. В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. Проанализированы рекреационные ресур-
сы Донецкой области. Показано, что они могут быть
использованы для реализации основных задач физичес-
кой рекреации и развития отдельных её видов.
Ключевые слова: физическая рекреация, задачи, фор-
мы и виды рекреации, рекреационные ресурсы, Донец-
кая область.
Анотація. Борисюк М. В. Перспективі розвитку окре-
мих видів фізичної рекреації в Донецькій області. Про-
аналізовані рекреаційні ресурси Донецької області.
Показано, що вони можуть бути використані для реалі-
зації основних задач фізичної рекреації та розвитку її
окремих видів.
Ключові слова: фізична рекреація, задачі, форми та види
рекреації, рекреаційні ресурси, Донецька область.
Annotation. Borissyuk M.V. The perspective of
development individual kinds of physical recreation in
Donetsk region. Recreational resources in Donetsk region
are analyzed. They can be using for realization the basic
problems of physical recreation and development of
individual her kinds are showed.
Key words: physical recreation, problems, kind and forms
of recreation, recreational resources, Donetsk region.

Введение.
Донецкая область расположена на юго-вос-

токе Украины. Центром области является город До-
нецк. Территория области – 26,5 тыс. км2 – 4,4% от
всей территории Украины. В Донецкой области на
1 января 2005 г. действовало 757 промышленных
предприятий, 502 строительные организации, 2331
сельскохозяйственных предприятия и 35 бирж. Кро-
ме того, в составе области находится 28 городов
областного и 24 города районного подчинения [13].

В то же время здесь сохранилось достаточное коли-
чество рекреационных зон, которые могут широко
использоваться для физической рекреации с целью
улучшения состояния здоровья жителей области [9].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Целью данной работы был анализ состоя-

ния рекреационных ресурсов Донецкой в настоящее
время и оценка перспектив их использования непос-
редственно для физической рекреации.

Результаты исследований.
В ряде работ по физической культуре отме-

чено, что для поддержания и сохранения определен-
ного уровня здоровья необходимой является рацио-
нальная двигательная активность индивида [1, 3, 14,
15]. Последняя может быть обеспечена посредством
физических упражнений и различных форм и видов
физической рекреации. В самом общем смысле под
физической рекреацией понимают любые формы
двигательной активности, направленные на восста-
новление сил человека, затраченных в процессе про-
фессионального труда [2, 10]. Само слово «рекреа-
ция» происходит от ряда латинских слов (recreopeo,
recreatum, recreate, recreatio), которые в переводе
означают восстанавливать, воспроизводить, укреп-
лять, отдыхать [2]. Физическая рекреация, исполь-
зуя традиционные для физической культуры основ-
ные,  фоновые,  вспомогательные средства
(физические упражнения, естественные силы при-
роды, режим питания, труда отдыха и быта), при-
влекает своей спецификой внимание и симпатии
людей разного возраста, состояния здоровья и фи-
зической подготовленности. И хотя основными при-
знаками физической рекреации являются двигатель-
ная активность и использование физических
упражнений в качестве средств физической культу-
ры, они не являются главенствующими. Немаловаж-
ная роль также отводится таким структурным эле-
ментам  рекреации как:  индивид – рекреант;
рекреационное пространство; рекреационное вре-
мя (свободное время индивида); рекреационные ре-
сурсы (материально-техническая база рекреации,
природа, памятники); экономика (эффективность ка-
питаловложений) [5].

Существуют разнообразные формы и виды
рекреации. Так, Ю. Е. Рыжкин [10] согласно много-
образию признаков рекреации выделяет такие фор-
мы физической рекреации как:
- рекреационную физическую культуру;
- рекреативную физическую культуру;
- рекреацию спорта;
- рекреацию туризма;
- оздоровительную физическую рекреацию;
- физкультурно-производственную рекреацию и

др.
Отмечают [14] и такие формы физической

рекреации как: активная (собственно физическая)
рекреация и пассивная (потребительская) или рек-
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реацию с физической и умственной доминантой.
Кроме того, выделяют элитарные и демок-

ратические виды физической рекреации. К элитар-
ным относят гольф, конный спорт, авиационный и
парусный спорт, далекие путешествия, которые в
силу своей дороговизны доступны немногим. К де-
мократическим видам относят те виды занятий,
которыми может заниматься основная часть насе-
ления: танцы и игры, туризм, рыбная ловля, спортив-
но-массовые мероприятия.

Рассмотрим перспективы развития отдель-
ных видов физической рекреации в Донецкой обла-
сти исходя из её рекреационных ресурсов.

Рекреационные ресурсы Донецкой области
представлены растительными ресурсами, особенно-
стями рельефа и климата, животным миром, спеле-
ологическими и бальнеологическими ресурсами.
Основа рельефа Донбасса – Донецкий кряж. На се-
веро-востоке Донецкий кряж обрывается крутым
уступом правого берега Северского Донца, обнажая
толщи меловых отложений. Юг Донецкой области
представлен Приазовской возвышенностью, на вол-
нистой поверхности которой выделяются холмы, так
называемые «могилы». Максимальная высота «мо-
гил» 325 м у Бельман – Могилы. Понижаясь к югу
Приазовская возвышенность переходит в Приазов-
скую низменность, которую у Азовского моря пред-
ставляют песчаные пляжи длиной более 100 км толь-
ко в пределах области. Тысячи людей приезжают
сюда на отдых из других областей Украины и Рос-
сийской Федерации. Климат Донецкой области –
умеренно континентальный с ярко выраженными
временами года. При этом продолжительность пе-
риода со среднесуточной температурой +15 0С со-
ставляет 126 дней в году. Спелеологические ресур-
сы области до настоящего времени изучены
недостаточно, поэтому о пещерах Донбасса говорят
мало [7].

К бальнеологическим ресурсам относятся,
как известно, минеральные воды и лечебные грязи.
Наиболее крупным курортом с использованием дан-
ных ресурсов является Славянской курорт.

Для развития таких видов туристической и
рекреационной деятельности как охота и рыбная
ловля большое значение имеют охотничьи хозяйства
(площадь их на территории области 20 км2) и жи-
вотный мир рек и Азовского моря.

Немаловажную роль для развития физичес-
кой рекреации представляют объекты природно-за-
поведного фонда области, которые при соблюдении
в них природоохранного законодательства могут
использоваться в оздоровительных и рекреационных
целях [9]. Природно-заповедный фонд в настоящее
время представлен природным заповедником (Укра-
инский степной), национальным парком (Святые
горы), ботаническим садом, 5 региональными лан-
дшафтными парками, 7 заказниками общегосудар-
ственного и 46 заказниками местного значения, 10
памятниками природы общегосударственного и 28
местного значения, 13 заповедными урочищами и 1

парком памятником садово-паркового искусства.
Ведущим направлением деятельности национально-
го природного парка «Святые горы» является рек-
реация и рациональное использование рекреацион-
ных ресурсов. Медико-биологическая функция
рекреационной деятельности, направленная на сни-
жение заболеваемости и увеличение продолжитель-
ности жизни людей, в национальном природном
парке связана с рядом туристических и экскурсион-
ных маршрутов, во время которых благоприятное
влияние на укрепление здоровья человека оказыва-
ют как двигательные действия (ходьба), так и мик-
роклиматические особенности местности (специфи-
ческий световой и температурный режим ,
фитонцидность воздуха и т.п.). Рекреационной цен-
ностью и привлекательностью характеризуются
многие региональные природные парки. Например,
«Донецкий кряж» имеет не только живописные лан-
дшафты (мемориальный комплекс «Саур - Могила»),
но благоприятные условия для занятий спортивной
рыбалкой и охотой.

Довольно широко для рекреационной дея-
тельности могут использоваться такие реки Донец-
кой области как Северский Донец, Нитриус, Жере-
бец, Кальмиус с притоками (участки реки после
Старобешевского водохранилища и до г. Мариуполь
[8]), Мокрая Волноваха, Миус с притоками, Крын-
ка и другие [9]. Реки области пленяют путешествен-
ника красотой плесов, возбуждают спортивный азарт
порогами и перекатами. По большинству этих рек
можно совершить походы первой категории слож-
ности протяженностью более 100 км, хотя в районе
с Новопетровки на р. Крынка порог является эле-
ментом 3-4-й категории сложности и его прохожде-
ние доступно только подготовленным туристам [12].

Анализ современного состояния рекреаци-
онных ресурсов Донецкой области свидетельствует
о том, что они могут быть использованы для реше-
ния всех основных задач физической рекреации:
- создание определенного физического состоя-

ния, обеспечивающего нормальное функциони-
рование человеческого организма;

- удовлетворение различных потребностей людей
в двигательной деятельности;

- развлечение, переключение с одного вида дея-
тельности на другой;

- профилактика неблагоприятных воздействий
окружающей среды;

- восстановление временно сниженных или ут-
раченных функций организма в сфере изучае-
мой системы.
Исходя из потребностей населения Донец-

кой области в отдыхе можно выделить такие виды
физической рекреации как рекреационные занятия
с целью восстановления и развития. С целью вос-
становления, наиболее доступными являются лечеб-
ные занятия – климатолечение, бальнеолечение, гря-
зелечение (побережье Азовского моря, курортные
зоны Славянского, Краснолиманского и Артемовс-
кого районов Донецкой области) и оздоровительные
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занятия – прогулки, купание, солнечные и воздуш-
ные ванны, игры, пассивный отдых (Азовское море,
реки, пруды и водохранилища области). С целью
развития могут быть использованы спортивные за-
нятия с характерными повышенными физическими
нагрузками – плавание, парусный и моторный вод-
ный спорт (прибрежная зона Азовского моря, реки
Северский Донец, Миус, Кальмиус, Крынка и др.),
длительные водные и пешие переходы (одно- и двух-
дневные маршруты, предлагаемые национальным
природным парком «Святые горы», водные марш-
руты, разработанные М. З. Альтером с соав. [12]),
восхождения на горные вершины и др. В целом для
большей части населения области приемлемыми яв-
ляются, так называемые, демократические виды
физической рекреации, а именно: рыбная ловля,
охота, туризм и спортивно-массовые мероприятия.

Выводы:
1. В переделах Донецкой области выделяют ку-

рортологические, оздоровительные и туристи-
ческие рекреационные ресурсы. Все они на-
правлены на реализацию основных задач
физической рекреации.

2. Исходя из потребностей населения Донецкой
области в отдыхе, выделяют такие виды физи-
ческой рекреации как рекреационные занятия
с целью восстановления и развития.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем
развития отдельных видов физической рекреации в
Донецкой области.
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ПРОПРЕОЦЕПТИВНА КОРЕКЦІЯ ДІТЕЙ 8-
12 РОКІВ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ
ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ (ДЦП)

Волкова С.С., Батрак С.B.
Гуманітарний Університет «Запорізький інститут
гуманітарного і муніципального управління»

Анотація. Авторами дана оцінка ефективності застосу-
вання комплексної програми з фізичної реабілітації для
дітей, хворих на ДЦП, з використанням рефлекторно –
навантаженого костюму «Гравістат».
Ключові слова: дитячий церебральний параліч (ДЦП),
діти 8-12 років, костюм «Гравістат».
Аннотация. Волкова С. С., Батрак С. В. Проприоцеп-
тивная коррекция детей 8-12 лет, больных целебраль-
ным параличом (ДЦП). Авторами дана оценка эффек-
тивности использования комплексной программы
физической реабилитации детей больных ДЦП с исполь-
зованием рефлекторно – нагрузочного костюма «Гра-
витаст».
Ключевые слова: детский целебральный паралич (ДЦП),
дети 8 – 12 лет, костюм «Гравитаст».
Annotation. Volkova S. S, Batrak S. V. Proprioceptive
correction of the cerebral palsy sick children of 8 – 12 years
old. Authors evaluated the effectiveness of application the
complex physical rehabilitation program of cerebral palsy
sick children using the reflective loading costume
«Gravitast».
Key words: сerebral palsy, the children of 8-12 years old,
costume «Gravitast».

Вступ.
Дитячі церебральні паралічі поширене зах-

ворювання, частота якого в Україні складає 2,4-2,5
випадків, а в різних регіонах країни коливається від
2,3 до 4,5 на 1000 дитячого населення. Зараз в Ук-
раїні більше 30 тисяч хворих потребують тривалої
реабілітації [4].

Церебральні паралічі збірний термін, що
об’єднує групу не прогресуючих станів розладів
рухів (паралічі, гіперкінези, атаксія), які поєднують-
ся з порушеннями психіки, мовлення, епілептични-
ми припадками [1,4].

С.А.Бортфельд, Е.С.Ульріх [2] серед усіх
форм дитячих церебральних паралічів розрізняють
4 періоди відновлення рухової сфери і соціальної
орієнтації хворої дитини:

1. Гострий період, тривалість 7-14 днів;
2-3. Відновлювальний період, починається

після закінчення гострих явищ (ранній до 2 місяців,
пізній до 2 років);

4. Період залишкових явищ (кінцевий резиду-
альний), починається з 2 років і триває в дитинстві і
юнацтві, а при складних формах довічно.

Лікування дітей, хворих на ДЦП комплекс-
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не і включає медикаментозне, фізіотерапевтичне,
ортопедичне, логопедичне. Особливе значення у
фізичній реабілітації таких дітей має лікувальна
фізична культура і масаж.

У  зв’язку з  тим , що захворювання
відрізняється різноманіттю картини залишкових
явищ патології рухової та інших систем аналізаторів,
процес реабілітації повинен носити індивідуальний
характер, адже важливою особливістю цього захво-
рювання є те, що не існує дітей, хворих на ДЦП, з
однаковими клінічними проявами захворювання
[2,5].

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

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження була розробка і експе-

риментальна оцінка ефективності застосування ком-
плексної програми фізичної реабілітації для дітей
8-12 років хворих на ДЦП, з застосуванням рефлек-
торно - навантаженого костюму «Гравістат» [8] в
сукупності з масажем, елементами точичного маса-
жу, методикою лікування положенням [9].

 Дослідження проводилися на базі відділен-
ня ранньої соціальної реабілітації дітей з особливи-
ми потребами при Управлінні праці та соціального
захисту населення Запорізької області.

 У період з 01.02.05 по 01.02.06. було досл-
іджено п’ять дітей (хлопчики) 8-12 років, хворих на
різні форми та різного ступеня захворювання.

 Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Всі досліджувані діти перебувають у рези-
дуальному періоді відновлення рухової сфери.

 Найважливішим завданням реабілітації
дітей є досягнення такого результату, при якому ди-
тина-інвалід буде здатна до виконання соціальних
функцій, властивих здоровим дітям.

Розробка вживаних засобів і методів фізич-
ної реабілітації, що входять в комплексну програму
реабілітації, проводилася індивідуально для кожної
дитини, виходячи з особливостей розвитку рухово-
го аналізатора, рівня збереження і розвитку інших
систем аналізаторів, які були виявлені в результаті
первинного тестування кожної дитини. Державним
комплексом ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів рекомендовано проводити первинне тес-
тування в домашніх умовах та повне тестування в
умовах відділення за шкалою Денвер II [3], яка вклю-
чає дослідження рівня розвитку і відставання в роз-
витку в таких сферах життєдіяльності як: сприйнят-
тя і тонка моторика, розумовий розвиток, мова та
мовлення, соціально-емоційна -сфера, самообслуго-
вування і груба моторика [4,6] .

Відставання від норми у сфері сприйняття і
тонкої моторики серед досліджуваних на момент
тестування коливалося від 3 років 2 місяців до 8
років 2 місяців; у сфері розумового розвитку від
норми до 7 років 10 місяців; мова і мовлення від
норми до 8 років 2 місяців; у соціально емоційній

сфері від норми до 8 років 4 місяців; у сфері само-
обслуговування від норми до 8 років 3 місяців; у
сфері грубої моторики від 6 років 4 місяців до 8 років
10 місяців.

Заняття з досліджуваними дітьми проводи-
лися в умовах відділення щодня.

В комплексі з лікувальною фізкультурою в
рефлекторно – навантаженому костюмі «Гравістат»
застосовувався масаж і метод лікування положенням.
Тривалість занять складала 1,5 години, з них 20 хви-
лин – масаж, 40 хвилин – лікувальна фізкультура в
костюмі «Гравістат», 30 хвилин – лікування поло-
женням з застосуванням розслаблюючих і коригую-
чи укладок.

Перед проведенням курсу лікування в реф-
лекторно – навантаженому костюмі «Гравістат» був
виміряний зріст дитини і вибраний відповідний
розмір костюма.

Необхідне навантаження розраховувалось
лікарем-ортопедом за спеціальним графіком. Потім
нами збиралися 2 навантажувальні ланцюги (пра-
вий та лівий), що складаються з 12 тяг. Тяги в кос-
тюмі розподіляються на дві категорії. Тяги першої
категорії, мають відносне натягання 25% від почат-
кової довжини і застосовуються на сегментах локо-
моторного апарата, де немає великої амплітуди руху.
Тяги другої категорії, з відносним натягненням від
початкової довжини 50%, використовувались нами
на сегментах з великою амплітудою руху.

В залежності від згинальних і ротаційних
установок стегон та гомілок їх положення корек-
тується за допомогою додаткових ротаційних тяг.
Курс лікування становив 1 місяць.

Перед лікувальною фізичною культурою в
рефлекторно – навантаженому костюмі «Гравістат»
використовувались прийоми розслаблюючого, сти-
мулюючого та точечного масажів. Для розслаблен-
ня м’язів: поверхневе безперервне погладжування,
потряхування, валяння, катання, встряхування, вібра-
ція. Для стимуляції ослаблених м’язів: застосовува-
лись прийоми загального масажу: глибоке безперер-
вне погладжування,  розтирання (поверхове,
поглиблене), стукання, пощіпування.

Точечний масаж використовувався на біо-
логічно активних точках, вплив на котрі проводив-
ся як для ефекту розслаблення, так і для стимуляції
вражених м’язів. Для ефекту розслаблення викори-
стовувалось повільне, плавне, безперервне натискан-
ня на точки, для стимуляції ослаблених, навпаки –
короткі, швидкі, різкі удари пальцем чи декількома
пальцями.

Після того, як було досягнуто розслаблення
спастичних м’язів, одягався рефлекторно – наван-
тажений костюм «Гравістат», встановлювались до-
даткові корекційні тяги, і проводились заняття з ліку-
вальної гімнастики, що включало в своєму змісті
обов’язкові вправи, що виконувались у костюмі.

Необхідно зазначити, що при використанні
метода динамічної проприоцептивної корекції
(ДПК), обов’язковою умовою була присутність
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батьків на заняттях. На початку курсу лікування за-
няття гімнастикою проводились без костюма (перші
4-5 занять), вивчалися правильність виконання вправ
і темп, в якому вони проводяться.

В ході проведення лікувальної фізкультури
діти постійно коментували свої дії і як вони їх роб-
лять: «я йду», «я йду і високо піднімаю коліна», «я
розслабив м’язи» та ін.

Після занять в костюмі «Гравістат» нами
використовувався метод лікування положенням, з
використанням полегшуючих, корегуючих укладок
та укладок в середньому положенні.

Укладки коригуючи застосовувались з ме-
тою попередження чи виправлення порочних поз,
контрактур і для гальмування гіперкінезів. Укладки
для гальмування гіперкінезів виконувались в поло-
женні лежачи на животі. Це положення сприяло зни-
женню інтенсивності не довільних рухів під дією
маси тіла хворого і його тиск на тверду опору. Вели-
ке значення при застосуванні укладок мав позитив-
ний настрій хворого.

При використанні методики лікування по-
ложенням для повного розслаблення і відновлення
використовувались методи релаксації – приглушу-
валось світло і дітям пропонувалась для прослухо-
вування класична музика.

Курс лікування в умовах відділення продов-
жувався один місяць, після пройденого курсу було
проведено навчання батьків по розробленому нами
комплексу домашньої рухової активності з наступним
його щоденним застосуванням в домашніх умовах.

За результатами повторного тестування дос-
ліджуваних дітей, хворих на ДЦП, середній вік яких
складав на момент першого тестування 8 років 9
місяців, на момент повторного тестування 9 років 9
місяців, спостерігається зменшення відставання від
нормального розвитку у всіх сферах життєдіяль-
ності: сприйняття і тонка моторика зменшення у
відставанні розвитку на 11,1% від первинного тес-
тування; розумовий розвиток на 11,9%; мова і моле-
ния на 8,3%; соціально-емоційна сфера на 11%; сфе-
ра самообслуговування на 14,2%; груба моторика на
21%, таблиця 1.

Висновки:
1. Завдяки використанню метода динамічної про-

приоцептивної корекції із застосуванням реф-
лекторно – навантаженого костюму «Гравістат»

покращились і вдосконалились багато які не-
обхідні рухові навички.

2. Покращення великої та малої моторики рухо-
мої сфери створило у дітей та їхніх батьків фор-
мування і закріплення стійких мотивацій до
подальших безперервних занять фізичною ре-
абілітацією.

3. Здатність виконувати багато нових рухових дій,
а головне – виконувати їх правильно, позитив-
но відбилося на емоційному і психічному фоні
пацієнтів, у них з’явились впевненість в собі,
стрімкість до самостійності та незалежності.
Подальші дослідження передбачається про-

вести у напрямку вивчення інших проблем пропре-
оцептивної корекції дітей 8 – 12 років, хворих на
дитячий церебральний параліч.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Гришина Л.Н., Томашевский Н.И.

Горловский филиал «Открытого международного
университета развития человека «Украина»

Аннотация. На основе оценки реальной ситуации по
физической реабилитации затронута проблема исполь-
зования выпускников гуманитарных вузов, подготавли-
вающих специалистов по физической реабилитации;

Процент відставання від нормального розвитку в цих сферах Дата тестування. 
Середній вік 
дітей 

Сприйняття і 
тонка  
моторика 

Розумовий 
розвиток 

Мова і 
мовлення 

Соціально-
емоційна сфера 

Самообслу-
говування 

Груба 
моторика 

I дослідження 
8 років 9 міс. 

 
53,8 % 

 
52,9 % 

 
51,9 % 

 
45,2 % 

 
66,3 % 

 
89,4 % 

II дослідження 
9 років 9 міс. 

 
42,7 % 

 
41 % 

 
43,6 % 

 
34,2 % 

 
52,1 % 

 
68,4 % 

Покращення 
результатів, % 

 
11, 1 % 

 
11,9 % 

 
8,3 % 

 
11% 

 
14,2 % 

 
21 % 

 

Таблиця 1
Порівняльні результати (відсоток відставання від норми)
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обсуждаются возможности их трудоустройства в сис-
темах образования и охраны здоровья Украины.
Ключевые слова: трудоустройство специалистов по
физической реабилитации.
Анотація. Грішина Л.М., Томашевський М.І. Правові
аспекти забезпечення підготовки фахівців з фізичної
реабілітації. На основі оцінки реальної ситуації з фізич-
ної реабілітації піднімається проблема використання
випускників гуманітарних ВНЗ, які готують фахівців з
фізичної реабілітації, обговорюються можливості їх
працевлаштування в системах освіти і охорони здоро-
в’я України.
Ключові слова: працевлаштування фахівців з фізичної
реабілітації.
Annotation. Grishina L.N., Tomashevskiy N.I. Legal aspects
of providing preparation of physical rehabilitation of
specialists. At the basis of estimation of real situation in
physical rehabilitation the problem of using humanitarian
universities of graduating pupils is touched, preparing
specialists in physical rehabilitation the possibilities of their
work were discussed in the systems of education and health
guard in Ukraine.
Key words: having work rehabilitation of specialists.

Введение.
Термин «реабилитация» в настоящее время

имеет множество определений, однако общими для
каждого из существующих есть слово от латинско-
го «reabilitatio» - восстановление; речь идет, в пер-
вую очередь, о восстановлении частично или пол-
ностью утраченных функций и способностей
организма.

Как любая другая дисциплина реабилитация
изучает закономерности нарушений и возможные
исходы патологии, но как самостоятельная научная
единица охватывает принципы, методы и способы,
необходимые для наиболее полного возвращения
утраченных функций организма в целом и его сис-
темы (костно-мышечной, нервной, сердечно-сосу-
дистой и пр.) в частности. При этом необходимо
помнить об индивидуальном подходе к каждому
больному, учитывая совокупность всех показаний,
спектра симптомов, всей сложности каждого конк-
ретного заболевания или травмы, особенностей ин-
дивидуального восприятия и понимания реабилита-
ционных мероприятий [1-5].

Так как речь идет о всестороннем восста-
новлении, то следовало бы говорить о психофизи-
ческой реабилитации, т.к. вопросы психологической
сферы являются неотъемлемыми, как и социальные
аспекты реабилитации.

Следовательно, логично сказать также, что
целью физической реабилитации является психофи-
зическая, функциональная и социальная реабилита-
ция больных и спортсменов, уменьшение продол-
жительности восстановления средствами
неспецифической терапии. В последние годы в сис-
теме охраны здоровья Украины интенсивно форми-
руется и развивается новое направление медицинс-
кой реабилитации физическая реабилитация (ФР).
Однако единая концепция и государственная про-
грамма ее развития отсутствуют. Это вызывают мно-
гочисленные дискуссии по вопросам ее методоло-
гии, нерешенным остается вопрос об официальном

статусе реабилитации, подготовки кадров реабили-
тологов.

Работа выполнена согласно плану НИР Гор-
ловского филиала «Открытого международного уни-
верситета развития человека «Украина».

Формулирование целей работы.
Цель данной работы  - проанализировать

современное положение, перспективы физической
реабилитации в Украине, роль, место и вопросы
трудоустройства выпускников вузов – бакалавров и
специалистов по физической реабилитации как в
системе народного хозяйства, просвещения и науки,
здравоохранения, последипломного образования.

Результаты исследования.
В настоящее время существует потребность

углубленной комплексной проработки данной пробле-
мы на уровне министерства здравоохранения и обра-
зования, медицинских, гуманитарных вузов и прак-
тического здравоохранения. В Украине
сформировалась сеть реабилитационных учрежде-
ний, состоящих из моно- и много профильных цент-
ров, отделений, больниц, санаториев и т.д. Однако,
ввиду отсутствия достаточной нормативной базы, ука-
зывающей на статус данных учреждений, их функ-
ционирование находится под угрозой закрытия. Не-
гативной тенденцией является закрытие учреждений,
восстановительного лечения, сокращение штата со-
трудников и т.д.; нет четкой позиции и законодатель-
ной базы в функции подготовки кадров реабилито-
логов  как в  системе медицинского,  так и не
медицинского образования. К объективным факто-
рам, требующим неотложного создания (восстанов-
ления) системы реабилитации, принятие концепции
на государственном уровне, относится рост числа
заболеваний, приводящих к инвалидности, хроничес-
ким заболеваниям с тенденцией к инвалидизации,
бытового и производственного травматизма, ухудше-
ние условий труда, проживание в экологически не-
благоприятных зонах, рост детской инвалидности.
Особенно остро эти явления проявлялись на фоне
социально-экономического неблагополучия, затро-
нувшего все сферы жизни общества.

Зарубежные экономисты давно пришли к
выводу, что игнорировать проблему восстановления
трудоспособности больных значительно дороже,
чем проводить активную реабилитацию на ранней
стадии заболевания. Реабилитация не является рос-
кошью или излишеством, а есть важная профилак-
тическая задача социальных служб, в том числе и
здравоохранения. Концепция развития ФР должна
исходить из теоретического базиса охраны здоро-
вья человека, основываясь на принципах, деклари-
рующих ее лечебный процесс, а не медикаментоз-
ное лечение как интегральную часть профилактики
и базисного лечения заболеваний, с этой точки зре-
ния ФР рассматривается как дифференцированная
этапная система лечебно – профилактических ме-
роприятий по восстановлению функционального
состояния организма больного до определенного
уровня трудоспособности посредством последова-



197

тельного и преемственного применения индивиду-
ально комплекса воздействия на функционально или
патологически измененные органы и системы орга-
низма. В то же время возможность повышения со-
циальной значимости ФР и ее официального при-
знания открывается с усилением профилактического
направления, которое позволяет расширить сферу ее
применения и вывести за рамки привычной лечеб-
ной деятельности. В этом контексте усилия ФР на-
правлены на повышение функциональных резервов,
нормализацию реактивности и неспецифической
резистентности организма.

При рассмотрении вопроса правового обес-
печения ФР необходимо принимать во внимание
объемность этого понятия и что его структурные
составляющие такие как ФР существуют де-факто.
Однако в Украине реабилитация ни как наука, ни как
медицинская профессия не определена ни в каком
отношении, а ее составляющая – ФР в правовом
отношении даже не существует. Но это вовсе не зна-
чит, что ФР не нужна или ею не занимаются. Ею
занимались на всех этапах лечения больных. ФР
внесена в номенклатуру профессий народного хо-
зяйства Украины, однако выпускника – реабилито-
лога не принимают на работу ни в одно учебное или
лечебное учреждение, т.к. в штатном расписании
такой специальности нет. Правовые и юридические
аспекты в этом вопросе требуют немедленного изу-
чения, в том числе, и в министерствах образования
и здравоохранения. Чувствительный рынок активи-
зировал подготовку специалистов по ФР. Министер-
ство образования и науки определило Государствен-
ные стандарты подготовки специалистов , где
определены к изучению дисциплины будущих спе-
циалистов – реабилитологов. Их профессиональный
уровень успешно подкрепляется изучениями биохи-
мии спорта, биомеханики, спортивной морфологии,
физиологических основ физкультурно-оздорови-
тельной медицины, функциональной анатомии, БТС,
психологии, общей и частной патологии, функцио-
нальной диагностики, методик физической реаби-
литации при заболеваниях по хирургии, травмато-
логии,  ортопедии,  гинекологии,  акушерства ,
педиатрии пр.

Постоянная работа студентов в отделениях
хирургического, травматологического, неврологи-
ческого, педиатрического профилей в сочетании с
изучением вышеперечисленных дисциплин доста-
точно серьезно вооружает реабилитологов для прак-
тической деятельности.

Научно-педагогический процесс по специ-
альности ФР в Горловском филиале высшего учеб-
ного заведения «Открытый международный универ-
ситет развития человека  «Украина» при
лицензированном объеме 25 человек обеспечивают
3 доктора медицинских наук, 8 кандидатов медицин-
ских наук, доценты. Подготовка физреабилитологов
ведется в соответствии с регламентирующими до-
кументами и учебными планами. На протяжении 5
лет студенты осваивают теоретический материал и

приобщаются к практической деятельности. Не счи-
таться с этим или игнорировать просто невозмож-
но. Опыт показывает, что существующие кафедры
ФР есть неотъемлемая часть подготовки кадров спе-
циалистов – реабилитологов.

ФР является составной частью медицинс-
кой реабилитации, и это позволяет занимать долж-
ность как специалиста по физической культуре и
спорту, так и в медицинских учреждениях соответ-
ственно профилю, что декларируется государствен-
ными документами. Однако вопросы трудоустрой-
ства ни в системе просвещения, ни здравоохранения
до сих пор не решаются, и, прежде всего, в восточ-
ном регионе Украины. В общеобразовательные шко-
лы, специализированные школы-интернаты (с нару-
шением  функции речи, опорно-двигательной
системы, зрения, кардиологические) специалистов
– реабилитологов на работу не принимают, т.к. в
дипломе не указано, что он окончил учреждение
физической культуры и имеет право занимать дол-
жность учителя физкультуры; аналогично – в лечеб-
ном учреждении в штатном расписании отсутству-
ет должность специалиста  по физической
реабилитации.

Кафедры физической реабилитации суще-
ствует 7 – 10 лет, а директивные документы в адрес
руководителей просвещения и здравоохранения на
местах, которые восприняли бы дипломы врача и
учителя, отсутствуют. Имеющиеся директивы в пре-
зидентских указах, в письмах других государствен-
ных руководителей проблему также не снимают.
Почему?

В этой связи мы выносим вопрос на обсуж-
дение подобных форумов. Отсутствие возможнос-
тей трудоустройства серьезно подрывает имидж
профессии. Выпускники – реабилитологи работают
в различных сферах (должностях), в то время как
сотни тысяч граждан нуждаются в их знаниях, по-
мощи при восстановлении утраченного здоровья.

Выводы.
Кафедральные коллективы добросовестно

выполняют свои обязанности, однако формирование
лицензионного объёма в силу названных причин
происходит сложно, что, естественно, не может не
сказаться на настроении студентов, особенно стар-
ших курсов. Серьезное беспокойство вызывает не-
ясность подготовки преподавателей высшей квали-
фикации для факультетов (кафедр) физической
реабилитации. Смогут ли наши выпускники заме-
нить кандидатов, докторов медицинских наук? Где,
на каком уровне они будут повышать свой профес-
сионализм? Мы солидарны с мнением ряда кафедр
физической реабилитации о необходимости созда-
ния единого центра по координации как педагоги-
ческой, так и научной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований.
Украина присоединилась к Болонской хартии, кото-
рая признала физическую реабилитацию как необ-
ходимое направление в образовании. Мы также
убеждены, что только четко сформированная систе-
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ма взаимодействия учреждений физической реаби-
литации различных форм собственности, преем-
ственность в работе, подкрепленная нормативно-
правовой базой, профессионально организованный
педагогический процесс позволят улучшить здоро-
вье населения Украины.
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КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ
Данило С.

Бердянський державний педагогічний університет

Анотація. У статті розглядаються питання значення за-
собів фізичного виховання для корекції порушень по-
стави студентів вищих навчальних закладів з різним
рівнем фізичного стану.
Ключові слова: корекція порушень постави, фізичне
виховання.
Аннотация. Данило С. Коррекция нарушений осанки
студентов высших учебных заведений средствами физи-
ческого воспитания. В статье рассматриваются вопросы
значения средств физического воспитания для коррек-
ции нарушений осанки студентов высших учебных заве-
дений с разным уровнем физического состояния.
Ключевые слова: коррекция нарушений осанки, физи-
ческое воспитание.
Annotation. Danylo S. Correction violation of carriage of
the students of higher education establishments by the
means of physical training. The article focuses of questions
value of means of physical training for correction of
violations of bearing of the students of higher education
establishments with different physical condition.
Keywords: correction violation of carriage, physical
education.

Вступ.
Щорічні обстеження студентів свідчать про

тенденції зростання кількості захворювань, у тому
числі й опорно-рухового апарату, з яких найпоши-
ренішим є порушення постави. Негативними на-
слідками порушень постави часто набувають різні
захворювання не тільки кістково-м’язової системи
(остеохондроз, радикуліти, спондилоартрози тощо),
а й розлади у функціонуванні інших систем і органів
дорослої людини. І хоча вивчення порушень поста-
ви тіла нараховує більше сторіччя, але ця проблема

нажаль є завжди актуальною. Ця проблема привер-
нула нашу увагу тому, що результати консерватив-
ного лікування порушень постави не задовольняють
ні хворих дітей, ні їхніх батьків, ні спеціалістів у
галузі лікувальної фізичної культури та ортопедів.
Цілком зрозуміло що розв’язати цю проблему не в
змозі і вчитель фізичної культури. На даний час низь-
кою залишається ефективність лікування і профілак-
тики порушень постави.

Аналіз наукової літератури (педагогічної,
методичної, медичної) свідчить, що питання розвит-
ку постави людини, фізичного виховання, пов’яза-
них з цією проблемою патологій привертали увагу
дослідників [4,6,7]. Постава є однією з важких про-
блем фізичного виховання, тому що її порушення
починаються вже у дитячому садку, і на жаль
збільшуються у шкільному віці. Тому до вищих на-
вчальних закладів поступає вели кількість молоді (до
60%) з функціональними і морфологічними пору-
шеннями постави різних форм і ступенів. Але не-
зважаючи на низку досліджень, спеціальних праць,
присвячених корекції порушень постави студентів
вищих навчальних закладів, обмаль.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Бердянського державного педагогічного уні-
верситету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчен-

ня і теоретичний аналіз літературних джерел з про-
блеми фізичного виховання студентів вищих на-
вчальних закладів з порушеннями постави.

Результати досліджень.
Постава – це звична поза людини, яка не-

вимушено стоїть, набута без зайвого м’язового на-
пруження. Відомо, що морфологічно постава виз-
начається формою хребта ,  грудної  клітки,
положенням голови та верхніх і нижніх кінцівок,
кутом нахилу тазу. Збереження постави забезпе-
чується за рахунок тонусу і статичного напруження
м’язів шиї, плечового поясу, верхніх кінцівок, тулу-
бу, таза, нижніх кінцівок, еластичних властивостей
міжхребцевих дисків, хрящів, зв’язок хребта, тазу і
нижніх кінцівок.

За даними низки досліджень [3,8] нами було
виявлено, що порушення постави можуть бути врод-
женого характеру, тобто розвиватися на ґрунті мієло-
дисплазії, міопатії, вроджених захворювань опорно-
рухового апарату та набуті. До останніх відносять
порушення, які виникли під впливом чинників за-
гального ендогенного характеру (обмінно-гармо-
нальні дисфункції, різноманітні захворювання
внутрішніх органів, що призводять до ослаблення
нервово - м’язового апарату і всього організму) та
під впливом чинників екзогенного характеру (не-
сприятливі умови навколишнього середовища, уль-
трафіолетова недостатність, зниження рухового ре-
жиму та ін.).

Порушення постави проявляються у сагі-
тальній і фронтальній площинах.

До порушень постави у фронтальній пло-
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щині відноситься сколіотична постава. Порушен-
ня постави при сколіозі насамперед характеризують-
ся асиметричністю правої та лівої частин тулуба;
лінія хребта являє собою основу та компенсаторну
дуги у фронтальній площині. Бокові викривлення
хребта завжди супроводжуються його деформація-
ми у горизонтальній та сагітальній площинах, що
визначається зменшенням або збільшенням грудно-
го кіфозу та поперекового лордозу. Наявність сколі-
озу можна виявити візуально за контурами шийно-
плечових ліній, положенням плеч та нижніх кутів
лопаток, трикутників талії (відстань між тулубом і
внутрішньою стороною руки). При сколіозі спосте-
рігається їх асиметрія.  Крім вищезгаданих змін у
поставі спостерігаються і більш деталізовані, на-
явність яких дає змогу зробити припущення щодо
порушень у хребті:
- вертикальність положення голови та її зміщен-

ня від осьової лінії (за точку відліку беруть сьо-
мий шийний хребець або висок);

- асиметрія ключиць та деяка зміна форми у одній
з них (поява „горбика”), підйом або западання
грудинно-ключичних суглобів;

- підйом або западання ребер відносно грудини,
симетричність реберних дуг;

- „горизонтальність” тазогребеневих виступів;
- пропорційність рівня розвитку м’язів: шиї і над-

пліччя, міжреберних, якнайширших, м’язів на-
вкололопаточної ділянки, довгих м’язів спини
місце і рівень м’язових „валиків”, характер їх
прояву в залежності від положення тулуба,
верхніх і нижніх кінцівок.
Порушення постави у сагітальній площині

(кругла спина, кругло ввігнута спина, пласка спина)
пов’язані з посиленням фізіологічних вигинів та їх
сплощення.

При круглій спині збільшується фізіологіч-
ний вигин грудного відділу хребта і зменшується
шийний та поперековий вигини. Голову нахилено
вперед, плечі звисають, лопатки крилоподібні, спи-
на дугоподібна, грудна клітина запала, живіт випи-
рає вперед, сідниці сплощені, кут нахилу тазу змен-
шено. Зв’язки і м’язи передньої половини тулуба
вкорочені, а зв’язки і м’язи спини розтягнуті, внас-
лідок чого грудна клітка опускається, а тулуб нахи-
ляється вперед. Перелічені ознаки викликають по-
рушення діяльності внутрішніх органів. Розтягнуті
м’язи і зв’язки спини не забезпечують максималь-
ного розгинання хребта, що відображається на гли-
бині вдиху і дихальних екскурсій грудної клітки.
Укорочені черевні м’язи погано розтягуються і ут-
руднюють екскурсію діафрагми. Все знижує життє-
ву ємність легень і коливання внутрішньочеревного
тиску, ускладнює роботу серця.

Кругловігнута спина характеризується
збільшенням всіх вигинів хребта і нахилом тазу. У
верхній частині тулуба спостерігаються зміни, як і
при круглій спині. У нижній частині тулуба внаслі-
док збільшення кута нахилу тазу поперекова область

прогнута вперед, черевна стінка в’яла, розтягнута,
що призводить до опущення внутрішніх органів.
М’язи задньої поверхні стегон вкорочені. Положен-
ня тазу залежить у значній мірі від рівномірної тяги
цих м’язів, а при порушенні нахилу тазу збільшуєть-
ся поперековий лордоз.

При пласкій спині зменшуються всі вигини
хребта. Нахил тазу зменшений. Грудний кіфоз не
проявляється, тому грудна клітина зміщена вперед,
пласка. Ресорна функція хребта знижена.

Отже, враховуючи вище перелічені особ-
ливості порушень постави, у фізичному вихованні
студентів з цією патологією вирішуються дві гру-
пи завдань:

1) загальні завдання: зміцнення здоров’я,
підвищення рівня фізичної працездатності, набуття
професійно-прикладних навичок, усунення не-
доліків у фізичному розвитку;

2) спеціальні: виховання навички правиль-
ної постави, зміцнення м’язового корсету, розвиток
силової витривалості м’язів спини і черевного пре-
су, вироблення навички правильного дихання, нор-
малізація функцій серцево-судинної, дихальної си-
стем, шлунково-кишкового тракту, удосконалення
координації рухів, корекція порушень.

Вирішення поставлень завдань необхідно
здійснювати з врахуванням показань і протипоказань
при даному виді патологій; віку, стану здоров’я та
фізичного стану студентів [1, 4].

Фахівці з фізичного виховання повинні чітко
уявляти механізм впливу окремих засобів фізичної
культури на конкретний вид порушення постави,
оскільки від цього залежить правильне використан-
ня фізичних вправ для досягнення оздоровчого ефек-
ту [2].

Корекція порушень здійснюється за допо-
могою фізичних вправ, які впливають на глибокі і
поверхневі м’язи тулуба, метою яких є відновлення
тонусу, сили і еластичності м’язів. що формують
поставу. У процесі їх виконання слід дотримувати-
ся таких умов:
- забезпечення обов’язкового контролю за поста-

вою з фіксацією вихідної позиції;
- направленість основного обсягу вправ на

зміцнення м’язів тулуба;
- гармонійний розвиток м’язів усього тіла, в тому

числі рук, плечового поясу і ніг;
- додаткова дія на хребет шляхом тренування

поперекових м’язів та м’язів навкололопаточ-
ної ділянки;

- виконання вправ направленої дії в ізометрич-
ному режимі при максимально можливому на-
пруженні м’язів, з мінімальною амплітудою,
повільно;

- збільшення долі вправ з власною вагою або з
незначним обтяженням (набивні м’ячі, гімнас-
тичні палиці різної ваги);

- виконання більшості вправ направленої дії при
осьовому розвантаженні хребта – лежачи на
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спині, животі тощо;
- фіксація окремих ділянок тіла, концентрація

уваги на вмінні „включати” ті м’язи, які треба
зміцнювати.
Правильний добір вправ і дотримання тех-

ніки їх виконання дають можливість утворити та-
кий руховий стереотип, при якому поступово кори-
гується постава, а рівень розвитку м’язів забезпечує
надійну стабілізацію хребта.

Особливого значення для корекції дефектів
постави набуває плавання, яке поєднує загартовую-
чий вплив водного середовища з оптимальним
фізичним навантаженням на опорно-руховий апарат.
Плавальні рухи і способи плавання добираються
відповідно до виду порушень постави. Так, при
круглій спині найбільш раціонально плавати брасом
або кролем на спині. При пласкій спині та сколіо-
тичній поставі не рекомендується плавати дельфі-
ном. Основним способом плавання при всіх дефек-
тах постави є брас на грудях і на спині [5].

Висновки:
Аналіз науково-методичної  літератури

дозволив нам одержати дані щодо особливостей
застосування засобів фізичного виховання сту-
дентів з дефектами постави, які будуть враховані
нами при складанні експериментальної колекцій-
ної програми порушень постави студентів вищих
навчальних закладів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем корекції
порушень постави студентів вищих навчальних зак-
ладів засобами фізичного виховання.
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ГУМАНІЗМ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З
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Анотація. У статті розглянуті питання гуманізації соц-
іальної роботи з дітьми, які мають обмежені можливості
у психофізичному розвитку.
Ключові слова: соціальна робота, гуманізація, діти з
обмеженими можливостями.
Аннотация. Долинный Ю.А. Гуманизм в социальной
работе с детьми, которые имеют ограниченные возмож-
ности. В статье рассматриваются вопросы гуманизации
социальной работы с детьми, которые имеют ограни-
ченные возможности в психофизическом развитии.
Ключевые слова: социальная работа, гуманизация, дети
с ограниченными возможностями.
Annotation. Dolinnyj U.A. Social work with children which
have limited possibilities like manifestation of humanism.
In this article we regard questions of humanizing social
work with children which have limited possibilities in
psychophysical development.
Key words: social work, humanizing, children with limited
possibilities.

Вступ.
За останні півсторіччя у сучасному світі

значно зросла кількість дітей, які мають обмежені
можливості у психофізичному розвитку. Згідно з
державною статистичною звітністю дитяча
інвалідність має стійку тенденцію до зростання. В
останні роки загальна кількість дітей-інвалідів в
Україні зросла на 25,4 відсотка. На сучасному етапі
проблема роботи з дітьми дошкільного і молодшо-
го шкільного віку, які мають особливості психо-
фізичного розвитку з психолого-педагогічної пере-
росла в соціальну, яка має цілком гуманістичне
спрямування.

Діти з обмеженими можливостями у психо-
фізичному розвитку, як і здорові діти, потребують
постійного гуманного ставлення до них державної
політики, оточуючого соціального середовища, ви-
хователів, педагогів, психологів, реабілітологів, во-
лонтерів. Уся робота з такими дітьми має бути про-
явом гуманності та духовності. Таке спрямування
має і державна політика у ставленні до дітей, які
мають обмежені можливості у психофізичному
стані, що відображається в праві цих дітей на на-
вчання, виховання та повноцінне життя і це закріп-
лено в основному правовому документі – Консти-
туції України..

Уся соціальна робота спрямована на гуман-
ізацію системи освіти та життєдіяльності дітей з
обмеженими можливостями, ускладнюється трудно-
щами, пов’язаними з їх особистими психофізични-
ми відхиленнями, або станом захворювання. У дітей
з обмеженнями психофізичного розвитку соціаліза-
ція відбувається на складній психологічній основі.
Негативне сприйняття себе та  навколишньої
дійсності, усвідомлення дитиною інвалідизуючих
захворювань спричиняє появ складних проблем, які
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найчастіше всього знаходяться в психологічній пло-
щині, а саме збільшення негативних відчуттів, ком-
плексу неповноцінності, відсутності бажання жит-
тєвої самореалізації тощо. У таких дітей виникають,
перш за все, відчуття власної негативної відмінності,
життєвої неспроможності виконувати певні дії, ізо-
льованості, самотності, недоступності навколишнь-
ого реально існуючого світу, постійної залежності
від інших людей, зокрема від сімейного, суспільно-
го оточення, предметно-просторового середовища.
Усе це потребує особливого, гуманного та чуттєво-
го ставлення до таких дітей, якого інколи бракує
фахівцям із соціальної роботи.

Усунення всіх негативних чинників, які
впливають на дитину з обмеженими можливостями,
визнання цієї дитини як особистості, надання такій
дитині права на вільний розвиток та прояв своїх
здібностей – саме в цьому проявляється гуманізм у
державній політиці України та у роботі фахівців із
соціальної педагогіки.

Проблемами гуманізму в соціалізації дітей з
обмеженими можливостями у психофізичному стані
займалися численні фахівці в галузі соціальної, ко-
рекційної, спеціальної педагогіки, дефектології.

Роботи І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової, Л. -
І. Аксьонова, М. Ю. Веденіна, Є. В. Кожевникова,
Л. А. Чистович, Є. С. Бондаренко, П. П. Горностай,
Г. М. Іващенко, М. В. Синьова, Г. М. Коберника,
М. П. Козленка, В. І. Бондар, В. Г. Григоренка, О. П-
. Глоби, М. М. Єфименка, Г. М. Мерсіянова, В. О. -
Липи, Б. П. Пузанова, В. О. Лапшина, М. О. Власо-
вої, М. С. Певзнера, О. М. Усанова дають нам
можливість глибше та досконаліше розглянути особ-
ливості психофізичного розвитку цих дітей та гума-
ністичного ставлення фахівців щодо соціально-пе-
дагогічної роботи з такими дітьми. Сучасні автори
приділяють велику увагу проблемам, які виникають
при соціалізації таких дітей. Фахівці розкривають
гуманістичне ставлення щодо ранньої соціальної
адаптації дітей з порушенням психофізичного роз-
витку [2, 3, 5, 6, 8-11].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: розкрити зміст гуманності в

соціальній роботі з дітьми, які мають обмежені мож-
ливості; представити сучасних авторів, які займа-
ються питаннями гуманізму при соціальній роботі з
дітьми, які мають обмежені можливості у психо-
фізичному розвитку.

Завдання дослідження: проаналізувати
спеціальну літературу та існуючий досвід, що сто-
суються гуманності в соціальній роботі з дітьми з
вищевказаними особливостями.

Організація досліджень. Проблемами дітей
з обмеженими можливостями, яких з кожним роком
стає все більше, а також напрямами гуманізації цієї
роботи займаються різноманітні державні і недер-
жавні заклади. Питання проблеми соціалізації дітей

з обмеженими можливостями психофізичного роз-
витку з позицій гуманізму в педагогічній літературі
розглядалось фахівцями педагогіки, починаючи з
Л. С. Виготського, А. С. Макаренка, В. О. Сухом-
линського, Я. А. Каменського, К. Д. Ушинського,
Г. Песталоцці, А. Дистирвега, М. Монтессорі і закі-
нчуючи сучасними фахівцями А. І. Капська, І. Д.
Звєрєва, Н. Заверико, А. Р. Маллер, Л. І. Міщик,
А. В. Мудрик, Є. І. Холостова, Л. Я. Олиференко,
Г. М. Іващенко, Д. М. Бахрах. Роботи видатних вче-
них розкривають проблеми, з якими стикаються
фахівці у роботі з дітьми, що мають обмежені мож-
ливості, втілюють гуманізаційне спрямування цієї
роботи [1-3, 5, 7, 8, 10, 11].

У гуманізації соціальної роботи з дітьми, які
мають обмежені можливості, можна виділити такі
напрямки:

- напрямок, пов’язаний з недоліками фінан-
сового і матеріально-технічного забезпечення. Знач-
на частина дітей з вадами народжується в сім’ях, які
ще до народження дитини мали невеликий доход.
Проблеми, з якими стикаються ці сім’ї після народ-
ження дитини, потребують постійної фінансової чи
матеріальної підтримки. У цьому питанні велике
значення має гуманне ставлення до дітей з обмеже-
ними можливостями та їх сімей державних відомств,
які по мірі можливості оптимально вирішують ці
проблеми;

- напрямок, пов’язаний з інформаційним
забезпеченням сімей, які мають дітей з обмежени-
ми можливостями. Брак інформації відчувається
батьками з перших тижнів народження дитини.
Інформаційно-просвітницька робота медпраців-
ників, педагогів, психологів й інших фахівців з бать-
ками цих дітей надають можливість більш якісно
вирішувати питання реабілітації та соціальної адап-
тації цих дітей до навколишнього середовища. Ве-
лике значення у подальшому розвитку дитини
відіграє надання інформації про спеціалізовану
(відповідно до виду захворювання) медичну, соціаль-
ну, освітянську, правову допомогу, встановлення
контактів з різноманітними державними і громадсь-
кими організаціями;

- навчання дітей з обмеженими можливос-
тями також має велике значення у подальшому роз-
витку дитини. Надання можливості таким дітям на-
вчатися у спеціальних та загальноосвітніх школах.
Розробка спеціалізованих програм та методик для
навчання цих дітей з урахуванням психофізичних
уражень. Організація та робота спеціальних секцій
для занять музикою, танцями, доступними видами
спорту тощо. Усе це і є проявом гуманізму фахівців
усіх напрямків (педагогів, дефектологів, психологів)
структури освіти;

- система охорони здоров’я щодо дітей з
функціональними обмеженнями – один з основних
напрямків соціальної роботи. Надання своєчасної і
кваліфікованої допомоги; своєчасні поради батькам;
перманентне профілактичне обслуговування, послу-
ги постійного сімейного лікаря-психотерапевта; про-
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ведення профілактичних медичних оглядів; бесіди,
консультації, семінари – все це і є проявом гуманно-
го ставлення медичних працівників і медичних ус-
танов щодо сімей, які мають дітей з обмеженими
можливостями;

- гуманістичне ставлення соціальних та
спеціалізованих педагогічних служб. Так, наприклад,
члени сімей, в яких є діти з порушеннями слуху й
мовлення, потребують неодмінного навчання альтер-
нативним формам спілкування (сурдопереклад, чи-
тання по губах тощо). У родинах з дітьми з пору-
шенням  зору потрібні навчання і допомога  у
засвоєнні засобів тактильного набуття інформації й
інтеграції в оточуючий фізичний простір. Догляд і
виховання дітей із порушеннями інтелектуального
розвитку вимагають опанування специфічних ме-
тодів, спокійного, затишного оточення. Сім’ї з пси-
хоневрологічними хворими потребують постійної
опіки соціальних працівників, психологів, психоте-
рапевтів і навіть правозахисників з метою пом’як-
шення соціальних конфліктів, які виникають у сімей-
ному і  позасімейному оточенні  внаслідок
неадекватних реакцій дитини з функціональними
обмеженнями на різноманітні життєві ситуації. Осо-
бам з порушеннями функцій опорно-рухового апа-
рату потрібна допомога в самообслуговуванні, пе-
ресуванні, доступі до потрібних об’єктів фізичного
оточення. У родинах з дітьми, які мають хронічні
соматичні захворювання, найбільш болючі пробле-
ми пов’язані з потребою постійного медикаментоз-
ного лікування, періодичної госпіталізації, навчан-
ня навичкам контролю стану здоров’я, організації
спеціального режиму життєдіяльності. Окрім спец-
іалізованої допомоги, в залежності від виду захво-
рювання, усі зазначені родини потребують і загаль-
ної постійної  опіки психологів та соціальних
працівників для пом’якшення і, по можливості, знят-
тя постійної нервово-психічної напруженості. Не-
абияку складність становлять проблеми фізичного
доступу до архітектурних споруд, транспортні про-
блеми, проблеми зв’язку, спілкування. Ці перешко-
ди, які супроводжують дитину з обмеженими мож-
ливостями,  цілковито усувають соціальні та
спеціалізовані педагогічні служби.

Усі напрямки соціальної роботи з дітьми, що
мають обмежені можливості, повинні бути спрямо-
вані на надання посильної допомоги таким дітям,
побудованої на соціально-гуманістичній моделі соц-
іальної роботи, відповідно до якої люди з обмеже-
ними можливостями в меншому ступені зазнають
функціональних труднощів не тільки внаслідок зах-
ворювання, відхилень або недоліків розвитку, непри-
стосованості фізичного й соціального оточення до
їхніх специфічних потреб. В першу чергу, це викор-
інювання забобонів суспільства, негуманного став-
лення до дітей з обмеженими можливостями.

Висновки.
Систематично впроваджувана соціальна

інтеграція й адаптація дітей з обмеженими можли-
востями до навколишнього середовища й суспіль-

ства, соціальна робота всіх фахівців у цьому напрям-
ку по своїй суті безпосередньо є прямим втіленням
гуманізму й духовності стосовно таких дітей.

Перспективи. Соціальна робота з дітьми,
які мають обмежені можливості, є прямим спосо-
бом прояву гуманізму і буде втілюватися більш оп-
тимально тільки за умови усвідомленого ставлення
до роботи фахівців цього напрямку. Для виявлення
показника цього ставлення є необхідність провести
анкетне опитування соціальних працівників.
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ
ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

ПО ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Зенченков І.П.

Донецький державний інститут здоров’я, фізично-
го виховання в спорту

Анотація. У зв’язку з вимогами, що підвищуються, до
майбутніх фахівців по фізичній реабілітації, зростає
рівень професійної підготовки. В результаті цього змен-
шується роль духовності майбутніх фахівців по фізичній
реабілітації.
Ключові слова: формування, духовність, фахівець,
фізична реабілітація, підготовка, рівень, відновлення,
здоров’я, педагогіка, хворі, фізична культура, діяльність,
професіоналізм, якості.
Аннотация. Зенченков И.П. Необходимость формиро-
вания духовных ценностей у будущего специалиста по
физической реабилитации. В связи с повышающимися
требованиями к будущим специалистам по физической
реабилитации, возрастает уровень профессиональной
подготовки. В результате этого уменьшается роль ду-
ховности будущих специалистов по физической реаби-
литации.
Ключевые слова: формирование, духовность, специа-
лист, физическая реабилитация, подготовка, уровень,
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восстановление, здоровье, педагогика, больные, физи-
ческая культура, деятельность, профессионализм, каче-
ства.
Annotation. Zenchenkov I.P. Necessity of forming of
spiritual values at a future specialist on the physical
rehabilitation. In connection with the rising requirements
to the future specialists on the physical rehabilitation, the
level of professional preparation increases. The role of
spirituality of future specialists on the physical rehabilitation
diminishes as a result of it.
Keywords: forming, spirituality, specialist , physical
rehabilitation, preparation, level,  renewal, health,
pedagogics, patients, physical culture, activity,
professionalism, qualities.

Вступ.
У зв’язку з вимогами, що підвищуються, до

рівня знань майбутніх фахівців фізичної реабілітації,
зростає рівень професійної підготовки. Процес про-
фесійної підготовки стає більш інтелектуалізірован.
В результаті цього зменшується роль духовних цінно-
стей у майбутніх фахівців по фізичній реабілітації.

Наш час має винятковий характер. Швид-
кий розвиток науки і техніки, високий рівень про-
мисловості вимагає високого рівня підготовки
фахівців. Адже тільки високого рівня фахівець змо-
же своєчасно освоювати нові технології. Потреба у
фахівців високого рівня існує не тільки у вироб-
ництві, але і обслуговуючій сфері, освіті і медицині.
В цих сферах також відбуваються великі зміни у
зв’язку з упровадженням нових методів і технологій.
Тому для майбутніх фахівців вимоги в підготовці
підвищуються. Така тенденція існує і при підготовці
фахівців по фізичній реабілітації [1,5].

В практичній діяльності перед фахівцем по
фізичній реабілітації ставляться наступні задачі:
- повне відновлення функціональних можливос-

тей різних систем організму і опорно-рухового
апарату, а також розвиток компенсаторних при-
стосувань до умов повсякденного життя і праці

- відновлення побутових можливостей хворого,
тобто здібності до пересування, самообслуго-
вування і виконання нескладної домашньої ро-
боти;

- відновлення працездатності, тобто втрачених
інвалідом професійних навиків шляхом вико-
ристовування і розвитку функціональних мож-
ливостей рухового апарату;

- попередження розвитку патологічних процесів,
що приводять до тимчасової або стійкою втраті
працездатності, тобто здійснення заходів вто-
ринної профілактики.
Виходячи з вище перерахованих задач, які

вирішує фахівець по фізичній реабілітації витікає,
що фізична реабілітація — складова частина медич-
ної, соціальної і професійної реабілітації, система
заходів щодо відновлення або компенсації фізичних
можливостей і інтелектуальних здібностей, підви-
щення функціонального стану організму, поліпшен-
ню фізичних якостей, психоемоційної стійкості і
адаптаційних резервів організму людини засобами
і методами фізичної культури, елементів спорту і
спортивної підготовки, масажу, фізіотерапії і при-

родних чинників. Або інакше: фізична реабілітація
— це складова частина медичної і соціально-трудо-
вої реабілітації, що використовує засоби і методи
фізичної культури, масаж і фізичні чинники  [2-4,6].

Основним засобом фізичної реабілітації є
фізичні вправи і елементи спорту, а вживання їх —
завжди педагогічний, освітній процес. Якість його
залежить від того, наскільки методист оволодів педа-
гогічною майстерністю і знаннями. Тому всі закони і
правила загальної педагогіки, а також теорії і мето-
дики фізичної культури надзвичайно важливі в діяль-
ності реабілітолога — фахівця по фізичній реабілі-
тації. Він повинен бути перш за все педагогом —
фахівцем по фізичній освіті, фізичній культурі і в той
же час володіти глибокими знаннями єства патологі-
чних процесів і хвороб, з якими йому доводиться зу-
стрічатися у своїх пацієнтів Він зобов’язаний уміти
визначати, які методи і засоби нададуть загальну дію
на організм, а які - місцеве, локальне або, краще ска-
зати, специфічне, диференціювати навантаження за-
лежно від виду патології і стану хворого. Це непрос-
то навіть для досвідченого фахівця, якщо не знати і
не використовувати методи оцінки (контролю) дії
навантажень на організм пацієнтів і ефективності
реабілітаційних заходів  [4,6].

Фізичні вправи дають позитивний ефект в
реабілітації, коли вони, по-перше, адекватні можли-
востям хворого або інваліда, а по-друге, надають
тренуючу дію і підвищують адаптаційні можливості,
за умови, що методист знає і враховує ряд методич-
них правил і принципів фізичного тренування [4,6].

Суть тренування в багатократному, систе-
матично повторюється і поступово підвищується
фізичному навантаженні, яке викликає в організмі
людини позитивні функціональні, а деколи і струк-
турні зміни. В результаті тренування механізми ре-
гуляції нормалізуються, удосконалюються, підвищу-
ючи адаптаційні можливості організму хворого до
умов середовища, що динамічно змінюються. З од-
ного боку, оформляються і зміцнюються нові або
удосконалюються вже існуючі рухові навики, з
іншою — розвиваються і удосконалюються різні
фізичні якості (сила, витривалість, швидкість,
гнучкість, спритність, і ін.), які визначають фізичну
працездатність організму. Ніякі інші засоби і мето-
ди реабілітації не в змозі замінити фізичні вправи.
Тільки в результаті їх дії у фізичній реабілітації в
змозі відновити і удосконалювати фізичну працез-
датність хворого, яка, як правило, помітно знижуєть-
ся при патологічних процесах [4,6].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Донецького державного інституту здоров’я,
фізичного виховання і спорту.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - визначити необхідність фор-

мування духовних цінностей майбутніх фахівців по
фізичній реабілітації.

Задачі: теоретично обґрунтувати не-
обхідність формування духовних цінностей у май-
бутніх фахівців по фізичній реабілітації.
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Результати дослідження.
Послідовний розвиток науки поступово ви-

тісняє поняття цінності і мети. Сучасна наука ста-
вить людину в один ряд з іншими живими істотами.
Вона позбавляє його, таким чином, його винятково-
го положення як «вища точка розвитку», оскільки
він є лише однією з живих істот, а інше (людина цінує
людське життя, як благо) завдяки чому людина, ма-
буть, заслуговує такого виняткового положення, аб-
солютно не торкається науки.

З певного поняття і єства фізичної реабілі-
тації видно, що до майбутніх фахівців висуваються
підвищені вимоги до рівня знань. Від фахівців фізич-
ної реабілітації залежить здоров’я і фізичний стан
людей, що проходять реабілітаційні заходи. Помил-
ка реабілітолога може нашкодити людині. Тому про-
фесійна підготовка направлена на високий розвиток
рівня знань. Відбувається інтелектуалізація профес-
ійної підготовки. Для майбутнього фахівця фізич-
ної реабілітації, людина розглядається анатомічною
моделлю, в якій відбуваються фізіологічні процеси.
В процесі підготовки для реабілітолога відбуваєть-
ся переорієнтація поглядів на людину з соціально-
біологічної системи в біологічну. Тобто, втрачаєть-
ся соціальна складова. Людина стає біологічною
моделлю, для якої необхідно підібрати певні реабі-
літаційні заходи для відновлення здоров’я, функці-
онального стану або компенсації фізичних можли-
востей і інтелектуальних здібностей. Зі всього цього
витікає, що і сам процес позбавляється людському
єству.

Процес фізичної реабілітації є взаємодією
людини з людиною, тому він не повинен втрачати
людського єства. Для реабілітолога реабілітаційні
заходи повинні мати і соціальну складову, тобто не
розглядати людину як медико-біологічну систему і
сам процес повинен бути олюднений. Адже люди
проходячи етапи відновлення здоров’я, профілак-
тичні або коректувальні заходи, чекають від фахівців
фізичної реабілітації ще і підтримку, турботу, розу-
міння і доброту, тобто людської участі і співпере-
живання в їх проблемі. Коли людина, що проходить
реабілітаційні заходи бачить, що в його поліпшенні
здоров’я і стану зацікавлений ще хтось, то формуєть-
ся позитивне відношення до самого процесу реабі-
літації. Тому при підготовці фахівців по фізичній
реабілітації необхідне формування духовних цінно-
стей. Щоб майбутні фахівці перед собою бачили
людину, яка має проблеми із здоров’ям, якому необ-
хідна допомога не тільки в реабілітаційних заходах,
але і в людській підтримці, розумінні і участі.

Висновок.
Для підготовки фахівців нового якісного

рівня, необхідно, щоб процес професійної підготов-
ки включав формування духовних цінностей у сту-
дентів спеціальності фізична реабілітація.

В перспективі буде проводиться подальше
дослідження формування духовних цінностей фахі-
вця по фізичній реабілітації.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ

ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ
КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Кучеренко Н.М., Томашевский Н.И.
Горловский филиал «Открытого международного
университета развития человека «Украина»

Аннотация. В статье приведены данные физической
реабилитации студентов, освобождённых врачами от
занятий физической культурой. Из 11 студентов, кото-
рые находились под наблюдением, сформирована спе-
циальная медицинская группа. В процессе 1-3 лет за-
нятий  достигнуты положительные результаты  в
состоянии их здоровья и физического состояния
Ключевые слова: вегето-сосудистая дистония, цефалия,
люмбалгия, хронический холецистит,  гидроцефалия,
обструктивный бронхит.
Анотація. Кучеренко Н.М., Томашевський М.І.Фізична
реабілітація студентів, звільнених від занять фізичною
культурою, в умовах кафедри фізичної реабілітації. В
статті наведені дані фізичної реабілітації студентів,
звільнених лікарями від занять фізичною культурою. З
11 студентів, які знаходилися під наглядом, сформова-
но спеціальну медичну групу. В процесі 1-3 років за-
нять досягнуті позитивні результати в стані їх здоров’я
та фізичного стану
Ключові слова: вегето-судинна дистонія, цефалія, люм-
балгія, хронічний холецистит, гідроцефалія, обструктив-
ний бронхіт.
Annotation. Kucherenko N.M., Tomashevskiy N.I. Physical
rehabilitation of the students with physical disorders by
means of physical rehabilitation department. The article
deals with the problems of physical rehabilitation of the
students who are released from physical training lessons
by the physicians. A special medical group was formed for
11 students. During 1-3 years of work in such groups they
improved their health and physical state.
Key words: vegetativus vascularis distonia, cephalgia,
lumbocaralis, chronicus cholecistitis, gidrocephalia,
obstructionis bronchitis.

Введение.
Философское определение жизни – непре-

станное движение материи во всех ее видах. Недо-
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статок движения приводит многих людей к полусон-
ному существованию, которое они пытаются устра-
нить при помощи кофе, алкоголя или разных других
одурманивающих веществ. Это приводит лишь к
преждевременному уменьшению срока жизни, от-
пущенного природой человеку, и не может сделать
его ни здоровым, ни по-настоящему счастливым.

Огромное количество различных оздорови-
тельных систем, разработанных врачами-спортсме-
нами, могло бы с лихвой осчастливить все челове-
чество, если бы не один маленький недостаток,
присущий большинству людей – бессознательное
стремление к лени, нежелание делать лишние фи-
зические усилия, даже если они идут во благо соб-
ственному организму.

Если исходить из показаний к физической
реабилитации больных, то оно показано во всех слу-
чаях, кроме тех, которые являются противопоказан-
ными [3-5].

Комитет ВОЗ (1965) провозгласил, что реа-
билитация – это процесс, «целью которого является
предупреждение инвалидности во время лечения
заболевания и помощь больному в достижении мак-
симальной физической, психической, профессио-
нальной, социальной и экономической полноценно-
сти,  на  какую он будет способен в  рамках
существующего заболевания». По мнению В.Н.Му-
хина [1] реабилитация – это общественно необхо-
димое функциональное и социально-трудовое вос-
становление больных и инвалидов ,  которое
осуществляется комплексным проведением меди-
цинских, психологических, педагогических, профес-
сиональных, юридических, государственных, обще-
ственных и других мероприятий,  с помощью
которых возможно возвратить потерпевших к обыч-
ной жизни и работе, соответственно их состоянию.
Приоритет медицинской реабилитации, в том чис-
ле, в ее составе – физической – неоспорим. В осно-
ву её положен ряд принципов:
· раннее начало реабилитационных мероприятий;
· беспрерывность их;
· комплексность в реабилитации;
· индивидуальность в определении программ ре-
абилитации;

· необходимость реабилитации в условиях кол-
лектива, что дает надежду на возвращение к
социально-трудовой , творческой жизни.
Противопоказаниями к физической культу-

ре являются: общее тяжелое состояние больного,
острый период заболевания и его прогрессирующее
течение, сильная боль, угроза тромбоэмболии, кро-
вотечение, высокая температура, ускоренное СОЭ,
интоксикация, злокачественные новообразования,
острые инфекции, в том числе активный туберку-
лез, повышение нервно-психического возбуждения,
заболевание сердца с расстройствами кровообраще-
ния, истощение и некоторые другие состояния.

Однако проблемы физического развития
молодежи, да и взрослого населения нельзя свести
только к индивидуальным поведенческим особен-

ностям. Необходимо без преувеличения оценивать
истинное состояние дел. Физкультура и физреаби-
литация в сохранении и восстановлении здоровья
должны занимать значительно больше места, неже-
ли это есть на самом деле. Физической культурой и
спортом охвачена лишь незначительная часть насе-
ления, здоровье которого могло бы быть значитель-
но лучше при определенных условиях. Поэтому каж-
дому работнику здравоохранения и специалистам в
области физкультуры и спорта необходимо отре-
шиться от формального отношения к проблеме и
найти свое место для реального влияния хотя бы на
отдельные вопросы её, ибо провозглашение в по-
становлениях и решениях директивных органов ут-
верждения о приоритетности профилактики над ле-
чебной медициной не отвечает действительности,
налицо очевидны противоречия между официаль-
ными декларациями и состоянием дел. Сворачива-
ние спортивно-массовой работы среди населения
отражается на состоянии здоровья детей и подрост-
ков. На протяжении последних 5-6 лет число моло-
дых людей, зачисленных в специальные медицинс-
кие группы увеличилось на 41%. Растет количество
освобожденных от занятий физкультурой в школах
и высших учебных заведениях, которыми, практи-
чески, никто не занимается. Среди населения соот-
ветственно увеличилась заболеваемость: гипертони-
ей в 3 раза, стенокардией – в 2,4 раза, инфарктом
миокарда – на 30%. Почти 90% детей, учеников и
студентов имеют отклонения в здоровье, 50% - не-
удовлетворительную физическую подготовку [2].

Таким образом, в основе низкой востребо-
ванности занятий физкультурой и физической реа-
билитацией лежат несколько причин:
· отсутствие или снижение государственного
обеспечения (разного – правового, экономичес-
кого, кадрового и др.);

· формальное отношение и организационные не-
дочеты со стороны обеспечивающих контроль
и проведение физической культуры и физичес-
кой реабилитации, в том числе и медицинский
контроль;

· психологические аспекты и индивидуальные
особенности в данном случае детей школьного
возраста и студентов.
Проблема состоит в том, что студенты, ко-

торые имеют освобождение или специальную ме-
дицинскую группу в результате длительной бездея-
тельности не желают заниматься физическим
воспитанием, стремятся любыми способами избе-
гать занятий. Для этого они применяют множество
психологических воздействий на преподавателя
(шантаж, капризы, симулируют плохое самочув-
ствие, приносят «липовые» справки и др.). Эти ме-
тоды они применяли и на занятиях физкультурой в
школах, манипулируя учителями, добиваясь того, что
учитель прекращал обращать на них внимание и
стимулировать их работу; результатом являлось пол-
ное прекращение посещений занятий.

Работа выполнена согласно плану НИР Гор-
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ловского филиала «Открытого международного уни-
верситета развития человека «Украина».

Формулирование целей работы.
Основной целью работы является поиск ре-

шений реабилитации студентов, которые имеют спе-
циальную медицинскую группу и освобождены от
занятий физического воспитания, а также исследо-
вание реакции организма на определённую нагрузку.

Задачи:
1. Психологическая подготовка к выполне-
нию физических нагрузок;

2. Физическая подготовка с ориентацией на
конечный результат;

3. Строгий контроль за состоянием показате-
лей здоровья при выполнении физических
нагрузок.
Результаты исследования.
На кафедре физической реабилитации та-

ких студентов взято на учет 11 человек. Все они об-
следованы, изучена медицинская документация, про-
ведено тестирование их психологического и
физического состояния. В работе приняли участие
преподаватель физвоспитания, врач и психолог. При
этом учитывались показания и противопоказания в
каждом конкретном случае, руководствуясь общим
перечнем противопоказаний, а также таковыми при
каждой отдельно взятой патологией.  Абсолютных
противопоказаний к дозированным занятиям в дан-
ном случае не выявлено. Из их состава оформлена
специальная медицинская группа. В процессе отбо-
ра студентов решались вопросы повышения мотива-
ции студентов данной группы в необходимости реа-
билитационной кинезотерапии. В процессе
индивидуальных бесед учитывались факторы необ-
ходимости овладения педагогическим процессом,
профессионального становления, что позволило сту-
дентам сознательно сделать выбор и начать занятие.

Перед студентами, которые имеют специаль-
ную медицинскую группу, были поставлены основ-
ные цели:  борьба с ленью, психологической бояз-
нью утомления и болевых ощущений в мышцах после
нагрузок, страхом перед обострением заболевания в
процессе занятий физическими упражнениями.

В процессе занятий были поставлены сле-
дующие задачи: подготовить сердечно-сосудистую,
дыхательную системы, весь организм к выполнению
физических нагрузок; привить потребность к сис-
тематическим занятиям физическими упражнения-
ми; повысить общую тренированность и функцио-
нальные возможности организма.

В качестве средств использовались обще-
развивающие упражнения, элементы легкой атлети-
ки, гимнастики, спортивных игр с условием стро-
гой дозировки в зависимости от индивидуальных
особенностей и видов заболеваний и под строгим
врачебным контролем.

Каждое занятие проводилось по общеприня-
той методике: вводная, основная и заключительная
части, критерием оценки физической нагрузки слу-
жили показатели пульса. Частота сердечных сокра-

щений измерялась до занятия по команде препода-
вателя, после вводной части, через 5-8 минут после
вводной части определялся период восстановления
частоты пульса до исходного, затем после основной
и заключительной части. Артериальное давление
измерялось перед началом занятия и после него. На
основании полученных данных корригировалась
индивидуальная нагрузка.

Студенты группы были со следующими за-
болеваниями: хронический пиелонефрит, ВСД со
смешанным тоном сосудов сердца, упорные цефал-
гии (церебрастенический синдром), люмбалгия,
хронический холецистит, ВСД по кардиальному
типу, опухоль III желудочка супраэндосолярной ло-
кализации с распространением в левую височную
долю, внутренняя компенсированная гидроцефал-
гия, ВСД с цефалгией (астеноневралгический син-
дром), нарушение кровотока по позвоночным ар-
териям, обструктивный бронхит, правосторонний
грудно-поясничный сколиоз III степени, плоскосто-
пие I – II степени.

Студенты занимались 2 часа в неделю с ос-
новной группой, но по индивидуальному плану, ко-
торый исключал упражнения на развитие выносли-
вости, взрывной и становой силы и специфических
упражнений, противопоказанных при данном забо-
левании. На занятиях использовались элементы
спортивных различных игр, которые помогали раз-
витию ловкости, координации движения.

Тестирование занимающихся в начале учеб-
ного года в сравнении с основной группой показа-
ло, что 75% студентов специальной медицинской
группы в школе не занимались на уроках физичес-
кой культуры, вследствие чего результаты физичес-
кой подготовки были отрицательными (если оцени-
вать по пятибальной системе, то они заработали
оценку от 0 до 2-х баллов, исходя из тестирования
школьников по программе 11 классов). 25% студен-
тов имели показатели 2-3 балла.

К концу учебного года отмечена тенденция
к улучшению показателей физического развития
студентов специальной медицинской группы и оцен-
ки тестирования улучшились на 1-2 балла.

На занятия физического воспитания стали
приходить 3 студента, которые имеют инвалидность
и освобождены от занятий по физическому воспи-
танию. Один из них стал инвалидом в результате
разрыва паховых связок и начал заниматься физи-
ческим воспитанием в отдаленном послеопераци-
онном периоде, второй имеет компенсированный
диабет I типа, третий эпилепсию.

На данный момент они являются студента-
ми III курса, активно заниматься начали с первого
курса. Помимо занятий в основной группе 2 часа в
неделю они стали приходить на секционные заня-
тия по баскетболу (6 часов в неделю). В течение
первого года они получали дозированную нагрузку,
с частыми отдыхами, упражнениями на развитие
координации движений и кратковременным подклю-
чением их в двухстороннюю игру в баскетбол.
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 Будучи студентами II-III курса они стали
выступать на городских соревнованиях среди инва-
лидов по баскетболу, настольному теннису, футболу
и при этом завоевывали I, II, III места.

По проведенному тестированию в конце
года физические показатели данных студентов име-
ют следующие результаты:
- студент-инвалид, имеющий разрыв паховых

связок и операционное их восстановление, при
выполнении контрольных нормативов бег на
дистанции 30, 60, 100, 400, 3000 м. опережает
студентов основной группы на 0,7; 0,2; 0,2; 0,2;
30 сек.; тесты на сгибание-разгибание рук в
упоре лёжа, поднимание туловища из положе-
ния лёжа за 1 минуту, жим штанги, приседания
на правой, левой ноге, прыжок в длину с места,
нормативы по спортивным играм сданы на от-
лично, отмечено хорошее самочувствие и от-
личная физическая форма;

- студент, который имеет инвалидность по пово-
ду компенсированного диабета I типа, имеет
немного ниже спортивные показатели и оцени-
вается по сравнению с результатами основной
группы на 4 балла. После первого курса с него
сняли освобождение и перевели в специальную
медицинскую группу. Он снизил дозу употреб-
ления инсулина, хорошо себя чувствует, имеет
неплохую физическую форму;

- студент с заболеванием эпилепсия сдал норма-
тивы основной группы на оценку удовлетвори-
тельно, значительно повысилась самооценка,
улучшилось состояние здоровья, двигательная
активность, имеет неплохой мышечный тонус.
Отмечено, что на протяжении 2-х лет занятий
эпилептические припадки не повторялись.

Выводы:
Результаты исследования студентов, осво-

божденных от занятий по физическому воспитанию
и имеющих специальную медицинскую группу, по-
казали, что в результате спланированного учебного
процесса и разработанных программ с реабилито-
логами дали положительные результаты, значитель-
но улучшились физические, клинические, биохими-
ческие показатели занимающихся,  отмечена
тенденция к снижению заболеваний ОРЗ.

В перспективе студенты, которые имеют
освобождение от занятий по физическому воспита-
нию, будут формироваться в группы и занятия пла-
нируется проводить под руководством физического
реабилитолога и психолога кафедры.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической реабилитации студентов.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ КАК
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Манжелеев Г.Н., Латышева Т.В, Тарапата Н.И.,
Попов Б. Г., Антонов В.А., Заведея Т.Л.
Донецкий государственный медицинский

университет им. М. Горького
Донецкий медицинский лицей

Аннотация. С позиций социальной педагогики анали-
зируются факторы формирования  эколого-валеологи-
ческой культуры молодежи. Коррекции учебно-воспи-
тательной деятельности учащихся и педагогов
рассматривается как система.
Ключевые слова: валеологическая культура, экология,
здоровье,  личность.
Анотація. Манжелєєв Г.Н., Латишева Т.В, Тарапата Н.І.,
Попов Б. Г., Антонов В.А., Заведея Т.Л. Культура здо-
ров’я молоді як проблема соціальної педагогіки. С по-
зиції соціальної педагогіки аналізуються фактори фор-
мування еколого-валеологічної культури  молоди.
Корекція виховної діяльності  аналізується на основі
системного підходу.
Ключові слова: валеологiчна культура, екологія, здоро-
в’я, особистість.
Annotation. Mangeleev G.N., Latisheva T.V, Tarapata N.I.,
Priests B., Antonov V.A., Zavedeya T.L. Сulture of health
of young people how problem of social pedagogics. Factors
of the formation of the studies’ ecovaleological culture from
the point of vein of complex approach are analyzed (for
that purpose of correcting teaching and educational
activities of teachers and pupils teaching activities).
Key words: health, vale logical culture, ecology,
individuality of students’.

Введение.
Проблема формирования здорового образа

жизни становится все более значимой в деятельно-
сти системы образования.  Для молодежи, учиты-
вая особенности юношеского возраста, основной
составляющей формирования здорового образа жиз-
ни является культура здоровья. Социально-педаго-
гический аспект этой проблемы обусловлен многи-
ми факторами сегодняшней действительности и, в
частности, противоречием  между естественным
желанием молодого человека  быть здоровым, ак-
тивным, успешным в жизнедеятельности и уровнем
его эколого-валеологической компетентности, зна-
ниями и  навыками здорового образа жизни, уров-
нем нравственности, духовности и  культуры в це-
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лом [1-3].
Если здоровье понимать не просто как от-

сутствие болезней, а как «состояние полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия
(определение ВОЗ, 1978 г.)», то с позиций социаль-
ной педагогики образование призвано помочь мо-
лодому человеку, прежде всего, учиться самостоя-
тельно и творчески совершенствовать свою
социально-психологическую и духовно-нравствен-
ную сферу,  свое отношение к себе и людям. При
этом образ жизни как совокупность типичных ви-
дов жизнедеятельности человека (труд, быт, отдых,
общение, творчество, духовная жизнь) формирует-
ся в единстве с теми условиями, в которых человек
воспитывался и находится сегодня [3,5]. Условно
можно выделить три наиболее общих фактора, ко-
торые формируют образ жизни человека - это на-
следственность, природная и социокультурная сре-
да и целенаправленное педагогическое воздействие.

Сущность, содержание и структура понятия
культуры здоровья молодого человека не раскрыты
в той мере, которая позволила бы использовать сис-
темные технологические подходы ее формирования
и развития; не  выявлены также критерии, парамет-
ры и факторы  формирования ее как целостной сис-
темы; не четко обозначены возрастные границы
медицинской, валеологической и экологической ком-
петентности и пр. Однако, ясно, что основополага-
ющим является принцип единства и целостности
здоровья человека и соответствующего состояния
(здоровья) окружающей среды; благополучие сре-
ды жизнедеятельности и образовательного про-
странства человека определяет его здоровье. Такое
понимание проблемы культуры здоровья и факто-
ров ее формирования определяют актуальность темы
данного исследования [2,4].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного медицинского университета
имени М. Горького.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - выявить социально-

педагогические факторы формирования  культуры
здоровья молодого человека, установить парамет-
ры оптимизации и критерии оценки ее уровня как
важнейшей составляющей  успешности жизнедея-
тельности и социализации личности.

Результаты исследования.
Проведенный анализ показал, что в основе

проблемы формирования здорового образа жизни и
культуры здоровья молодежи (как системы) лежат
группы  противоречий. Их важно выявить, сформу-
лировать в явном виде и оценить значимость. Ниже
выделены  противоречия, имеющие социально-пе-
дагогическую направленность, это:
· между потребностью социума в здоровых ра-

ботоспособных людях и постоянным ухудше-
нием здоровья людей в Украине;

· между потребностью в ученической молодежи,
умеющей сохранять и укреплять свое здоровье,
и отсутствием эффективных методик и техно-

логий формирования эколого-валеологической
компетентности и оздоровления в процессе
обучения;

· между естественным желанием молодого че-
ловека быть здоровым, активным, красивым и
недостатком у него медико-валеологических
знаний,  навыков ведения здорового образа
жизни, уровнем духовности и культуры здоро-
вья;

· между различными составляющими успешно-
сти ученика, формируемыми учебно-воспита-
тельной деятельностью: интенсификацией пси-
хофизиологических нагрузок на занятиях и
реальной работоспособностью; уровнем базо-
вой культуры и состоянием здоровья; специаль-
ными достижениями (спорт, интеллект, твор-
чество и пр.) и личностным (персональным)
ростом, специальными умениями, профессио-
нальной компетентностью, духовным развити-
ем и так далее;

· между теоретическими установками государ-
ственных документов о приоритете развития
личности в процессе ее воспитания и обуче-
ния и практическими требованиями утилитар-
ных знаний и умений на экзаменах и тестах;

· между необходимостью сохранения и развития
гуманистических, морально-этических и духов-
ных  ценностей и негативными явлениями, свя-
занными с коммерциализацией всех сторон
жизни и появлением новых источников опас-
ности: предпринимательская деятельность с
криминальными отклонениями, прогрессиру-
ющий наркобизнес, безработица, отсутствие
реальной правовой защиты и пр.;

· между развитием научно-производственных
технологий, значительным ускорением ритма
жизни, снижением роли физического труда и,
как следствие, резким уменьшением двигатель-
ной активности;

· между обострением экологической обстанов-
ки, резким увеличением воздействия «неесте-
ственных» факторов среды таких, как вредные
компоненты бытовой химии, продуктов пита-
ния и воды (как питьевой, так и технической),
синтетические ткани для одежды, резкая сме-
на климатических условий, окружающей сре-
ды и использованием природных факторов, к
которым адаптированы механизмы регуляции:
двигательная активность, холод, зной, солнце,
ветер, воздух, вода, лес, горы и пр.

· между потребностью общества в компетент-
ных, творчески активных профессионалах и
значительным снижением мотивации получе-
ния образования;

· между образованностью и возможностями ре-
ализовать себя в Украине;

· между быстро возрастающими потенциальны-
ми возможностями (материальными и соци-
альными) некоторых юношей и девушек и их
реальным личностным обеспечением, уровнем
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их компетентности и социально-психологичес-
кой готовности (дисгармония психического и
физического развития, ситуации немотивиро-
ванного риска, неумение предвидеть послед-
ствий своих поступков, ошибок в отношениях
и общении);

· между личностным (моральным, духовным) и
физическим, между личностным и интеллек-
туальным развитиями (физическое и интеллек-
туальное, как правило, существенно опережа-
ют личностное, духовное развитие);

· между положительным индивидуальным опы-
том в воспитании и его невоспроизводимостью
другими преподавателями (образование и ин-
теллектуальное развитие само по себе не при-
водят к культуре, не превращаются в качествен-
но новое поведение и образ жизни);

· между образом жизни и подготовленностью
(физической, социально-психологической, ду-
ховной) молодого человека и требованиями
реальной студенческой жизни;

· между личностью и обществом (необходимость
баланса и гармонии личностно-значимых и
социально-значимых подходов к проблеме вы-
бора целей и средств деятельности);

· между инновационным характером процессов,
которые происходят в каждом учебном заведе-
нии и готовностью педагогов к инновационной
деятельности;

· между потребностью в подготовленных к ин-
новационной деятельности педагогах и отсут-
ствием научно-обоснованной дидактической
системы обеспечения будущих педагогов;

· между культурой педагогического процесса в
учебном заведении и требованиями к будуще-
му сотруднику и специалисту.
Данные противоречия в разной степени от-

ражают, главным образом, внешнюю сторону жиз-
недеятельности молодого человека и представляют
собой лишь следствия (форму проявления) тех внут-
ренних социально-экономических, политических и,
как следствие, личностных процессов (нравствен-
ности, культуры, духовности), которые и составля-
ют сущность проблемы развития сегодняшнего об-
щества.

Таким образом, социально-педагогический
аспект проблемы обусловлен  разрывом (несоответ-
ствием) между резко возросшими политическими,
материальными, духовными возможностями (пред-
посылками свободы личности) и уровнем базовой
культуры людей. Для молодежи уровень культуры
здоровья является основной составляющей базовой
культуры  личности. Это обстоятельство должно
внести принципиальные коррекции в  рабочие пла-
ны образовательной деятельности.

Эффективность учебно-воспитательной де-
ятельности для конкретного учащегося на занятии
зависит от трех основных факторов:
- уровня мотивации «на учебу или  деятельность»;
- уровня интеллектуально-познавательных спо-

собностей (обучаемости);
- «начальной» подготовленности к занятию или
к данной деятельности.
Задача формирования мотивационно-цен-

ностной сферы юношества (как основная) решалась
нами на основе иерархической  модели мотивации
А. Маслоу и антропологического подхода Ф. Лер-
ше. Они выделили (на основе природных задатков
и потребностей человека) принципиально значимые
уровни мотивации, начиная от сугубо физиологичес-
ких и заканчивая потребностями в  самоактуализа-
ции и духовности. Эти представления, а также мо-
дельные построения здорового образа жизни в
юношеском возрасте Кривошеевой Г., Зайцева Г. и
Скрипника Д. позволили выявить основные соци-
ально-педагогические аспекты культуры здоровья
молодого человека, которые формируются и разви-
ваются именно на основе соответствующих есте-
ственных потребностей. Это:

1. Способность сохранять и укреплять здо-
ровье (как физическое, биологическое, социально-
психологическое и духовное благополучие) форми-
руется на основе: стремления удовлетворить
природные нужды; стремления выявить и развить
свои задатки и способности; стремления к  безопас-
ности и защищенности; стремления к любви,  само-
совершенствованию и самореализации. При этом
способность адекватной самооценки формируется
как потребности и умения сравнить себя с другими,
включая оценку уровня своего здоровья.

2. Экологическая и валеологическая компе-
тентность формируются на основе устойчивого про-
фессионального (например, педагогического, тре-
нерского) самоопределения, мотивации научения,
стремления принадлежать группе профессионалов.

3. Необходимые качества характера форми-
руются на основе стремления принадлежать опре-
деленной группе людей (например, представителей
какой-то профессии). В частности, для студента не-
обходимые качества характера формируются на ос-
нове стремления к карьере, конкурентоспособнос-
ти, имиджу, уважению, признанию, престижу.

4. Творческая активность личности разви-
вается на основе природной поисково-познаватель-
ной потребности.

5. Социальность и социальная ответствен-
ность за свое здоровье, здоровье окружающих, за здо-
ровье окружающей среды формируется на основе
внутренней мотивации самореализации своей инди-
видуальности, уникальности своей личности и пер-
соны, на основе потребности в духовном росте, в
расширении своей представленности  в  других.

Эти характеристики могут использоваться
и как критерии уровня культуры здоровья молодого
человека.

Влияние факторов социальной среды изу-
чалось на базе лицея Донецкого медицинского уни-
верситета и общеобразовательных школ. В частно-
сти, при анализе социальной среды как фактора
здоровья лицеиста-медика установлено, что наибо-
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лее  общим критерием эффективности системы со-
циализации лицеиста является личность и индиви-
дуальность выпускника как субъекта деятельности.
Конкретными и оцениваемыми критериями могут
быть:

- динамика отношения к жизненным цен-
ностям;

- коммуникативная компетентность (ком-
муникативность) лицеиста.

Как на вспомогательные (дополнительные)
можно  ориентироваться также на такие критерии как
сформированность социально-производственных
учебных функций; сохранение общечеловеческих
ценностей; закрепление своих национальных идей-
но-политических ценностей; уровень социального
интеллекта; позитивная Я – концепции;  развитие
полноценных контактов с родителями, педагогами и
сверстниками; репертуар социальных ролей и т.д.

В качестве параметров успешности жизне-
деятельности и социализации лицеиста могут быть
приняты: уровень культуры здоровья (включая ду-
ховные силы организма) как основной; устойчивость
профессионального самоопределения; социальная
компетентность и характерологические особеннос-
ти лицеиста -  будущего врача и пр.

Конкретные факторы социализации стар-
шеклассника могут быть объединены в группы: се-
мья, педагогический коллектив, учебная группа,
друзья, уличное окружение  (референтные группы),
средства массовой информации и др. Значимость
каждой группы факторов (факторный вес) суще-
ственно зависит от направленности личности уче-
ника, и поэтому каждый из факторов может быть
как фактором риска, так и фактором защиты.

Индивидуальные оценки жизненных ценно-
стей и особенно их динамика от прошлого к буду-
щему существенно отличаются для различных уча-
щихся, как в общеобразовательной школе, так и в
лицее. Это свидетельствует о наличии принципиаль-
ных социально-психологических различий между
ними. С одной стороны, это характеризует их лич-
ностные особенности, например, способности, кри-
тичность характера, уровень ответственности и на-
правленность личности в целом, а с другой стороны,
является отражением тех норм жизни, которые фор-
мирует сегодня общество и, особенно, конкретная
социальная среда [4,6].

Для большинства учащихся выявляется зна-
чительная положительная динамика в оценке жиз-
ненных ценностей, связанная, видимо, с тем, что у
старшего подростка в этот жизненный период рез-
ко расширяются  отношения с окружением, они ста-
новятся гораздо более активными. Четко выражена
потребность в улучшении своих личностных ка-
честв, которая взаимосвязана с их возрастающей
социальной активностью, нацеленной на достиже-
ние определенного социального статуса.

В двух группах лицея (из пяти), однако, на-
блюдается спад значимости некоторых ценностей в
настоящем. Отрицательная динамика от прошлого

к настоящему обусловлена трудностями социальной
адаптации лицеистов. Эти результаты отличают ли-
цеистов от школьников.

Исследования уровня социализации и лич-
ностного роста лицеистов показали, что в начале
учебного процесса (октябрь, первый год обучения)
высокая корреляция наблюдается для  уверенности
в себе со всеми другими показателями адаптации
(уровнем коммуникативности и социальной адапта-
цией в группе,  адекватностью отношений с педаго-
гическим коллективом, адаптацией к особенностям
учебно-воспитательного процесса в лицее). Однако
уверенность в себе тесно взаимосвязана с повышен-
ной психофизиологической  стоимостью адаптации
к условиям лицея.

В конце обучения  в лицее (апрель-май, вто-
рой год обучения) относительно высокая корреля-
ция сохраняется между уровнем коммуникативнос-
ти и социальной адаптации в группе,  адекватностью
отношений с педагогическим коллективом, адапта-
цией к особенностям учебно-воспитательного про-
цесса в лицее,  уверенностью в себе и  психо-физи-
ологической стоимостью адаптации к условиям
лицея. Если высокая корреляция уверенности в себе
и другими показателями адаптации сохраняется, то
связь адаптации с психо-физиологической  стоимо-
стью адаптации к условиям лицея снижается.

Машинное моделирование процесса соци-
ализации в рамках линейной модели выявило тес-
ную связь успешность учебной деятельности лице-
иста  с  психофизиологической стоимостью
адаптации к условиям лицея, с активностью,  с уров-
нем социальной адаптации лицеиста и со сформи-
рованностью интернального контроля. Их интег-
ральная оценка может использоваться также и как
показатель успешности учебно-воспитательной де-
ятельности в целом.

Обобщение опыта научно-практической
работы педагогов и лицеистов, направленной на
формирование  социальности лицеистов, показало,
что  тренинговые занятия, включающее элементы
диагностической, исследований работы, являются
эффективной методикой развития мотивационной
сферы. Она  сочетает в себе научную, учебную и
игровую деятельность, происходящую в условиях
интерактивных ситуаций, приближенных к жизнен-
ным. В таких ситуациях создаются возможности для
самораскрытия участников и самостоятельного по-
иска ими способов решения собственных социаль-
но-психологических проблем. Проводимые при этом
тестирование, измерения, оценки имеют форму ак-
тивного исследования и способствуют приобрете-
нию эколого-валеологической компетентности.

Выводы.
Уровень культуры здоровья является основ-

ной составляющей базовой культуры личности.
В основе проблемы формирования здоро-

вого образа жизни лежит противоречие между рез-
ко возросшими политическими, материальными,
духовными возможностями (предпосылками сво-
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боды) и уровнем базовой культуры. Эти обстоя-
тельства должны учитываться в  рабочих планах
социально-педагогической деятельности учебно-
го заведения.

Основой формирования мотивационно-цен-
ностной сферы юношества (как основной) может
служить иерархическая  модель мотивации А. Мас-
лоу и антропологический подход Ф. Лерше. Прин-
ципиально значимые уровни мотивации, начиная от
сугубо физиологической и заканчивая самоактуали-
зацией и духовностью формируются и развиваются
именно на основе соответствующих естественных
потребностей. Это: способность сохранять и укреп-
лять здоровье; экологическая и валеологическая ком-
петентность; необходимые качества характера фор-
мируются; творческая активность личности;
социальность и социальная ответственность.

Наиболее эффективной является интерак-
тивная форма занятий (как для развития ценност-
но-мотивационной ориентации, так и для формиро-
вания культуры здоровья в целом). Тренинги,
включающие элементы диагностической,   исследо-
ваний и игровой деятельности, проходящие в усло-
виях ситуаций, приближенных к жизненным, созда-
ют возможности для самораскрытия участников,
самостоятельного поиска ими способов решения
собственных социально-психологических проблем
и способствуют активному приобретению эколого-
валеологической компетентности.

В дальнейшем предполагается изучение
практических аспектов поставленной проблемы.
Основные усилия будут направлены на разработку
практических методов и технологий формирования
эколого-валеологической культуры и здорового об-
раза жизни молодого человека.

Литература
1. Видюк А.П. и др. Формирование культуры здоровья в об-

разовательных программах // Материалы всеукраинской
научно-методической конференции “Здоровье и образова-
ние: проблемы и перспективы” / Гл. ред. А.Г. Рыбковский
– Донецк: ДонГУ. - 2000. – 416 с.

2. Кривошеєва Г.Л. Формування культури здоров’я студентів
университету: Автореф.  дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 /
ЛДПУ.- Луганськ,  2001. - 20 с.

3. Кузнецов Е.. Новая Валеология Нового Времени, 1999 –
224 с.

4. Латышева Т.В., Тарапата Н.И., Попов Б.Г. и др.  Медико-
педагогическая оптимизация учебно-воспитательной де-
ятельности в учебных заведениях нового типа // Вестник
гигиены и эпидемиологии. - Том 5. - № 2, Донецк – 2001.
-  С. 216 – 219.

5. Платонов Г.В., Косичев А.Д. Проблемы духовности лич-
ности (состав, типы, назначение). Вестник МГУ. Серия
философии, 1998. - № 3.

6. Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Латышева Т.В., Брыжа-
тая Е.С., Попов Б.Г.  Динамика отношения к жизненным
ценностям и формирование личности старшеклассника //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: Зб.наук пр. за ред. Єрмако-
ва С.С. – Харьків-Донецьк:  ХДАДМ (XXI II ), 2005. - №10.
– 256 с. (С. 116-119).

Поступила в редакцию 08.08.2006г.

ПСИХОЛОГО-«СИЛОВЫЕ» АСПЕКТЫ
ЗАЩИЩЁННОСТИ РАБОТНИКОВ ОВД ОТ

СЛУЖЕБНОГО ТРАВМАТИЗМА
Павлов А.С., Гаврилин В.А., Лефтеров В.А.
Донецкий юридический институт МВД

Аннотация. В статье описаны закономерности и психо-
лого-социальные детерминанты гибели и ранений ра-
ботников ОВД при выполнении служебных обязаннос-
тей. Анализ причин служебного травматизма позволит
осуществлять целенаправленную прединцидентную
подготовку.
Ключевые слова: психология, социальный, травматизм,
милиция.
Анотація. Павлов А.С., Гаврілін В.О., Лєфтеров В.О.
Психолого–„силові” аспекти захищеності працівників
ОВД від службового травматизму. В статті описані за-
кономірності і психолого-соціальні детермінанти заги-
белі і поранень працівників ОВС при виконанні служ-
бових обов’язків.  Аналіз причин  службового
травматизму здійснювати цілеспрямовану передінци-
дентну підготовку.
Ключові слова: психологія, соціальний, травматизм,
міліція.
Annotation. Pavlov A.S., Gavrilin V.A. Lefterov V.A.
Psychology-powerfull aspects of protection of the workers
OVD from official traumatism. On the basis of analysis of
the special literature and materials of researches of authors
conformities to the law and psychology-social determinants
of death and wounds of the workers OVD at implementation
of official duties are described. The study and analysis of
reasons of official traumatism of the workers OVD will
allow to forecast and warn accidents and also carry out
purposeful pre-incident preparation of the workers OVD
that in final analysis must promote efficiency of activity of
militia on the whole.
Key words: psychology, social, traumatism, militia.

Введение.
В настоящее время особую остроту приоб-

ретает нарастание в обществе экономических и со-
циальных напряжений, рост криминальной опасно-
сти. Следствием этого является увеличение риска
травматизма, как среди населения, так и среди ра-
ботников правоохранительной системы.

По данным статистического управления
одной из областей Украины получены нижеследую-
щие цифры летальности. Число умерших в быту от
несчастных случаев, убийств, самоубийств и подоб-
ных причин составило в 2001 году 9422 человек, а в
2002 году - 9783 человек. По абсолютным данным:
в этой области за 1-е полугодие 2000 года умерло
44,9 тысяч человек (109,5% к 1-му полугодию 1999
года). Основные причины смерти - заболевания си-
стемы кровообращения, новообразования, несчаст-
ные случаи. На протяжении этого полугодия в ана-
лизируемой области совершилось 976 самоубийств,
294 смертельных случая, связанных с транспортом,
1118 случайных отравления, из них 718 - алкоголем,
157 утоплений, 158 падений, 572 убийства. Часть
самоубийств в общем числе неестественных причин
смерти в быту составила 19,2% (за 1-е полугодие
1999 года - 23,3%). Увеличилось количество само-
убийств в молодежной среде, которое, к сожалению,
пока остается без внимания общества и его руко-
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водства. За 6 месяцев анализируемого года зарегис-
трировано 8 случаев суицида даже детьми до 14 лет,
из которых 3 ребенка имели  возраст - до 12 лет.

Что касается травматизма и летальности
«правоохранителей», то  по данным МВД Украины
за период с 1992 по 2000 годы в органах внутрен-
них дел Украины при выполнении служебных обя-
занностей погибло – 621 работников ОВД и было
ранено - 3975 работников.

Сложностью работы правоохранительной
системы является то, что приходится иметь дело с
наиболее трудным в социальном плане континген-
том, который характеризуется наличием асоциаль-
ных установок, неуправляемостью, агрессивностью,
скрытым характером преступной деятельности, про-
тивоборством и враждебным отношением к пред-
ставителям власти. Диссонанс во внешней и внут-
ренней мотивации деятельности является частой
причиной возникновения конфликтных ситуаций,
депрессивных состояний (Тимченко А.В., 1997), в
конечном итоге ведущих к травматизму.

По мнению В.С.Медведева (1999), когда та
или иная категория стрессовых факторов воздей-
ствует на работников ОВД длительное время или
имеет завышенную интенсивность, у них неизбеж-
но возникает повышенная раздражительность, аг-
рессивность, отсутствие инициативы, сужение кру-
га  интересов ,  снижение профессиональной
активности, происходят другие существенные изме-
нения в психике и поведении, именуемые - профес-
сиональная деформация. Существует мнение, что
именно профессиональная деформация выступает
одним из значимых факторов обуславливающих
предрасположенность работников ОВД к гибели и
получению ранений. Причем, в этом случае пред-
расположенность к травматизму распространяется
не только на сферу профессиональной деятельнос-
ти, но и другие, не связанные с выполнением слу-
жебных обязанностей.

Работа выполнена в соответствии с планом
НДР Донецкого юридического института МВД Ук-
раины.

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования является повы-

шение профессиональной квалификации работни-
ков ОВД (это - конечная цель)  путем анализа при-
чин ошибок и травматизма  в  разнообразных
структурах милиции, и выработки рекомендаций для
их искоренения.

Методы исследований. Эмпирическую
базу нашего исследования составили статистичес-
кие данные МВД Украины и УМВД Украины в од-
ной из областей о гибели и ранениях работников
ОВД за период 1992-2000 гг. В целях изучения трав-
матизма и летальности населения нами были изу-
чены также данные обл. стат. управления за опре-
деленный период.

Для выполнения поставленных задач иссле-
дования, достижения объективных научных резуль-
татов нами был использован методический алго-

ритм, в который вошли следующие методы: 1) тео-
ретический анализ литературы и документов; 2) кон-
тент - анализ; 3) наблюдение; 4) эксперимент; 5)
беседа; 6) анкетирование; 7) экспертная оценка; 8)
психодиагностические тесты.

В целях изучения дальнейшей судьбы на-
чинающих «правоохранителей» нами были прове-
дены мониторинговые исследования относительно
выпускников вузов системы МВД.

Результаты исследований и их обсужде-
ние.

Установлено, что только у 41% молодых
специалистов представления о будущей профессии
совпадали с реальностью, а 13% вообще обманулись
в своих ожиданиях.

Кстати, и статистика свидетельствует о том,
что среди пострадавших от несчастных случаев в
профессиональной деятельности преобладают мо-
лодые люди в возрасте до 25 лет - первый пик трав-
матизма (Тутушкина М.К., 1997).

Анализ конкретных несчастных случаев по-
зволяет заключить, что целесообразно соотносить
травматизм не столько с возрастом, сколько со ста-
жем работы. Значит, чаще приводят к травмам не ка-
кие-то свойства, присущие молодым, а отсутствие
опыта, необходимых знаний, навыков, умений. В то
же время при профессиональном стаже примерно 5
лет отмечается второй скачек числа несчастных слу-
чаев. Почему? – Совершенствование профессиональ-
ных навыков, опыт работы без травм повышают уве-
ренность в своих силах до такой степени, когда
человеку кажется, что ему «все по плечу». Это часто
приводит к снижению осмотрительности, ослабляет
профессиональную бдительность. Данное явление
получило название «вторичной беспечности».

Анализ трагических случаев, в которых ра-
ботники ОВД одной из областей Украины были се-
рьезно травмированы при выполнении обязаннос-
тей по охране общественного порядка и борьбе с
преступностью, сделал возможным выделить наи-
более типичные психологические причины. Так,
работник отказывался верить («отрицал»), что «они
смогут так с ним поступить, такое с ним сделать»,
считал, что форма (удостоверение) работника орга-
на внутренних дел защитит его от физического на-
силия, не сумел вовремя распознать опасность, иг-
норировал очевидные признаки опасности. Он
проявил апатию, излишнее благодушие, не попро-
сил поддержки, переоценил свои возможности, не
контролировал себя, других людей и ситуацию, не
наблюдал за руками подозреваемого. Или же он  че-
ресчур быстро расслабился, потерял бдительность,
неудачно осуществил план действий, не имел пси-
хологической готовности к экстремальной ситуации,
не учёл психологического состояния задерживаемо-
го, слишком надеялся, что будет “как всегда”, нахо-
дился в плену иллюзии безопасности (служебный
кабинет, дежурная часть). А еще: не поверил инфор-
мации руководителя о возможном характере агрес-
сивных действий со стороны задерживаемого, был
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“застигнут врасплох”, был сонным (или заснул),
находился в неблагоприятном психическом состоя-
нии (болезненном, переутомленном, имел конфлик-
ты с руководством или в семье, находился в похмель-
ном синдроме и пр.).

В нижеследующей таблице 1 приведены
данные об особенностях летальности и травматиз-
ма сотрудников ОВД в зависимости от рода служеб-
ной деятельности.

Помимо возникающих экстремальных си-
туаций, потенциальную угрозу гибели и ранений
работников ОВД могут содержать и многие другие
повседневные ситуации их служебной и внеслужеб-
ной деятельности. Например:  неосторожное обра-
щение с оружием при проведении стрельб, дорож-
но-транспортное происшествие на служебном либо
личном транспорте в ходе выполнения служебных
задач или по пути следования на службу (со служ-
бы), причем, достаточно часто в качестве пассажи-
ра. Или же пресечение преступления во внеслужеб-
ное время,  бытовые конфликты на  почве
неприязненных отношений, связанных со службой
в ОВД  и т.п.

Результаты исследований свидетельствуют,
что при выполнении заданий в сложных условиях,
до половины действий работников милиции могут
быть ошибочными.

При определении опасности ситуации
обычно исходят из соображения, что основным ее
показателем является высокая возможность возник-
новения несчастного случая. Основная сложность
поведения в связи с опасной ситуацией заключает-
ся в ее своевременном обнаружении, диагностиро-
вании и выборе адекватного способа реагирования
на нее. Жесткие же временные ограничения, кото-

рые обычно возникают в таких ситуациях, и боль-
шая цена ошибки делают опасную ситуацию эмо-
ционально напряженной.

По данным ученых Национальной акаде-
мии внутренних дел Украины, работники след-
ственного аппарата считают потенциально экстре-
мальными состояниями - 50% служебных ситуаций;
милиции общественной безопасности - 52%; кри-
минальной милиции - 60%; спецподразделений -
64% (Андросюк В.Г.,  Казмиренко Л.И., Медведев
В.С., 1995). Например, во время заданий, связан-
ных с большой степенью ответственности, которые
требуют поиска нестандартных путей выхода из
напряженных ситуаций, возможна растерянность
(24%), снижение критичности мышления (11%),
снижение координации и точности движений
(29,8%), замедление реакции (27%), снижение ка-
чества восприятия и внимания (8,9%), нарушение
логики рассуждений (18%).

Следует также указать, что немаловажным
фактором повышения травматизма и летальности
является  и то, что за последние годы резко (в 2 - 2,5
раза) увеличились нагрузки на оперативных работ-
ников, следователей и других работников правоох-
ранительных органов (Литвак О., 1997). На протя-
жении последних лет сохраняется устойчивая
тенденция роста противоправных посягательств от-
носительно работников милиции, поэтому потери
среди личного состава в этих условиях становятся
уже не исключением.

Выводы.
В результате анализа литературы и нашего

материала предложены следующие особенности
травматизма работников ОВД при выполнении слу-
жебных обязанностей:

Таблица 1
Распределение ведущих служб МВД Украины по частоте случаев гибели и ранений личного состава при

исполнении служебных обязанностей
Последствия 
чрезвычайных 

происшествий с личным 
составом 

 Службы  
 (в порядке уменьшения частоты случаев) 

 Гибель  

• Госавтоинспекция. 
• Государственная служба охраны. 
• Уголовный розыск. 
• Участковые инспектора милиции. 
• Следствие. 
• Патрульно-постовая служба милиции. 
• Управление по борьбе с организованной преступностью. 
• Управление по борьбе с экономическими преступлениями. 

 Ранение 

• Патрульно-постовая служба милиции. 
• Уголовный розыск. 
• Госавтоинспекция. 
• Участковые инспектора милиции. 
• Государственная служба охраны. 
• Управление борьбы с организованной преступностью. 
• Следствие. 
• Управление борьбы с экономическими преступлениями. 
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1. Наиболее часто работники ОВД погибали
вследствие огнестрельных ранений. Это дает
основание предполагать, что работники мили-
ции недостаточно психологически подготовле-
ны к противодействию огнестрельным оружи-
ем и физическому насилию;

2. Гибели более подвержены работники, имеющие
стаж работы в ОВД до 1 года  и от 3 до 10 лет;
ранениям более подвержены работники со ста-
жем работы от 3 до 10 лет. Выявлена тенден-
ция к увеличению случаев гибели и ранений,
которая отмечается уже после трех-пяти лет
работы в ОВД и связана с феноменом профес-
сионально-психологической деформации;

3. Более подвержены гибели и ранениям работни-
ки, имеющие среднее образование, менее под-
вержены служебному травматизму работники
с юридическим образованием;

4. Практически все непрофессиональные и дру-
гие действия работников ОВД, вследствие ко-
торых они гибли или получали ранения, имеют
непосредственную или опосредствованную
психологическую обусловленность. Выделены
основные психологические причины непрофес-
сиональных действий и неадекватных поведен-
ческих реакций работников ОВД, вследствие
которых они гибли или были ранены;

5. Основными психологическими причинами ги-
бели и ранений работников ОВД являются: лич-
ностно-психофизиологическая предрасполо-
женность к травматизму, общепсихологические
свойства и отрицательные психические состо-
яния работников, психологические особеннос-
ти реагирования работника ОВД на стресс-фак-
торы, социально-психологические детерминан-
ты, проблемы профессиональной коммуника-
ции и адаптации, недостатки тактико-психоло-
гической подготовки работников ОВД.

6. Одним из факторов, не способствующим умень-
шению летальности и травматизма работников
ОВД, является недостаточная правовая защи-
щенность.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем
психолого - «силовых» аспектов защищённости ра-
ботников ОВД от служебного травматизма.
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РОЗВИТОК ВИМОГ ДИДАКТИЧНИХ І
СПЕЦИФІЧНИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВУЗУ

Репневська М.С.
Донецький національний технічний університет

Анотація. Робота присвячена проблемам реалізації на
практиці системі дидактичних та специфічних прин-
ципів процесу фізичної реабілітації студентів медич-
ної групи, які апробовані автором та дозволяють досяг-
ти значно більшої ефективності фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична реабілітація,
фізичні вправи, ЛФК, принципи, правила, прийоми.
Аннотация. Репневская М.С. Развитие требований ди-
дактичных и специфичных принципов в системе физи-
ческой реабилитации студентов вуза. Работа посвяще-
на проблемам реализации на практике требований
дидактических и специфических принципов в системе
физической реабилитации студентов специальной ме-
дицинской группы, позволяют достичь наибольшей
эффективности их физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая
реабилитация, физические упражнения, ЛФК, принци-
пы, правила, приемы.
Annotation. Repnevskaya M.S. The development of
requirements of didactic and specific principles in the
system of physical rehabilitation of students of institute of
higher education. The article is about realization in practice
didactic and specific principles in the process of physical
rehabilitation of students of medical group which allow to
attain most efficiency of educational process on physical
education.
Keywords: physical education, physical rehabilitation,
physical exercises, LFK, principles.

Вступ.
Проведені нами багаторічні експеримен-

тальні дослідження цієї актуальної проблеми пока-
зали, що найбільша ефективність фізичної реабілі-
тації студентів спеціальної медичної групи інституту
досягається творчою реалізацією вимог дидактич-
них і специфічних принципів науки.

Звісно видатним дослідникам є той факт, що
принципи це науково обґрунтовані правила, які про-
низують зміст, організацію і методику кожного про-
цесу, в тому числі і процесу фізичної реабілітації.

Аналіз педагогічної, методичної та спец-
іальної літератури свідчить, що не має у науці сьо-
годення однозначного поняття змісту та системи
принципів. Наприклад, Волкова Н.В. виділяє 14
принципів [1], Харламов І.Ф. - 8 [5], Фіцула М.М. -
9 [9].

Їх об’єднує те, що закономірності навчання
відображають їх органічний взаємозв’язок з дидак-
тичними принципами [5].

Наше дослідження проводилось у першу
чергу на основі загальнопедагогічних (дидактичних)
принципів, якими керуються у своїй роботі більшість
вчених:

- принцип наявності (наочності);
- принцип свідомості і активності;
- принцип доступності та індивідуалізації.
В систему специфічних принципів ми відно-

симо:
- принцип безперервності процесу фізично-
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го виховання і реабілітації;
- принцип поступовості;
- принцип систематичності;
- принцип адаптованості;
- принцип циклічності;
- принцип віковій адекватності.
Проаналізуємо вимоги названих принципів

в реабілітаційній роботі зі студентами експеримен-
тальної медичної групи та покажемо особливості їх
реалізації поряд з іншими групами, а саме:

Принцип наявності використовується у про-
цесі виховання з великим використанням наявності
при навчанні та вихованні. Наявність у процесі
фізичного виховання здійснюється у зоровій, зву-
ковій та руховій формах.

Зорова наявність реалізується за допомогою
наявних засобів, а саме - учбових посібників,
кінофільмів, відеофільмів тощо.

Звукова наявність досягається різними зву-
ковими сигналами, які здійснюють ритмічну харак-
теристику рухливого акту.

Рухова наявність – це найбільш активне і
специфічне використання наявності, без якого не-
можливе засвоєння найскладніших фізичних вправ.

Принцип свідомості і активності. Реаліза-
ція правил цього принципу на практиці збагачує сту-
дентів знаннями, розумінням техніки різноманітних
вправ, вихованням творчого відношення до проце-
су фізичного виховання та фізичної реабілітації.

Принцип доступності та індивідуалізації.
Його критеріями для визначення доступних наван-
тажень та індивідуальних завдань для студентів є:

а) об’єктивні показники здоров’я (АТ, різні
функціональні проби, кардіограма і т.і.) та показни-
ки тренованості (динаміка фізичних якостей, підго-
товленості, МПК, ЖЄЛ);

б) суб’єктивні показники (апетит, самопо-
чуття, настрій, сон та інше).

Реалізація цього принципу неможлива без
обґрунтованого знання індивідуальності кожного
студента.

Принцип безперервності відповідає вимо-
гам послідовності занять фізичними вправами ліку-
вальної гімнастики. Його реалізація відбувається за
правилом від „простого до складного”, від „легкого
до важкого”.

Принцип поступовості. Виконання його
правил полягає у поступовому зростанні об’єму
фізичних навантажень та в ускладненні техніки
фізичних вправ, які вдосконалюють координаційні
можливості студентів.

Принцип систематичності. Критерієм його
змісту є: раціональне повторення завдань; творче
чередування навантажень та відпочинку; варіа-
тивність завдань та навантажень.

Принцип адаптивності. Його рекомендації
зводяться до того, щоб сумарне фізичне і психолог-
ічне навантаження не викликало негативного відхи-
лення у стані здоров’я; виявлено, що чим вище до-
сягнутий рівень підготовленості, тим значніше

збільшення навантаження. Тому адаптивність, це
спроможність організму пристосовуватися до фізич-
них і психологічних навантажень.

Важливо досягти адаптивний період за най-
менший відрізок часу. Це досягається використан-
ням сумарного навантаження маючого, як правило,
поступово зростаючу та хвильообразну сходящу
форму.

Принцип циклічності. Установлено – це зам-
кнений кровообіг ведучих занять та певних етапів,
відтворюючих їх цикли.

Принцип вікової адекватності. Цей прин-
цип зобов’язує викладачів керуватися у своїй діяль-
ності відповідно вікових етапів та стадій фізичного
розвитку організму студентів.

Робота виконана згідно плану НДР Донець-
кого національного технічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Гіпотеза нашого досл-

ідження полягала у тому, що творчо використовую-
чи в системі навчання дидактичні і специфічні прин-
ципи в процесі фізичної реабілітації студентів
спеціальної медичної групи можливо досягти знач-
но більшої ефективності педагогічного процесу.

Матеріал і методи дослідження. Основою
наукового дослідження були групи спеціальної ме-
дичної спрямованості Донецького Національного
технічного університету – 120 осіб, у віці від 17 і
більше років з захворюванням опорно-рухового апа-
рату, кишково-шлункового тракту, серцево-судинної
і дихальної системи. Студенти визначалися в залеж-
ності від захворювання на контрольні і експеримен-
тальні групи по 10-12 осіб у кожній. У зв’язку з цим
нами були розроблені різні програми по захисту для
контрольних та експериментальних груп.

При розробці реабілітаційної програми в
експериментальній групі був застосований методич-
ний підхід оптимального застосовування дидактич-
них і специфічних принципів у процесі фізичної
реабілітації студентів вузу.

Контрольна група займалася згідно плану
дослідження по науковій методиці реабілітації.
Сама оцінка ефективності реабілітаційних програм
у загальній та експериментальній групах здійсню-
валася по загальноприйнятій методиці. Тестуван-
ня нами проводилось, як на початку, так і в кінці
двох семестрів. Результати дослідження були об-
роблені з використанням технічних засобів, а саме
на ЕОМ.

Результати дослідження.
Вивчаючи специфіку фізичної реабілітації

студентів спеціальної медичної групи у вищому уч-
бовому закладі ми дотримувались названих дидак-
тичних принципів фізичного виховання. Відомо, що
вони відображують ряд загальних правил методи-
ки, без яких неможливо на високому якісному рівні
вирішувати завдання фізичного виховання та реабі-
літації у студентів університету [4].

Поряд з цим результати нашого досліджен-
ня підтвердили гіпотезу, що окрім загально відомих
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педагогічних принципів у практиці фізичного вихо-
вання і реабілітації значне місце займають і спе-
цифічні принципи, що відображують закономірності
фізичного виховання і реабілітації, як особливого
процесу.

Дослідженням установлено, що реабіліта-
ція буде малоефективною, якщо не дотримуватись
найбільш важливих її основних правил [2], а саме:

а) Ранній початок реабілітаційних заходів
(пошкодження та травми опорно-рухового апарату,
перенесення хірургічних операцій та таке інше).

б) Безперевність заходів реабілітації (це
правило - основа реабілітації).

в) Комплексність реабілітаційного впливу
(лікар, педагог, психолог тощо.).

г) Розвиток реабілітаційних заходів у колек-
тиві.

д) Індивідуальність реабілітаційних умов
(урахування хвороби, загального стану, особистості
віку, статі).

ж) Повернення в короткий адаптаційний
період хворого до соціального життя, працездатності
у різноманітних сферах суспільства.

Опираючись на аналіз багаторічних науко-
вих видань, особистий попит роботи зі студентами
спеціальних медичних груп, вивчаючи практику цієї
діяльності в інших вищих навчальних закладах, зна-
ючи зміст періодичної преси, новинок літератури,
теле- і радіопередач та результат фізичної реабілі-
тації на практиці можна стверджувати, що вона як
самостійний процес займає значне місце в системі
навчання і виховання студентської молоді. Науково-
обгрунтовані засоби, методи і форми фізичної реаб-
ілітації служать не тільки лікуванню і відновленню
здоров’я студентів, а спрямовані також на підвищен-
ня їх фізичної працездатності і попередженню зах-
ворювань.

Також відомо, що фізична реабілітація – це
комплексне поняття, до якого належить лікування
за допомогою: фізіотерапії; ЛФК; масажу; водоліку-
ванню; медикаментозної терапії; курортотерапії;
бальнеотерапії; гідрокінезотерапії. Але при назва-
ному головному змісту реабілітації та лікувальної
фізичної культури значне місце посідають фізичні
вправи.

Наші дослідження підтвердили, що основ-
ними механізмами лікувальної дії фізичних вправ
на організм студентів спеціальної медичної групи
являються: тонізуюча і трофічна дія, формування
компенсацій і нормалізація функцій. Ці висновки
підтверджені дослідженнями відомих вчених [3].

Тонізуюча дія фізичних вправ. Проаналізує-
мо зміст реабілітації детальніше: згідно дидактич-
них і специфічних принципів у органічній єдності.
Реалізовані на науковій основі вправи здатні поси-
лювати процеси гальмування чи збудження у ЦНС і
тим самим сприяють відновленню активності рух-
ливості та врівноваженості нервових процесів. Це
покращує регулюючі властивості організму, активі-
зує діяльність ендокринних залоз і стимулює веге-

тативні функції та обміну речовин за механізмом
моторно-вісцеральних рефлексів. Виявлено, що то-
нізуючий вплив фізичних вправ тим більший, чим
більше м’язів залучається у рухову діяльність і чим
вище м’язове зусилля. В осіб, які постійно займа-
ються ЛФК, завжди виникають позитивні емоції,
створюється піднесений настрій і з’являється впев-
неність у швидкому одужанні.

Трофічна дія фізичних вправ. Установлено
дослідженнями, що у процесі руху виникають про-
пріоцептивні імпульси, що йдуть у вищі відділи не-
рвової системи та вегетативні центри і перебудову-
ють їх функціональний стан. Це сприяє покращанню
трофіки внутрішніх органів та тканин за механізмом
моторно-вісцеральних рефлексів. М’язова діяльність
стимулює обмінні, окислювально-відновні та реге-
неративні процеси в організмі. У працюючому м’язі
відбувається розширення та збільшення кількості
функціонуючих капілярів, посилюється приплив
насиченої киснем артеріальної та відтік венозної
крові, підвищується швидкість кровотоку, покра-
щується лімфообіг. За рахунок цього швидше розс-
моктуються продукти запалення, попереджуються
утворення спайок та розвиток атрофій.

Формування компенсацій. Фізичні вправи
значно сприяють якнайшвидшому відновленню або
заміщенню порушеної хворобою функції органу
або системи. Формування компенсації зумовлене
рефлекторними механізмами. Фізичні вправи
збільшують розмір сегмента тіла або парного орга-
на, підвищуючи їх функції, чи ураженої системи в
цілому. Вони залучають до роботи м’язи, які рані-
ше не брали участі у виконанні не властивих для
них рухів.

Залежно від характеру захворювання ком-
пенсації можуть бути тимчасовими або постійними.
Перші виникають під час хвороби та зникають після
одужання, а другі – у разі безповоротної втрати або
обмеженні функції.

Нормалізація функцій. Відновлення анато-
мічної цілісності органу або тканин, відсутність
після лікування ознак захворювання ще не є свідчен-
ням функціонального одужання хворого. Нормалі-
зація функцій виникає під впливом постійно зрос-
таючого фізичного навантаження, внаслідок чого
поступово вдосконалюються регуляторні процеси в
організмі, усуваються тимчасові компенсації, віднов-
люються моторно-вісцеральні зв’язки та рухові
якості людини.

Усі названі вище механізми лікувальної дії
фізичних вправ дозволяють визначити ЛФК як ме-
тод [2]:

- неспецифічної терапії, що втягує у відпо-
відну реакцію організм на усіх його рівнях;

- патогенетичної терапії, що впливає на
загальну реактивність організму та механізми роз-
витку і перебігу патологічного процесу;

- функціональної терапії, що стимулює і
відновлює функцію органу або системи загалом
всього організму;
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- підтримуючої терапії, що розвиває при-
стосувальні процеси, зберігаючи життєдіяльність
людини;

- лікувально-педагогічний, що передбачає
свідому і активну участь студента у лікуванні, вирі-
шуючи тим самим завдання по самовихованню, ви-
користання набутих навичок занять фізичними впра-
вами у подальшому навчанню, повсякденному житті
та праці.

Розглядаючи фізичні вправи, як головний
засіб ЛФК у вищому учбовому закладі, потрібно
відмітити згідно класифікації декілька ведучих груп
[2]. Це у першу чергу такі:

Гімнастичні вправи, які різняться за анато-
мічною ознакою (для м’язів голови, шиї, рук, ніг,
тулуба); активністю виконання (активні, активні з
допомогою і з зусиллям, пасивні, активно-пасивні);
характером вправ (дихальні, коригуючі, на коорди-
націю рухів, підготовчі та ін.); використанням пред-
метів і приладів (без, з ними, на них).

Ідеомоторні вправи, це ті, які виконуються
тільки в уяві, та вправи у надсиланні імпульсів до
скорочення м’язів. Вони застосовуються, в основ-
ному, у лікарняний період реабілітації при паралічах
і парезах, під час іммобілізації, коли хворий не здат-
ний активно виконувати рухи. У цей період такі впра-
ви підтримують стереотип рухів, рефлекторно підси-
люють діяльність серцево-судинної, дихальної та
інших систем організму, зменшують наслідки три-
валої гіподинамії.

Спортивно-прикладні вправи. До них відно-
сять: ходьбу, біг, лазіння, повзання, метання, елемен-
ти і цілісні побутові та трудові дії;пересування на
ковзанах, лижах, плавання та веслування, їзда на
велосипеді, прогулянки, екскурсії, туризм. Призна-
чаються спортивно-прикладні вправи, переважно, у
після лікарняний період на ІІ та ІІІ етапах реабілі-
тації для тренування організму, відновлення склад-
них рухових навичок, фізичних якостей та психо-
емоційного стану пацієнтів; удосконалення і
закріплення постійних компенсацій, загальної тре-
нованості організму. Вони можуть бути своєрідним
та необхідним етапом подальших регулярних занять
спортом, у тому числі й інвалідного характеру.

Ігри, їх поділяють: а) на місці і малорухливі,
б) рухливі і в) спортивні. Вони всі спрямовані на
вдосконалення координації рухів, швидкості рухо-
вої реакції, розвиток уваги, відволікання хворого від
думок про хворобу, підвищення емоційного тонусу.
Ігри на місці і малорухливі застосовують у вступній
або заключній частині занять лікувальною гімнас-
тикою, у вільному руховому режимі, під час лікар-
няного періоду реабілітації. Рухливі і спортивні ігри
можуть бути частиною групового заняття лікуваль-
ною гімнастикою або самостійною формою у після
лікарняному етапі реабілітації.

В системі фізичної реабілітації розрізняють
вправи: по характеру загальної дії на організм – а)
загальнорозвиваючі вправи, і б) спеціальні, ті що
діють локально на хворий чи травмований орган [4].

Співвідношення цих двох видів вправ у комплексах
лікувальної гімнастики змінюється залежно від:

а) характеру та важкості захворювання;
б) клінічного перебігу;
в) статі;
г) віку хворого;
д) рухового режиму і періоду застосування

ЛФК;
е) етапу фізичної реабілітації та інше.
Такий основний зміст фізичної реабілітації

студентів спеціальної медичної групи, який має ба-
гатогранний арсенал різноманітних видів в системі
фізичної культури та передбачає творче їх застосу-
вання. Найбільша ефективність досягається тільки
тоді, коли вправи виконуються у строгій відповід-
ності до загальнопедагогічних (дидактичних) і спец-
іальних принципів фізичної реабілітації.

Висновки.
Розглядаючи загальнопедагогічні та спе-

цифічні принципи у системі фізичної реабілітації
студентів спеціальної медичної групи, ми дійшли
висновку про важливість кожного з принципів
фізичного виховання. Це пояснюється тим, що
фізична реабілітація – комплексний багатогранний
процес, який потребує вміння, знання та навичок,
як так і загальних принципів дидактики фізичного
виховання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем розвит-
ку вимог дидактичних і специфічних принципів у
системі фізичної реабілітації студентів вузу.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Савельева Н.
Днепропетровский государственный институт

физической культуры и спорта

Аннотация. В статье отражены данные о положительном
влиянии средств физической культуры на функциональ-
ное состояние сенсорной системы (слуховой), на уровень
физической подготовленности детей младшего школьно-
го возраста с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: сенсорная система, физическая куль-
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тура, физическая подготовленность.
Анотація. Савельєва Н. Шляхи оптимізації процесу
фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з
обмеженими можливостями. У статті відображені дані
про позитивний вплив засобів фізичної культури на
функціональний стан сенсорної системи (слухова), на
рівень фізичної підготовленості дітей молодшого
шкільного віку з обмеженими можливостями.
Ключові слова: сенсорна система, фізична культура,
фізична підготовленість.
Annotation. Savelуeva N. The ways of optimization of  the
process of physical education children junior school age
with the limited possibilities. Information about positive
influence of facilities physical culture on the functional state
of the sensory system (auditory) is reflected in the article,
on the level of physical preparedness children junior school
age with the limited possibilities.
Keywords: sensory system, physical culture, physical
preparedness.

Введение.
В современном обществе постепенно уве-

личивается количество людей с ограниченными воз-
можностями, среди которых довольно высокий про-
цент детей с поражением слуха. Потеря слуховых
способностей в раннем возрасте не может не ска-
заться на психическом и физическом здоровье ре-
бенка. Недостатки физического и психического раз-
вития могут стать серьезной проблемой конкретно-
го индивида и привести его к асоциализации. Со-
временные требования, предъявляемые обществом
к состоянию здоровья и физической подготовлен-
ности детей младшего школьного возраста, обуслов-
ливают необходимость качественного улучшения
процесса физического воспитания в общеобразова-
тельных заведениях [1,2].

Общепринятые уроки по физической куль-
туре в школе не могут в полной мере компенсиро-
вать недостаток двигательной активности детей.
Именно поэтому, возникает необходимость совер-
шенствовать педагогические методики для органи-
зации высокоэффективных занятий по физическо-
му воспитанию, в первую очередь, детей младшего
школьного возраста, поскольку именно в этот воз-
растной период формируются важные базовые уме-
ния и навыки, развиваются практически все физи-
ческие качества, а главное, образуется фундамент
двигательной деятельности. Известно, что в процес-
се формирования двигательных умений и навыков
и воспитании физических качеств отводится важное
место сенсорным системам.

Анализ многочисленных публикаций по
этой проблеме свидетельствуют, об отсутствии вни-
мания специалистов к усовершенствованию мето-
дики физического воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями. Исследованиями установлено,
что отсутствие слуха негативно влияет на общее и
физическое развитие ребенка, существенно отража-
ется на формировании его двигательного анализа-
тора. Дети с нарушением слуховой функции склон-
ны к гипокинезии, что сопровождается не только
ухудшением двигательных координационных спо-
собностей, но и снижением защитных сил организ-

ма, дезадаптации сердца, развития гиподинамии
миокарда.

Применение средств физической культуры
должно положительно повлиять не только на функ-
циональное состояние анализаторов, но и на физи-
ческую подготовленность детей младшего школьно-
го возраста [3-5].

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель исследования заключалась в опреде-

лении степени изменений восприятия звуковых раз-
дражителей у детей младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями в процессе ис-
пользования средств физической культуры.

Задачи исследования:
1. Оценить уровень физической подготовленнос-

ти детей.
2. Исследовать изменения физической подготов-

ленности и уровня активности сенсорных сис-
тем детей младшего школьного возраста под
воздействием средств физической культуры.

3. Исследовать степень зависимости показателей
физической подготовленности от уровня актив-
ности сенсорной функции детей 7-9 лет.

Результаты исследования.
Показатели первичных исследований физи-

ческой подготовленности детей 7-9 лет, позволяют
утверждать, что уровень развития физических ка-
честв, при сравнении с государственными нормати-
вами, в среднем отвечает оценке «удовлетворитель-
но» (скорость - ниже оценки 2балла;
координационные способности – 3 балла; гибкость
– 2 балла; сила – 3 балла). Рассматривая возраст-
ную динамику этих результатов, определено, что
уровень развития двигательных качеств, с возрас-
том достовернее улучшается (Pt<0,05-0,001). Ана-
лиз данных в половом аспекте выявил, достоверное
доминирование результатов мальчиков над показа-
телями девочек (Pt<0,05-0,001). В результатах, ко-
торые отображают уровень развития гибкости, на-
блюдается противоположная тенденция – данные
девочек значительно доминируют над показателя-
ми мальчиков и эти отличия достоверные (Pt<0,05-
0,001). Корреляционный анализ между показателя-
ми функционального состояния исследуемых
сенсорных систем и уровня физической подготов-
ленности свидетельствует о наличии взаимосвязи
между ними (r=0,34-0,86 (P<0,05-0,01)), что дает ос-
нование говорить нам о относительно высокой сте-
пени взаимовлияния этих параметров. Наиболее су-
щественная за величиной зависимость отмечается
у детей 9 лет. Применение в процессе физического
воспитания детей младшего школьного возраста
специальных физических упражнений положитель-
но повлияло на функциональное состояние слухо-
вой сенсорной системы. Данные сравнительного
педагогического эксперимента свидетельствуют, о
том, что длительность слышимости звука при воз-
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душной и костной проводимости положительно из-
меняются. Во время первичного исследования уста-
новлено, что длительность слышимости звука у де-
тей достаточно низкая и находится в границах от
3,87с. до 4,70с. у мальчиков и от 3,85с. до 4,40с. у
девочек. После окончания эксперимента длитель-
ность слышимости звука у детей достоверно повы-
силась в двух группах (P<0,001). Следует заметить,
что наиболее чувствительными к действию физичес-
ких упражнений оказались слуховой анализатор маль-
чиков и девочек 7-9 лет. Динамика показателей дли-
тельности слышимости звука после эксперимента у
мальчиков не изменилась, у девочек – изменилась и
стала такая, как у мальчиков. У детей контрольной
группы за время осуществления эксперимента также
оказались достоверные изменения длительности слы-
шимости звука (P<0,001). Но абсолютная величина
средних значений показателей этой функции слухо-
вого анализатора у них значительно ниже, чем у де-
тей экспериментальной группы.

Показатели повторных исследований уров-
ня физической подготовленности свидетельствуют
о том, что у детей экспериментальной группы, про-
изошли существенные и достоверные изменения в
уровне развития таких физических качеств как: ско-
рость (Pt<0,001), координационные способности
(Pt<0,001), гибкость (Pt<0,05-0,001), та  сила
(Pt<0,05-0,001). Следует заметить, что уровень раз-
вития силы у детей 7 лет повысился не достоверно,
а показатели степени развития выносливости улуч-
шились не значительно, их прирост, на наш взгляд
носит лишь естественный характер. Так, уровень
развития скорости у экспериментальной группы по
данным бега 30м повысился на: 9,3% у мальчиков, у
девочек на 7,95%; уровень развития координацион-
ных способностей повысился у мальчиков на – 7,7%,
у девочек – 7%; гибкости, по данным наклона туло-
вища вперед, у мальчиков на – 43,5%, у девочек на –
40,3%; силы, по данным поднимания туловища в сед,
у мальчиков на – 11,2%, у девочек на – 12,1%. Дос-
таточно большие позитивные изменения, наблюда-
лись в результатах сгибания разгибания рук в упоре
лежа у мальчиков, на – 11%, у девочек на – 18,7%,
на наш взгляд, обусловленные, с одной стороны,
повышением уровня активности сенсорных функ-
ций, с другой – возрастными особенностями разви-
тия ребенка. Анализ показателей развития ловкос-
ти, показывает, что на протяжении эксперимента они
улучшились у мальчиков на 9,4%, у девочек на 8,6%.
За время проведения эксперимента у детей конт-
рольной группы также наблюдались некоторые из-
менения показателей развития физических качеств.
Однако эти изменения менее существенные и толь-
ко в отдельных случаях имеют достоверность раз-
личий с результатами первичных исследований.

Выводы:
1. Анализ литературных источников по данной

проблеме свидетельствует об активном внима-
нии специалистов к разным ее аспектам. Одна-
ко нуждаются в научном обосновании средства

коррекции и оптимизации физического и функ-
ционального развития детей с ограниченными
возможностями младшего школьного возраста.

2. Исследованиями подтверждена эффективность
применения специальных физических упраж-
нений, которые влияют на функциональное со-
стояние слуховой сенсорной системы, и их по-
зитивное влияние на уровень физической
подготовленности детей 7-9 лет.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем
оптимизации процесса физического воспитания де-
тей  младшего школьного возраста с ограниченны-
ми возможностями.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗМА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО
ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Симарова1 А. В., Смотров1 В. А., Тедеева2 Т. А.,

Герасимов2 И. Г.
1Горловский филиал Открытого международного
университета развития человека «Украина»

2Научно-исследовательский институт медицинских
проблем семьи Донецкого государственного меди-

цинского университета им. Горького

Аннотация.   Обосновано и на результатах исследова-
ния показано значение особенностей реактивности здо-
рового организма, его исходного состояния и в резуль-
тате воздействия на него переменного магнитного поля,
даны рекомендации по его применению в отношении
дозировки при разных состояниях.
Ключевые слова: переменное магнитное поле, реактив-
ность, симпатикотония.
Анотація. Сімарова А. В., Смотров В. А., Тедеєва Т. О.,
Герасимов І. Г. Проявлення індивідуальних особливос-
тей реактивності організму при дії на нього змінним
магнітним полем. Обґрунтовано і на результатах дослі-
дження показано значення особливостей реактивності
здорового організму, його вихідного стану та в наслідок
дії на нього змінного магнітного поля, надані рекомен-
дації по його використанню у відношенні дозування при
різних станах.
Ключові слова: змінне магнітне поле, реактивність, сим-
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патикотонія.
Annotation. Simarova A.V., Smotrov V.A., Tedeyeva T. A.,
Gerasimov I.G. The display of individual peculiarities of
the reactivity of the organism under the influence of the
interval magnetic field. The meaning of peculiarities of the
reactivity of healthy organism, its primary condition and
under the influence of the interval magnetic field are based
and shown on the results of the investigation, some
recommendations on its application in dosage on different
conditions are made.
Key words: interval magnetic field, reactivity,
sympathicotonia.

Введение.
Эффект действия физического фактора

(как и медикаментозная терапия) зависит не толь-
ко от его специфической энергии, но и в значитель-
ной степени от исходного состояния организма и
его реактивности. В случае болезни, будучи неспе-
цифичным по отношению к причинам болезни,
физические факторы обладают высокой патогене-
тической действенностью на основе своего адап-
тивного влияния на организм. Реакции систем орга-
низма на действие фактора носят координирован-
ный, комплексный характер как результат эволю-
ционного развития. Физиологические реакции при
воздействии фактора, как правило, протекают по
типу: активация – стабилизация – адаптация (с мо-
билизацией компенсаторно-приспособительных
механизмов). Всегда активация какой-либо систе-
мы (систем) сопровождается активацией и проти-
восистемы. В идеале эволюция обеспечивает «нор-
мальное» течение болезни, должное закончиться
выздоровлением, однако, и в настоящее время осо-
бенно, далеко не всегда так бывает. Течение болез-
ни отклоняется от так называемого «оптимально-
го» [1], а воздействие лечебного фактора (в том
числе и физического) призвано направить ёё тече-
ние в «оптимальное» русло, т.е. уменьшить объём
ресурсов организма, которыми больной «расплачи-
вается» за выздоровление. Ещё земские врачи счи-
тали главным своим долгом «провести больного
через болезнь» с наименьшими потерями.

Оптимальное течение болезни обеспечива-
ет:
1. Более быстрое и полное выздоровление (наря-
ду со снижением риска осложнений) острых
заболеваний.

2. Стойкую ремиссию, более редкие и лёгкие обо-
стрения при хронической  форме болезни.

3. Максимально возможное при данной болезни
качество жизни больного [2].
В современных условиях жизни человека

все больше и больше «нормальный» ход болезни
нарушается в двух направлениях в зависимости от
особенностей реактивности организма больного, т.е.
протекает по гиперреактивному или гипореактивно-
му типу. Лечебные воздействия должны быть тесно
привязаны к этим особенностям и, по возможнос-
ти, их нужно корректировать.

Среди многообразных физических факто-
ров есть достаточно таких, которые обладают «мо-

дулирующим» влиянием как на реактивность в це-
лом, так и на отдельные её звенья: стрессиндуциру-
ющие и стресслимитирующие. Ясно, что при их
применении необходимо учитывать как уровень ре-
активности вообще, так и исходное состояние орга-
низма больного.

Низкочастотное переменное магнитное
поле (ПеМП) как раз и представляет собой мягкий
стресслимитирующий фактор, эффективно снижа-
ющий гиперсимпатотонический синдром, а также
гиперактивность симпато-адреналовой системы, т.е.
снижает повышенную реактивность организма, по-
вышает устойчивость ко многим вредным воздей-
ствиям (в т.ч. радиации). Наиболее чувствительны
к ПеМП нервная, эндокринная и сердечно-сосудис-
тая системы [3, 4].

Работа выполнена по  плану НИР Горловс-
кого филиала Открытого международного универ-
ситета развития человека «Украина».

Формулирование целей работы.
Представляет интерес исследовать влияние

ПеМП низкой частоты на здоровый организм в за-
висимости от особенностей его реактивности, преж-
де всего, соотношения симпатической и парасим-
патической систем. Поскольку создать такую модель
без медикаментозных средств не представляется
возможным, были использованы тесты, демонстри-
рующие преобладающее влияние симпатического
отдела вегетативной нервной системы (ВНС) в ре-
акциях организма. В качестве немедикаментозных
воздействий у 25 здоровых женщин (возраст 25-36
лет) использовались физические нагрузки – проба
Мартине в модификации Кушелевского с расчетом
показателя качества реакции (ПКР) сердечно-сосу-
дистой системы - частота сердечных сокращений
(ЧСС), артериальное систолическое (АДС) и диас-
толическое давление (АДД); ортостатическая про-
ба и исследование кожного дермографизма [7].

Все эти пробы широко применяются в ме-
дицинской практике, физической культуры (врачеб-
ный контроль), а также лечебной физкультуры.

На основании результатов ортостатической
пробы (прирост ЧСС, изменение АДС и АДД) все
исследуемые были разделены на две группы. 11 ис-
следуемых из них показали явное преобладание
симпатического отдела ВНС, причём результаты
дермографии вполне этому соответствовали. Реак-
ции сердечно-сосудистой системы на пробу Мар-
тине были оценены как промежуточного типа [5,
7], даже с явлениями гипердиастолической реак-
ции [6], характерными для повышенного тонуса
симпатического отдела ВНС. Время восстановле-
ния практически у всех было более 3-х минут. 14
исследуемых по результатам проб были отнесены
к нормотоническому типу.

На всех исследуемых воздействовали
ПеМП на область малого таза частотой 50 Гц и маг-
нитной индукцией 10 мТл в течение 20 мин.

Регистрировались такие показатели сердеч-
но-сосудистой системы:
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1. Частота пульса, систолическое и диастолическое
давление аппаратом «Microlife BР2ВНО»;
2. Объёмный кровоток в голове и бедре (ОКг, ОКб)–
регистратором типа «Р4-02»;
3. Ударный объём (УО) и минутный объём крови
(МОК) [2].

Показатели регистрировались и рассчиты-
вались в покое, после 10 мин адаптации исследуе-
мого, на 10 и 20 мин воздействия в первый день;
через 1 сутки и после 7 процедур воздействия ПеМП.
Все цифровые данные обрабатывались системой
«STATISTICA for WINDOWS». Ортостатическая
проба и проба Мартине проводилась в исходном
состоянии, после 20 мин воздействия, через 1 сутки
и после 7 процедур ПеМП.

Результаты исследования.
Поскольку сдвиги в работе сердечно-сосу-

дистой системы исследуемых в обеих группах име-
ли различия, они будут приводиться отдельно (таб-
лицы  1 и  2).

У исследуемых 1-й группы на 10-й минуте
воздействия наблюдалось достоверное снижение
ЧСС, АДС и рост АДД. При этом УО и МОК также
снижались соответственно на 3,8 и 4,4%. ОКг прак-

тически не изменялся, зато ОКб вырос на 30%. Про-
должение воздействия ПеМП до 20 минут вызвало
некоторое усиление изменений в том же направле-
нии, однако АДД, прежде несколько повышенное,
также стало снижаться, что привело к восстановле-
нию исходного УО; но МОК, за счёт урежения ЧСС,
снизился на 5%. Кровоток в бедре несущественно
(и недостоверно) возрос. После 20-й мин воздей-
ствия ПеМП ортостатическая проба у этих исследу-
емых изменилась: реакция на изменение условий
гемодинамики стала менее гипердиастолической;
несколько улучшился ПКР пробы Мартине.

Через 1 сутки все показатели пришли к ис-
ходному значению (или мало от него отличались),
т.е. ожидаемого последствия ПеМП не оказалось.
Функциональные же пробы сохранили своё значе-
ние, характерное для 20-й мин воздействия ПеМП.
Время восстановления в обеих пробах, по-прежне-
му, превышало 3 мин.

После 7 процедур ПеМП в среднем по груп-
пе ЧСС, АДС, АДД были незначительно снижены
(ЧСС – на 2,5%, АДС и АДД – на 5,5%), УО восста-
новился до исходного уровня, как и МОК, ОКб со-
хранился несколько повышенным (на 2,5%) на 20-й

После воздействия ПеМП Показатель В исходном 
состоянии Через 10 

мин  
Через 20 
мин  

Через сутки  После 7 
процедур 

ЧСС, уд/мин  78 ± 2   7 6 ± 1,8     74 ± 0,9     78 ± 1,6     76 ± 1,6 
АДС, мм рт ст   114 ± 3,0   112 ± 2,6   110 ± 0,9   112 ± 1,3   108 ± 1,3 
АДД, мм рт ст     68 ± 1,4     72 ± 1,2     64 ± 1,3     68 ± 1,2     64 ± 0,9 
УО, мл     77 ± 3,1     74 ± 1,6     77 ± 3,0     78 ± 2,8     78 ± 2,6 

МОК, мл/мин  6006 ± 32  5742 ± 28 5698 ± 41 6084 ± 36 5928 ± 34 
ОКг, мл/мин    760 ± 8,0   772 ± 11   770 ± 10    766 ± 9,3   770 ± 13 
ОКб, мл/мин   960 ± 12 1280 ± 31 1370 ± 41    1100 ± 

39,1 
1250 ± 32 

Ортостатическая 
проба:  

ЧСС, уд/мин 
АДС, мм рт ст 
АДД, мм рт ст 

 
 

+ 33,1 
+ 4,5 
+ 9,6 

  
 

+ 29 
+ 12 
+ 5 

 
 

+ 30 
+ 15 
+ 5 

 
 

+ 20 
+ 12 
+ 2 

ПКР   1,55 ± 0,6  0,62 0,64 0,64 
 

После воздействия ПеМП Показатель В исходном 
состоянии Через 10 

мин  
Через 20 
мин  

Через 
сутки  

После 7 
процедур 

ЧСС, уд/мин      76 ± 1,8   72 ± 1,2     70 ± 1,2     72 ± 1,2     70 ± 1,2 
АДС, мм рт ст    110 ± 6,0   108 ± 1,0   106 ± 1,2   104 ± 1,3   102 ± 1,0 
АДД, мм рт ст      68 ± 2,0     68 ± 2,1     66 ± 1,4     66 ± 1,4     64 ± 1,6 
УО, мл      74 ± 2,1     70 ± 1,8     68 ± 1,3     70 ± 2,1     68 ± 1,4 

МОК, мл/мин  5624 ± 32  5040 ± 30 4760 ± 26 5040 ± 31 4760 ± 26 
ОКг, мл/мин    780 ± 21   772 ± 26   768 ± 22   772 ± 31   776 ± 31 
ОКб, мл/мин    890 ± 27 1020 ± 31 1240 ± 33   200 ± 34 1180 ± 34 
Ортостатическая 

проба:  
ЧСС, уд/мин 
АДС, мм рт ст 
АДД, мм рт ст 

 
 

+ 19 
+ 11 
- 2 

 
 

+ 16 
+ 10 
- 5 

 
 

+ 18 
+ 10 
- 5 

 
 

+ 18 
+ 12 
- 6 

 
 

+ 15 
+ 10 
- 6 

ПКР 0,68 0,71 0,72 0,72 0,74 
 

Таблица 1
Результаты воздействия ПеМП на исследуемых с симпатикотонией

Таблица 2
Результаты воздействия ПеМП на исследуемых с нормотонией
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мин воздействия ПеМП.
Ортостатическая проба значительно улуч-

шилась: ЧСС немного превышает норму. АДД воз-
росло лишь на 2 мм рт ст – результат почти соответ-
ствует нормотоническому типу реакции.

Во второй группе исходные показатели мало
отличались от таковых первой (АД в среднем на 4
мм рт ст ниже, ЧСС – на 2 уд/мин, УО – на 3 мл,
МОК – на 350 мл меньше). Ортостатическая проба
и проба Мартине были в пределах нормы.

10-минутное воздействие ПеМП привело к
снижению ЧСС и АДС, причём АДД не изменилось.
УО и МОК заметно снизились, а ОКб возрос на
14,2%. Эти изменения были аналогичными в 1-й
группе за исключением направленности изменения
АДД. Результаты ортостатической пробы несколь-
ко улучшились, как и пробы Мартине, и уложились
в нормотонический тип реакции. ПКР Мартине-Ку-
шелевского даже возрос, отражая содружественную
реакцию АД и ЧСС.

После 20-й минуты воздействия ПеМП все
исследуемые показатели продолжали снижаться, а
ОКб вновь несколько повысился, т.е. изменение по-
казателей под влиянием более длительного воздей-
ствия ПеМП усилилось. Функциональные пробы
дали результаты, типичные для 10 мин воздействия.

Через 1 сутки результат воздействия ПеМП
практически сохранился полностью по всем пока-
зателям, чего не наблюдалось в 1-й группе. После 7
процедур изменения показателей и функциональных
проб сохранили прежнюю направленность и достиг-
ли максимальной выраженности: ЧСС – на 8%, АДС
– на 7%, АДД – на 5,8%, МОК – на 15%, ОКб сохра-
нился повышенным на 30%. Функциональные про-
бы оказались оптимально нормотоническими, как и
время восстановления.

Обсуждение результатов.
ПеМП низкой частоты оказало влияние на

состояние и функциональные возможности сердеч-
но-сосудистой системы всех исследуемых, судя по
показаниям её состояния в покое и при функциональ-
ной нагрузке в виде ортостатической пробы, где на-
грузкой является изменение гемодинамики при пе-
реходе из  горизонтального положения в
вертикальное. Результаты пробы Мартине также
улучшились, хотя переход от промежуточного типа
реакции к нормостенической у исследуемых 1-й
группы был менее выражен как при однократном
воздействии, так и после 7 процедур ПеМП.

У исследуемых 2-й группы влияние ПеМП
было более  выраженным и стабильным и оказало
более сильное стабилизирующее действие, усилив
адаптационные возможности сердечно-сосудистой
системы к функциональным нагрузкам. В обеих
группах особенно проявилось влияние ПеМП при
воздействии на область малого таза на усиление
ОКб, скорее всего за счёт снижения периферичес-
кого сопротивления сосудистого русла. Неизмен-
ность ОКг показала, во-первых, стабильность моз-
гового кровотока в разных условиях, во-вторых,

выраженность местного влияния ПеМП.
На фоне снижения показателей (ЧСС, АДС,

АДД, УО и МОК) в покое, как  проявление стабили-
зации сердечно-сосудистой системы, при нагрузке
(функциональные пробы) эта система более адек-
ватно (особенно у исследуемых 2-й группы с нор-
мотоническими типами реакций) реагировала сопря-
жёнными изменениями ЧСС, пульсового давления,
а также нормализацией (в 1-й группе) и стабилиза-
цией восстановления.

Выводы:
1. В применённой дозе ПеМП у исследуемых 1-й
группы влияние фактора было явно недостаточ-
ным. Это предусматривает необходимость по-
вышения мощности индукции ПеМП для опти-
мального лечебного эффекта ,  а  также
увеличение количества процедур у людей с ги-
перреактивностью организма.

2. Нормостенический тип реактивности (возмож-
но, и особенно гиперреактивность при патоло-
гии) вполне достаточно и адекватно взаимодей-
ствует с данным фактором и применённая
дозировка вполне адекватна, тем более что ку-
мулятивный эффект более выражен.

3. Учитывая специфическое влияние ПеМП на
гиперсимпатикотонию, выявленные в данном
исследовании, и литературные данные о сниже-
нии активности симпато-адреналовой системы
[4, 2], этот фактор следует применять только на
основании чётких данных о гиперреактивнос-
ти этих систем в ходе болезни и их исходного
состояния в каждом отдельном случае.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем
проявления индивидуальных особенностей реактив-
ности организма при воздействии на него  перемен-
ным магнитным полем.
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Введение.
Во всем мире постоянно возрастает число

людей, требующих восстановления здоровья, утра-
ченного по разным причинам. Это, прежде всего,
инвалиды (детства, производства, другого происхож-
дения, а также после перенесенных заболеваний
разного характера). Особую группу представляют
спортсмены, поскольку спорт стал одним из видов
профессиональной деятельности человека.

Во многих развитых странах это стало го-
сударственной проблемой. Физическая реабилита-
ция является основой всех других видов реабилита-
ции и частью медицинской реабилитации: всегда
физические факторы существенно дополняют ком-
плекс собственно лечебных мероприятий (хирурги-
ческое, медикаментозное лечение), особенно в ста-
ционарном периоде. На последующих этапах
восстановления здоровья физические методы ста-
новятся все более самостоятельными и важными.
Немало заболеваний с самого начала поддаются
почти исключительно физическим методам лечения
– достаточно назвать остеохондроз.

Неслучайно, поэтому, в развитых странах
мира специалисты восстановительного лечения на-
шли свое место, как в системе здравоохранения, так
и других учреждениях [1-4]. Достаточно вспомнить,
что еще в конце 90-х годов прошлого века в США
насчитывалось более 45.000 специалистов восста-
новительного лечения, а обучали их более 160 кол-
леджей и университетов. Наши соседи из ближнего
зарубежья (Польша) [5] и бывших советских рес-
публик (Беларусь, Россия) «узаконили» эту специ-
альность и реабилитологи занимают свое законное
место среди других медицинских профессий.

Работа выполнена по  плану НИР Горловс-
кого филиала Открытого международного универ-
ситета развития человека «Украина».

Формулирование целей работы.
Объект и предмет исследования. Что же в

Украине? Понятно, что потребность в таких специ-
алистах никак не меньше, чем в других странах. Так,

по данным республиканского научно-исследователь-
ского института Медико-социальной экспертизы (г.
Днепропетровск) только для работы в МСЭК по
стране требуется 420 врачей-реабилитологов. А ка-
кова же потребность лечебно-профилактических и
других немедицинских учреждений? Но все дело в
том, что ни один медицинский ВУЗ не выпускает
врачей-реабилитологов. Именно в связи с острой
необходимостью таких специалистов тот же Днеп-
ропетровский институт МСЭ в качестве вынужден-
ной и временной меры предложил 160-часовую про-
грамму переподготовки врачей-физиотерапевтов в
реабилитологи. Хотя врач-физиотерапевт не ставит
больным клинического диагноза, он ближе всех к
специальности реабилитолога. К тому же и специ-
альность «врач-физиотерапевт» можно получить
только после специализации, а в области массажа и
лечебной физкультуры в учреждениях системы здра-
воохранения работают специалисты среднего звена
или выпускники институтов физического воспита-
ния. Сегодняшний же уровень реабилитации, как
показал опыт зарубежных стран, требует специали-
стов с высоким образованием. Если, в связи с при-
нятием Украиной Болонского соглашения, на осно-
ве существующих кафедр медицинских ВУЗов
«физиотерапии и лечебной физкультуры» будут
сформированы кафедры «спортивной медицины и
физической реабилитации», а такая специальность
предусмотрена в медицинских высших учебных за-
ведениях, то в дальнейшем они будут подготавли-
вать врачей-реабилитологов. Учитывая сложность
специальности, ведь врач-реабилитолог кроме глу-
бокого овладения специальными знаниями физио-
терапии, массажа, лечебной физкультуры должен
хорошо ориентироваться во многих видах патоло-
гии, клинического проявления различных болезней
и их последствий, изменяющих состояние функци-
онального уровня органов, систем, всего организма
больного и инвалида, подготовка врачей-реабили-
тологов, по мнению специалистов [2,3], должна со-
стоять, по меньшей мере, из трех этапов, начинаясь
с четвертого курса института, где студент, получив
основную подготовку по клиническим дисциплинам,
начинает изучать основы физической реабилитации
(общая физиотерапия, общая ЛФК, рефлексотера-
пия). На пятом курсе изучается реабилитация основ-
ных синдромов с применением физиотерапии, мас-
сажа ,  лечебной физической культуры в  их
органическом взаимодействии. Врач-интерн изуча-
ет частную физическую реабилитацию при разных
заболеваниях с учетом индивидуальных особенно-
стей больного.

Результаты исследования.
Организация обучения реабилитологов.

Важным компонентом изучения специальности яв-
ляются вопросы врачебного контроля, врачебно-пе-
дагогического наблюдения и контроля санитарно-
гигиенического состояния спортивных залов и
сооружений.

Как видим, даже если реабилитологов нач-
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нут готовить немедленно, первые специалисты мо-
гут появиться не ранее, чем через 5-6 лет.

В то же время система ВУЗов Открытого
международного университета развития человека
«Украина» уже осуществила выпуски бакалавров и
специалистов физической реабилитации (всего из
более чем 27 филиалов, кафедры физической реа-
билитации имеются в 12 филиалах). Однако трудо-
устройство этих выпускников весьма проблематич-
но,  особенно,  как ни странно,  в  системе
лечебно-профилактических учреждений Министер-
ства Здравоохранения Украины и в учебных заведе-
ниях министерства образования и науки.

Останавливаясь на особенностях образова-
тельной программы, на основе которой осуществ-
ляется обучение будущих реабилитологов, в част-
ности,  в  Горловском  филиале университета
«Украина», следует отметить, что кроме специаль-
ных дисциплин по физической культуре студенты
изучают достаточно много медицинских дисциплин,
аналогичных изучаемым в медицинских ВУЗах. Так,
анатомия, физиология, патология с третьего курса
дополняется рядом клинических дисциплин, причем
по учебникам, рекомендованным для медицинских
ВУЗов. Это относится к таким дисциплинам, как
внутренние болезни, неврология, хирургия, гинеко-
логия, травматология, педиатрия. С третьего курса
в течение двух семестров студенты изучают и осва-
ивают массаж, на четвертом курсе – физиотерапию,
лечебную физкультуру, курортологию. Изучая фи-
зическую реабилитацию при различной патологии,
студенты регулярно посещают больницы г. Горлов-
ки, где у постели больного выполняют работу реа-
билитолога – массаж, лечебную гимнастику, а в фи-
зиотерапевтическом  отделении отпускают
разнообразные процедуры. Общение с больными
помогает будущим реабилитологам правильно оце-
нивать клинические проявления разных заболева-
ний, обосновывать показания и противопоказания
для дозированного применения физических факто-
ров к конкретному больному. В курс обучения вхо-
дит, кроме педагогической практики в школе, меди-
цинская практика, которую студенты, начиная со
второго курса, ежегодно проходят в лечебных уч-
реждениях и больницах г. Горловки. Программа обу-
чения также предусматривает написание студента-
ми контрольных и курсовых работ по всем
предметам, а также квалификационных работ на
уровень «бакалавр» и дипломных работ на уровень
«специалист» физической реабилитации. Две пос-
ледние работы предусматривают кроме глубокого
изучения литературы по теме, также собственные
исследования по физической культуре, методам оз-
доровления и реабилитации больных и инвалидов
объемом не менее 100 страниц с соответствующей
обработкой данных, обсуждением и выводами, т.е.
настоящие научные работы.

Кроме медицинских дисциплин программа
профессиональной подготовки включает также
очень важные и специфические для реабилитологов

дисциплины, которые не изучаются в медицинских
институтах: «организация деятельности реабилита-
ционных учреждений». Эта дисциплина изучается
на третьем курсе и является весьма важной для фор-
мирования у студентов четкого представления об
основе, на которой проводится процесс физической
реабилитации, соответственно ее периодам и эта-
пам. Это, прежде всего, учреждения системы здра-
воохранения, начиная со стационара больницы, по-
ликлиники и заканчивая санаториями и
диспансерами, среди которых следует особо выде-
лить врачебно-физкультурные диспансеры, выпол-
няющие важную функцию, как в организации мето-
дической работы, так и в подготовке кадров, а также
в практической работе с больными и инвалидами.

Другая, также важная для реабилитологов,
дисциплина «функциональная диагностика», которая
также не изучается в медицинских институтах, но
является необходимой как для установления уровня
физического развития, так и выявления функциональ-
ного состояния спортсменов и больных. Она дает
возможность студентам понять значение и научиться
исследовать и оценивать с помощью функциональ-
ных проб физическое состояние больного для обо-
снованного назначения физической нагрузки как важ-
ного средства реабилитации, а также для всех видов
контроля этой реабилитации на её этапах.

С нового учебного года студенты третьего –
пятого курсов будут проходить практику как реаби-
литологи на базе детского дома «Надежда». Это не
только благотворно повлияет на процесс практичес-
кого применения навыков и умений, полученных при
изучении теоретических дисциплин, но и будет спо-
собствовать развитию гуманного отношения и чув-
ства сострадания к таким детям в душах студентов,
что особенно важно в профессии реабилитолога.

Выводы.
Касательно преподавательского состава сле-

дует отметить стремление руководства филиала
иметь постоянный контингент с минимумом совме-
стителей и почасово работающих.

В настоящее время в Горловском филиале
университета «Украина» кроме двух специалистов
по физической культуре на кафедре физической ре-
абилитации работают пять кандидатов и два докто-
ра медицинских наук, имеющих опыт многолетней
работы в Донецком медицинском университете. Они
обеспечивают современный уровень преподавания
и соответствующее методическое обеспечение пе-
дагогического процесса. В других филиалах меди-
цинский компонент преподавания осуществляют
привлечением врачей-совместителей, работающих
в лечебно-профилактических учреждениях системы
здравоохранения.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

ТРУДЯЩИХСЯ РЕГИОНА
Соколова Н.И.

Донецкий областной врачебно-физкультурный
диспансер

Аннотация. В статье отражена заболеваемость трудя-
щихся региона. Дан анализ влияния превентивной фи-
зической реабилитации на заболеваемость рабочих раз-
личных профессиональных групп.
Ключевые слова: заболеваемость, анализ, превентивная
реабилитация, трудящиеся.
Анотація.  Соколова Н.І. Вплив превентивної фізичної
реабілітації на захворюваність трудящих регіону. У
статті відбита захворюваність трудящих регіону. Дано
аналіз впливу превентивної фізичної реабілітації на зах-
ворюваність робітників різних професійних груп.
Ключові слова: захворюваність, аналіз, превентивна
реабілітація, трудящі.
Annotation.  Sokolova N.I. Influence of preventive physical
rehabilitation on sickness rate of workers inside the region.
In the article sickness rate of workers inside the region was
made the analysis of preventive physical rehabilitation
influence on sickness rate of workers from different
professional groups.
Key words: sickness rate, analysis, preventive physical
rehabilitation, workers.

Введение.

Одним из наиболее информативных марке-
ров динамики социально-экономического благопо-
лучия населения являются показатели первичной за-
болеваемости. В регионе ведущее место занимают
заболевания системы кровообращения, органов ды-
хания, мочеполовой системы, болезни кожи и под-
кожной клетчатки.

Несмотря на сохраненную тенденцию в
структуре и относительную стабилизацию общего
уровня первичной заболеваемости, наблюдается
рост отдельных нозологических групп и нозологи-
ческих форм, что свидетельствует о дезадаптации
функций организма в связи с изменившимся эколо-
го-социальным окружением. По данным первичной
заболеваемости населения, в три раза выросла па-
тология крови и кроветворных органов, в два раза -
болезни мочеполовой системы, в 1,5 раза - эндок-
ринной системы и заболевания системы кровообра-

щения и органов пищеварения.
Некоторые исследователи считают, что

«эпидемия» хронических  заболеваний идентична
«болезням цивилизации». Однако, по нашему мне-
нию, здесь идет речь о влиянии не цивилизации как
таковой, а скорее ее дефектов.

Несмотря на  постоянное увеличение
капиталовложений в охрану здоровья, значительные
достижения в диагностике и лечении, рост числа
медицинского персонала, конечный результат ком-
плекса общегосударственных и медицинских усилий
малоэффективен. Становится очевидным, что источ-
ники заболеваний - в образе жизни, в окружающей
среде и ничто не может лучше укрепить здоровье
населения, чем знание факторов, которые приводят
к заболеваниям. Можно уже говорить о четырех
фундаментальных процессах,  которые определяют
состояние  здоровья  любой человеческой популя-
ции: воспроизводстве здоровья, его формировании,
потреблении и восстановлении.

Охрана и реализация генофонда, рождение
здорового  потомства определяется многими
биологическими и социально-экономическими фак-
торами. Основа воспроизводства здоровья - полно-
ценный  генофонд. Сохранение генофонда - не толь-
ко биологическая, но и сложная социальная
проблема. Сохранение полноценного здорового  ге-
нофонда связано с необходимостью решения цело-
го ряда морально-этических проблем, к обсуждению
которых человечество неоднократно  возвращалось
на протяжении своей истории. Потомство от психи-
чески неполноценных родителей, хронических алко-
голиков, «хромосомные болезни»,  аберрации и т.д. -
реальная опасность для генофонда, и только расши-
рением сети медико-генетических консультаций из-
бежать ее не удастся. Очевидно, настала пора новой
проработки некоторых положений общечеловеческой
этики деторождения с учетом вновь появившихся
факторов. Примыкает к этой проблеме и проблема
многодетности. Наблюдения показали, что биологи-
ческое качество человеческого потомства возрастает
от первого к четвертому  ребенку, а потом постепен-
но снижается. Поэтому оптимальное, с этой точки
зрения, количество детей в семье – четверо-пятеро.
Хотя беременность и роды - это физиологический
процесс,  но и он требует мобилизации  всех  функ-
циональных резервов женского организма. А если они
ограничены, возникают патологические реакции,
вследствие  которых  нарушается  нормальное разви-
тие плода и снижается полноценность потомства. Эти
же реакции могут возникнуть и при изменении слож-
ного спектра гормонов и других биологических ак-
тивных веществ, формирующих новую жизнь в орга-
низме матери. Мы же пока имеем лишь общие
представления о том, как влияют на этот спектр осо-
бенности эпохи научно-технической революции: ха-
рактер производства, экологические факторы, другие
стрессовые воздействия.

Формирование здоровья – процесс, регули-
руемый рядом факторов, основными из которых яв-
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ляются стиль жизни индивида и состояние окружа-
ющей среды. Связи этих факторов с процессами
формирования здоровья посвящены фундаменталь-
ные исследования и многие тысячи публикаций.
Ведущим фактором, определяющим состояние здо-
ровья населения, является формирование здорово-
го образа жизни. На это направлены усилия нашего
общества. Идет большая организационная, аги-
тационно-пропагандистская и просветительная ра-
бота. Переход от привычного к новому - здоровому
- образу жизни возможен лишь при изменении об-
щественного сознания. Но вряд ли можно изменить
общественное сознание одними убеждениями. Не-
обходимы целенаправленная экономическая и соци-
альная политика,  разработка и внедрение в практи-
ку общественных отношений системы стимулов
здорового образа жизни, действующих на протяже-
нии всей жизни человека (от школы до выхода на
пенсию). При этом нельзя ограничиваться отдель-
ными мероприятиями, следует проводить постоян-
ную планомерную работу с конкретными группами
населения. В обществе должен быть сформирован
приоритет здоровья по сравнению с болезнью.

Говоря о стиле жизни, надо иметь в виду не
только общепризнанные его принципы, такие как
рациональное питание, оптимальная двигательная
активность, отказ от вредных привычек и др. Эта
категория более сложная, она включает в себя и не-
которые социально-экономические характеристики,
межличностные отношения и т.д. Речь идет о куль-
туре досуга, о способе использования свободного
от производства времени, что является делом госу-
дарственной важности.

Потребление  здоровья  происходит  в про-
изводственной сфере. В связи с этим особое значе-
ние приобретает характер,  организация и условия
труда (обучения). Оптимизация условий труда осу-
ществляется путем разработки санитарно- гигиени-
ческих норм,  регламентирующих предельно допу-
стимые уровни (ПДУ) и концентрации (ПДК)
физических и химических факторов, сопровожда-
ющих трудовой процесс (температура среды, шум,
вибрация, освещенность, газовые примеси и пр.). К
настоящему  времени ПДУ и ПДК для большинства
физических и химических факторов, сопровожда-
ющих производство, разработаны. Остается актуаль-
ной  задача определения ПДУ и ПДК комплекса
воздействующих факторов и факторов, сопровож-
дающих новые сферы производственной деятельно-
сти (например,  предельно допустимое время пребы-
вания в шахте  при  аварийных  ситуациях). Суть
проблемы заключается все же в соблюдении уже
существующих санитарно-гигиенических норм на
производстве. Настоящее время характеризуется
расширением сфер человеческой деятельности, ко-
торая нередко сопровождается воздействием экст-
ремальных факторов (в нашей  работе это горноспа-
сатели). Такая ситуация формирует проблему
профессионального отбора в эти  сферы деятельно-
сти лиц, весьма устойчивых к действию экстремаль-

ных факторов, сохранения и повышения их работос-
пособности и уровня физического здоровья.

Процесс восстановления здоровья включа-
ет в  себя  рекреацию (отдых), лечение, медико-со-
циальную  реабилитацию. Затраченный в производ-
ственной сфере некий потенциал здоровья
восстанавливается в период  рекреации - до начала
нового рабочего цикла (суточного, недельного, го-
дового). Отдых и  здоровье  людей - малоизученная
проблема, которая до сих пор практически не на-
шла своего отражения в медицинской, философской
и социологической литературе. Нет, пожалуй, ни
одной работы, в которой раскрывалась бы ее сущ-
ность как общественного феномена. С этой точки
зрения отдых социальных субъектов - это восста-
новление сущностного потенциала их здоровья. В
этом общественном феномене объединяются его
отдельные проявления: физические упражнения,
путешествия и экскурсии, различные культурно-мас-
совые мероприятия и т.п. с одной стороны, а также
потребности, интересы и  социальные установки,
обусловленные общественной значимостью отдыха
и ценностью здоровья, - с другой.

Сложившаяся в наших условиях система от-
дыха сложна,  разнообразна, противоречива и,  с точ-
ки зрения диалектической методологии изучения
сложных явлений, соответствует  понятию «конгло-
мерат». Она представлена государственными и обще-
ственными социальными институтами и  учреждени-
ями  различной  ведомственной принадлежности,
имеет достаточно мощную материально-техническую
базу, огромный ресурсный потенциал, многомилли-
онную армию квалифицированных специалистов и
пр., но в то же время характеризуется ведомственной
разобщенностью, низким уровнем методических раз-
работок, несовершенством нормативных основ, ма-
лой эффективностью использования материально-
технической базы, ограниченной географией отды-
ха, отсутствием ясно выраженного критерия эффек-
тивности. По этим причинам эффективность суще-
ствующей системы рекреации невелика.

Роль здравоохранения в общей системе
факторов, определяющих состояние здоровья на-
селения, всего около 8%,  но именно эти 8%  по-
глощают  основную массу материальных  и
интеллектуальных ресурсов, направляемых обще-
ством в систему здравоохранения. Целесообраз-
ность отвлечения  части этих средств в сферу со-
хранения здоровья здоровых  очевидна.

Медико-социальная реабилитация  (вклю-
чая восстановительное лечение) - восстановление
социального статуса больных и инвалидов - являет-
ся сферой совместной деятельности здравоохране-
ния и системы соцстраха. Актуальность этой про-
блемы очень велика, но, к сожалению, у нас в стране
она решается неудовлетворительно. Изложенные
выше сведения о фундаментальных процессах, оп-
ределяющих здоровье населения, являются той ос-
новой, на которой можно строить систему управле-
ния здоровьем. Управление любым процессом



227

складывается из сбора, анализа информации и уп-
равляющих действий. Чтобы обеспечить эффектив-
ность управления здоровьем, необходимо иметь ре-
альную информацию не только о процессах,
формирующих здоровье, но и о конечном результа-
те - конкретных показателях здоровья популяции и
индивида.

Здоровье популяции оценивается рядом ме-
дико-статистических показателей (рождаемость, фи-
зическое развитие, средняя продолжительность жиз-
ни,  заболеваемость, смертность и пр.). Что же
касается здоровья индивида, то в качестве подобных
критериев до сих пор используются лишь признаки
патологического процесса: если они есть - врач дела-
ет вывод, что человек болен, если их нет - методом
исключения делается вывод о полном благополучие.

Становится очевидным, что критериев здо-
ровья индивида, принятых в классической медици-
не, недостаточно для эффективного управления здо-
ровьем.  Полагаем,  что для этой цели вполне
пригодны энергетические критерии уровня сомати-
ческого здоровья,  предложенные Г.Л. Апанасенко
(1987г.).

Предложенная в данной работе многоуров-
невая система управления здоровьем, разработанная
на ее основе схема организации структуры террито-
риального лечебно-оздоровительного участка,  вне-
дрение Комплексной программы сохранения и укреп-
ления здоровья, скрининг  уровня физического
здоровья,  внедрение поэтапной превентивной физи-
ческой реабилитации дадут возможность управлять
здоровьем населения на региональном уровне.

Работа выполнена в соответствии с прак-
тическими задачами Донецкого областного центра
спортивной медицины.

Формулирование целей работы:
Цель настоящего исследования – повыше-

ние эффективности профилактики  хронических
неинфекционных  заболеваний путем проведения
превентивной физической реабилитации в услови-
ях существующей структуры  здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта

В работе были поставлены следующие за-
дачи:

1. Провести теоретико-методологическое и
организационное обоснование превентивной физи-
ческой реабилитации на уровне региона.

2. Оценить состояние и уровень здоровья раз-
личных слоев  населения Донецкой области в связи
с особенностями профессиональной деятельности.

3. Оценить эффективность проведения превен-
тивной физической реабилитации на примере груп-
пы лиц, работающих в различных производствен-
ных объединениях.

Результаты исследования.
Нами изучалась эффективность  и адекват-

ность разработанной программы оздоровления. На
территориальном лечебно-оздоровительном участ-
ке была проведена превентивная физическая реаби-
литация с повторным обследованием через 12 ме-

сяцев 1020 трудящихся различного возраста, пола,
профессии и стажа.

В структуре повторно обследованных пре-
обладали лица возрастных групп 31-40 и 41-50 лет,
на долю которых приходится 20,4% и 20,8%. 18-лет-
ние составили 12,25%. В возрасте 19-25 лет повтор-
но обследовано 125  (12,25%) человек, в 26-30 лет -
150 (14,7%) и старше 50 лет – 200 (19,6%) человек.
Самый высокий удельный вес мужчин был в возра-
стной группе 41-50 лет - 10,4%, в возрасте 31-40 лет
их было 10,2%, 26-30-летних – 7,4% и старше 50
лет – 9,8%. Мужчин в возрасте 18 лет и 19-25 лет
было по 6,1%. Наибольший процент лиц женского
пола тоже составляли 41-50-летние - 10,4%, а также
в возрасте 31-40 лет - 10,2%. Самыми малочислен-
ными были возрастные группы 18-ти и 19-25 лет -
по 6,2%. Число женщин в группах 26-30 лет и стар-
ше 50-ти совпал с показателями у мужчин - 7,4% и
9,8% соответственно. Из общего количества повтор-
но обследованных трудящихся 430 (42,2%) занима-
лись преимущественно физическим трудом, в сфе-
ре преимущественно умственного труда работало
390 (38,2%), в сфере, где превалировало нервно-
эмоциональное напряжение, 200 (19,6%) человек

В общем количестве обследованных доля
работников с профессиональным стажем до четы-
рех лет колебалась от 95 (9,3%) человек, занятых
преимущественно нервно-эмоциональным трудом,
до 143 (14,0%), занимающихся преимущественно
физическим. Работающих в сфере умственного тру-
да было 135 (13,2%) человек. Среди имеющих стаж
от пяти до девяти лет преобладали лица, занимаю-
щиеся физическим трудом (16,4%), 13,2% состав-
ляли лица преимущественно умственного и 6,4% -
нервно-эмоционального труда. Самый высокий
удельный  вес лиц с профессиональным стажем 10
лет и более был среди работников физического и
умственного труда – по 11,8%, самый низкий  - сре-
ди работающих с нервно-эмоциональным напряже-
нием - 3,9%. Та же динамика наблюдалась и до про-
ведения превентивной физической реабилитации.
36,6% обследованных имели профессиональный
стаж до четырех лет, несколько меньше (36,0%) - от
пяти до девяти лет, 10 лет и больше – 27,4 %.

В группе работников преимущественно
физического труда профессиональный стаж до че-
тырех лет был у 143 (33,3%) человек, наименьшее
количество лиц, 120 (27,9%), имели стаж 10 лет и
больше, 167 (38,8%) человек - от пяти до девяти лет.
Преимущественно умственным трудом занимались
135 (34,6%) человек со стажем до четырех лет и
столько же - от пяти лет до девяти лет. Трудились на
производстве 10 лет и более 120 (30,8%) человек. В
производственной сфере с нервно-эмоциональным
напряжением наибольшее количество лиц имели
профессиональный стаж до четырех лет – 95
(47,5%) человек. Стаж от пяти до девяти лет был у
65  (32,5%) человек и 10 лет и более – у 40 (20,0%).

Среди лиц, повторно обследованных, в
стрессовой обстановке работало 24,7%, частые
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стрессы переносят 56,2%, спокойный характер тру-
да имеют 19,1%. Ежедневно умеренно питаются
66,2%, избыточное питание имеют 18,7%, питают-
ся один раз в день  15,1 %.  Курят 47,2%, злоупот-
ребляют алкоголем 8,2%.

Заболеваемость трудящихся различных
производственных групп после превентивной физи-
ческой реабилитации, как у мужчин, так и у жен-
щин снизилась во всех возрастных группах.

У мужчин в возрасте 18 лет - на 1,8%, у
женщин - на 5,1%, в возрасте 19-25 лет у мужчин -
на 3,3%, у женщин - на 10,0%. У 26-30-летних так-
же произошло снижение заболеваемости: у мужчин
- на 7,2%, у женщин - на 12,0%. В возрасте 31-40
лет снижение у мужчин составило 14,4%, у женщин
- на 18,0%. У мужчин 41-50 лет - 9,8%, у женщин -
10,1%. В возрасте 51-60 лет заболеваемость у муж-
чин снизилась - на 5,2%, у женщин - на 62,%.

Таким образом, мы наблюдаем снижение
общей заболеваемости после проведения превентив-
ной физической реабилитации. Следует отметить,
что процент снижения заболеваемости во всех воз-
растных группах у мужчин значительно меньше, чем
у женщин.

Среди лиц преимущественно физического
труда снижение составило 3,65%, преимуществен-
но умственного – 22,8%. В сфере нервно-эмоцио-
нального напряжения заболеваемость снизилась на
9,5%. Общий показатель снижения у всех обследо-
ванных - 3,7%.

После превентивной физической реабили-
тации было обследовано 514 (50,3%) человек в воз-
расте 35 лет и старше. Из них опасной степени рис-
ка ИБС не имел никто. Количество лиц с высокой
степенью ИБС уменьшилось на 4,85%. На 0,8% уве-
личилась группа лиц со средним риском ИБС, на
4,9% - ниже среднего и на 0,1% - группа имеющих
возможность предупреждения риска ИБС.

Среди занимающихся физическим трудом
опасного показателя степени риска ИБС не имел
никто. На 4,5% уменьшилось количество лиц, име-
ющих высокую степень риска, на 1,4%  увеличилось
число, имеющих среднюю степень риска ИБС, на
1,8% - ниже среднего. На 1,9% пополнилась группа
имеющих возможность предупреждение степени
риска ИБС. В группе лиц умственного труда наблю-
далась та же тенденция. Опасного уровня риска не
имел никто. На 4,3% уменьшилась группа с высо-
кой степенью риска ИБС, на 1,5% увеличилась груп-
па со средним риском, на 0,5% - группа лиц, имею-
щих степень риска ИБС ниже среднего, на 4,0% - с
возможным предупреждением ИБС. У работающих
в сфере нервно-эмоционального напряжения после
превентивной физической реабилитации опасного
уровнем ИБС нет. На 1,0% снизилось количество
лиц, имеющих высокий уровень ИБС, на 0,9% уве-
личилась группа со средней степенью риска, на 1,5%
- со степенью ниже средней и на 5,3% выросла груп-
па лиц, у которых возможно предупреждение риска
ИБС. Снизился коэффициент атерогенности (КХС):

у лиц физического труда - до 2,3±0,29, умственного
труда – до 2,9±0,23, нервно-эмоциональной сферы
– до 3,4±0,26.

Важнейшим результатом оздоровительной
физической тренировки является снижение часто-
ты обнаружения факторов риска ИБС и изменение
их соотношения в сторону уменьшения степени
выраженности в зависимости от характера труда.

Анализируя представленные данные, можно
заметить, что под влиянием оздоровительной физи-
ческой тренировки во всех производственных груп-
пах степень выраженности риск-факторов и их соот-
ношение изменились в основном за счет снижения
массы тела, нормализации артериального давления,
повышения уровня двигательной активности. Отме-
чался и заметный гиполипидемический эффект.

Так, у занимающихся преимущественно фи-
зическим трудом после превентивной физической
реабилитации отсутствие риска ИБС увеличилось на
18,7%. Число лиц с минимальным риском ИБС в этой
производственной группе повысилось на 6,5%, с яв-
ным риском уменьшилось на 20,44%. Случаев выра-
женного риска ИБС и максимального не выявлено. В
группе лиц преимущественно умственного труда от-
сутствие риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний увеличилось на 22,3%. Имеющих минималь-
ный риск ИБС стало на 3,7% больше. Число лиц с
явным риском ИБС уменьшилось на 19,2%, выражен-
ного риск-фактора не имел никто. Максимальный
фактор риска в этой производственной группе после
оздоровительной тренировки отсутствовал. У рабо-
тающих в сфере нервно-эмоционального напряжения
наблюдалась та же тенденция. Число лиц без факто-
ров риска увеличилось на 27,7%, с минимальным
риском - на 2,3%, явный риск уменьшился на 22,9%,
выраженный максимальный риск ИБС отсутствовал.

После превентивной физической реабили-
тации снизились показатели холестеринового ко-
эффициента атерогенности (КХС) во всех возраст-
ных группах.

В возрасте 31-40 лет КХС снизился с 2,70,03
до 2,5±0,03; в 41-50 лет – с 2,8±0,03 до 2,7±0,03, в
51-60 лет – с 3,1±0,03 до 2,7±0,03. У общего коли-
чества обследованных в возрасте 31-60 лет (620 че-
ловек) показатель холестеринового коэффициента
атерогенности (КХС) снизился с 2,9±0,03 до 2,6±0,03.

 Следовательно, под влиянием оздорови-
тельной физической тренировки среди обследован-
ных увеличилось число лиц с отсутствием риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний на
22,7%. Лиц, имеющих минимальный риск ИБС, ста-
ло меньше на 3,6%, явно выраженный - на 20,8%.
Отсутствовали лица с выраженным и максимальным
риском ИБС.

Характеристика  заболеваемости трудящих-
ся по уровням физического здоровья после прове-
дения превентивной физической реабилитации из-
менилась. В группе лиц с заболеваниями системы
кровообращения на 1,1% уменьшилось число име-
ющих низкий уровень физического здоровья, на
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0,9% - ниже среднего и на 12,3% увеличилось чис-
ло имеющих средний уровень физического здоро-
вья. Выше среднего и высокого уровня физическо-
го здоровья не имел никто.

Среди лиц с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата на 0,8% уменьшилась группа с
низким уровнем физического здоровья и на 66,7%
увеличилась группа имеющих уровень физическо-
го здоровья выше среднего.

Та же картина наблюдалась в группе с за-
болеваниями органов дыхания. На 1,2% уменьши-
лось число имеющих низкий уровень физического
здоровья, на 0,6%  - ниже среднего. Группа лиц со
средним уровнем физического здоровья увеличилась
на 12,6%. У лиц с заболеваниями мочеполовой сис-
темы уменьшилась группа с низким уровнем физи-
ческого здоровья на 0,7%, ниже среднего на – 0,5%.
Несколько изменилась ситуация с заболеваниями
органов пищеварения. На 0,7% уменьшилось число
имеющих низкий и ниже среднего уровень физичес-
кого здоровья, а со средним увеличилось на 0,5%.
На 0,3% меньше стало лиц с низким и ниже средне-
го уровнем физического здоровья в группе с эндок-
ринными заболеваниями и на 2,3% увеличилось
число имеющих средний уровень. Группа лиц с ди-
агнозом алиментарное ожирение, уровень физичес-
кого здоровья  которых характеризуется как низкий
и ниже среднего, уменьшилась на 0,5%. Увеличи-
лась на 2,3% группа лиц со средним и на 33,3% -
выше среднего уровнем здоровья. На 2,8% увели-
чилось число лиц с прочими заболеваниями.

Таким образом, полученные результаты со-
гласуются с данными литературы о расширении ре-
зервных возможностей сердечно-сосудистой систе-
мы под влиянием оптимальных режимов физической
тренировки  у лиц  всех профессионально-производ-
ственных групп.

Снижение уровня заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности свидетельствует о
выраженной эффективности проведенных оздорови-
тельных мероприятий. Количество болевших через
12 месяцев оздоровительной тренировки снизилось
преимущественно в группе физического труда - на
19,6%, у работающих в сфере нервно-эмоциональ-
ного напряжения - на 18,05%, у лиц умственного труда
- на 18,4%. Показатель заболеваемости (количество
случаев)  на одного обследуемого уменьшился соот-
ветственно на 0,2-0,46-0,66. Снизилось число лиц,
часто и длительно болеющих: в группе физического
труда - на 0,2%, умственного - на 0,7%, нервно-эмо-
ционального напряжения - на 0,9%. Та же динамика
наблюдалась в процентных показателях нетрудоспо-
собности во всех производственно-профессиональ-
ных группах: у лиц преимущественно физического
труда уровень нетрудоспособности снизился на 0,4%,
умственного - тоже на 0,4%, работающих в сфере
нервно-эмоционального напряжения - на 0,1%.

Выводы.
Таким образом, активизация двигательно-

го режима способствует повышению адаптационных

возможностей сердечно-сосудистой системы к фи-
зическим нагрузкам, проявляющихся снижением
прироста ЧСС и артериального давления, уменьше-
нием атипических реакций, улучшением соответ-
ствия периферического и центрального звена сис-
темы кровообращения, снижению заболеваемости.

Перспективы. Оздоровительные меропри-
ятия, проведенные  на одном из заводов Донецкой
области в 2000-2002 гг., показали, что экономичес-
кая  эффективность от снижения заболеваемости с
временной утратой трудоспособности по сравнению
с 1999г. составила 1910,9 дня, что позволило допол-
нительно произвести продукции на 205174,5 грив-
ни, сэкономить  средства по социальному страхова-
нию на оплату больничных листков в объеме 9721,7
гривни. Суммарный экономический эффект за этот
период составил 214896,2 гривни. На реализацию
программы оздоровления населения, улучшение
условий труда и производственного быта работаю-
щих и т.д. было израсходовано 200212,9 гривни.
Следовательно, экономический эффект от снижения
заболеваемости с временной утратой трудоспособ-
ности, проведения всех мер профилактической на-
правленности на заводе составил 14683,3 гривни.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСА ПРЕВЕНТИВНЫХ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ С НАЧАЛЬНЫМИ
ПРИЗНАКАМИ ФИЗИЧЕСКОГО

УТОМЛЕНИЯ
Соколова Н.И., Люгайло С.С.

Донецкий областной центр спортивной медицины

Аннотация. Представлены показатели эффективности
комплекса превентивных реабилитационных меропри-
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ятий с включением миогимнастических упражнений
спортсменам высокой квалификации с начальными при-
знаками физического утомления. Всего обследовано 50
спортсменов высокой квалификации в возрасте от 20
до 25 лет со спортивным стажем до 10 лет с начальны-
ми признаками физического утомления. Было выявле-
но, что комплекс превентивных реабилитационных ме-
роприятий с включением миогимнастических
упражнений дал статистически достоверный эффект.
Ключевые слова: спортсмены, реабилитация, «маркер-
ные» состояния полости рта, физическое утомление.
Анотація. Соколова Н.І., Люгайло С.С. Показники ефек-
тивності комплексу превентивних реабілітаційних за-
ходів у спортсменів високої кваліфікації з початковими
ознаками фізичного стомлення. Були представлені по-
казники ефективності комплексу превентивних реабіл-
ітаційних заходів з включенням міогимнастичних вправ
спортсменам високої кваліфікації з початковими озна-
ками фізичного стомлення. Всього обстежено 50 спорт-
сменів високої кваліфікації у віці від 20 до 25 років із
спортивним стажем до 10 років з початковими ознака-
ми фізичного стомлення. Було виявлено, що комплекс
превентивних реабілітаційних заходів з включенням
міогимнастичних вправ дав статистично достовірний
ефект.
Ключові слова: спортсмени, реабілітація, «маркерні
стани» порожнини рота, фізичне стомлення.
Annotation. Sokolova N.I., Lyugaylo S.S. Indexes of
efficiency of complex of preventive rehabilitation measures
at sportsmen of high qualification with initial signs of
physical fatigue. The indexes of efficiency of complex of
preventive rehabilitation measures with the inclusion of
myogymnastic exercises to the sportsmen of high
qualification with the initial signs of physical fatigue are
presented. All is inspected 50 sportsmen of high
qualification in age from 20 to 25 years with sporting
experience to 10 years with the initial signs of physical
fatigue. It was exposed that the complex of preventive
rehabilitation measures with the inclusion of myogymnastic
exercises has given a reliable effect statistically.
Keywords: sportsmen, rehabilitation, «marker states» of
cavity of mouth, physical fatigue.

Введение.
Непрерывный рост спортивных достиже-

ний требует выполнения тренировочных нагрузок
все большего объема и интенсивности. Это делает
более сложной индивидуализацию тренировочной
нагрузки в процессе достижения ее оптимального
уровня [6, 8] .Адаптация к экстремальным воздей-
ствиям, в том числе и характерным для спорта выс-
ших достижений  всегда требует высокой «платы».
Компенсаторные механизмы, проявляющиеся в по-
добных случаях, нередко формируются за счет ре-
зервов структуры и функции органов и систем. Эти
компенсации могут подвергаться обратному разви-
тию, или иметь стойкий непроходящий характер
[1,12,13].

Довольно часто на фоне выполнения дли-
тельных физических нагрузок большой интенсивно-
сти и отсутствия должного восстановительного про-
цесса ,  в  организме спортсменов  происходят
изменения в характере внутримышечных энергети-
ческих субстратов. В результате, которых в наибо-
лее нагружаемых звеньях обмена веществ и функ-
циях систем организма, наблюдаются нарушения
взаимосвязи между ними. Ведущим звеном в разви-

тии признаков утомления может стать любой орган
и его функция, если проявляется несоответствие
между уровнем физической нагрузки и имеющими-
ся  функциональными резервами [9]. Поэтому пер-
вопричиной снижений работоспособности могут
быть изменения энергетических резервов, тканевая
гипоксия, снижение ферментативной активности
под влиянием «рабочего» метаболизма тканей, на-
рушение целостности функциональных систем из-
за недостаточности их пластического обеспечения,
изменения гомеостаза, нарушения нервной и гормо-
нальной регуляций [6,9]. При наличии вышепере-
численных изменений в организме спортсменов воз-
никают условия для выхода  организма  из
«безопасного» уровня здоровья, который и являет-
ся тонкой гранью между нормой и патологией [1,12].

Разработка учения о профилактике, как ос-
нове превентивной физической реабилитации опре-
делило важное для практики положение о доназо-
логической диагностике заболеваний, имеющей
целью выявление такого состояния организма, при
котором имеются объективные возможности возник-
новения с высокой степенью вероятности конкрет-
ного заболевания, однако его клинические призна-
ки, в том числе и ранние, еще отсутствуют [3,10].
Следовательно, при донозологической диагностике
фиксируются состояния предболезни, которые не-
изменно приведут к возникновению болезни [3,4].
Состояние предболезни начинается с нарушения
способности организма к адаптации, в результате
нарушения или перенапряжения защитно-приспосо-
бительных  механизмов под действием внешних
факторов большой интенсивности или частого их
повторения. Умение диагностировать, распознавать
их, является ценным для донозологической диагно-
стики и прогнозирования общего состояния орга-
низма спортсмена [11,15].

В отечественной и зарубежной литературе
недостаточно имеется работ об изучении стомато-
логической патологии у высококвалифицированных
спортсменов. Некоторые авторы указывают на тот
факт, что рост процента лиц, нуждающихся в сана-
ции прямо пропорционален росту спортивного ста-
жа и спортивной квалификации [13,15]. Так у лиц,
не имеющих спортивный разряд процент нуждаю-
щихся в санации, составляет 20,0%, в то время как у
мастеров спорта этот показатель равен 80,0% и ко-
личество кариозных зубов на одного спортсмена
составляет от 1,3 до 4,5 зубов [15].

Повышенная заболеваемость в этих груп-
пах связана с угнетением неспецифических факто-
ров защиты организма и нарушением иммунитета
[8,12,13]. Развитие воспалительных изменений дес-
ны (гингивит) и парадонта (парадонтит) у спортсме-
нов напрямую связано с усилением продукции кор-
тизола, обеспечивающего механизмы срочной и
долговременной адаптации организма к мышечной
деятельности. При высоком уровне кортизола час-
тота воспалительных заболеваний парадонта увели-
чивается в 3 раза [8]. Отмечено, сто при интенсив-
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ной физической работе в мышцах снижается содер-
жание АТФ, креатинфосфата, гликогена и увеличи-
вается количество лактата, мочевины. Опираясь на
теорию функциональной кислотоустойчивости эма-
ли, можно смело трактовать те электролитные про-
цессы, которые происходят в твердых тканях зуба
при максимальных физических нагрузках у спорт-
сменов высокой квалификации [6,11,12,13].

Учитывая причинно-следственную связь
между чрезмерными физическими, психоэмоцио-
нальными нагрузками и заболеваниями полости рта
у спортсменов, была определена цель и задачи ис-
следования.

Работа выполнена в соответствии с прак-
тическими задачами Донецкого областного центра
спортивной медицины.

Формулирование целей работы.
Целью работы является – разработка и ре-

ализация дифференцированной системы превентив-
ных реабилитационных мероприятий с включени-
ем миогимнастических упражнений,  в  целях
профилактики хронического физического утомления
у спортсменов высокой квалификации.

Задачи:
1. Систематизировать и обобщить современные
научно-методические знания и результаты прак-
тического отечественного и зарубежного опы-
та по проблеме реабилитации спортсменов вы-
сокой квалификации.

2. Разработать методологию организации и содер-
жание мероприятий функционального обследо-
вания спортсменов высокой квалификации.

3. Разработать и научно обосновать программу
реабилитации спортсменов высокой квалифи-
кации с использованием методов функциональ-
ной диагностики, тестов резистентности эмали
зубов, витальной окраски гликогена десны.

4. Изучить изменения функциональных показате-
лей и «маркерных» тестов у спортсменов под
влиянием миогимнастических упражнений пре-
вентивной физической  реабилитации.

5. Определить эффективность влияния средств
физической  реабилитации на восстановление
функциональных нарушений у спортсменов
высокой квалификации.

Результаты исследования.
Всего обследовано 50  спортсменов высокой

квалификации в возрасте от 20 до 25 лет, занимаю-
щихся игровыми видами спорта, имеющих спортив-
ный стаж до 10 лет с начальными признаками физи-
ческого утомления, выявленные в  результате
прохождения углубленного медицинского осмотра.

Проводились антропометрические исследо-
вания, функциональные исследования сердечно-со-
судистой и дыхательной систем, лабораторные (кли-
нические и биохимические), рентгенологические (по
показаниям) исследования.

После проведения исследований всем
спортсменам назначались индивидуально разрабо-
танные недельные схемы превентивной физической

реабилитации, включающие миогимнастические
упражнения.

Углубленное медицинское обследование
проводилось после осмотра врачами спортивной
медицины и включало: соматометрические и сома-
тоскопические, функциональные методы исследо-
вания, клинические и биохимические методы ис-
следования.

Осмотр  врачом-стоматологом включал:
тщательный опрос, детальный осмотр десен и сли-
зистой полости рта, рентгенологическое исследова-
ние (по показаниям). Данные стоматологического
обследования вносились в индивидуальную карту
пациента. Для учета заболеваемости использовались
показатели распространенности и интенсивности по
тестам экспресс-диагностики резистентности эма-
ли зубов (ТЭР), витальной окраски гликогена дес-
ны (ТОГ), определение рН слюны.

Пациентам в рамках схемы превентивных
реабилитационных мероприятий  назначался комп-
лекс миогимнастических упражнений, повторяемых
дважды в день на протяжении 14 дней. Количество
повторений 5-7 каждое упражнение. Постепенно
увеличивалась кратность повторений до 15-20 раз.

Все выполняемые назначения подбирались
индивидуально, с учетом тяжести патологического
процесса и степени выраженности начальных при-
знаков физического утомления. Комплексные пре-
вентивные реабилитационные мероприятия вклю-
чали в себя: этиологическое, патогенетическое,
симптоматическое лечение основного и «маркерно-
го» состояний, физиотерапевтическое лечение, об-
щеукрепляющий массаж, комплекс лечебной физ-
культуры с миогимнастическими упражнениями.

На фоне проведения  превентивных реаби-
литационных мероприятий выявлена положительная
динамика, включающая в себя уменьшение болево-
го синдрома, признаков воспаления десны, повыше-
ние функциональной кислотоустойчивости эмали
зубов (улучшение показателей ТЭР), снижение по-
казателей ТОГ, сдвиг рН слюны в щелочную сторо-
ну, положительная динамика показателей крови до
нормальных величин.

При анализе показателей болевого синдро-
ма в десневом крае  снижение отмечалось уже че-
рез одну неделю с момента начала выполнения ком-
плекса  превентивных реабилитационных
мероприятий с подключением миогимнастики, стар-
товые боли через 7 дней снизились на 68,0%, после
проведения полного курса превентивных реабили-
тационных мероприятий на 98,0% (табл.1).

Наличие признаков воспаления десен через
7 дней снизилось на 52,0%, после окончания курса
– на 97,0%. Увеличение функциональной кислото-
устойчивости (показатели ТЭР) через 7 дней улуч-
шились на 52,0%, а по окончанию курса – верну-
лись к величине адекватного ответа на воздействие
– 96,0%.

Снижение уровня гликогена десны (сниже-
ние показателей ТОГ) через 7 дней – 67,0%, а по
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окончанию курса превентивных реабилитационных
мероприятий – 92,0%. Сдвиг рН слюны в щелочную
сторону через неделю 41,0%, по окончании курса –
78,0%.

Улучшились клинические показатели кро-
ви. В сыворотке крови снизилась концентрация си-
аловых кислот и содержание гликопротеидов – по-
казателей, характеризующих активность воспали-
тельного процесса (табл.2).

У пациентов, прошедших курс превентив-
ных реабилитационных мероприятий клиническая
эффективность (в баллах) в среднем составила
15,07±0,6. В 9 случаях эффективность была расце-
нена как умеренная.

Анализ данных лабораторного исследова-
ния свидетельствует о том, что комплекс превентив-
ных реабилитационных мероприятий в сочетании с
миогимнастикой оказывает положительное воздей-
ствие на эритроцито и лейкопоэз.

Снижается уровень мочевины крови, кото-
рый является прямым показателем наличия призна-
ков физического утомления,  улучшаются показате-
ли красной крови.

Выводы.
В результате проведенного исследования

установлено, что комплекс превентивных реабили-

тационных мероприятий в сочетании с миогимнас-
тикой, оказывает положительный эффект, приводит
к улучшению тестов резистентности эмали зубов
(ТЭР) и витальной окраски гликогена десны (ТОГ),
клинических и биохимических показателей крови.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения превентивных реабилитационных ме-
роприятий у спортсменов высокой квалификации с
начальными признаками физического утомления.
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СУЧАСНІ ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО

СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ
Солопчук М.С., Заікін А.В.,  Солопчук Д.М.
Кам’янець-Подільський державний університет

Анотація. Проаналізований практичний досвід вітчиз-
няних та зарубіжних вчених щодо організації оздоров-
чої роботи у школі. Висвітлені державні та регіональні
програми  профілактики хвороб сучасної цивілізації.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя,
гігієнічне виховання, програма,  фізична культура,
школа.
Аннотация. Солопчук М.С., Заикин А.В., Солопчук
Д.М. Современные отечественные и зарубежные под-
ходы к формированию здорового образа жизни школь-
ников. Проанализирован практический отчет отече-
ственных и зарубежных ученых об организации
оздоровительной работы в школе. Раскрыты государ-
ственные региональные программы профилактики бо-
лезней современной цивилизации.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ги-
гиеническое воспитание, программа, физические куль-
тура, школа.
Annotation. Solopchuk M.S., Zaikin A.V., Solopchuk D.M.
Modern home and foreign approaches to forming of healthy
way of life of schoolboys. The practical report of home and
foreign scientists about organization of health work at
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Вступ.
Потреба у поліпшенні методологічного за-

безпечення формування здорового способу життя на
сучасному етапі розвитку суспільства обумовлюєть-
ся зниженням стану здоров’я усіх прошарків насе-
лення і, як наслідок цього, суттєвим зниженням три-
валості життя. Традиційні методи оздоровлення або
підтримання здоров’я на необхідному рівні не да-
ють позитивного ефекту. Тому, сьогодні у світі роз-

робленні різні оздоровчі і освітні програми, які при-
значені сприяти підвищенню валеологічної обізна-
ності і організації здорового способу життя.

На усіх етапах становлення сучасної школи
існує інтерес до питань збереження і зміцнення здо-
ров’я учнів і якщо на початкових етапах він у більшій
мірі проявлявся з боку спеціалістів, то сьогодні
ініціатива збереження здоров’я школярів належить
системі освіти [2,3,6].

Цьому сприяє зміна стратегії профілактич-
ної роботи, акцент якої був зміщений у бік загально
профілактичних заходів.

Сьогодні у системі збереження здоров’я
школярів накопичений великий зарубіжний і вітчиз-
няний досвід, який вимагає розгляду і аналізу. І не
дивлячись на те, що школа тільки одна з ділянок в
широкому полі діяльності, які мають відношення до
здоров’я і освіти. Ця ділянка в міру свого соціаль-
но-економічного і організаційного положення є, бе-
зумовно, стратегічною. На думку багатьох спец-
іалістів, школа – ідеальне місце для реалізації
міждисциплінарних комплексних оздоровчих про-
грам [1,4,5]. У зв’язку з цим актуальним є вивчення
зарубіжного і вітчизняного досвіду щодо оздоров-
чих програм, які розробляються з урахуванням рег-
іональних, вікових, соціально-економічних умов
розвитку суспільства [2].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кам’янець-Подільського державного універси-
тету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає  у вивченні т а аналізі

зарубіжного і вітчизняного досвіду зміцнення та
збереження здоров’я школярів.

Методи дослідження. Відповідно до мети
нами був використаний метод збору інформації із
застосуванням логічних методів, підходів і операцій,
а саме: аналізу і синтезу, узагальнення, індукції і
дедукції.

Результати дослідження.
Огляд літературних джерел свідчить, що

найбільш розповсюдженою формою організації оз-
доровчої роботи у зарубіжних школах є гігієнічне
виховання школярів. Його основу складає уявлення
про те, що більшість хвороб пов’язана зі способом
життя людини. Вчитися управляти своїм здоров’ям
необхідно з раннього віку, а успіх цієї роботи на по-
чатковому етапі залежить від знань і умінь вчителів.

Програми збереження здоров’я у різних краї-
нах досить різноманітні. У США останні роки здо-
ровий спосіб життя став культом. Мільйони амери-
канців прагнуть підтримувати своє здоров’я на
найвищому рівні. В цьому їм допомагають безліч
розроблених науковцями програм і методик з бігу,
ходьби, аеробіки, раціонального харчування, попе-
редження шкідливих звичок. Більшість американців
віддають перевагу фізичним вправам, засобам бо-
ротьби зі стресом та раціональному харчуванню. С.
Ainsworth вважає, що ведення здорового способу
життя у школах США повинно не лише покращува-
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ти фізичний розвиток та фізичну підготовленість
дітей, а й готувати їх до конкретної «боротьби» у
реальних соціальних умовах. У США державно за-
конними вважають такі моделі:

- модель SHARP (модель «Шкільні оздо-
ровчі джерела для дітей»), що включає такі розді-
ли, як «Профілактика хвороб»; «Раціональне хар-
чування»; «Ріст і розвиток»;»Особисте здоров’я»;
«Суспільне здоров’я»;  «Здоров’я сім’ї» тощо (M.L.
Dushaw,1984);

- модель СНЕК (модель «Загальна здоро-
ва освіта для дітей»), яка складається з п’яти
розділів: «Про мене»; «Як я росту»; їжа, яку я їм»;
«Вибір, який я роблю»; «Як я залишаюсь здоровим»
(I.E. Bolouy,1981);

Гігієнічна освіта у школах Німеччини пред-
ставлена програмою «Знай своє тіло», що складаєть-
ся з шести ступенів і включає теми: як я піклуюся
про своє тіло; чому я унікальний; як функціонують
моє серце та легені; як я вимірюю своє тіло; моє
меню; які рухи роблять мене життєрадісним (Th.
Hellbrugge, E. Paulis, 1984). У Франції подібний курс
торкається таких тем, як гігієна ротової порожни-
ни; сон; харчування; фізичне виховання; телебачен-
ня; шум тощо (Р.А. Michaud, 1985).

У Швеції оздоровча освіта базується з ура-
хуванням віку 5 мотивації учня і включає елементи
біології, психології, соціальної етики, фізичного
виховання; програма адаптована до реального жит-
тя і проводиться у тісному співробітництві з сім’єю
(G.D. Ripley, 1974).

У Фінляндії оздоровча освіта відбувається
на курсах «Формування навичок здорового способу
життя»; в Австралії на курсах «Навчання раціональ-
ного використання вільного часу»; у Японії на кур-
сах «Навчання здорового способу життя».

Здоровий спосіб життя, його соціальні ас-
пекти, створення ефективної системи фізичного ви-
ховання, починаючи з дитячого садка, викликає
підвищений інтерес і в інших країнах.

Для підвищення ефективності оздоровчого
виховання широко використовується наочність і су-
часні інформаційні технології (L.J. Kolbe, 1982). Це
використання стендів і фільмотек з дієтології у га-
зетах у Франції (Р.А. Michaud, 1984), публікація ста-
тей у шкільних газетах у Німеччині (Th. Hellbrugge,
1984) та випуск книг, ілюстративного матеріалу в
Швеції (Q.E.D. Ripley, 1974), пересувні виставки з
лекціями і доповідями в Швейцарії (A. Prost, 1986),
рольові ігри, пісні і вірші в Індії (Puri, 1984).

Типовим для зарубіжних країн є постійне
прагнення оцінювати ефективність оздоровчих про-
грам (О.В. Connell, 1985; A.M. Lee, 1989) та ін. З
цією метою пропонують використовувати чотири
показники:
- підвищення інтересу до проблем здорового спо-

собу життя;
- активна участь у оздоровчій програмі;
- зниження рівня захворюваності;
- зниження факторів ризику.

Приводяться багаточисельні дані про ефек-
тивність шкільних оздоровчих програм. У класах,
де викладається предмет «здоров’я», «Я і моє здо-
ров’я», діти більше цікавляться проблемами здоро-
в’я (J. Balding, 1985), краще сформовані практичні
уміння і навички ведення здорового способу життя
(T.L. Holcomb, 1984), менше дітей, що палять (A.
Prost, 1986).

У той же час самі автори оздоровчих про-
грам відзначають, що відсутність системного підхо-
ду не дозволяє вирішувати проблему дітей в цілому.
Наприклад, підкреслюється необхідність співробіт-
ництва з батьками (A.S. Gvey,1986). Відзначається,
що рівень знань батьків залишається явно недо-
статнім (T.L. Holmen, 1995). Те ж можна сказати і
про вчителів, бесіди яких на оздоровчі теми часто-
густо проходять нецікаво, формально, а рекомендації
носять декларативний характер (P. Carey, 1995). У
зв’язку з цим робиться висновок про необхідність
співробітництва медиків, психологів, вчителів. (Р.А.
Michaud, 1985).

В останні роки спеціалісти центрів прихо-
дять до висновку про необхідність співробітництва
у профілактичній і оздоровчій роботі зі школярами,
що мають відповідну життєву позицію для роботи з
учнями групи ризику у плані формування навичок
здорового способу життя. Описується успішна мо-
дель такого співробітництва, наприклад G. Juhn et
all (1999). Вона базується на основі двох взаємоо-
бумовлених компонентів, а саме: типовому класно-
му кабінеті здоров’я, де вчителі спільно з учнями-
волонтерами дають основні інструкції з проблем
здоров’я, а також молодіжних клубах, де школярі
проводять приблизно три години на тиждень.

Також існують інші програми збереження і
зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Так,
у США прийнята державна програма «Здоров’я
людини 2000» (1991). У розділах програми «Здоро-
в’я людини 2000», що стосуються фізичної культу-
ри і здоров’я, чітко і лаконічно сформульовано філо-
софські засади, покладені в основу програми «Кожен
може». Програма вимагає, щоб фізично сформова-
на людина володіла необхідними руховими навич-
ками й уміннями, впевнено і правильно виконувала
вправи з використанням різних форм рухової актив-
ності і оздоровлення, розуміння переваги взаємопоє-
днання і взаємодоповнення здоров’я і гарного са-
мопочуття.

Ще у 1981 році Мадридська конференція
міністрів охорони здоров’я Європейських країн виз-
нала за пріоритетний освітній напрям збереження і
зміцнення здоров’я населення. У 1988 р. Комітет
міністрів країн-членів Ради Європи розробив детальні
рекомендації щодо впровадження курсів охорони здо-
ров’я населення. Було визнано, що отримання знань
з питань охорони здоров’я і здорового способу життя
є важливим для всіх вікових груп населення, але най-
важливіше це для молоді шкільного віку, оскільки
вона найлегше може адаптуватися до змін у способі
життя і саме від неї залежить майбутнє будь-якої краї-
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ни. Цим пояснюється пріоритетність, яку Рада Євро-
пи визнає за розвитком спеціальних освітніх дис-
циплін, що формують у школярів свідому мотивацію
щодо здорового способу життя. У країнах Східної
Європи і СНД відповідний напрям освіти отримав
назву валеологічної освіти.

Україна активно сприйняла світові тенденції
відносно поліпшення стану здоров’я населення че-
рез освіту. Серед найважливіших стратегічних зав-
дань національних програм «Освіта. (Україна XXI
століття)», «Діти України», «Здоров’я через освіту»
були визначені всебічний розвиток людини і станов-
лення її духовного, психічного та фізичного здоро-
в’я. Починаючи з 1994 року, в школах України поча-
лось викладання валеології, а в 1995р. Україна взяла
участь у міжнародному проекті «Європейська ме-
режа шкіл сприяння здоров’ю».

На вирішення проблем профілактики та
формування здорового способу життя спрямовані
окремі положення закону «Про загальну середню ос-
віту (1999), які стосуються навчання навичок здо-
рового способу життя, а також «Про рекламу»
(1996), що обмежують рекламу шкідливих для здо-
ров’я товарів. В Україні розроблено і затверджено
Концепцію державної політики у сфері здійснення
контролю над тютюном (2001), успішно впровад-
жується Комплексна програма «Фізичне виховання
- здоров’я нації» (1998), «Національна програма
патріотичного виховання населення, формування
здорового способу життя, розвитку духовності та
зміцнення моральних засад суспільства» (1999).

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, зокре-
ма Європейської політики ВООЗ «Здоров’я для всіх
на 21-ше століття», в Україні розроблено міжгалу-
зеву комплексну програму «Здоров’я нації», аналогів
якій не існує. Програма передбачає вагомий комп-
лекс міжгалузевих дій, спрямованих на збереження
і зміцнення здоров’я населення, підвищення народ-
жуваності, зниження смертності, продовження ак-
тивного довголіття і тривалості життя.

Висновки:
1. У результаті вивчення і аналізу зарубіжного і

вітчизняного досвіду щодо зміцнення і збере-
ження здоров’я школярів було виявлено, що
найбільш розповсюдженою формою організації
оздоровчої роботи в школі є гігієнічне вихован-
ня учнів.

2. Як правило, гігієнічне виховання учнів базуєть-
ся на основі  міждисциплінарних програм, які
включають такі дисципліни – фізичне вихован-
ня, біологічно, психологічно, соціальну етику
та ін.

3. У той же час більшість авторів оздоровчих про-
грам відзначають необхідність системного
підходу у вирішенні проблем здоров’я, а саме
робиться висновок про необхідність співробіт-
ництва батьків, медиків, психологів і вчителів.
Подальше дослідження передбачає  спряму-

вання вивчення зв’язку оздоровчих програм із
шкільними програмами, а також їх адаптацію щодо

різних навчально-освітніх закладів.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ

БРОНХИТОМ
Терещенко И. В.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье показаны значение и возможности
использования в комплексных реабилитационных про-
граммах синглетно-кислородной в сочетании с тради-
ционными физиотерапевтическими методиками, а так-
же  специальными дыхательными упражнениями.
Ключевые слова: кислородная терапия, гипокситерапия,
хронический обструктивный бронхит.
Анотація. Терещенко І.В. Фізична реабілітація хворих
на хронічний обструктивний бронхіт. В статті були по-
казано значення і можливості використовування в ком-
плексних реабілітаційних програмах синглетно-кисне-
вої в поєднанні з традиційними фізіотерапевтичними
методиками, а також  спеціальними дихальними впра-
вами.
Ключові слова: киснева терапія, гипокситерапія, хрон-
ічний обструктивний бронхіт.
Annotation. Tereshenco I.V. Physical rehabilitation of
patients with a chronic obstructive bronchitis. In the article
the value and possibilities of the use in the complex
rehabilitation programs of oxygen in combination with
traditional physical therapy methods are shown and also
the special respiratory exercises.
Keywords: oxygen therapy, gipoksiterapiya, chronic
obstructive bronchitis.

Введение.
Хронические обструктивные болезни лег-

ких (ХОБЛ) включают гетерогенную по своей при-
роде группу заболеваний (бронхиальная астма, хро-
нический  бронхит, эмфизема и др.), которые
объединяет расстройство функции внешнего дыха-
ния легких по обструктивному типу. Обструкция
дыхательных путей прогрессирует медленно, но
неизбежно приводит к тяжелым расстройствам га-
зообменной функции легких, формированию хрони-
ческой дыхательной недостаточности. Медико-со-
циальное значение ХОБЛ чрезвычайно велико, в
первую очередь, из-за высокой распространеннос-
ти (которая составляет, среди населения 10%), в
структуре заболеваемости(80% от всех бронхо-ле-
гочных заболеваний) они входят в число лидирую-
щих причин по числу дней нетрудоспособности,



236

причинам инвалидности, занимают четвертое-пятое
место среди причин смерти [1,3].

 Эффективные программы ведения больных
достигаются при хорошо налаженной социальной
системе ухода за больными, сочетании социальных,
образовательных, реабилитационных программ.
Принципиальное значение в этой проблеме занима-
ют профилактические программы, направленные на
снижение риска возникновения заболевания, а в пос-
ледующем респираторной недостаточности. Поэто-
му ХОБЛ сегодня охватывает не только область на-
учных исследований, но и организацию лечебного,
реабилитационного,  процессов, оказание социаль-
ной поддержки, когда  особенно важна роль специа-
листа по физической и социальной реабилитации.

Хронический обструктивный бронхит
(ХОБ) – болезнь, чаще возникающая после 40 лет.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о
большей распространенности данного заболевания
среди мужчин. Однако в тех регионах, где произош-
ло нарастание числа курящих женщин, эти разли-
чия стираются, т. к. доказано, что главный фактор
риска в 80-90% случаев ХОБ – курение [1, 2, 3].
Вследствие суммации факторов риска окружающей
среды (загрязнения окружающей среды, экология
жилища, социально-экономическое положение че-
ловека, его профессиональная деятельность и др.) и
генетической предрасположенности (генетически
обусловленный дефицит альфа-1 антитрипсина) раз-
вивается хронический воспалительный процесс, в
который вовлекаются все морфологические струк-
туры бронхов разного калибра, перибронхиальная
ткань и альвеолы [2].

Важным фактором патогенеза заболевания
считают «оксидативный стресс», иными словами,
выделение в воздухоносных путях большого коли-
чества свободных радикалов, главными источника-
ми которых являются нейтрофилы циркулирующей
крови. Активность перекисного окисления липидов
(ПОЛ) до определенных пределов уравновешивает-
ся «противовесом» саногенетической антиоксидан-
тной системой (АОС), скорость истощения которой
зависит от целого ряда факторов (генетических, воз-
растных и пр.) Уровень продуктов липидной перок-
сидации - показатель воспалительного процесса.
Увеличение количества и вязкости бронхиального
секрета (хорошая питательная среда для различных
микроорганизмов), ухудшение функций реснитчато-
го эпителия бронхов, снижение активности  бетта-
адренорецепторов, повышение активности холинэр-
гических структур, повышение тонуса бронхиаль-
ных мышц, их сенсибилизация к бронхоспастичес-
ким реакциям; стимуляции синтеза  тромбоксанов
и лейкотриенов, повышает содержание в легких ве-
ществ, обладающих контрактильным, вазоактивным
и прокоагуляционным действием. Весь этот комп-
лекс механизмов воспаления ведет к формированию
двух основных процессов, характерных для ХОБ:
нарушение бронхиальной проходимости и развитие
центролобулярной эмфиземы. Изменяется механи-

ка дыхания, формируется экспираторный коллапс,
являющийся основной причиной необратимой брон-
хиальной обструкции [3].

До определенного предела расстройства
газообмена могут быть компенсированы усиленной
работой дыхательных мышц. Но это приводит к по-
вышенной стоимости дыхания и в конечном итоге
обуславливает их нарастающее утомление, усугуб-
ляя вентиляционные нарушения [4].

Абсолютное большинство больных обраща-
ется за помощью достаточно поздно, на этапе раз-
вернутой клинической картины и даже ее «облигат-
ных осложнений».  Первыми признаками являются
кашель и одышка, иногда сопровождающиеся свис-
тящим дыханием с выделением мокроты, которая
выделяется в небольшом количестве утром, имеет
слизистый или гнойный характер.

Диагностика основывается на различных
клинических, функциональных, лабораторных по-
казателях. Наиболее информативным является ис-
следование функции внешнего дыхания [4,5].

Лечение данной категории больных осно-
вано на применении традиционных лекарственных
и немедикаментозных методов восстановления
(бронходилатирующая, мукорегуляторная, противо-
инфекционная терапия,  коррекция дыхательной
недостаточности, и др.).

Распространенность этой патологии, рост
заболеваемости, тяжесть течения, применение тяже-
лых лекарств, вызывающих множество осложнений
и побочных эффектов (глюкокортикостероиды, ан-
тибиотики, бронхолитики и пр.), недостаточная эф-
фективность применяемой терапии ставят также
задачи, связанные с разработкой не только тактики
лечения, но и эффективной реализацией реабилита-
ционных мероприятий, их комплексного, а также
дифференцированного применения.

Еще до недавнего времени реабилитацион-
ные программы считались вспомогательными и вто-
ростепенными. Однако теперь доказана необходи-
мость применения многолетних восстановительных
программ на любой стадии развития заболевания.
Пульмонологическая реабилитация имеет три глав-
ные цели: уменьшение ограничения воздушного
потока, предотвращение или лечение осложнений,
уменьшение респираторных симптомов и, как след-
ствие улучшение качества жизни [5].

 Работа выполнена согласно плану НИР
Донецкого государственного института здоровья,
физического воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы – показать значение исполь-

зования синглетно-кислородной (СКТ) в комплекс-
ных,  реабилитационных программах, направленных
на восстановление здоровья и социальной дееспо-
собности лиц с ХОБ.

Результаты исследования.
Одним из важнейших методов физиотера-

пии ХОЗЛ  (в том числе и ХОБ) является ингаляци-
онное лечение, в том числе кислородотерапия, к ко-
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торой относят  синглетно-кислородную терапию
(СКТ). Она является новым, перспективным мето-
дом и по данным многих авторов может использо-
ваться как самостоятельно, так и в комплексном ле-
чении заболеваний, в основе развития и реализации
которых лежит «оксидативный стресс.

 В активаторе специального аппарата
(ВАЛЬКИОН) кислород, содержащийся в воздухе,
под действием жесткого ультрафиолетового излуче-
ния преобразовывается в синглетный кислород (СК).
Молекула кислорода в синглетном состоянии живет
ограниченное время, после чего она восстанавли-
вается до обычного состояния. Этот процесс сопро-
вождается выделением специфического вида энер-
гии  ультрафиолетового диапазона (синглетно-кис-
лородных факторов), окислов азота, которая соб-
ственно и влечет за собой цепь биохимических и
биофизических процессов, направленных на норма-
лизацию обменно-окислительных реакций в орга-
низме. В воде СК и синглетно-кислородные факто-
ры способны сохраняться до 2-х часов, после чего
восстанавливаются до обычного кислорода и теря-
ют лечебные свойства. Дополнительное поступле-
ние в клетку СК вызывает активацию глицерофос-
фатного пути утилизации глюкозы, усиления сопря-
женности функционирования гликолитических фер-
ментов и ферментов окислительного фосфорилиро-
вания митохондрий.

СКТ способствует улучшению процессов
фагоцитоза, стабилизации мембран клеток и лизосо-
мальных оболочек, предотвращает развитие вторич-
ной ферментно-обусловленной реакции разрушения,
усиливает бактерицидное действие антимикробных
препаратов и активность макрофагов, стимулирует
метаболические процессы, ускоряет процессы деток-
сикации,  улучшает состояния информационно-энер-
гетических связей между клетками.

Применение синглетного кислорода  у пуль-
монологических больных обеспечивает: активиза-
цию биохимических и биофизических реакций в
организме, нормализацию антиоксидантного стату-
са организма, повышение иммунитета, стабилиза-
цию аэробного обмена, улучшение реологических
свойств крови, нормализацию деятельности сердеч-
но-сосудистой системы, восстановление ионной
проницаемости мембран клеток, улучшение ткане-
вого дыхания и снижение гипоксии тканей, стиму-
ляцию регенеративных процессов и снижение вос-
палительных,  нормализацию артериального
давления. А также: восстановление структуры сли-
зистой оболочки бронхов и нормализацию функции
внешнего дыхания, увеличение уровня гемоглоби-
на, улучшение вегетативного тонуса, нормализацию
адаптационно-приспособительных реакций.

Важным является и то, что СКТ прекрасно
сочетается с другими безлекарственными  метода-
ми лечения на всех этапах восстановления, которые
применяется при лечении ХОБЛ. Сочетанное при-
менение лекарственного электрофореза (применя-
ют препараты кальция, калия, йода и др.) приводит

к ускорению рассасывания воспаления, снижению
болевых ощущений, снятию бронхоспазма.  Можно
также использовать высокочастотную терапию
(УВЧ, СВЧ, КВЧ-терапию), которая способствует
снижению экссудации, отека, оказывает бактериос-
татическое, противовоспалительное, гипосенсиби-
лизирующее  действие. Высокоэффективно приме-
нение СКТ и теплолечения, массажа, светолечения,
оказывающих иммуномодулирующее, противовос-
палительное, общеукрепляющее действие. Исполь-
зование ультразвуковой терапии предупреждает ре-
цидивирование заболевания. Органично входит в
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий
и лечебная физкультура. Сочетание СКТ и специ-
альных, дыхательных упражнений (направленных на
формирование правильного стереотипа дыхания,
улучшение равномерности вентиляции, купирования
бронхоспазма и др.)  способствует эффективному
дренажу бронхиального дерева, расширяет объем
жизненной активности пациента, уменьшает пато-
логические нарушения функции внешнего дыхания,
восстанавливает адекватную вегетативную нервную
регуляцию бронхов.

Выводы.
Таким образом, наряду с традиционной, ба-

зисной терапией, для повышения эффективности вос-
становительного лечения, целесообразно включать в
программу реабилитационных мероприятий  выше
перечисленные методы физиотерапии, которые вли-
яют и на симптомы заболевания, и на его патогенети-
ческие и саногенетические механизмы. Подбор фи-
зиотерапевтических  факторов в значительной
степени определяется механизмами действия приме-
няемого фактора, его  возможностью влиять на этио-
логические и патофизиологические результаты стра-
тегически, симптоматически или вспомогательно;
состоянием и индивидуальными особенностями боль-
ного ХОБ, его адаптационными возможностями, ко-
торые во многом определяются исходным вегетатив-
ным  тонусом . Баланс различных отделов
вегетативной нервной системы (ВНС) определяет
состояние гомеокинеза, физиологические мышечные
и секреторные реакции органов дыхания на внешние
и внутренние раздражители. При нарушении вегета-
тивной регуляции формируется типовой дискинети-
ческий и диссекреторный синдром, который  лежит
в основе патогенеза многих заболеваний, в том чис-
ле и бронхообструкции.

Перспективы дальнейших исследований. Раз-
работка критериев отбора больных с бронхообструк-
цией для дифференцированного лечения новыми,
современными методами и средствами физической
реабилитации  в зависимости от вегетативного тону-
са может существенно улучшить качество лечения,
что, однако требует клинического подтверждения.
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СВЯЗЬ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ С
ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ И

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПОДРОСТКОВ
Третьяк А.Н.

Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

Аннотация. В статье сделана попытка решения инфор-
мативности критериев оценки состояния здоровья де-
тей, методы его комплексной оценки и выявление фак-
торов риска, нарушающих состояние здоровья.
Ключевые слова. Здоровье детей, критерии оценки со-
стояния здоровья детей, методы комплексной оценки,
факторы риска нарушающих состояние здоровья детей.
Анотація. Третяк А.М. Зв’язок рівня здоров’я з фізич-
ним розвитком і захворюваністю підлітків. В статті
зроблена спроба рішення інформативності критеріїв
оцінки стану здоров’я дітей, методи його комплексної
оцінки та виявлення чинників ризику, що порушують
стан здоров’я.
Ключові слова. Здоров’ї дітей, критерії оцінки стану
здоров’я дітей, методи комплексної оцінки, чинники
ризику, які порушують стан здоров’я дітей.
Annotation. Tretyak A.N. Communication of health level
with physical development аnd  morbidity of teenagers. In
the article the attempt of decision of informing of criteria
of estimation of the state of health of children, methods of
his complex estimation and exposure of factors of risk,
violating the state of health, is done.
Keywords. Health of children, criterion of estimation of
the state of health of children, methods of complex
estimation, risk factors of violating the state of health of
children.

Введение.
В связи с ухудшением демографических

показателей, ростом заболеваемости, инвалиднос-
ти, нестабильностью социально-экономической сфе-
ры и снижением уровня жизни населения проблема
сохранения здоровья детей является одной из наи-
более актуальных для Украины. Для ее решения не-
обходимо иметь информативные критерии оценки
состояния здоровья детей, методы его комплексной
оценки и выявления факторов риска, нарушающих
состояние здоровья.

Комплексное изучение состояния здоровья
детей в возрасте 12-14 лет [6] состояло в определе-
нии заболеваемости, группы здоровья (ГЗ) по Гром-
баху [3], показателей физического развития, физи-
ческих возможностей организма , состояния
вегетативного гомеостаза, уровня соматического
здоровья (УСЗ) по Г.Л. Апанасенко [1]. Основными
источниками информации о состоянии здоровья де-

тей были: первичная документация общеобразова-
тельных учреждений, результаты углубленных ме-
дицинских осмотров и социологического анкетиро-
вания.  По ним  в  разных группах детей
рассчитывались заболеваемость с впервые установ-
ленным диагнозом (СВУД), распространенность за-
болеваний (РЗ), патологическая поражённость (ПП).
Физическое развитие изучалось с помощью антро-
пометрии (рост, масса тела, окружности головы и
грудной клетки), которую проводили по общепри-
нятой методике [4]. Были использованы также ме-
тоды спирометрии, динамометрии, определение
показателя физической работоспособности (PWC170)
и уровня максимального потребления кислорода
(МПК) с помощью велоэргометрии [5]. Энергопо-
тенциал (ЭП) и УСЗ определялись по методике ко-
личественной экспресс-оценки с выделением пяти
уровней соматического здоровья [1]. Также опреде-
лялись соматотип и уровень биологического разви-
тия. Оценка функционального состояния вегетатив-
ного гомеостаза  детей проводилась с учетом
исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетатив-
ной реактивности (ВР) [2]. ИВТ определяли по дан-
ным кардиоинтервалографии (КИГ) в состоянии
покоя. ВР оценивали по результатам КИГ в состоя-
нии покоя и на 1–2 минуте ортостаза.

Работа выполнена по  плану НИР Донецко-
го государственного института здоровья, физичес-
кого воспитания и спорта.

Формулирование целей работы.
Цель работы - определить информативные

критерии оценки состояния здоровья детей, методы
его комплексной оценки и выявления факторов рис-
ка, нарушающих состояние здоровья. Проследить
связь уровня здоровья с физическим развитием и
заболеваемостью подростков.

Результаты исследований.
Установлено, что 45,1% детей имеют ІІІ

группу здоровья, ко ІІ группе здоровья отнесены
40,6%, І группу составляют 14,3% обследованных.
Наличие хронических заболеваний отмечается у
45,1% детей (рис. 1, А).

14,3%

40,6%

45,1%

І группа здоровья

ІІ группа здоровья

ІІІ группа здоровья

А

Рис.1. А. Распределение детей по группам здоро-
вья (%).

По методике количественной экспресс-оцен-
ки уровня соматического здоровья (УСЗ), разрабо-
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танной Г.Л.Апанасенко (1998) [1], установлено, что
только 4,6% детей имеют высокий УСЗ, 6,6% – выше
среднего, а свыше 60% детей имеют УСЗ низкий и
ниже среднего (рис. 1, Б).

4,6% 6,6%

27,2%

22,7%

38,8%

Высокий
Выше  среднего
Средний
Ниж е  среднего
Низкий

Б

Рис.1.Б. Распределение детей по уровням сомати-
ческого здоровья (%).

Установлено наличие зависимости функцио-
нально-резервных возможностей организма от со-
стояния энергообеспечивающих систем. При повы-
шении УСЗ характерно достоверное увеличение
PWC170/кг и уровня МПК/кг.

Таким образом, макросоматический сома-
тотип и раннее половое созревание сопровожда-
ются ухудшением энергетического обеспечения
организма.

Изучение состояния вегетативного гомеоста-
за у детей с разным уровнем соматического здоро-
вья позволило обнаружить ряд закономерностей.
Установлено, что только 20,2% детей имеют сбалан-
сированный уровень нейрорегуляторных систем
организма, тогда как у 32,6% детей выявлена неудов-
летворительная адаптация, а у 47,2% – напряжение
и перенапряжение регуляторных систем организма.
Преобладание тонуса симпатического отдела веге-
тативной нервной системы наблюдается у детей с
низким УСЗ (рис.2, А).

0

50

100

1 2 3 4

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

УСЗ

 % А

Рис.2. А. Исходный вегетативный тонус у детей
с разным уровнем соматического здоровья:

1 – ваготония, 2-эйтония, 3–симпатикотония, 4–
гиперсимпатикотония.

Та же закономерность наблюдается при изу-
чении вегетативной реактивности: в группе детей с
высоким УСЗ 83,4±11,2%  имеют нормальную (сим-
патикотоническую) вегетативную реактивность, тог-

да как среди детей с низким УСЗ–только 3,0±3,0%
(р<0,001). В то же время гиперсимпатикотоничес-
кая реактивность наблюдается чаще у детей с низ-
ким УСЗ, чем у детей с высоким УСЗ (66,7±8,3% и
8,3±8,3% соответственно, р<0,001). В группе со
средним УСЗ доля детей с нормальной ВР досто-
верно выше (р<0,05), а с асимпатикотонической и
гиперсимпатикотонической ВР – меньше (р<0,001),
чем у детей с низким УСЗ (рис.2, Б).

0
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100

1 2 3

%

УСЗ

Б

Рис. 2 Б. Вегетативная реактивность у детей с
разным уровнем соматического здоровья:

1–асимпатикотоническая, 2 – симпатикотони-
ческая, 3 – гиперсимпатикотоническая

Изучение социально-экономических факто-
ров и условий жизни детей показало, что все изу-
ченные факторы влияют на УСЗ, и обнаружило на-
личие многочисленных корреляционных связей
между этими показателями. В то же время каждый
из этих факторов имеет достоверные связи с УСЗ и,
соответственно, – с заболеваемостью детей (рис. 3).
Выявлено, что на УСЗ положительно влияют уро-
вень материальной обеспеченности (βst=+0,251),
уровень образования матери (βst=+0,295), сбаланси-
рованность питания (βst=+0,204), время пребывания
на свежем воздухе (βst=+0,106), а отрицательно –
наличие вредных привычек (курение, злоупотреб-
ление алкоголем) у родителей (βst= –0,167).

Оценка непараметрических корреляцион-
ных связей между показателями физического раз-
вития и заболеваемости показала, что они также
достоверно связаны с УСЗ, в т.ч. особенно сильно –
удельные показатели – силовой индекс, жизненный
индекс и PWC170/кг (рис.3).

Таким образом, можно сделать вывод, что
условия жизни существенно влияют на физическое
развитие и неспецифическую резистентность орга-
низма подростка, причем их вклад составляет до 61%.

Следует отметить, что обнаружена тесная
взаимосвязь между частотой потребления отдельных
видов продуктов и заболеваемостью. Так, наиболее
высоким является коэффициент корреляции r Спир-
мена заболеваемости с частотой потребления рыбы
(r= –0,28, p<0,001), несколько меньше – с частотой
потребления мяса (r= –0,20, p<0,001), фруктов (r= –
0,18, p<0,001), овощей (r= –0,17, p<0,001) и молоч-
ных продуктов (r= –0,12, p<0,001). Можно сделать
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вывод, что в число мер, принимаемых для улучше-
ния состояния здоровья подростка, следует вклю-
чать анализ рациона с последующей его коррекци-
ей – увеличением доли белковых и витаминосодер-
жащих продуктов.

В итоге можно представить следующее со-
четание оптимальных для здоровья подростка ус-
ловий: родители – служащие с высшим образова-
нием, без вредных привычек, хорошо материально
обеспеченные, проживающие в отдельном жилище
с хорошими санитарно-гигиеническими условия-
ми; хорошие взаимоотношения в семье; питание в
семье умеренное, но разнообразное; ребенок обя-
зательно получает мясо, фрукты, овощи, молочные
продукты и, особенно, рыбу не реже, чем 3 раза в
неделю; проводит не более 30 мин. в день перед
телевизором и около 3 часов в день на свежем воз-
духе; регулярно занимается физической зарядкой
или спортом (на любительском уровне) и придер-
живается режима дня.

Определена связь между состоянием здоро-
вья детей и количественно вычисленным УСЗ. Пре-
обладающее количество детей (69,4%) с низким УСЗ
имеют ІІІ группу здоровья, что свидетельствовало о
значительной распространенности хронической па-
тологии среди этой группы детей. При повышении
УСЗ наблюдается достоверное увеличение доли де-
тей с І группой здоровья (от 2,1% у детей с низким
УСЗ до 60,9% у детей с высоким УСЗ, р<0,001) и
уменьшение с ІІІ группой от низкого к среднему УСЗ

(от 69,4% до 14,8% соответственно, р<0,001). Сре-
ди детей с высоким и выше среднего УСЗ ІІІ группа
вообще не зарегистрирована. Следует заметить, что
наличие низкого и ниже среднего УСЗ у детей І груп-
пы здоровья (2,1% и 10,6% соответственно) указы-
вает на снижение компенсаторно-резервных возмож-
ностей организма  и возможность развития
заболеваний в ближайшем будущем [1,6]. Установ-
ленная корреляция между УСЗ и показателем РЗ
(r= –0,53, p<0,001) подтвердила наличие между
ними обратно пропорциональной связи.

Рассчитан “безопасный” уровень здоровья,
то есть уровень, выше которого расчетные ЗВУД, ПП
и РЗ равны 0. Важно то, что “безопасные” уровни
для всех трех показателей оказались очень близки-
ми, что свидетельствует об однотипном влиянии
состояния физического здоровья детей на разные
регуляторные системы организма. Графики демон-
стрируют равномерное снижение средней заболева-
емости с ростом УСЗ до достижения “безопасного”
уровня, который расположен между 4 и 5 УСЗ по
шкале экспресс-оценки (рис. 4).

Графики зависимостей наблюдаемой и рас-
считанной заболеваемости от энергопотенциала
(ЭП) также имеют линейный характер – снижение
средней заболеваемости с ростом ЭП до достиже-
ния “безопасного” уровня, которому соответствует
значение энергопотенциала 14,8 балла (рис. 5).

Среди ЗВУД основную часть (больше
95%) составляет респираторная заболеваемость,

Рис. 3. Непараметрическая корреляция (r Спирмена) между микросоциальными факторами, уровнем со-
матического здоровья, заболеваемостью и показателями физического развития. Жизненный индекс –
это удельная жизненная емкость легких, силовой индекс – удельная максимальная мышечная сила.
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что свидетельствует о тесной взаимосвязи между
уровнем соматического здоровья ребенка, состо-
янием его иммунной системы и неспецифической
резистентности.

Выводы.
Таким образом, можно сказать, что предло-

женные методики пригодны для применения в прак-
тической деятельности с целью оценки степени вли-

яния факторов риска на здоровье. Использованный
подход к оценке состояния здоровья подростков по
компенсаторно-резервным возможностям организ-
ма с учетом развития ребенка и действия социаль-
но-экономических факторов позволяет обнаружить
изменения состояния здоровья еще на уровне функ-
циональных отклонений и дает возможность своев-
ременно принять профилактические меры.

Рис. 4. Зависимость показателей распространенности заболеваний, заболеваемости с впервые установ-
ленным диагнозом и патологической пораженности от уровней здоровья детей. Столбиками обозначены

наблюдаемые данные, линиями – регрессионные зависимости
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Рис. 5. График регрессионной зависимости распространенности заболеваний от энергопотенциала
(уровня соматического здоровья). – наблюдаемые варианты (без указания их частоты). Пунктиром отме-

чен 95% доверительный интервал
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Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
взаимосвязи уровня здоровья с физическим разви-
тием и заболеваемостью подростков.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я У

ДОРОСЛОМУ ВІЦІ
Шишова І. О.

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Анотація. Стаття розкриває теоретичні й методологічні
засади формування культури  здоров’я осіб дорослого
віку.
Ключові слова: здоров’я, культура здоров’я, здоровий
спосіб життя.
Аннотация. Шишова И.А. Психологические проблемы
совершенствования культуры здоровья у взрослых. В
статье проанализированы теоретические и методологи-
ческие проблемы совершенствования культуры здоро-
вья взрослых.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоро-
вый образ жизни.
Annotation.  Shyshova I.O. The psychological problems of
adults’ health culture forming. The article is ореn theoretical
and methodological principles of adults’ health culture
forming.
Key words: health, the culture of health, a healthy way of
life.

Вступ.
Несприятливі соціально-економічні умови

сучасної України, інтенсифікація професійно-трудо-
вої діяльності, боротьба за гідне людини життя, важ-
ка екологічна ситуація, інформаційне перенасичен-
ня викликають тенденції до погіршення здоров’я
людей у фазі, яка, здавалося б, має бути фазою фізич-
ного та духовного розвитку, вершиною життя – у
період людської зрілості, дорослості. Роль фізично-
го виховання та спорту у житті сучасної людини не
можна назвати достатньою.

Вчених, які належать до різних галузей –
філософів, культурологів, соціологів, психологів,
педагогів та медиків - цікавлять і хвилюють пробле-
ми фізичного та психологічного здоров’я людини,
про що свідчать роботи вітчизняних і зарубіжних

філософів і культурологів: Є. Спіріна, І. Фролова;
медиків: М. Амосова, М. Гончаренко, І. Муравова;
педагогів та психологів-класиків: Л. Виготського,
Я. Коменського, Дж. Локка, А. Макаренка, А. Мас-
лоу, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сковороди, В. Сухомлинського,
К. Ушинського; сучасних психологів, педагогів: С. -
Волкової, М. Гамезо, В. Горащука О. Дубогай, Л. -
Жаліло, В. Казанської, І. Кона, В. Леві, Н. Максимо-
вої, В. Оржеховської, С. Рубінштейна. Питання
духовності у сучасній системі освіти розглядали такі
автори, як І.Карпенко, О.Коберник, Б. Кобзар,
О.Олексюк, Л. Степаненко, Н. Щуркова.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.

Формулювання цілей роботи.
Незважаючи на значні зусилля працівників

освіти щодо формування здорового способу життя
учнів, студентів навчальних закладів різного типу,
невирішеними залишаються питання створення си-
стеми формування індивідуального стилю удоско-
налення здоров’я у дорослому віці, необхідним вва-
жаємо доведення тісного взаємозв’язку між
поняттями «духовна культура» і «психологічне здо-
ров’я», що і є метою нашого дослідження.

Методи дослідження включали: порівняль-
ний аналіз інформаційних джерел, історичних та ет-
нографічних шляхів формування та ведення здоро-
вого способу життя, аналіз авторських методик
підтримання здоров’я, психологічне спостереження,
природний експеримент, анкетування, тестування.

Результати дослідження.
Загальновизнаним є положення про те, що

особистісна зрілість людини є одним з критеріїв
сформованості культури здоров’я. Найбільш яскра-
вим прикладом створення портрету створення мо-
тивації формування і удосконалення культури здо-
ров’я вважаємо теорію потреб А. Маслоу [5].

Увага А. Маслоу приділена психічно здо-
ровій людині. Вчений характеризує декілька понять,
які характеризують психічно, морально здорову
людину. Це: людяність, впевненість у собі, самовла-
дання, потреба у знаннях. Заздрість, ревнощі, упе-
редженість, роздратованість, надумана значущість
повинні бути змінені на спокійне захоплення,
вдячність, подяку, обожнювання і поклоніння. Ці
екзистенціальні проблеми допоможуть прийняти
інших і самого себе. Самоактуалізація як головний
показник психічного здоров’я здійснюється завдя-
ки іншим потребам, які вибудовуються в таку ієрар-
хію: фізіологічні, у безпеці і захисті, у приналеж-
ності і любові, у самоповазі, у особистісному
самоудосконаленні. При цьому нижчі потреби по-
винні бути обов’язково задоволені, і тільки потім ус-
відомлюється більш висока з них. Процес самоак-
туалізації передбачає ресакралізацію – здатність
вірити у цінності і сприймати інших як ціле, вміння
особистості напружено працювати і досягати висо-
ких результатів. В цьому і полягає психічне здоро-
в’я, яким його описує А. Маслоу.
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Формування культури здоров’я людини ми
тісно пов’язуємо із духовністю особистості, катего-
рією людського буття, що виражає здатність до тво-
рення культури та самотворення, включає гармонію
особистого, суспільного і природного, високі мо-
ральні принципи, мотивацію діяльності, особистісну
відповідальність. Духовність також – це  внутрішня
енергетична сила особистості, її психічне здоров’я,
стиль життя, генералізація загальнолюдських, націо-
нальних цінностей, творчість за законами краси.

У кожної свідомої людини повинна бути
сформована чітка система ціннісних позицій, по-
глядів, уподобань щодо власного способу життя,
ставлення до свого здоров’я, здоров’я оточуючих.
Це стає можливим лише за умови, коли ідеали, сма-
ки, ціннісні орієнтири не регламентуються й пере-
даються в завершеній формі, а виробляються само-
стійно,  шляхом  роздумів ,  аналізу,  синтезу,
спостереження за власним самопочуттям.

На думку В. Горащука [2], культура здоро-
в’я особистості – це важливий складовий компонент
її загальної культури, обумовлений матеріальним і
духовним середовищем життєдіяльності суспіль-
ства, що виражається в системі цінностей, знань,
потреб, умінь і навичок  щодо формування, збере-
ження й зміцнення її здоров’я. Запропонована вче-
ним концептуальна модель культури здоров’я осо-
бистості подана як сукупність трьох компонентних
блоків: програмно-змістовного, потребнісно-моти-
ваційного й діяльнісно-практичного.

Г. Грищенко [3: 72] розглядає проблеми «еко-
логічної психології», стверджуючи, що «тільки здо-
рова людина з почуттям оптимізму, психологічною
стійкістю, високою розумовою працездатністю здат-
на активно жити, успішно переборюючи професійні
і побутові труднощі. Здоров’я людини – це насампе-
ред процес збереження й розвитку її психічних і фізіо-
логічних якостей, оптимальної працездатності і соц-
іальній активності при максимальній тривалості
життя. Першорядним питанням здоров’я є здоровий
спосіб життя, що займає 50-55% питомої ваги усіх
факторів, що обумовлюють здоров’я населення».
Автор виділяє такі складові здоров’я: моральне, пси-
хічне, репродуктивне, генетичне, соціальне.

Деякі дослідження присвячені аналізу умов
збереження і зміцнення здоров’я осіб – представ-
ників окремих професій. Так, С. Волкова [1], дослі-
джуючи стан здоров’я вчителів, називає такі факто-
ри ризику його погіршення, як: гіподинамія (низька
рухова активність), відсутність дотримання режиму
дня, фізичні перевантаження, психічні переванта-
ження, негативні фактори середовища, шкідливі
звички, гіпоксія, нераціональне харчування, хронічні
захворювання.

Серед груп індивідуальних стилів підтри-
мання здоров’я [4: 129]:
- такі, що базуються на руховій активності, впливі

на м’язову систему і опорно-руховий апарат
(вправи, спрямовані на розвиток сили окремих
груп м’язів, на удосконалення будови тіла, ком-

плексна рухова активність з музичним супро-
водом, використання спортивних ігор, або, на-
впаки, яскраві прояви малорухливості);

- стилі, пов’язані в основному із психічними
складовими і потребують глибокої роботи над
собою, саморегуляції власної психіки у відпов-
ідності зі станом людини в конкретний момент
часу (відпочинок, мобілізація);

- стилі, пов’язані із особливостями харчування:
харчування згідно сімейних або інших традицій,
харчування із помилками, низькокалорійне хар-
чування, різноманітні дієти;

- такі стилі, які ґрунтуються на підтриманні ду-
ховності людини: гармонізації її стосунків із
людьми, природою;

- стилі, пов’язані із дотриманням традицій.
Вагомою є також поділ індивідуальних

стилів на дві групи: нейтрального (пасивне дотри-
мання вимог, які впливають на здоров’я, відсутність
розуміння і байдужість до власного стану здоров’я)
і міського (урбанізованого) стилю життя, де харак-
терними особливостями є: штучно організоване се-
редовище праці, незначна рухова активність (гіпо-
динамія), спілкування із великою кількістю людей,
стреси, недосконала система харчування тощо.

Наявність індивідуального стилю поведін-
ки і діяльності є характерною рисою особистості,
яка знаходиться в періоді розквіту, людської зрілості.
Закономірності і механізми розвитку людини на сту-
пені її зрілості і особливості під час досягнення нею
найбільш високого рівня в цьому розвиткові вивчає
акмеологія. Ми вважаємо, що досягнення піку влас-
ної інтелектуальної форми стане значно ефективні-
шим за умов наявності сформованої індивідуальної
культури здоров’я, у тому числі психічного та пси-
хологічного здоров’я.

Колектив вчених під керівництвом А. Рєана
[6: 275] виділяє такі показники розвитку професіо-
налізму, плідне функціонування яких, на нашу дум-
ку, неможливе без сформованої і дотримуваної куль-
тури здоров’я: продуктивність або ефективність
діяльності; рівень кваліфікації і професійної компе-
тентності; оптимальна інтенсивність і напруженість
праці; точність і надійність діяльності; організо-
ваність; низька залежність від зовнішніх факторів;
володіння сучасним змістом і сучасними засобами
розв’язання професійних завдань; стабільність ви-
соких показників діяльності; рівень розвитку осо-
бистісно-ділових і професійно важливих якостей;
рівень мотивації досягнень; можливість розвитку
суб’єкта праці як особистості; спрямованість на до-
сягнення позитивних соціально значущих цілей.

Якщо діяльність фахівця характеризується
високим професіоналізмом з опорою на вищенаве-
дену систему показників, то можна вважати, що у
нього високий акмеологічний рівень (А. Міроєдов).

Акмеологічний рівень сучасних професіо-
налів включає наявність системних якостей; соціаль-
ну відповідальність, громадянську позицію; індиві-
дуальну ресурсність (внутрішній потенціал);
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динамічність, схильність до саморозвитку.
Ми вважаємо, що культура здоров’я є скла-

довою такого поняття, як акмеологічні інваріанти
професіоналізму, тобто основні вміння професіона-
ла (або необхідні умови), що забезпечують високу
продуктивність і стабільну діяльність, незалежно від
її змісту та специфіки. Акмеологічні інваріанти про-
фесіоналізму проявляються також і у внутрішніх
спонукальних причинах, які забезпечують активний
саморозвиток спеціаліста, реалізацію його творчо-
го потенціалу.

Серед загальних інваріантів професіоналіз-
му, тобто тих, які є повністю незалежними від спе-
цифіки діяльності, назвемо: розвинена антиципація,
високий рівень саморегуляції, вміння приймати
рішення і стійка образна сфера (у професіоналів
високого рівня, незалежно від виду і специфіки про-
фесійної діяльності, ці інваріанти розвинені значно
більше, ніж в інших фахівців). Специфічними, або
особливими, такими, які відображають специфіку
конкретної професійної діяльності, є диференційно-
психологічна компетентність, комунікабельність і
комунікативні уміння, вміння здійснювати психо-
логічні впливи.

Поведінка людини, її практичні уміння та
навички є найбільш чітким показником того, у якій
мірі теоретичні знання реалізуються у практичній
діяльності чи проявляють себе як реально діючі
фактори.

Тому в структурі удосконалення культури
здоров’я у дорослому віці можна виділити практич-
ний компонент. Він повинен включати, на нашу дум-
ку, такі уміння й навички: планування своїх дій щодо
створення індивідуальної програми фізичного та
духовного розвитку на перспективу, постановка пе-
ред собою життєвої мети, виділення проміжних зав-
дань на шляху її досягнення, організація своєї діяль-
ності, добір необхідних методів виконання дій,
систематична праця над собою, знаходження ефек-
тивних шляхів фізичного та психічного удоскона-
лення, користуючись допоміжною літературою, ко-
рисними порадами, самостійна постановка перед
собою завдань.

Висновки.
Тип особистості проявляється в ставленні до

здорового способу життя, аналізі особливостей влас-
ного здоров’я, можливостей його покращення, ко-
рекції. Аксіомою є наявність тісного взаємозв’язку
між духовністю, фізичним здоров’ям людини, її по-
ведінкою та ставленням до оточуючого середовища
у широкому розумінні. Тому, з метою аналізу та ство-
рення індивідуальної, особистісної програми форму-
вання культури здоров’я вважаємо за доцільне вдати-
ся до характеристики деяких типів особистості.

Для збуджених і гіпертимних особистостей,
а також експансивних шизоїдів характерним є вторг-
нення у фізичний світ, експериментування з об’єкта-
ми, які вони не бояться зіпсувати, використати, праг-
нення змінити, виявити нові якості. Сензитивні
шизоїди внаслідок деякої моторної недостатності та

інтравертованих установок прагнуть обмежити свої
контакти з об’єктами світу, зводячи при цьому їх
кількість до необхідного мінімуму. Психастенічні
особистості, переживаючи підвищену відпові-
дальність за все, досить турботливо ставляться і до
власного здоров’я. Астенічним особистостям, внасл-
ідок недовіри до всього нового, притаманна невпев-
неність у своїх здібностях. Епілептоїди схильні до
накопичування і дотримання ретельного порядку.
Істероїдні особистості уникають брудної або важкої
фізичної роботи. Особистості нестійкого типу досить
ледачі і нездатні організувати свою діяльність, неаку-
ратно розкидають речі, що сприяє додатковим зусил-
лям щодо їхнього пошуку тощо. Конформні особис-
тості можуть відчувати ворожість до того, хто їх
намагається повчати або критикувати.

Ці психічні особливості, так само, як і
відсутність чіткої індивідуальної програми ведення
здорового способу життя, малорухливість, напруже-
на праця, складні взаємостосунки між членами ко-
лективу, між керівником та підлеглими, проблеми у
родині ,  стреси,  нераціональне харчування,
відсутність дотримання режиму дня, перебування у
приміщення з кондиціонерами або у непровітрюва-
них приміщеннях, недостатнє освітлення, екологіч-
не забруднення ми вважаємо суттєвими факторами
ризику погіршення здоров’я.  Вважаємо,  що
здійснення якісних змін в суспільстві залежить від
рівня духовності та здоров’я кожної особи, необхід-
ним є становлення психічно і психологічно здоро-
вої особистості, духовне відродження, формування
інтелектуального національного генофонду, профес-
ійної еліти, а основою духовного зростання має ста-
ти адекватне розуміння духовності, культури здоро-
в’я та заснований на цьому розвиток власної
культури кожного.

Перспективи дослідження полягають у
більш ґрунтовному аналізі аспектів культури здоро-
в’я, розробці методичних рекомендацій, присвяче-
них удосконаленню індивідуальних стилів форму-
вання фізичного та психічного здоров’я.

Література
1. Волкова С.С. Здоровый учитель – здоровая школа // Вале-

ологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку
/ Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конфе-
ренції// м. Харків: 2006. – Т. 1. - С. 40-43.

2. Горащук В.П. Теоретичні і методологічні засади форму-
вання культури здоров’я школярів: Автореф. дис… д-ра
пед. наук: 13.00.01; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковоро-
ди. – Х., 2004. – 40 с.

3. Грищенко Г.В. Науково-організаційні перспективи психо-
лого-гігієнічного виховання // Актуальні проблеми прак-
тичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП
Вишемирський В.С., 2006. – С. 71-74.

4. Лабскир В.М., Лоповок Е.Г., Любиев А.И., Блещунова -
Е.Н. Систематизация и содержание индивидуальных сти-
лей поддержания здоровья // Валеологія: сучасний стан,
напрямки та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжна-
родної науково-практичної конференції, квітень 2006 р. /
/ м. Харків: 2006. – Т. 1. - С. 130-131.

5. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. –
351 с.

6. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс
психологии развития. – СПб: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2005.
– 416 с.

Надійшла до редакції 05.08.2006р.



245

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше  сторінок формату А4  на українській (російській, англійській, польській) мові переслати

електронною поштою в редакторі   WORD.  До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін.
Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.

Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва організації, анотації і ключові слова (трьома
мовами - укр., рос., англ.), текст статті за структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003  N 7-05/1, література,
авторська довідка.

Редакція надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. збірника.
Тел. (057) 755-73-58; 706-15-66;  70-72-289; факс: 706-15-60;  61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков  Сергій

Сидорович.
Термінова довідка: моб. тел. 097-910-81-12.
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті

до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при наявності посилань на збірники «Педагогіка,

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое воспитание студентов творческих
специальностей» редакційна колегія розглядає статтю першочергово.

Електронна пошта: pedagogy@ic.kharkov.ua; pedagogy@mail.ru;
Web-сторінки: www.pedagogy.narod.ru   - загальна інформація; http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/ - архів

статей за 1996-2006рр.; http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка; електронні версії наукових
конференцій: http://www.ksada.org;  http://www.sportsscience.org

СТРУКТУРА СТАТТІ.
НАЗВА

Прізвище, ініціали автора
Повна назва навчального закладу

Анотації:
Розділ повинен містити на 3-х мовах (укр., рос., англ.):
- прізвище та ініціали автора, назва статті.
- текст анотацій;
- ключові слова.

Окрім цього, структура статті повинна відповідати Постанові ВАК України від 15.01.2003  N 7-05/1 “Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (бюл. ВАК №1, 2003р.) і мати такі розділи:

Вступ.
Розділ  повинен містити:
- постановка проблеми у загальному вигляді;
- зв’язок роботи із важливими науковими чи  практичними   завданнями;
- аналіз   останніх   досліджень   і публікацій,  в  яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які  спирається
автор;
-  виділення   невирішених   раніше   частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття.
Формулювання цілей роботи.

Розділ  повинен містити: формулювання цілей статті або постановка завдання. Автор також може включати: матеріал
і методи дослідження, організація дослідження; об’єкт і предмет дослідження.
Результати дослідження.

Розділ повинен містити: виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.
Висновки.

Розділ  повинен містити висновки з даного дослідження.
Наприкінці зазначити перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Література.

Анотації статей друкуються у Всеукраїнському реферативному журналі «Джерело».

Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003  N 7-05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”

(бюл. ВАК №1, 2003р.)

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати
до друку у виданнях,  що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки,  лише наукові статті,  які мають  такі  необхідні
елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями;
- аналіз   останніх   досліджень   і публікацій,  в  яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які  спирається

автор,  виділення   невирішених   раніше   частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  статті,   подані   до   друку,
починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.

mailto:pedagogy@ic.kharkov.ua;
mailto:pedagogy@mail.ru;
http://www.pedagogy.narod.ru
http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/
http://www.ksada.org;
http://www.sportsscience.org
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Харківська державна академія фізичної культури, Олімпійська академія України, Харківська державна академія дизайну і
мистецтв, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені П.Василенко, Запорізький національний університет, Белгородський державний технологіч-

ний університет ім. В.Г.Шухова, Сибірський державний аерокосмічний університет імені акад.М.Ф.Решетнева
мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференціях:

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬ-
НИХ ЗАКЛАДАХ

III міжнародна електронна наукова конференція (6 лютого 2007 року)
Секції: №1 - спортивні ігри; №2 - спортивні єдиноборства; №3 - інформаційні і комп’ютерні технології.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
IІI міжнародна електронна наукова конференція (24 квітня 2007 року)

Секції: №1 - фізичне виховання і спорт, №2 - інформаційні і комп’ютерні технології.

За підсумками кожної конференції будуть видані:
1. ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ [кожний автор може представити 1-2 статті по 3 сторінки кожна на українській, російській,
польській або  англійській мові. Вартість публікації в збірнику тез доповідей - 7$]. Структура статті: назва статті, прізви-
ще, ім’я, по батькові автора, звання, повна назва організації, текст статті, поштова адреса, е-mail. Матеріали направляти
за e-mail: sport2005@bk.ru з позначкою «тези». Ім’я файлу - прізвище автора. Кожний учасник конференції може бути
автором або співавтором не більше 2-х тез. Автор також може направити ще одну статтю за іншими умовами оформлення
до збірника наукових праць (див. п.2).
2. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ», затверджений ВАК України [кожний автор може представити 1 статтю обсягом 5 і більше сторінок тільки на
російській або англійській мові. Вартість публікації статті – 2$ за 1 стор.]. Вимоги до статті наступні. Назва статті.
Прізвище, ініціали автора. Повна назва навчального закладу. Анотації: (на 3-х мовах - укр., рос., англ.: прізвище й ініціа-
ли автора, назва статті; текст анотації; ключові слова). Структура статті повинна відповідати Постанові ВАК України від
15.01.2003  N 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, що внесені у переліки ВАК України” (бюл. ВАК №1,
2003р.) і мати такі розділи: Вступ (постановка проблеми в загальному виді; зв’язок роботи з важливими науковими або
практичними   завданнями; аналіз   останніх   досліджень   і публікацій,  у  яких почате рішення даної проблеми й на які
опирається  автор; виділення   невирішених   раніше   частин проблеми,   яким   присвячується  стаття). Формулювання
цілей роботи (формулювання цілей статті або постановка завдання. Автор може включати: матеріал і методи досліджен-
ня, об’єкт і предмет дослідження, організація дослідження). Результати дослідження (виклад основного матеріалу  дос-
лідження  з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). Висновки. Наприкінці статті вказати перспективи
подальших досліджень у даному напрямку. Література. Матеріали направляти за e-mail: sport2005@bk.ru з позначкою
«стаття». Ім’я файлу - прізвище автора.
Анотації статей друкуються у Всеукраїнському реферативному журналі «Джерело». Електронні версії збірника представ-
лені за адресою: (http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/),  (http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі).

Вимоги до оформлення матеріалів: сторінка формату А4 (doc, rtf). Шрифт - Times New Roman 14, поля по 20мм,
орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5. Можна включати графічні матеріали - малюнки, таблиці й ін.

Основні дати:
Час подачі статей відповідно - до 6 січня та 24 березня 2007р.
Засідання, семінар, круглий стіл* відповідно 6 лютого та 24 квітня 2007р. в 14:00 за адресами:

- м. Харків, вул. Клочковська, 99. ХДАФК, (057)705-23-07, Ашанін Володимир Семенович, ashaninv@mail.ru.
- м. Запоріжжя, вул. Леппика, 33 (спортивний комплекс ЗНУ), ауд. 202. тел..: 62-71-54, 289-12-81, Дорошенко
Едуард Юрійович, doroe@rambler.ru.
- м. Красноярськ, пр. Крас. раб.,31, СібДАУ ауд.211- конф.зала; факультет фізичної культури і спорту - (3912)
62-95-95. Кузьмин Володимир Андрійович atosn35@mail.ru.

Розсилання матеріалів конференції авторам відповідно до 6 лютого та 24 квітня 2007р.
Обговорення, дискусія, збірник конференції:
http://www.sportsscience.org/ - повнотекстові електронні версії статей конференцій 2005-2006р.
Примітка. * Автори з інших міст можуть взяти участь у засіданні, семінарі, круглому столі тільки за запрошенням
кафедр. Всі витрати за рахунок організації, що відряджають.

Оргвнесок за участь у конференції:
1-й варіант оплати - для учасників конференції з Росії: тільки електронним переказом з поштового відділення на адресу:
Україна, 61068, м.Харків-68, а/с 11135, Єрмакову Сергію Сидоровичу.
2-й варіант оплати: для учасників конференції з України оплату можна направляти за такими реквізитами:
ПІБ отримувача Єрмаков Сергій Сидорович
№ рахунку отримувача 26209860232
Ідентифікаційний код отримувача 1832901453
Банк отримувача АППБ «Аваль»
МФО банку отримувача 380805
З позначкою - на видання збірника. При оплаті через банк обов’язково копію квитанції направляти за адресою:
sport2005@bk.ru. Якщо з’являються проблеми з банком - скористайтеся першим варіантом оплати або звертайтеся до
філій банку «Аваль» у Вашому місті.
Редколегія вишле на Вашу адресу збірник тез конференції або збірник наукових праць (або обидва видання).
———————————————————————————————————————————
Довідки: sport2005@bk.ru; sportart@gmail.com (057) 70-72-289 - кафедра ФВ ХДАДМ.
Електронні версії статей конференцій 2005-2006р.р. доступні на сайті http://www.sportsscience.org/

ОРГКОМІТЕТ

mailto:sport2005@bk.ru
mailto:sport2005@bk.ru
http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/)
mailto:ashaninv@mail.ru
mailto:doroe@rambler.ru
mailto:atosn35@mail.ru
http://www.sportsscience.org/
mailto:sport2005@bk.ru
mailto:sport2005@bk.ru;
mailto:sportart@gmail.com
http://www.sportsscience.org/
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