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ЗАНЯТТЯ ПО НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСУ ЯК
ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я

СТУДЕНТІВ
Афанасьєв В.В.

Національний технічний університет України
 “Київський політехнічний інститут”

Анотація. В статті викладені результати аналізу даних
показника психофізіологічного стану студентів з вико-
ристанням метода треморографії під час проведення
учбово-тренувальних занять по настільному тенісу.
Доцільно використовувати експериментальну програ-
му проведення учбово-тренувальних занять з настільно-
го тенісу по дисципліні “Фізичне виховання” у вищих
учбових закладах з метою поліпшення стану здоров’я
студентів.
Ключові слова: фізичний розвиток, професійна підго-
товка, настільний теніс, результати, студент, тремор,
треморографія.
Аннотация. Афанасьев В.В. Занятия по настольному
теннису как способ восстановления состояния здоро-
вья студентов. В статье изложены результаты анализа
данных показателя психофизиологического состояния
студентов с использованием метода треморографии во
время проведения учебно-тренировочных занятий по на-
стольному теннису. Целесообразно использовать экспе-
риментальную программу проведения учебно-трениро-
вочных занятий по настольному теннису по дисциплине
“Физическое воспитание” в высших учебных заведени-
ях с целью улучшения состояния здоровья студентов.
Ключевые слова: физическое развитие, профессиональ-
ная подготовка, настольный теннис, результаты, студент,
тремор, треморография.
Annotation. Afanasyev V.V. Table tennis training lessons
as the method of recreation of the health’s state of students.
In the article are expounded the results of data’s analysis of
the psychophysiology state index of students with the using
of the tremorography method during conducting of table
tennis training lessons. I t is expedient to use the
experimental program of carrying out of educational training
employment on table tennis. It improves a state of health of
students.
Keywords: physical development, professional preparation,
table tennis, results, student, tremor, tremorography.

Вступ.
Метою фізичного виховання у вищих учбо-

вих закладах є сприяння підготовці гармонійно роз-
винутих, висококваліфікованих фахівців. Процес на-
вчання організовується залежно від стану здоров’я,
рівня фізичного розвитку і підготовленості сту-
дентів, а також з урахуванням умов і характеру праці
їх майбутньої професійної діяльності. Фізичне ви-
ховання у вузі проводиться протягом всього періоду
навчання студентів і здійснюється в різноманітних
формах, які взаємозв’язані, доповнюють одна одну
і є єдиним процесом фізичного виховання студентів.
Однією із задач, яка вирішується в процесі навчан-
ня у вузі по курсу “Фізичне виховання”, є всебічна
фізична підготовка студентів [1, 7].

Безпосередній вплив фізичних вправ на
фізичну і розумову працездатність студентів не од-
нозначний. Стимулюючу дію надають невеликі на-
вантаження. Збільшення їх інтенсивності і об’єму,
які не відповідають підготовленості людини, може
бути даремним, а за певних умов впливати негатив-

но [2, 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В

даний час розробляються оптимальні рухові режи-
ми для людей, що займаються розумовою працею,
залежно від їх віку, статі, стану здоров’я, рівня тре-
нованості, характеру діяльності, способу життя, тем-
пераменту і т.п. Аналіз досліджень попередніх років
показав, що прояви впливу занять фізичною культу-
рою і спортом на розумову працездатність і учбову
діяльність студентів дуже різноманітні. Психофізіо-
логічні механізми цього впливу також різні. Тому,
при розробці даної проблеми, на перший план вис-
тупає задача широкого вивчення як в теоретичному,
так і в експериментальному плані питань впливу
занять фізичною культурою і спортом на працез-
датність і ефективність навчання студентів [8, 10].
Традиційною залишається задача вивчення дії різних
фізичних вправ і умов їх використання на психо-
фізіологічні характеристики студентів, це має своє
відображення в роботах А.В. Матяжова (1997), А.Г.
Рибковського (1998), А.В. Чоговадзе (2001).

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут”.

Формулювання цілей роботи.
Метою цього дослідження є вивчення сту-

пеню впливу учбово-тренувальних занять на-
стільним тенісом на стан рівня здоров’я студентів з
використанням метода треморографії.

Результати досліджень.
Учбові заняття є основною  формою фізич-

ного виховання у вузі. Учбовий матеріал програми
фізичного виховання передбачає рішення задач
фізичного виховання студентів і включає практич-
ний розділ. Практичний розділ програми містить
учбовий матеріал для різних учбових відділень, який
направлений на рішення конкретних задач фізичної
підготовки студентів. Одним з учбових відділень у
вузі є відділення настільного тенісу.

Заняття настільним тенісом роблять різно-
сторонній вплив на організм людини. Фізичне на-
вантаження під час учбово-тренувальних занять на-
стільним тенісом удосконалює не тільки фізичні
якості (силу, витривалість, швидкість і спритність),
але і розвиває емоційну стійкість, сенсомоторну ко-
ординацію, що знаходить віддзеркалення в особли-
востях протікання психічних процесів [4, 5, 6].

Настільний теніс включає різноманітні фор-
ми рухової діяльності, розвиває точність і швидкість
рухів, сприяє розвитку серцево-судинної, нервової,
дихальної систем, поліпшенню обміну речовин,
зміцненню опорно-рухового апарату, також на-
стільний теніс характеризується безперервною
зміною ігрової обстановки і допомагає виробити
швидке орієнтування. При систематичних трену-
вальних заняттях в організмі відбуваються морфо-
логічні і фізіологічні зміни, які дозволяють розши-
рювати функціональні можливості практично всіх
органів і систем, удосконалювати регуляторні меха-
нізми процесів.
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Тремор це швидкі, ритмічні рухи кінцівок
або тулубу, викликані м’язовими скороченнями і по-
в’язані з тимчасовою затримкою коректуючої афе-
рентної імпульсації за рахунок постійного підстро-
ювання рухів до якогось середнього значення. При
стомленні і сильних емоціях, а також патології не-
рвової системи відбувається істотне посилення тре-
мора. Структури нервової системи, відповідальні за
виникнення тремора, недостатньо вивчені. Метод
треморографії дозволяє оцінити не тільки емоцій-
ний, але і функціональний стан, скласти думку про
ступінь стомлення [9].

Методика треморографії, яка використову-
валася в нашому дослідженні,  ґрунтувалася на реє-
страції мимовільного тремтіння середнього пальця
руки. Дослідження проводилися за допомогою сей-
смодатчика, який був підключений через блок жив-
лення до персонального комп’ютера (ПК) та про-
грамного забезпечення, виготовленого на кафедрі
фізичного виховання ФФВС НТУУ “КПІ”. Для оці-
нювання студентів використовувався коефіцієнт по-
казника психофізіологічного стану (ППФС), при об-
численні коефіцієнта враховувалась амплітуда і
частота коливань. Під час тестування з кожним учас-
ником групи проводилося три виміри по 3 секунди і
обчислювалося середнє значення. Результат амплі-
туди коливань представляв собою максимальне зна-
чення напруги, що була зафіксована датчиком в про-

цесі тестування, а при обчисленні частоти коливань,
визначалася кількість перетину кривої з нульовим
рівнем.

При статистичній обробці даних результатів
дослідження використовувся критерій Стьюдента.

Учбово-тренувальні заняття з настільного
тенісу проводилися з двома групами протягом уч-
бового року - контрольна група (КГ) (юнаки n=20 та
дівчата  n=20) та експериментальна група (ЕГ) (юна-
ки n=20 та дівчата  n=20) - по двом учбовим програ-
мам з різним розподіленням учбових годин на ком-
поненти учбово-тренувального процесу. Заняття з
контрольною і експериментальною групами прово-
дилися один раз на тиждень, заняття тривало протя-
гом 90 хвилин.

Заняття з контрольною групою проводили-
ся згідно учбової програми прийнятої в Національ-
ному технічному університеті “Київський політехн-
ічний інститут” з наступним розподілом учбово-тре-
нувального часу. Загальна кількість годин - 70. З них
на розділ “Теорія” було виділено 4 години або 5,7%
від загального часу, на “Прийом контрольних нор-
мативів” було виділено 12 годин або 17,1%. Розділ
“Практичні заняття” включав “Загальну фізичну
підготовку” (ЗФП) - 18 годин або 25,7%, “Спеціаль-
ну фізичну підготовку” (СФП) - 16 годин або 22,9%
і “Технико-тактичну підготовку” (ТТП) - 20 годин
або 28,6% (Рис. 1.).

ЗФП 
14,3%

СФП
14,3%

ТТП
62,8%

Теорія
 2,9%

Контрольні 
нормативи

 5,7%

Контрольні нормативи
Теорія
ТТП
СФП
ЗФП

Рис. 2. Розподіл навчального часу в експериментальній групі.

Рис. 1. Розподіл навчального часу в контрольній групі.

ЗФП 
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СФП
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Теорія
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Контрольні 
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Контрольні нормативи
Теорія
ТТП
СФП
ЗФП
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Заняття з експериментальною групою про-
водилися за експериментальною програмою, яка
мала наступні особливості від контрольної програ-
ми. На “Теорію” було виділено 2 години або 2,9%
загально часу, при тому, що загальна кількість уч-
бового часу залишилася незмінною - 70 годин. На
розділ “Прийом контрольних нормативів” було вид-
ілено 4 години або 5,7% часу; учбові години в розділі
“Практичні заняття” розподілились таким чином:
ЗФП - 10 годин або 14,3%, СФП - 10 годин або 14,3%
і ТТП - 44 години або 62,8% (Рис.2.).

Порівняльна характеристика розподілу го-
дин учбово-тренувальних занять з настільного тен-
ісу в контрольній та експериментальній групах пред-
ставлено в таблиці 1.

В таблиці 2 представлені результати дослі-
дження коефіцієнта ППФС у студентів під впливом
занять по настільному тенісу.

Як видно, за наслідками дослідження, у
юнаків коефіцієнт у контрольній групі зменшився з
84,36±25,04 на початку експерименту  до 60,23±21,66
в кінці експерименту (t=3,25; р<0,05), приріст резуль-
тату дорівнює 28,6%. У юнаків в експериментальній
групі коефіцієнт ППФС також зменшився, але більше,
з 70,69±28,22 до 42,24±19,63 (t=3,7; р<0,01), приріст
результату в цій групі склав 40,3%.

У дівчат в контрольній групі коефіцієнт
ППФС склав 73,39±31,52 на початку експерименту
і 53,36±22,33 наприкінці експерименту (t=2,32;
р<0,05), приріст результату становив 27,3%, в свою
чергу, в експериментальній групі результат на по-
чатку року становив 67,62±22,79 і зменшився до

42,14±21,69 в кінці експерименту (t=3,62; р<0,01),
приріст результату склав 37,7%.

Висновки.
Таким чином, за результатами представле-

них даних експерименту, можемо зробити висновок,
що при дослідженні впливу учбово-тренувальних за-
нять по настільному тенісу на показники психофізіо-
логічного стану студенти, які займались за експери-
ментальною програмою проведення учбово-трену-
вальних занять по настільному тенісу по дисципліні
“Фізичне виховання” в учбовому відділенні на-
стільного тенісу, показали достовірно кращі резуль-
тати порівняно з контрольною групою. Доцільно
використовувати експериментальну програму про-
ведення учбово-тренувальних занять з настільного
тенісу по дисципліні “Фізичне виховання” у вищих
учбових закладах з метою поліпшення стану здоро-
в’я студентів.

Існує необхідність проводити подальші
дослідження впливу учбово-тренувальних занять
з настільного тенісу на психофізіологічні показ-
ники студентів.
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1. Абрамов В.В. и др. Влияние физической культуры на пока-
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3. Бажанов Р.И., Долгушин В.И. Влияние занятий физичес-
кой культурой и спортом на успеваемость студентов //

Значення  
 

Юнаки Дівчата 
КГ (n=20) ЕГ (n=20) КГ (n=20) ЕГ  (n=20) 

До 
експериме
нту 

Після  
експери- 
менту 

До 
експериме
нту 

Після 
експерим
енту 

До 
експерим
енту 

Після 
експерим
енту 

До 
експериме
нту 

Після 
експе
римен
ту 

Cереднє  
значення (X) 

 
   84,36 60,23 

 
70,69 

 
42,24 73,39 53,36 67,62 42,14 

Стандартне 
відхилення (s) 

 
25,04 21,66 

 
28,22 

 
19,63 31,52 22,33 22,79 21,69 

Критерій 
Стьюдента (t) 

 
3,25 

 
3,7 

 
2,32 3,62 

Вірогідність 
помилки (p) 

 
<0,05 

 
<0,01 

 
<0,05 <0,01 

Приріст  
результату (%) 

 
28,6 

 
40,3 

 
27,3 37,7 

 

Таблиця 1
Порівняльна характеристика програм

Прогр а ма  Абс олютн ий  т а  в ідн осн ий  об ’єм и  р ізнома нітних   
в ид ів  з а нять 

Теор ія  Прийом  
к он трольн их   
нормат ивів 

Практичні  заня ття  
ЗФ П  СФ П  ТТП  

К Г 4  /  5 , 7*  12  /  17 ,1  18  /  25 ,7   1 6  / 22, 9  20  / 28 , 6 
ЕГ  2  / 2 ,9  4  /  5, 7 10  /  14 ,3  1 0  / 14, 3 44  / 62 , 8 

 Таблиця 2
Результати дослідження коефіцієнта ППФС
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО
ПЛАВАНИЮ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ

Баламутова Н.М., Шейко Л.В., Олейников И.П.
Национальная юридическая академия
Украины им. Ярослава Мудрого

Харьковская государственная академия
 физической культуры

Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды

Аннотация. В статье предложены результаты измене-
ния физического развития и физической подготовлен-
ности студентов - юношей 18-25 лет под воздействием
оздоровительного плавания. У испытуемых, регулярно
посещающих занятия (не реже 3 раз в неделю) по оздо-
ровительному плаванию, заметно улучшились показа-
тели физического развития, физической подготовлен-
ности и работоспособности.
Ключевые слова: оздоровительное плавание, физичес-
кое развитие, физическая подготовленность.
Анотація. Баламутова Н.М., Шейко Л.В., Олійников І.П.
Оздоровче тренування з плавання для студентів гума-
нітарних вузів. В статті запропоновані результати зміни
фізичного розвитку та фізичної підготовки студентів -
юнаків 18-25 років під впливом оздоровчого плавання.
У випробуваних, що регулярно відвідує заняття (не
рідше 3 разів у тиждень) по оздоровчому плаванню,
помітно покращилися показники фізичного розвитку,
фізичній підготовленості й працездатності.
Ключові слова: оздоровче плавання, фізичний розвиток,
фізична підготовка.
Annotation. Balamutova N.M., Sheyko L.V., Olejnikov I.P.
Health - improving swimming training for students of
humanitarian institutes of higher education. In this article
are proposed results of changing physical development and
physical preparedness of students - youth who are 18-25
years old under the influence of health - improving
swimming. At the examinees on a regular basis visiting
employment (not less then 3 times a week) on improving
navigation, have appreciablly improved parameters of

physical development, physical readiness and serviceability.
Key words: health - improving swimming, physical
development, physical preparedness.

Введение.
Отношение студентов к физической куль-

туре и спорту - одна из актуальных социально-педа-
гогических проблем. Многочисленные данные на-
уки и практики свидетельствуют о том ,  что
физкультурно-спортивная деятельность еще не ста-
ла для студентов насущной потребностью, не пре-
вратилась в интерес личности.[1]

Выявлено отрицательное воздействие на
организм студентов длительного пребывания в ха-
рактерной для лиц умственного труда «сидячей» позе
[2]. При этом кровь скапливается в сосудах, распо-
ложенных ниже сердца. Уменьшается объем цирку-
лирующей крови, что ухудшает кровоснабжение
ряда органов, в том числе мозга, обеспечивающего
протекание психических процессов - восприятие,
внимание, память, мышление. Преодолеть неблагоп-
риятные сдвиги, вызванные умственной деятельно-
стью учащихся, можно исключительно с помощью
рациональной системы двигательного режима.

Поэтому возрастает потребность привлече-
ния большого числа студентов к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом для укрепле-
ния здоровья и профилактики различных
заболеваний [3].

Общеизвестно, что регулярные занятия фи-
зической культурой и спортом являются одним из
основных средств сохранения здоровья и профилак-
тики многих заболеваний [2]. Состояние здоровья
отражается на всех сферах жизни людей. Здоровье
и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. Чем крепче здоровье студента, тем продук-
тивнее обучение. Чтобы студенты успешно адапти-
ровались к условиям обучения в вузе, сохранили и
укрепили здоровье за время учебы, необходимы здо-
ровый образ жизни и регулярная оптимальная дви-
гательная активность.

Среди разнообразных форм двигательной
активности большой популярностью пользуется оз-
доровительная тренировка по плаванию [4. 5]. Это
обусловлено характерным только для плавания по-
ложительным влиянием на организм человека. К их
числу можно отнести: выполнение движений в го-
ризонтальном положении, что приводит к разгрузке
позвоночника и облегченной работе сердечно-сосу-
дистой системы; позитивное влияние на сердечно-
сосудистую, двигательную и нервную системы.

В связи с вышесказанным, плавание исполь-
зуется не только как оздоровительное, но и как ле-
чебное средство.

Актуальность настоящей темы обусловлена
решением сохранения и укрепления здоровья студен-
тов при помощи регулярных занятий по плаванию.

Несмотря на актуальность затронутой в ста-
тье темы, существует ряд нерешенных вопросов свя-
занных с построением программы оздоровительной
тренировки с учетом возраста, пола, уровня физи-
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ческого развития и подготовки студентов. Исследо-
вание выполнено согласно плана НИР Националь-
но Юридической Академии Украины им. Ярослава
Мудрого и Харьковской Государственной академии
Физической Культуры.

Формулирование целей работы.
Цель исследования - определение измене-

ний физического развития и физической подготов-
ленности юношей под влиянием оздоровительной
тренировки по плаванию.

Объект исследования - процесс занятий оз-
доровительной тренировки по плаванию для студен-
тов - юношей 18-25 лет.

Предмет исследования - влияние занятий
оздоровительного плавания на изменение уровня
физического развития и физической подготовленно-
сти юношей - студентов гуманитарных вузов.

Основные задачи исследования:
1. Проанализировать данные литературы по воп-
росам влияния оздоровительной тренировки по
плаванию для юношей - студентов 18-25 лет.

2. Определить уровень физического развития и
физической подготовленности юношей, занима-
ющихся оздоровительным плаванием.

3. Выявить изменения в физическом развитии и
физической подготовленности студентов, регу-
лярно занимающихся плаванием.

4. Разработать рекомендации для преподавателей
вузов, работающих с группами оздоровитель-
ного плавания.
Для решения задач использовались следу-

ющие методы:

1. Анализ и обобщение литературных данных по
вопросам оздоровительной тренировки.

2. Определение уровня физического развития при
помощи антропометрических характеристик
испытуемых (вес, рост, ЖЕЛ, индекс Кетле, жиз-
ненный индекс, ОГК, экскурсия грудной клет-
ки, индекс Эрисмана).

3. Определение физической подготовленности
(кистевая динамометрия, становая сила, тесты
на координацию, гибкость, скоростно-силовую
подготовку).

4. Определение функционального показателя со-
стояния организма по физической работоспо-
собности с помощью гарвардского степ-теста,
результаты которого представлены в виде ин-
декса ИГСТ.

5. Методы математической статистики (среднее
арифметическое, среднее квадратическое откло-
нение, достоверность различий по распределе-
нию Стьюдента).

Результаты исследования.
Исследование проводилось в период с сен-

тября 2005 года по май 2006 года. В нем приняли
участие юноши - студенты юридической академии
и педагогического университета в количестве 102
человек.

В начале учебного года (сентябрь) у испы-
туемых были определены параметры физического
развития и физической подготовленности. В конце
года (май) проводилось повторное исследование
вышеперечисленных параметров.

Перед началом исследования все испытуе-

Таблица 1.
Общая длина дистанции плавания в зависимости от этапа тренировки.

Недели тренировки  Общая  длина  диста нции в день,  м Количество повт орных зап лывов 
на дис танцию ,  м  

 1 , 2 100  25 х 4 
 3-5 200 100 х 2 
 6-14 400 100 х 4 
15-23 500 200 х 2 или 100 х  1 : 250 х 2  
24-31 700 200 х 3 или 100 х  1 : 350 х 2  
 32 700 (минимум) 200 х 3 или 100 х  1 : 350 х 2  
 Примечание: Последующие недели с постепенным увеличением до 800м, затем 1000-1200м до 2,5км.

Д и с т а н ц и я ,  м  В р е м я ,  м и н .  с .  Ч а с т о т а  з а н я т и й  в  н е д е л ю  

5 5 0  1 0 .0 1  -  1 5 . 0 0  6  

7 2 5  1 3 .2 1  -  2 0 . 0 0  4  

8 2 5  1 5 .0 1  -  2 2 . 3 0  4  

9 0 0  1 6 .4 1  -  2 5 . 0 0  3  

 

Таблица 2.
Программа поддержания хорошего уровня физической подготовленности (К.Купер)
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мые прошли медицинский контроль. На каждого сту-
дента была заведена медицинская карточка, где фик-
сировались данные физического развития и физи-
ческой подготовленности,  наличие болезней,
самочувствие.

Занятия в группах оздоровительного плава-
ния проводились 3 раза в неделю и имели несколь-
ко периодов:
1. Первоначальное освоение элементов облегчен-
ных и спортивных способов плавания.

2. Регулярное повторение освоенной дистанции
плавания.

3. Постепенное увеличение оздоровительной ди-
станции в очередном периоде тренировки.
Программа оздоровительного плавания в за-

висимости от этапа тренировки представлена в
таблице 1.

Для студентов, хорошо освоивших учебный
материал, предлагается программа (таблица 2) под-

держания хорошей плавательной подготовленности
по К.Куперу (при ЧСС сразу после проплывания ди-
станции 120-150 удар/мин).

При оценке уровня физического развития
основное значение имеют такие антропометричес-
кие показатели, как вес, рост, ЖЕЛ, окружность груд-
ной клетки и экскурсия грудной клетки, а также ряд
индексов (таблица 3).

К концу года выявлено достоверное увели-
чение ряда показателей. Улучшение показателей
ЖЕЛ, жизненного индекса, ОГК, индекса Эрисма-
на, экскурсии грудной клетки связано с особеннос-
тями дыхания при плавании спортивными способа-
ми (затруднено выполнение выдоха).

Приросты показателей физической подго-
товленности после периода занятий оздоровитель-
ным плаванием по предложенной программе пред-
ставлены в таблице 4.

Улучшение показателей физической подго-

 Таблица 3.
Показатели физического развития юношей 18-25 лет, занимающихся оздоровительным плаванием

 Таблица 4.
Приросты физических качеств у юношей после занятий оздоровительным плаванием

 
Показатели 

Исходный уровень Уровень после занятий Прирост показателей Достоверность 
различий, Р 

1. Вес, кг 
 

70,20 ± 10,87 71,93 ± 10,82 1,73 < 0,05 

2. Рост, см 
 

177,30 ± 6,58 179,48 ± 5,94 2,18 < 0,05 

3.Индекс Кетле,  
 г/см 

395,94 ± 11,32 400,77 ± 12,01 4,87 < 0,05 

4. ЖЕЛ, мл 
 

4130 ± 700 4500 ± 600 370 < 0,05 

5. Жизненный 
индекс, мл/кг 

58,83 ± 2,21 62,56 ± 3,47 3,73 < 0,05 

6. ОГК, см 
 

94,50 ± 6,26 96,01 ± 6,56 1,51 < 0,05 

7. Индекс 
 Эрисмана, см 

5,80 ± 0,89 6,26 ± 0,94 0,46 < 0,05 

8. Экскурсия 
 ГК, см 

4,50 ± 2,89 5,76 ± 2,53 1,26 < 0,05 

 

 
Показатели 

Исходный уровень Уровень после занятий Прирост  
показателей 

Достоверность раз- 
личий, Р 

Сила кисти, кг 
 

 51,50 ± 7,38  54,83 ± 6,61  3,33  < 0,05 

СИ кисти, % 
 

 73,36 ± 15,93  76,23 ± 16,37  2,87  < 0,05 

Становая сила, кг 
 

123,90 ± 25,08  134,48 ± 21,09  10,58  < 0,05 

СИ спины, % 
 

176,51 ± 36,92  186,96 ± 37,51  10,45  < 0,05 

Наклоны, см 
 

 11,30 ± 5,33  13,76 ± 4,87  2,46  < 0,05 

Координационная 
способность 

  359,0 ± 47,07   371,96 ± 50,29  12,96   < 0,05 

Скоростно-силовая  
способность, см 

 25,6 ± 6,46  26,79 ± 6,64  1,19   > 0,05 
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товленности у испытуемых связано с тем, что на за-
нятиях использовались разнообразные средства
(плавательные доски, лопатки и т.д.).

Информативным показателем функциональ-
ного состояния организма является физическая ра-
ботоспособность. В нашем исследовании для ее оцен-
ки использовался гарвардский степ-тест. В конце
учебного года у 13,8% испытуемых показатель физи-
ческой работоспособности улучшился до средних
значений, у 86,2% отмечен хороший уровень рабо-
тоспособности, а оценка «ниже среднего» не зафик-
сирована, что свидетельствует о повышении уровня
физической работоспособности у юношей, занима-
ющихся плаванием по предложенной программе.

Выводы.
1. У испытуемых, регулярно посещающих заня-
тия (не реже 3 раз в неделю) по оздоровитель-
ному плаванию, заметно улучшились показате-
ли физического развития,  физической
подготовленности и работоспособности.

2. Разработанная программа оздоровительного
плавания для юношей 18-25 лет может быть ре-
комендована преподавателям вузов.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем оз-
доровительной тренировки по плаванию для студен-
тов гуманитарных вузов. Предполагается также раз-
работать практические рекомендации
тренеру-преподавателю по оздоровительному плава-
нию, что позволит повысить уровень мотивации сво-
их занимающихся.
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КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕЛА
СПОРТСМЕНОВ

Богачук Л.П., Бышевец Н.Г.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье проведены исследования функци-
ональных связей и соотношений элементов статодина-
мической устойчивости тела в структуре технического
усовершенствования спортсменов, а также выделены и
изучены показатели устойчивости, которые могут быть
признаны контрольными для оценки статического и
динамического равновесия в разных видах спорта.
Предпочтительным считается равновесие, при продол-

жительной фиксации которого регистрируются мини-
мальная амплитуда и оптимальная частота колебаний.
Ключевые слова: контроль, измерения, статодинамичес-
кая устойчивость, движения, равновесие.
Анотація. Богачук Л.П., Бишевець Н. Г. Контроль
стійкості тіла спортсменів. У статті проведені дослід-
ження функціональних зв’язків і співвідношень еле-
ментів статодинамічної стійкості тіла в структурі техн-
ічного удосконалення спортсменів, а також виділені і
вивчені показники стійкості, які можуть бути визнані
контрольними для оцінки статичної і динамічної рівно-
ваги в різних видах спорту. Кращим уважається рівно-
вага, при тривалій фіксації якої реєструються мінімаль-
на амплітуда й оптимальна частота коливань.
Ключові слова: контроль, вимірювання, статодинаміч-
на стійкість, рухи, рівновага.
Annotation. Bogachuk L.P., Byshevets N.G. Control of
stability of sportsmen’s body. In this article are conducted
researches of functional connections and correlations of
elements of static and dynamic stability of body in the
structure of technical improvement of sportsmen. Also
selected and studied indexes of stability, which can be
acknowledged controls for the estimation of static and
dynamic equilibrium in the different types of sport.
Preferable it is considered balance at which long fixing the
minimal amplitude and optimum frequency of fluctuations
are registered.
Keywords: control, measuring, static and dynamic stability,
motions, equilibrium.

Введение.
Сохранение устойчивости тела человека –

сложной биомеханической системы - представляет
важную задачу регуляции. В процессе эволюции че-
ловека развился утонченный механизм поддержания
равновесия, в котором принимают участие все сен-
сорные системы, но, какая роль каждой из них, ко-
личественно оценить сложно. В зависимости от кон-
кретной ситуации регуляция позы нуждается в
быстром и тонком анализе внешних сигналов зри-
тельных, слуховых, поверхностно-сенсорных и со-
поставление их с внутренними сигналами – вести-
булярными и пропреорецептивными.  Вся эта
информация поступает в центральную нервную си-
стему и принимает участие в сознательной и нео-
сознанной двигательной активности человека. Как
отмечал в своё время И.М. Сеченов, биомеханичес-
кие параметры позы и движения человека являются
самыми “чувствительными” на изменение систем-
ных связей во внутренней и внешней среде организ-
ма. Поддержание вертикальной позы тела имеет
большое значение в жизнедеятельности человека,
потому что все производственные или спортивные
движения воспроизводятся, в основном, в вертикаль-
ном положении тела.

Тело человека даже в момент стояния на
ногах в вертикальном положении само по себе не
может находиться в устойчивом равновесии, пото-
му что центр тяжести расположен высоко и несим-
метрично по отношению к площади опоры. А спо-
собность человека к прямо хождению с опорой на
достаточно малую площадь ступни сама по себе де-
монстрирует удивительные возможности регуляции
позы (учитывая то, что дыхание и всевозможные ак-
тивные движения головы, конечностей и туловища
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вызывают непрерывные смещения ОЦТ тела). Для
поддержания равновесия нужна активная сила, по-
скольку специальных мышц для поддержки позы нет.
Она обеспечивается теми же скелетными мышцами
(ног, таза, спины, шеи), что и движение. В этой ра-
боте принимают участие преимущественно низко
пороговые, медленные и стойкие к усталости дви-
гательные единицы, их сила невелика. Для обеспе-
чения сохранения необходимой позы при ее откло-
нении от нормального положения активизируются
компенсаторные механизмы позной двигательной
системы. Цепь выпрямляющих рефлексов начина-
ется с подъема головы и последовательного изме-
нения положений туловища и заканчивается восста-
новлением нормальной позы.

Процесс сохранения позы – сложный про-
цесс управления и регуляции. Как считают специа-
листы, тело человека можно представить как мно-
гозвенную механическую систему, состоящую из
условно недеформируемых звеньев: головы, туло-
вища, а также (для обоих сторон тела) плеча, пред-
плечья, кисти, бедра, голени и стопы. Эти звенья со-
единены при помощи суставов-шарниров, в которых
действуют суставные моменты, обеспечивающие
жесткость статической позы [2].

Под устойчивостью принято понимать спо-
собность человека сохранять состояние равнове-
сия неизменным, несмотря на влияние сил, стре-
мящихся вывести ее из этого состояния, а также
быстро и уверенно восстанавливать его при изме-
нении положения тела [3], а координация верти-
кального положения тела является своеобразным
индикатором здоровья, функционального состоя-
ния организма, физической подготовленности и
уровня спортивного мастерства [1]. При этом рав-
новесие как способность к сохранению устойчи-
вости позы может проявляться как в статических,
так и в динамических условиях, при наличии опо-
ры или в безопорном положении [4].

Изучение литературных источников позво-
лило установить, что авторы выделяют такие фак-
торы, которые влияют на устойчивость позы как ве-
личина опорной поверхности, положение ОЦМ тела,
степень использования автоматических механизмов
поддержания позы, возрастной уровень, в котором
возможно поддержание позы, степень участия и вза-
имодействие сенсорных систем [2,5]. Анализ совре-
менного состояния контроля устойчивости показал,
что в настоящее время разработана методика конт-
роля статодинамической устойчивости тела спорт-
смена и системы тел с помощью электронной ста-
билографии. После проведения большого количе-
ства исследований со спортсменами различных спе-
циализаций, авторы делают вывод об эффективнос-
ти предложенной методики при условии
индивидуального подхода к каждому высококвали-
фицированному спортсмену [1].

Однако изучение литературных источников
свидетельствует о недостаточности изучения важ-
ных вопросов методологии исследования и оценки

биомеханических параметров устойчивости, поэто-
му целью исследований было повышение точности
измерения и эффективности оценки устойчивости
тела спортсмена.

Проблематика работы соответствует теме:
1.4.10 «Совершенствование средств и методов тех-
нической подготовки квалифицированных спортсме-
нов» сводного плана НИР ГосКомСпорта Украины
на 2004-2009 гг. № гос. регистрации: 0104Г003839;
индекс УДК: 796.015.134.

Формулирование целей работы.
Цель работы - повышение точности изме-

рения и эффективности оценки устойчивости тела
спортсмена.

Методы исследования. Для оценки устой-
чивости тела спортсмена использовалась методика
компьютерной стабилографии и применялись ком-
плексы тестов, которые можно модифицировать и
дополнить в соответствии с требованиями того или
другого вида спорта и контингента исследуемых.
Оценка устойчивости осуществлялась по анализу
амплитуды, частоты и периода колебаний тела, ко-
торые имеют специфические особенности для раз-
личных видов спорта и спортсменов разной спортив-
ной квалификации.

Результаты исследований.
Поддержание равновесия является динами-

ческим феноменом, требующим беспрестанного
движения тела, что в свою очередь является резуль-
татом взаимодействия сенсорных анализаторов, выс-
ших отделов центральной и периферической не-
рвной системы, а также разных морфофункциональ-
ных образований. Сохранение равновесия челове-
ком имеет следующие особенности:

1. Практически во всех случаях человек на-
ходится в шатком равновесии, сохраняя устойчи-
вость только управляемым напряжением нужных для
этого мышц. Такая устойчивость характеризуется
равновесием колебательного типа, которое вызыва-
ется многими причинами, основными из которых яв-
ляются:

- Балансирующие колебания тела человека вок-
руг положения равновесия. Каждому отклонению
тела от оптимального положения должно отвечать
усилие, восстанавливающее положение. При этом
часто возникает «гиперкомпенсация», когда проек-
ция общего центра тяжести «проскакивает» по инер-
ции наилучшее положение. В результате чего воз-
никают возвратно-колебательные движения,
носящие название балансирования. Итак, баланси-
руя человек, выполняет колебание вокруг положе-
ния равновесия. Несомненно, чем меньшая ампли-
туда движений при балансировании, тем высшее
качество выполнения спортивного упражнения.

- Балансирующая регуляция величины момен-
та мышечной силы в каждом суставе вокруг рав-
новесного положения. Из физиологии известно, что
мышечное напряжение не может быть постоянным,
момент силы вариативен, а поэтому в каждом сус-
таве при удержании равновесия будет иметь место
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квазистатическое состояние или условно статичес-
кое равновесие. То есть, регуляция величины момен-
та мышечной силы вокруг равновесного положения.

- Изменение состава (количества) мышц, а
также числа двигательных единиц, которые при-
нимают участие в работе. Поддержка определен-
ных поз тела обеспечивается напряжением десятков
различных мышц, число которых беспрестанно из-
меняется. Вместе с тем в мышцах, поддерживаю-
щих позу, изменяется число «работающих» двига-
тельных единиц не только при переходе от одной
фазы регулирующего движения к другой, но и в про-
цессе одной и той же фазы, а также при усталости,
изменении скорости движения или степени усилия
и под действием других факторов.

- Собственные колебания возникают в любом
теле после их однократного возбуждения («началь-
ного толчка»). Их амплитуда зависит от внесенной
толчком энергии и со временем уменьшается («уга-
сает») со скоростью, зависящей от упругости тела,
чем она меньше тем быстрее затухание. Собствен-
ная частота механических колебаний тела зависит
от его параметров: размеров, массы, момента инер-
ции, твердости, упругости.

2. Поверхность опоры всегда больше пло-
щади эффективной опоры. Это означает, что линия
опрокидывания всегда расположена внутри грани-
цы площади опоры. Мягкие ткани и недостаточно
сильные мышцы не могут уравновесить нагрузку, и
опрокидывание произойдет раньше, чем линия тя-
жести пересечет край площади опоры.

3. Человек для сохранения положения тела
может использовать только площадь эффективной
опоры, которой соответствует плоскость, находяща-
яся под нею, это так называемая – зона сохранения
положения (ЗСП). Человек может расположить ОЦТ
своего тела в любом месте этой зоны и сохранять
положение. Внутри ЗСП можно выделить меньшую
зону положения ОЦТ тела – оптимальную. В ее гра-
ницах человек наилучшим образом сохраняет необ-
ходимое положение. Зона восстановления положе-
ния (ЗВП) – это область, в которой уже невозможно
статическое равновесие, но из которой человек (даже
утратив равновесие) способен активными действи-
ями восстановить положение в известных пределах
отклонения. Размеры всех зон (оптимальной зоны,
зоны сохранения положения и зоны восстановления
положения) индивидуально сильно различаются.
Они зависят от уровня развития физических качеств
человека, уровня его технической подготовленнос-
ти, физического и эмоционального состояния.

4. Тело человека при попытке опрокидыва-
ния чаще всего не сохраняет позы, а изменяет свою
конфигурацию, его звенья перемещаются в тех или
других суставах. Сохранение положения тела спорт-
смена, теряющего равновесие, достигается не толь-
ко управлением уравновешивающими и восстанав-
ливающими силами, а  также с помощью
компенсаторных движений, направленных на пре-
дупреждение выхода ОЦТ тела за пределы ЗСП,

амортизирующих движений, которые уменьшают
эффект действия сил и стремятся вывести тело че-
ловека из состояния равновесия и восстанавливаю-
щих движений, направленных на возвращение ОЦТ
тела из ЗВП в ЗСП либо под действием внешней
силы, способной переместить ОЦТ тела в ЗСП, либо
переместив точку опоры.

5. Равновесие является многокомпонентным
двигательно-координационным качеством, в которое
входят: рациональное расположило звеньев тела;
минимизация количества степеней свободы систе-
мы; дозирование и перераспределение мышечных
усилий для преодоления инерционных сил; а также
пространственная ориентация.

Результаты проведенных исследований по-
зволили исследовать функциональные связи и соот-
ношения элементов статодинамической устойчиво-
сти тела в структуре технического усовершенство-
вания спортсменов, а также выделить и изучить по-
казатели устойчивости, которые могут быть призна-
ны контрольными для оценки статического и
динамического равновесия в разных видах спорта.
На основании этого была разработана программа,
позволяющая эффективно измерять устойчивость
тела спортсмена, проводить экспериментальное обо-
снование и апробацию новых тестовых задач, более
точно отображающих специфику конкретного вида
спорта. Это дает возможность разработки информа-
тивных и надежных тестов для оценки статическо-
го и динамического равновесия пригодных для ис-
следования спортсменов разного возраста, квалифи-
кации, пола, специализации и с различными инди-
видуальными данными.

Выводы.
Результаты изучения, анализа и системати-

зации специальной и научно-методической литера-
туры, а также источников Интернет позволили сде-
лать следующие выводы:
1. Задача управления статической позой заключа-
ется в сведении к минимуму мышечных усилий
для достижения максимальной устойчивости, а
это – минимизация длины пути проекции ОЦТ
в плоскости опоры и сведение к минимуму ра-
боты по перемещению ОЦТ. Поэтому, лучшим
считается равновесие, при продолжительной
фиксации которого регистрируются минималь-
ная амплитуда и оптимальная частота колеба-
ний. Количественно устойчивость оценивают
средней амплитудой колебаний проекции ОЦТ
в плоскости опоры, а также частотным спект-
ром колебаний.

2. Проведенная работа дает возможность создания
на основе компьютерной стабилографии (с при-
менением комплексов тестов) методики конт-
роля устойчивости тела спортсмена высокой
квалификации в условиях реализации коорди-
национно сложных задач.
Дальнейшие исследования необходимо на-

править на разработку информативных и надежных
тестов для оценки статического и динамического рав-
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новесия пригодных для исследования спортсменов
разного возраста, квалификации, пола, специализа-
ции и с различными индивидуальными данными.
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ОСОБЛИВОСТІ СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ ІЗ ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ:

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Бойко Г.М.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті охарактеризовано особливості  не-
дорозвитку вищих психічних функцій у спортсменів-
інвалідів із вадами інтелекту, визначено особливості
їхнього фізичного розвитку, фізичної підготовленості,
психомоторної сфери, особистості в цілому. Доведено
необхідність розробки спеціальних методів і прийомів
навчання та тренування корекційної спрямованості.
Підтверджена неможливість переносу традиційних про-
грам навчання та тренування здорових атлетів на підго-
товку спортсменів із вадами інтелекту.
Ключові слова: супровід підготовки, спортсмени-інва-
ліди, вади інтелекту, корекція.
Аннотация. Бойко Г.Н. Особенности сопровождения
подготовки спортсменов с нарушениями интеллекта:
теоретические аспекты. В статье раскрыт характер не-
доразвития высших психических функций спортсменов-
инвалидов с интеллектуальной недостаточностью, оп-
ределены особенности их  физического  развития,
физической подготовленности, психомоторной сферы,
личности в целом. Доказана необходимость разработ-
ки специальных методов и приемов обучения и трени-
ровки коррекционной направленности. Подтверждена
невозможность переноса программ подготовки здоро-
вых атлетов на работу со спортсменами-инвалидами.
Ключевые слова: сопровождение подготовки, спортсме-
ны-инвалиды, нарушения интеллекта, коррекция.
Annotation. Boyko G. Features of accompaniment of
preparation of sportsmen with violations of intellect:
theoretical aspects. In the article is exposed the character
of problems of higher psychical functions of sportsmen-
invalids with intellectual insufficiency, the features of their
physical development, physical preparedness, and motion
sphere are definite, personalities on the whole. It is proved
the necessity of development of the special methods and
receptions of teaching and training of correction orientation.
Impossibility of transfer of the programs of preparation of
healthy athletes is confirmed on work with sportsmen-

invalids.
Key words: accompaniment of preparations, sportsman-
disable, mentality handicaps, correction.

Вступ.
Супровід підготовки атлетів з інтелектуаль-

ною недостатністю передбачає проведення психо-
логічної класифікації як обов’язкової процедури до-
пуску спортсменів  до участі  в  змаганнях за
програмою INAS FID та Української федерації
спортсменів із вадами розумового та фізичного роз-
витку. Класифікація забезпечує визначення рівня
інтелектуального розвитку та глибини соціальної
дезадаптації спортсменів, що дозволяє встановити
їхній функціональний клас (класифікаційну групу),
забезпечити умови для рівного суперництва в
спортивних змаганнях [1, 2]. У подальшому отри-
мані дані використовуються з метою раціональної
побудови навчально-тренувального процесу, забез-
печення найвищого (можливого) рівня підготовле-
ності спортсменів із вадами інтелекту, їхніх успіш-
них виступів у змаганнях [3, 4]. Актуальність
теоретичного аналізу особливостей психофізично-
го та соціального розвитку атлетів із вадами інте-
лекту також обумовлена необхідністю забезпечення
корекційної спрямованості підготовки спортсменів,
що передбачає опору на більш збережені функції [4 –
7]. На необхідність проведення відповідних дослід-
жень вказує й недостатня кількість наукових даних,
що характеризують найбільш типові індивідуально-
психологічні особливості спортсменів з інтелекту-
альною недостатністю, відсутність напрацьованих
технологій супроводу їхньої підготовки [3].

Проблемам психічного, фізичного та соц-
іального розвитку осіб із вадами інтелекту присвяче-
но достатньо наукових публікацій вітчизняних і за-
рубіжних фахівців, які працюють у галузі корекцій-
ної педагогіки та психології. Зокрема, на біогенетич-
них дослідженнях розумової відсталості зосереджу-
вали увагу Л.О. Бадалян,  Ю.Є.  Вєльтіщєв ,
О.Б. Гаврилов, Є.О. Герсаміа, Б.Г. Гінзбург, О.Ф. Да-
віденкова, Г.С. Марінчєва, М.С. Певзнер, В.О. Табо-
ліна т.ін.; Є.З. Безрукава, Г.М. Бойко, Т.П. Вісковато-
ва, С.Д. Забрамна, Л.В. Занков, Д.М. Ісаєв, В.В. Ле-
бединський, А.Р. Лурія, В.І. Лубовський,  С.Я. Рубин-
штейн т.ін. досліджували особливості психічного
розвитку осіб із вадами інтелекту; проблемам навчан-
ня та розвитку розумово відсталих дітей присвячені
наукові праці В.В. Болтенко, В.І. Бондаря, Л.С. Ваві-
ної, Л.С. Виготського, С.Д. Забрамної, А.Я. Іванова,
Т.І. Пєтракової т.ін.; питання їхньої соціальної деза-
даптації стали предметом вивчення Л.С. Виготсько-
го, Н.Ф. Дємєнтьєва, А.А. Дискіна т.ін.; психолого-
педагогічні умови формування соціальної поведінки
розумово відсталих досліджували М.Ш. Вроно, О.В-
. Гаврилова, О.В. Галкіна, М.Ю. Гаубріх, М.П. Кра-
вець, А.Р. Маллер, В.М. Синьов, О.П. Хохліна т.ін.;
особливості різних видів діяльності олігофренів вив-
чали В.Г. Петрова, Б.І. Пінській, С.Я. Рубинштейн
т.ін.; вікову динаміку та методики корекції психомо-
торного розвитку  осіб з інтелектуальною недостатн-
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істю досліджували М.П. Вайзман, А.А. Дмітрієв,
Л.Т. Журба, В. Ільїн, Є.М. Мастюкова, Н. Рубцева,
К. Скоросов т.ін.; фізичний розвиток та особливості
організації рухової активності розумово відсталих
вивчали Г.М. Бойко, Т.П. Вісковатова, А.А. Дмітрієв,
В. Ільїн, М.О. Козленко, Л. Лабермак, Є. Лабудова,
І.О. Лєбєдєв, М. Ушакова, Т. Федорова-Зеньковська
т.ін.; проблемам абілітації, соціальної адаптації та
інтеграції в суспільство осіб із вадами інтелекту при-
свячено роботи В.І. Атрошенко, І.В. Бєлякова, Г.М.
Бойко, Л.Б. Іванової, В.О. Лини, В.Г. Петрова т.ін.
Незважаючи на достатню дослідженість різних ас-
пектів проблеми розумової відсталості, питання ко-
рекційного впливу на психофізичний та соціальний
розвиток спортсменів із вадами інтелекту, формуван-
ня спеціальних рухових умінь і навичок, що пов’я-
зані з оволодінням раціональною технікою фізичних
вправ, питання оптимізації підготовки спортсменів у
науковій літературі майже не  розглядаються. Указа-
не спонукало нас до всебічного теоретичного аналі-
зу особливостей психофізичного та соціального роз-
витку спортсменів із вадами інтелекту.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного університету фізичного виховання й спорту
України.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в теоретично-

му аналізі особливостей психофізичного та соціаль-
ного розвитку осіб із розумовою відсталістю як фак-
торів, що зумовлюють особливості супроводу
підготовки  спортсменів із вадами інтелекту.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
синтез, узагальнення та систематизація даних нау-
кової літератури.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Провідним симптомом олігофренічного не-
доумства є зміни у вищій психічній діяльності в
формі розумової відсталості різних ступенів (Л.О. -
Булахова, І.А. Поліщук т.ін.). У структурі олігофренії
домінують легка та помірна розумова відсталість.
За даними різних науковців вона становить 76 – 83
% випадків захворювання (О.Ф. Давіденкова, Д.М.
Ісаєв, Дж. Карр т.ін.). Тяжка та глибока розумова
відсталість становить 17 – 24% і розподіляється в
приблизно однаковому співвідношенні (В.І. Гаври-
лов, Г.С.Маринчева т.ін.).

Аналіз даних морфологічних досліджень,
що розкривають єдність структури та функцій моз-
ку, дають підстави для  аналізу особливостей розу-
мових і рухових порушень, характерних для різних
форм розумової відсталості (М.П. Вайзман). Зокре-
ма, науковці вказують на порушення вестибулярно-
го апарату, недостатню моторику, зниження м’язо-
вого тонусу, сухожильних рефлексів, наявність
інших патологічних неврологічних симптомів, що
супроводжують загальний інтелектуальний недороз-
виток (В.В. Русскіх). Вивчення чутливості та рух-
ливості нервової системи у розумово відсталих доз-
волило виявити дефекти розвитку нервових клітин

рухового аналізатора, порушення нервово-м’язової
та міжм’язової координації (Р.А. Бєлов, М.П. Вайз-
ман, А.А. Дмітрієв т.ін.). Результати досліджень по-
казують, що всі рухові функції осіб із вадами інте-
лекту затримуються в розвитку. Указане стосується
основних стато-динамічних функції: тримати голо-
ву вони починають в середньому з 4 - 5 місяців, си-
діти – в 8 - 9 місяців, ходити – в 1,5 - 2 роки та
пізніше (В.І. Гаврилов, Л.Т. Журба, Г.С. Маринчє-
ва, О.М. Мастюкова). У підлітковому віці розумово
відсталі діти відстають від однолітків за показника-
ми розвитку витривалості, сили, швидкості та коор-
динаційних здібностей на 25-40 % [6].

За даними Л.С. Виготського, органічний де-
фект у розумово відсталих реалізується в соціальній
неадекватності їхньої поведінки, що зумовлена
ієрархічним недорозвитком  вищих психічних
функцій, інтелектуальною недостатністю, загальним
особистісним недорозвитком. Рівень особистісного
та соціального розвитку осіб із вадами інтелекту
лімітується ступенем ураження вищих психічних
функцій і залежить від сукупності психолого-педа-
гогічних і соціальних факторів впливу, умов  спря-
мованості корекційного навчання та виховання
(М.Г.Блюміна, Г.М. Бойко, Р. Бринкворт, Т.П. Віско-
ватова, О.О. Дмітрієв, А.В. Кігічак т. ін.). До клю-
чових ознак розумової відсталості науковці відно-
сять недостатнє або неадекватне сприймання всього
нового та недостатню пізнавальну активністю. Їхнє
прагнення до самореалізації визначається первісни-
ми мотивами, низькою або повною відсутністю мож-
ливості до прояву вольових зусиль. Розглядаючи
розвиток осіб із вадами інтелекту як цілісний про-
цес, де наступний етап залежить від досягнутого
раніше, науковці вказують на необхідність розріз-
няти первинний дефект (органічне ураження моз-
ку) та вторинні ускладнення розвитку. Найбільш
типовим ускладненням, що виникає в процесі соц-
іального розвитку дитини з розумовою відсталістю,
є недорозвиток форм пам’яті, мислення, характеру,
особистості в цілому.

Вказане зумовлює необхідність диференці-
ації біологічної та соціокультурної складових про-
цесу розвитку та врахування характеру їх взаємодії
в реальному житті дитини з вадами інтелекту. В про-
цесі навчання та виховання розумово відсталих не-
обхідно враховувати, що вищі психічні функції, тоб-
то вищі форми пам’яті, мислення, а також характер
є результатом культурного розвитку, а не біологіч-
ного дозрівання. Доведено, що для осіб з вадами
інтелекту соціокультурний розвиток виявляється
можливим, однак його рівень обмежується ступенем
олігофренічного недоумства. Взаємне опосередку-
вання соціального та біологічного здійснюється
шляхом системної взаємодії психологічних  якостей
людини. Діяльність і спілкування постають у ролі
факторів, що організують психічні процеси, які за-
безпечують регуляцію діяльності. Встановлено, що
діяльність виступає вирішальним фактором у фор-
муванні сенсорної регуляції людини та її якостей “...
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сенсорні, перцептивні, мнемічні, інтелектуальні та
інші психічні процеси вивчаються не як повна абст-
ракція зрозумілих функцій мозку (та нервової сис-
теми в цілому), а в контексті реальної – соціальної
за своєю суттю – предметної діяльності людини та
її спілкування з іншими людьми” (Б.Ф. Ломов). Роз-
глядаючи практичну діяльність, вчені відзначають,
що вона є одним з основних джерел пізнання та нор-
мального розвитку дитини. Використовуючи ту чи
іншу практичну дію, дитина вступає в безпосередній
контакт з оточуючим середовищем, дійсністю. Про-
відним органом контакту виступають руки. Однак у
розумово відсталих спостерігається значний розрив
між можливістю діяти з предметами та здатністю
до усвідомлення власних дій (Л.С. Виготський, Б.І. -
Пінський). Мислення осіб з інтелектуальною недо-
статністю відрізняється малою рухливістю, що зу-
мовлює суттєві труднощі в переході на новий вид
діяльності. Вчені підкреслюють, що сама діяльність
розумово відсталих найчастіше характеризується
здатністю до наслідування, зниженою критичністю,
підвищеною навіюваністю. Пам’ять та увага суттє-
во знижені, смислова пам’ять ушкоджена більше,
ніж механічна (М.М. Соловйов, В.М. Сумарська).

Для осіб із розумовою відсталістю типовим
є підвищене  відволікання  (Д.М. Ісаєв, В.В. Лебе-
динський т.ін.). Вони не можуть зосередитись, швид-
ко втомлюються, втрачають інтерес до одноманіт-
них занять та ігор, що пояснюється науковцями
надмірною виснажливістю коркових процесів
(О.Я. Іванова, В.Л. Орлова т.ін.). Необхідно заува-
жити, що поняття „одноманітність” у відношенні до
осіб із вадами інтелекту має певні особливості. Прак-
тичний досвід роботи зі спортсменами з інтелекту-
альною недостатністю показує, що достатньо моно-
тонні  рухові  дії ,  що не потребують високої
концентрації уваги та прояву вольових зусиль, не
сприймаються розумово відсталими як одноманітні
та можуть виконуватись достатньо  тривало без сут-
тєвого зниження ефективності роботи.

Стан емоційної сфери також має ряд особ-
ливостей. Особам із порушеннями розумового та
фізичного розвитку притаманна більша збереженість
емоцій у порівнянні з глибиною інтелектуального
дефекту. Їм доступні гнів, радість, страх і смуток.
Однак, учені зауважують, що емоційні реакції в осіб
із розумовою відсталістю виявляються неглибоки-
ми та нестійкими (В.В. Болтенко, Н.Ф. Дємєнт’єва,
Т.І. Петрикова т.ін.). Діти та підлітки з важкими по-
рушеннями психофізичного розвитку завдяки ви-
сокій схильності до наслідування  можуть добре зас-
воювати найпростіші навички та поняття. Їх можна
навчити виконувати нескладні трудові дії, що не пе-
редбачають подолання значних фізичних наванта-
жень і  не потребують прояву ініціативи
(О.О. Дмітрієв, Д.М. Ісаєв).

Охарактеризовані порушення фізичного,
психічного та соціального розвитку зумовлюють ви-
никнення значних труднощів в організації та прове-
денні навчально-тренувальних занять зі спортсме-

нами з інтелектуальною недостатністю. Сучасні дос-
лідження в галузі адаптивного фізичного виховання
підтверджують відсутність у розумово відсталих
дітей і підлітків навичок міжособистісного спілку-
вання в середовищі здорових людей, вказують на не-
сформованість їхньої потреби в такому спілкуванні,
наявність неадекватних самооцінок, негативне
сприймання інших людей, гіпертрофований егоцен-
тризм [6]. Указані особливості передбачають не-
обхідність розробки та впровадження спеціальних
методів, методичних прийомів, засобів та форм
організації занять з атлетами з відхиленнями розу-
мового розвитку. Л.С. Виготський, розглядаючи взає-
мозв’язок розвитку та навчання вказує, що психічні
функції людей з вадами інтелекту можуть розвива-
тися внаслідок покращення нервових механізмів, а
також за  рахунок використання спеціальних
прийомів і методів навчання.  На думку В.О. Галкі-
на, процес навчання розумово відсталих повинен
бути побудований на системному підході та здійсню-
ватись з опорою на актуальний рівень психічного
розвитку та рівень активності хворих (рис.1).

Встановлено, що особи з розумовою відста-
лістю характеризуються майже повною відсутністю
здатності до екстраполяції – переносу раніше зас-
воєних знань, умінь і навичок з одного дискретного
предмета (елемента) на інший, що побудований за
спорідненими або подібними принципами та озна-
ками. Значні труднощі викликають також операції,
що потребують узагальнення інформації. Отже, ті
знання та навички, які  здорові діти  природно набу-
вають у процесі біологічного дозрівання та соціаль-
ного досвіду, діти з вадами інтелекту опановують
тільки за умови активного корекційного навчання.

Провідна роль у навчанні та розвитку розу-
мово відсталих повинна відводитись роботі над
їхньою сенсомоторикою (В.В. Болтенко, М.П. Вай-
зман, М.Ш. Вроно, С.П. Євсєєва, П.М. Літвінов, А.С.
Солдатова т.ін.). Учені вважають, що мислення не
може формуватись довільно з чуттєвого пізнання
світу (Н.А. Берштейн, Д.М. Ісаєв, Б.І. Пінський т.ін.).
Зважаючи на збіднений чуттєвий досвід спортсменів
із вадами інтелекту, необхідно застосовувати таку си-
стему вправ, що буде спрямована на розвиток відчут-
тя та сприймання як психічних процесів.

Результати наукових досліджень показують,
що при розумовій відсталості найбільше проявляєть-
ся недостатність розвитку дрібної моторики. З ме-
тою перевірки функціональної рухливості рухового
апарата науковці рекомендують використовувати ізо-
льовані рухи окремих пальців і серії пальцевих рухів,
а також стискання кисті в кулак у повільному, швид-
кому та знову повільному темпі. Враховуючи, що
проекційні зони діяльності рук займають у корі го-
ловного мозку найбільшу площу, посилена увага до
розвитку дрібної моторики спортсменів із вадами
інтелекту сприятиме корекції їхнього психомотор-
ного розвиту. Доведено існування спільних патоге-
нетичних розладів руки та мови в осіб з відхилення-
ми розумового та фізичного розвитку, зниження
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аналітико-синтетичної діяльності в складі кожної
з функціональних систем, а також порушення
цілісності та морфофункціональної зрілості моз-
кових структур, що й зумовлюють функціональну
працездатність мозку розумово відсталих. Резуль-
тати наукових досліджень показують, що рівень
мовленнєвого розвитку знаходиться в безпосе-
редній залежності від ступеня сформованості
дрібних рухів пальців рук (М.П. Вайзман, Д.М.
Ісаєв). Встановлену залежність необхідно викори-
стовувати для стимулювання розвитку мови в
спортсменів із вадами інтелекту.

Дослідження в галузі спеціальної психології
також доводять необхідність корекційного характе-
ру навчання розумово відсталих (С.Я. Рубинштейн,
В.М. Синьов т.ін.). Зокрема, О.П. Хохліна наголо-
шує на доцільності спрямування навчання на вип-
равлення вад і розвиток психічної та фізичної сфе-
ри людей з вадами інтелекту. Для забезпечення ко-
рекційної спрямованості навчання потребує визна-
чення предмет корекції, “…з’ясування того, на що
має бути спрямований педагогічний вплив, що саме
буде корегуватись і розвиватись...”. Побудова на-
вчально-тренувального процесу для спортсменів із
порушеннями розумового та фізичного розвитку по-
винна здійснюватись із враховуванням даних, що
стосуються характеру ураження інтелектуальної ком-
поненти їхньої психологічної готовності до праці.
Наукові дані, власний практичний досвід дають
підстави для висновку, що саме розумова сфера по-
винна стати предметом корекції для категорії спорт-
сменів із вадами інтелекту (пізнавальні та психічні
процеси, діяльність, особистість в цілому). Корек-
цію недоліків необхідно проводити одночасно з вив-
ченням техніки фізичних вправ, розвитком і вдос-
коналенням фізичних якостей спортсменів, напра-
цюванням техніко-тактичних комбінацій. Врахову-
ючи, що особи з інтелектуальною недостатністю ха-
рактеризуються наявністю певної межі фізичного,
психічного та соціального розвитку, системна корек-

ція недоліків у навчально-тренувальному процесі
дозволить забезпечити розширення межі можливо-
го розвитку, поступове зростання рівня спортивної
майстерності атлетів із розумовими вадами.

Наступний напрям корекційної роботи ок-
реслений нами за результатами досліджень Т.П. Ві-
сковатової. Автором введено поняття “фізична ос-
лабленість”, що характеризується двома основними
аспектами: дефіцитом фізичного розвитку осіб із ва-
дами інтелекту (проявляється у відставанні від нор-
ми за антропометричними  показниками), а також
дефіцитом фізичної підготовленості (визначається
за показниками  відхилень від норми у виконанні
спеціальних фізичних вправ, що потребують прояву
основних фізичних якостей). Здійснене нами піло-
тажне дослідження підтвердило, що виділені авто-
ром аспекти фізичної ослабленості є характерними
для дітей та підлітків із розумовою відсталістю.
Встановлена закономірність потребує додаткової
уваги фахівців до рівня фізичного розвитку та фізич-
ної підготовленості спортсменів із вадами інтелек-
ту, зокрема до рівня розвитку спеціальних фізичних
якостей як передумови оволодіння раціональною
технікою фізичних вправ.

Для забезпечення корекційної спрямова-
ності навчання та тренування спортсменів із вада-
ми інтелекту необхідно використовувати практичні
дії, що виконуються безпосередньо самим атлетом.
Спираючись на результати дослідження Б.І. Пінсь-
кого, передбачаємо, що процес формування нових
рухових умінь і навичок необхідно здійснювати з ви-
користанням зовнішніх опор, що в подальшому до-
поможуть спортсменам з інтелектуальною недостат-
ністю в здійсненні  переходу до самостійного
вирішення конкретних рухових завдань. Доведено,
що показниками сформованості діяльності, окрім
якості та швидкості, виступають усвідомленість,
самостійність, здатність до узагальнення. Поділяю-
чи погляди О.Ю. Пархоменко та О.П. Хохліної,  вва-
жаємо, що на ефективність виконання практичної

Рис.1. Особливості взаємодії розвитку та навчання осіб із розумовими вадами
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діяльності спортсменами з вадами розумового та
фізичного розвитку позитивно впливають вербаль-
ний та практичний вид допомоги. Практична допо-
мога сприяє швидкому та якісному здійсненню ру-
хових операцій, а вербальна – усвідомленню та
прояву самостійності. Тому в якості зовнішніх опор
може виступати як вербальне, так і невербальне сти-
мулювання. Вибір домінуючого виду стимулюван-
ня необхідно здійснювати на підставі даних психо-
діагностичних досліджень, що дають інформацію
відносно особливостей вербальної та невербальної
складових інтелектуального розвитку конкретного
спортсмена. За допомогою зовнішніх опор відбу-
вається передача  необхідного обсягу знань,
здійснюється збагачення рухової сфери спортсменів,
забезпечується поступове формування здатності до
усвідомлення та самооцінки ефективності власної
діяльності. Оволодіння технікою фізичних вправ,
розвиток самостійності та усвідомлення спрямова-
ності, доцільності та ефективності власної діяль-
ності передбачатиме поступові зміни та скорочення
видів допомоги спортсменам із вадами інтелекту з
боку тренера.

Результати аналізу наукових даних і власні
дослідження дозволили нам розробити алгоритм по-
будови процесу формування спеціальних рухових
умінь і навичок спортсменів із порушеннями розу-
мового та фізичного розвитку (рис.2).

У процесі вибору методів навчання та тре-
нування, визначення й планування  спрямованості
корекційного впливу на спортсменів із вадами інте-
лекту необхідно враховувати,  що розумова
відсталість може ускладнюватись недорозвитком
однієї або декількох сенсорних систем. Ігнорування
зорових і слухових аномалій негативно позначаєть-
ся на формуванні психічних та психомоторних
функцій, ускладнює процес оволодіння технікою,
затримує особистісний та соціальний розвиток
спортсменів із вадами інтелекту.

Дослідження О.Б. Гаврилова також підтвер-
джують, що першочергове значення в навчанні дітей
із відхиленнями психофізичного розвитку повинно
відводитись розвитку та корекції загальної, а також
дрібної моторики, просторової уваги й координації
рухів. На думку автора, такий підхід забезпечить
формування в осіб з вадами психофізичного розвит-
ку необхідної кількості умовно-рефлекторних
зв’язків із метою  подальшого оволодіння ними
складними психомоторними діями. На підставі про-
ведених досліджень процесу фізичного виховання
розумово відсталих осіб автор підкреслює, що чим
більше дитина відстає в розвитку, тим більше вона
потребує спеціальних прийомів фізичного вихован-
ня та фізичного розвитку. Вказане підтверджує не-
можливість переносу традиційних методик навчан-
ня та тренування, що використовуються в роботі зі

 
 

ПСИХОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ  

додаткові 
психодіагностичні 
дослідження 

психолого-педагогічні 
спостереження  

дослідження рівня 
фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості та 
психомоторного розвитку 

РРООЗЗРРООББККАА  ТТАА  ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  
ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ  ММЕЕТТООДДІІВВ  ІІ    ППРРИИЙЙООММІІВВ  

ННААВВЧЧААННННЯЯ  ТТАА  ТТРРЕЕННУУВВААННННЯЯ  

ВЕРБАЛЬНА ДОПОМОГА НЕВЕРБАЛЬНА (ПРАКТИЧНА) 
ДОПОМОГА 

усвідомлення, 
самоаналіз 
власної 
діяльності 

 

самостійність 
у вирішенні 
рухових 
завдань 

якість 
виконання 
рухових 
завдань 

швидкість 
засвоєння 
рухових 
дій 

ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ  РРУУХХООВВИИХХ  УУММІІННЬЬ  ІІ  ННААВВИИЧЧООКК  

 
ЗОВНІШНІ 
ОПОРИ 

 

Рис. 2. Алгоритм побудови процесу формування спеціальних рухових умінь і навичок спортсменів із вада-
ми інтелекту



17

здоровими атлетами, у підготовку спортсменів із
вадами інтелекту.

На наявність такого переносу, зокрема на
етапі початкової підготовки, вказують дослідження
словацьких авторів Л. Ларембак та Е. Лабудова, які
пропонують застосовувати традиційний диференц-
ійований підхід до організації навчання плаванню
дітей із помірною розумовою відсталістю. На
підставі власних багаторічних досліджень ми пере-
конались у помилковості вибору в якості критері-
ального показника в комплектуванні диференційо-
ваних груп здатності  осіб із  відхиленнями
психофізичного розвитку триматись у воді в безо-
порному положенні. Такий підхід є цілком обґрун-
тованим в організації навчання здорових дітей.  Од-
нак для контингенту спортсменів із розумовими та
фізичними вадами провідним критерієм повинен
виступати рівень психічного та соціального розвит-
ку, що й визначає їхню здатність до навчання та
успішність спортивного тренування.

Висновки.
Розумова відсталість зумовлена органічним

ушкодженням мозку, що викликає складні та незво-
ротні  порушення розвитку вищих психічних
функцій, інтелекту, особистості в цілому.

Діти та підлітки з розумовою відсталістю
характеризуються відставанням від здорових од-
нолітків за показниками фізичного розвитку, фізич-
ної підготовленості, психомоторного та сенсомотор-
ного розвитку. У сукупності з комунікативною
недостатністю, особистісним і соціальним недороз-
витком, вказані фактори суттєво ускладнюють про-
цес навчання та тренування спортсменів із вадами
інтелекту. Виявлені особливості фізичного, психіч-
ного та соціального розвитку розумово відсталих
виключають можливість переносу традиційних про-
грам навчання та тренування здорових атлетів на
підготовку спортсменів із вадами інтелекту.

Супровід підготовки спортсменів із пору-
шеннями розумового розвитку потребує розробки та
впровадження спеціальних методів і прийомів на-
вчання, дотримання корекційної спрямованості тре-
нувального впливу з використанням зовнішніх опор,
що забезпечать ефективну корекцію психічної та
фізичної сфери атлетів завдяки поступовому розвит-
ку їхньої самостійності, здатності до усвідомлення
та самоаналізу, підвищенню швидкості засвоєння
спеціальних знань, формуванню рухових умінь і
навичок, поліпшенню їх якісних характеристик.

Розробка навчально-тренувальних програм
повинна здійснюватись з урахуванням результатів
психологічної класифікації, додаткових психодіаг-
ностичних обстежень спортсменів із вадами інтелек-
ту, актуального рівня фізичного розвитку, фізичної
підготовленості, психомоторного розвитку, а також
даних психолого-педагогічних спостережень.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем супро-
воду підготовки спортсменів із вадами інтелекту.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ
Бишевець Н.Г., Хабінець Т.О.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. У статті розглядаються  проблеми, які пов’я-
зані з підготовкою висококваліфікованих фахівців з
фізичного виховання і спорту, і пропонуються напрям-
ки модернізації магістерської підготовки на прикладі
підготовки магістрів за напрямком «Біомеханіка
спорту». Метою розробленої програми є забезпечення
фундаментальної підготовки висококваліфікованих
фахівців.
Ключові слова: модернізація, адаптація, магістерська
підготовка, концепція.
Аннотация. Бышевец Н.Г., Хабинец Т.А. Основные на-
правления модернизации магистерской подготовки в
учебных заведениях физкультурного профиля. В статье
рассматриваются проблемы, связанные с подготовкой
высококвалифицированных специалистов по физичес-
кому воспитанию и спорту, и предлагаются направле-
ния модернизации магистерской подготовки на приме-
ре подготовки магистров по направлению «Биомеханика
спорта». Целью разработанной программы является
обеспечения фундаментальной подготовки высококва-
лифицированных специалистов.
Ключевые слова: модернизация, адаптация, магистерс-
кая подготовка, концепция.
Annotation. Bishevets N. G., Habinets T. A. The concept
to modernizations master preparation in educational
institutions of the athletic profile. This paper is considered
problems, which connected with to pertain of preparation
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of sport”. The purpose of the developed program is
maintenance of fundamental preparation of highly skilled
experts.
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Вступ.
На сучасному етапі розвитку суспільство

відчуває дефіцит у висококваліфікованих фахівцях
для всіх ланок системи фізичної культури і спорту.
Головною метою професійної фізкультурної освіти
залишається підготовка конкурентноздатних фахівців
на підставі реального попиту на їхні послуги [2]. У
зв’язку з цим фахівцями вивчається й аналізується як
досвід закордонних колег, так і наробітки, отримані
вітчизняними науковими школами  в результаті екс-
перименту з упровадження дворівневої системи осв-
іти. Підготовка магістрів з фізичної культури і спорту
реалізує освітньо-професійні програми, які орієнто-
вані на підготовку фахівців для науково-дослідної і
педагогічної діяльності, а також на практичну робо-
ту в галузі наукомістких технологій. На підставі вив-
чення різних програм, що розроблюються і реалізу-
ються в різних  вищих навчальних закладах, нами
встановлено, що загальні цілі програм підготовки
магістрів фізичної культури припускають подальший
розвиток теоретичних знань, подальший розвиток
професійної майстерності, який пов’язаний з різни-
ми професійними навичками, а також сприяють роз-
витку особистості відповідно до її індивідуальних
інтересів.

На думку фахівців, основна ідея модерні-
зації процесу магістерської підготовки полягає в
тому, щоб створити умови, що дозволяють студен-
там розвивати креативне мислення, творчо осмис-
лювати й опановувати інноваційні технології фізич-
ного виховання, створити педагогічну систему, що
дозволяє досягти сучасної якості підготовки фахів-
ця нового типу [4]. У наш час відбувається пошук
нового концептуально-методологічного підґрунтя
стандартів нового покоління, що гармонійно поєдну-
ють у собі досягнення попередніх версій із сучас-
ними запитами [1]. Нова парадигма освіти орієнтує
педагогічне співтовариство на адаптацію педагогі-
чного процесу до соціальних умов і запитів насе-
лення і роботодавців [3], вимагає нових підходів як
в організації навчального процесу, прийомах і ме-
тодах викладання, так і в підборі змісту навчання.

За сформованих обставин організація підго-
товки магістрів і зміст цієї підготовки вимагає пиль-
ної уваги фахівців і узгоджених зусиль для досяг-
нення достатньої якості навчання, що задовольняє
інтелектуальні очікування учнів і вимоги держави
до висококваліфікованих фахівців.

Робота виконана згідно зведеного плану
НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010
роки за темою 1.2.1. «Реформування вищої фізкуль-
турної освіти в контексті Болонської інтеграції».

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - виділити основні напрямки

модернізації магістерської підготовки в навчальних
закладах фізкультурного профілю.

Результати досліджень.
Із нагромадженням досвіду роботи магіст-

ратури відбувається модернізація структури і змісту
чинних програм. У наш час існує кілька глобальних
напрямків, на які, насамперед, варто звертати увагу
при розробці концептуального підґрунтя удоскона-
лення підготовки магістрів, а саме: кредитно-мо-
дульні технології навчання, різнопланове викорис-
тання інформаційних технологій у навчальному
процесі, а також інноваційний підхід до організації
дослідницької роботи учнів. Розглянемо докладні-
ше кожну зі складових. З одного боку, перехід на
кредитно-модульні технології навчання призводить
до збільшення частки самостійної роботи учнів, що
сприяє підготовці самодостатнього фахівця в галузі
фізичного виховання і спорту, здатного приймати
нестандартні рішення і знаходити нетривіальні роз-
в’язання дослідницьких і педагогічних задач. З іншо-
го боку, інформатизація освіти вміщує сукупність
розроблюваних теоретичних концепцій і технологій
комп’ютерного навчання, а також сукупність педа-
гогічних методів із застосування як засобів навчан-
ня комп’ютерів та іншої електронної техніки для
передачі й обробки навчальної інформації, що оріє-
нтує учня на пошук потрібної інформації і її подаль-
ше опрацювання [5]. На етапі становлення нової
системи фізкультурного освіти фахівці вважають
найбільш доцільним такий підхід вищого навчаль-
ного закладу до організації магістерської підготов-
ки: проведення роботи за кількома актуальним на-
прямками; ретельне відпрацьовування програм,
спираючись на наявні вітчизняні наукові школи і
закордонний досвід колег; розподіл напрямків підго-
товки між різними вищими фізкультурними навчаль-
ними закладами, здатними щонайкраще організува-
ти процес навчання за обраними програмами [6].
Також інноваційні підходи в організації дослідниць-
кої діяльності припускають націлювання магіст-
рантів на підготовку публікацій, доповідей, особис-
ту участь в експериментальній діяльності і всебічний
аналіз результатів досліджень.

На підставі вивченої науково-методичної
літератури, а також у результаті систематизації й уза-
гальнення передового педагогічного досвіду нами
виділені основні напрямки модернізації магістерсь-
кої підготовки.
Основні напрямки модернізації магістерської

підготовки.
1. Кредитно - модульна організація навчальної
діяльності магістрів; підвищення ролі само-
стійної роботи учнів.

2. Використання інноваційних технологій навчан-
ня, що включають широке використання інфор-
маційних технологій і ресурсів Інтернет у на-
вчальному процесі.

3. Забезпечення адаптації навчальної діяльності
магістрантів до умов професійної діяльності,
використання такої форми підготовки як «Ста-
жування», що припускає проведення практики
по напрямках магістерської підготовки.

4. Поновлення змісту навчання; висвітлення інно-
ваційних технологій, що використовуються в об-



19

ласті фізичного виховання і спорту.
5. Організація і проведення фундаментальних і
прикладних наукових досліджень.

6. Комплексний підхід до оцінювання знань, що
включає різні типи доказів рівня знань учня:
письмові, усні і комп’ютерні опитування (тес-
тування), перевірку практичних навичок (зок-
рема, на тренажерах, комп’ютерах).

7. Стимулювання науково-видавничої діяльності
й активної участі в наукових конференціях і
формах.

8. Створення умов для творчого самоудосконален-
ня особистості.
У межах модернізації підготовки магістрів

і з урахуванням запропонованих напрямків, нами
розроблена робоча програма для магістрантів, які
навчаються за напрямком «Біомеханіка спорту»
(табл. 1).

Відповідно до розробленої програми слу-
хачі отримують професійну підготовку в таких сфе-
рах, як рішення теоретичних задач розвитку концеп-
туального  апарату сучасної біомеханіки спорту,
експериментальні дослідження й обробка їхніх ре-
зультатів у спортивно-педагогічній практиці, розроб-
ка методів вимірювання і реєстрації характеристик
тіла і рухових дій людини, рішення практичних за-
дач біомеханіки у спорті вищих досягнень, масово-
му спорті, а також у сфері рекреаційної фізичної
культури й активного відпочинку.

Висновки.

Магістерська підготовка не тільки припус-
кає, але і вимагає переходу до активних форм на-
вчання, переносу акцентів на самостійну роботу сту-
дентів, що сприяє творчому розвитку особистості і
вимагає від учнів уміння ставити перед собою за-
дачі і вирішувати їх у міру виникнення. Теоретичні,
практичні й особистісні здібності магістра будуть
розвиватися в тісному зв’язку з навчанням і підго-
товкою в галузі фізичної культури, плануванням,
удосконаленням і здійсненням навчального плану з
урахуванням загальноєвропейського підходу й на-
явних умов. Метою розробленої програми є забез-
печення фундаментальної підготовки висококвалі-
фікованих фахівців, здатних використовувати теорію
і практичні методи біомеханіки спорту в рішенні
наукових проблем і практичних задач спорту,
фізкультурно-оздоровчої діяльності й активного
відпочинку.

Підкреслюючи об’єктивну необхідність пе-
ретворення системи вищої фізкультурної освіти, слід
зазначити, що представлену робочу програму, яка
націлена на модернізацію магістерської підготовки,
не слід розцінювати як інваріантну складову систе-
ми підготовки фахівців з фізичного виховання і
спорту: у міру нагромадження, вивчення й узагаль-
нення позитивного досвіду, вона повинна творчо
розвиватися і збагачуватися.
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Виноградський Б.А.

Національний університет фізичного виховання і
спорту України

Анотація. У статті подається технологія застосування
засобів гравітаційного тренування, зокрема спеціаль-
них костюмів з метою підвищення спеціальної підго-
товленості та результативності лучників. Автором зап-
ропоновано варіанти контролю ефективності
розробленої методики на основі аналізу динаміки па-
раметрів стану спеціальної підготовленості та росту
спортивного результату.
Ключові слова: стрільба з лука, міотонометрія, стійкість,
спеціальна фізична підготовленість, спортивний резуль-
тат.
Аннотация. Виноградский Б.А. Варианты и эффектив-
ность применения средств гравитационной трениров-
ки в процессе подготовки высококвалифицированных
лучников. В статье подана технология применения
средств гравитационной тренировки, в частности спе-
циальных костюмов, с целью повышения специальной
подготовленности и результативности лучников. Авто-
ром предложено варианты контроля эффективности
разработанной методики на основе анализа динамики
параметров состояния специальной подготовленности
и роста спортивного результата.
Ключевые слова: стрельба из лука, миотонометрия, ус-
тойчивость, специальная физическая подготовленность,
спортивный результат.
Annotation. Vinohradkyy B.А. Variants and efficiency of
gravitation training means in highly skilled archer’s
preparation process. The article describes modern
technology of gravitation practice facilities, in particular
the special suits with the purpose of rise of the special
preparedness and sport results in archery. The authors
offered the control variants of develop method efficiency
on the basis of dynamics analysis of state parameters of the
special preparedness and growth of sport result.
Keywords: archery, stability, hardness of muscles, the
special physical preparedness, sport result.

Вступ.
Розвиток спорту вищих досягнень стимулює

до пошуку інтенсивних шляхів постійного вдоско-
налення спортивного тренування з використанням
широкого арсеналу засобів, направлених на підви-

щення якості підготовки спортсменів [4,6,7]. Засто-
сування методик з використанням гіпергравітацій-
них тренувань в різних видах спорту дає значущий
позитивний ефект. Оскільки стрільба з лука нале-
жить до складнокоординаційних видів спорту і, крім
того, вимагає від лучника високого рівня розвитку
абсолютної сили м’язів плечового поясу та їх сило-
вої витривалості, постає дидактичне завдання пара-
лельного вдосконалення зазначених характеристик.
Основним педагогічним завданням є застосування
такої інтенсивної, за своєю суттю, методики трену-
вання, яка б не порушила міжкоординаційні зв’яз-
ки, вдосконалила динамічну та кінематичну струк-
туру необхідних рухових дій, підвищивши надійність
їх виконання.

Останніми роками в спортивній практиці
отримала певне розповсюдження біомеханічна сти-
муляція у формі гравітаційного тренування.  На сьо-
годні проблеми використання засобів та методів гра-
вітаційного тренування в тренувальному процесі
розглядалися в легкій атлетиці, кульовій стрільбі, во-
лейболі та інших видах спорту, а автори наукових
публікацій відзначають, що умови гіпегравітаційних
впливів є ефективним стимулом підвищення функ-
ціональних можливостей спортсменів [1,5,7].

Роботу виконано відповідно до зведеного
плану науково-дослідної роботи на 2001-2005рр.
Державного комітету України з питань фізичної
культури і спорту  за темою 1.2.14. „Теоретико-ме-
тодичні основи моделювання складних систем (на
прикладі стрілецького спорту та біатлону)” та 1.4.10
“Вдосконалення засобів і методів технічної підго-
товки кваліфікованих спортсменів” на 2004-2009 рр..

Формулювання мети роботи.
Мета даного дослідження – визначити

ефективність гіпегравітаційних впливів на функці-
ональні можливості та спортивну результативність
кваліфікованих лучників на основі використання
спеціальних костюмів з обтяженням.

Завдання дослідження:
1. Розробити методику застосування засобів грав-
ітаційного тренування у стрільбі з лука.

2. Визначити ефективність засобів та методів гра-
вітаційного тренування на основі аналізу дина-
міки вибраних значущих параметрів підготов-
леності та спортивної результативності лучників
високої кваліфікації.
Методика дослідження. В основі запропо-

нованої методики лежить  застосування пристрою,
конструкція якого виконана у вигляді спеціального
комбінезона [6]. Використання комбінезону дозво-
ляє моделювати умови підвищеної гравітації.
Пристрій має систему вантажів, які розташовані так,
щоб спортсмен зберігав природну геометрію мас
тіла при тій зміні модуля гравітаційних взаємодій,
які необхідні йому для реалізації регламентованої
тренувальної програми підвищення силових мож-
ливостей м’язів. Використання такого пристрою
дозволяє повніше відтворити в дидактичному про-
цесі ті умови гравітаційних взаємодій, які повинні

http://www.psyedu.ru/
http://www.eidos.ru/shop/ebooks/220117/index.htm
http://www.infosport.ru/PRESS/SFA/1999N1-2/index.htm
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бути реалізовані спортсменами в ході вдосконален-
ня визначеної кінематичної і динамічної структури
рухів у стрільбі з лука,  необхідної для досягнення
високої цільової точності.

 Ефективність методики використання за-
собів гравітаційного тренування перевірялося за до-
помогою проведеного педагогічного експерименту,
який застосовували у тренувальному процесі. Дос-
лідження проводились у спеціально-підготовчому
періоді річного циклу лучників високої кваліфікації.
До експериментальної групи належали 8 спорт-
сменів – лучників високої кваліфікації, віком від 17
до 22 років (всі МС). Цій групі стрільців було зап-
ропоновано тренування із застосуванням гіпергра-
вітаційного костюму протягом спеціального мезо-
циклу, що складався з п’яти мікроциклів. При цьому

мікроцикл включав 6 занять.
 Перший мікроцикл експериментального

мезоциклу – втягуючий. Він характеризується неве-
ликим та середнім навантаженням і спрямований на
підготовку організму до спеціалізованих гіперграв-
ітаційних навантажень. Протягом першому мікро-
циклу заняття проводились з середнім навантажен-
ням. Спортсмени виконували на тренуванні 120-150
пострілів, з них 50 із застосуванням гравітаційного
костюму, що складало від 20% до 40% від загальної
кількості пострілів за тренування (рис.1).

Другий – четвертий мікроцикли – ударні.
Вони включали по три тренувальні заняття з вели-
кими навантаженнями. Загальна кількість пострілів
за тренування 110-140, з них 60-80 – з використан-
ням гравітаційного костюму. На трьох заняттях, що

Рис.2. Модель  ударних  мікроциклів
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Рис.1.  Модель втягуючого мікроциклу
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Рис.3. Модель стабілізуючого мікроциклу
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виконувались з великим навантаженням, кількість
пострілів з обтяженням складала 50-60% від загаль-
ної кількості (рис.2).

Останній (п’ятий) мікроцикл – стабілізую-
чий. Він характеризується поступовим зменшенням
обсягів гіпегравітаційних навантажень і збільшен-
ням відсотку стандартних пострілів (рис.3).

Щоб здійснювати поточний та етапний кон-
троль адаптаційних пристосувань з боку лучника на
запропоновані засоби і методи гравітаційного тре-
нування було використано низку інструментальних
методик та аналіз цифрових масивів, отриманих у
ході їх застосування. Загалом контролювалися такі
блоки показників:
· міотонометричні показники динаміки стану м’я-
зової системи, зокрема твердості основних
м’язів, які беруть участь у виконанні змагаль-
ної вправи лучників [3];

· показники стійкості зброї під час прицілюван-
ня та здійснення власне пострілу з лука із зас-
тосуванням оптико-електронного комплексу
„Scatt” [2];

· динаміка спортивної результативності лучників.
Результати дослідження.
В результаті запропонованої методики

гіпегравітаційного тренування вдалося встановити,
що запропоновані умови мають суттєвий вплив на
тонус (твердість м’язів) плечового поясу та верхніх
кінцівок. Якщо порівняти показники твердості м’язів
до та після завершення педагогічного експеримен-
ту, то можна стверджувати, що найсуттєвіші зміни
відбулися не в даних тонусу м’язів, а в їх амплітуді.
При цьому середні показники тонусу спокою прак-
тично залишилися на початковому рівні, тонусу на-
пруження зросли в середньому на 4,42 умовні оди-
ниці, а тонусу розслаблення навпаки зменшилися на
1,58. Показники амплітуди ж мають однозначний на-
прямок змін. Вони збільшилися під час порівняння:

амплітуди напруження на 5,41; амплітуди розслаб-
лення на 6,58; амплітуди тонусу на 12,08 умовних
одиниць.

Проте специфічність виконання роботи, тоб-
то виконання пострілів з лука, накладає значущий
відбиток на динаміку показників амплітуди тонусу
різних м’язових груп та окремих м’язів. Так зазна-
чені показники в окремих м’язах практично не зрос-
ли (глибокий згинач пальців лівої руки), а в окре-
мих випадках збільшилися на 37 одиниць, що
становить близько 45% від початкового рівня. Та-
кож спостерігаємо асиметричність змін показників
м’язів правої та лівої частини тіла. Так в ході досл-
ідження змін показників тонусу ліктьового розгинача
зап’ястя, глибокого згинача пальців,  триголового
м’яза плеча, трапецієподібного м’яза спини зазна-
чаємо виразний ріст їх правосторонніх одиниць у
порівнянні з лівосторонніми. Зворотне простежує-
мо у показниках амплітуди тонусу двоголового м’я-
за плеча та середніх пучків дельтоподібного м’яза,
де зросли величини лівої сторони спортсмена. Вище
наведене стосується лучників, які використовують
лівосторонню стійку. Передбачаємо, що при право-
сторонній стійці можна помічатимемо зворотній
процес. Одним із попередніх висновків може бути і
те, що методи гравітаційного тренування, що засто-
совуються  під час відносно статичної основної ро-
боти більше стимулюють адаптаційні процеси у тих
м’язах, які відповідають за утримання специфічної
змагальної пози, а також у тих, на яких лягає основ-
на робота з виконання змагальної вправи.

Важливо звернути увагу не тільки на абсо-
лютні чи відносні величини параметрів до та після
використання експериментального мезоциклу, але в
ході його протікання. Тобто йдеться про фіксацію
та аналіз даних по закінченню кожного з п’яти зап-
ланованих мікро циклів у мезоциклі (рис.5). До ува-
ги бралися показники лівих одиниць шести м’язів. І

Рис.4. Схема контроль ефективності гіпергравітаційного тренування
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якщо, як було зазначено вище, зміна величин даних
на початку та в кінці мезициклу із застосуванням
гравітаційного тренування не викликає сумніву, то
графічне зображення на рис.5. засвідчує зменшен-
ня показників тонусу напруження як після 2-го так і
після 3-го мікроциклу у більшості м’язів. Факти го-
ворять, що тільки по завершенню 4-го мікроциклу
цифри у більшості випадків перевищують початко-
вий рівень. Якщо враховувати те, що останній мікро-
цикл за своїм характером є стабілізуючий, тобто
обсяг гравітаційних тренувальних засобів зменшив-
ся у порівняні з попередніми аналогічними часови-
ми відрізками, то припускаємо про присутність
відставленого ефекту суперкомпенсації функцій
організму спортсмена.

Доволі подібну картину спостерігаємо і під
час моніторингу змін величин стійкості прицілу в
межах габариту десятки. В даному випадку бралися
до уваги не тільки середні значення цього показни-
ка, але й розмах його у вибірці спортсменів, які бра-
ли участь у педагогічному експерименті (рис.6). Ос-
кільки величина стійкості визначається відносним
показником часу знаходження прицілу в межах га-
бариту десятки за певний час до виконання власне

пострілу і тісно корелює зі спортивним результатом
[2], то величина розмаху свідчить і про можливий
розкид абсолютного результату лучників. До почат-
ку педагогічного експерименту у зв’язку з одно-
рідністю вибірка спортсменів за спортивним резуль-
татом розмах був невеликим, по закінченню першого
тижня дії експериментального чинника середні зна-
чення впали, а варіативність результатів зросла. У
третьому мікроциклі середні значення продовжува-
ли зменшуватися, хоча розкид також став меншим.
Далі спостерігалося стрімке збільшення як середніх
величин так і їх варіативності, а наприкінці мезо-
циклу типові величини стійкості набули більш кон-
центрованого вигляду та були дещо меншими за
відповідні дані попереднього вимірювання, але сут-
тєво вищими за початкові.

Найбільш об’єктивним критерієм ефектив-
ності тієї чи іншої педагогічної методики є аналіз
змін спортивного результату. Проаналізувавши їх
зазначимо, що додаткові навантаження пов’язані із
використанням гравітаційного костюму знижують
рівень та збільшують варіативність спортивних ре-
зультатів. Контрольні стрільби, що проводилися про-

М’ЯЗИ 
ТОНУС  АМПЛІТУДА  

спокою напруження  розслаблення напруження розслаблення тонусу 

Ліктьовий розгинач зап’ястя  правий 71 107 72 36 35 71 
лівий  72 95 70 23 22 45 

Глибокий згинач пальців правий 76 112 75 36 37 73 
лівий  75 102 75 27 27 54 

Триголовий м’яз плеча правий 76 120 74 44 46 90 
лівий  73 110 66 37 44 81 

Двоголовий м’яз плеча 
правий 64 109 54 45 55 100 
лівий  58 112 55 54 57 111 

Дельтоподібний м’яз правий 56 105 54 49 51 100 
лівий  54 112 52 58 60 118 

Трапецієподібний  м’яз 
правий 58 98 54 40 44 84 
лівий  55 95 52 40 43 83 

 

М’ЯЗИ 
ТОНУС АМПЛІТУДА  

спокою напруження розслаблення напруження розслаблення тонусу 

Ліктьовий 
розгинач 
зап’ястя 

правий 72 104 74 32 30 62 

лівий 70 92 70 22 22 44 

Глибокий 
згинач пальців 

правий 80 110 80 30 30 60 
лівий 74 102 76 28 26 54 

Триголовий 
м’яз плеча 

правий 78 112 72 34 40 74 
лівий 72 106 65 34 41 75 

Двоголовий 
м’яз плеча 

правий 62 108 54 44 54 98 
лівий 56 108 58 52 50 102 

Дельтоподібни
й м’яз 

правий 55 92 55 37 37 74 
лівий 55 106 56 41 40 81 

Трапецієподібн
ий м’яз 

правий 60 92 58 32 34 65 
лівий 54 92 54 38 38 76 

 

Таблиця 1
Показники тонусу м’язів до застосування методики гіпергравітаційних впливів

Таблиця 2
Показники тонусу м’язів після застосування методики гіпергравітаційних впливів
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тягом мезоциклу опосередковано, але достатньо
тісно пов’язані зі зміною даних тонусу м’язів і
стійкості прицілу в межах десятки. Вони мають
відставлений характер, що свідчить про наступний
алгоритм адаптаційних змін. Умови гіпергравітації
спочатку впливають на величини, що характеризу-

ють стан м’язової системи. Зміни у стані м’язової
системи вливають на стійкість змагальної пози
стрільця, що в свою чергу дає позитивний ефект у
вигляді підвищення спортивного результату.

Також слід підкреслити, що зміна вище заз-
начених показників має хвилеподібний характер з
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Рис.5. Динаміка тонусу напруження м’язів протягом мезоциклу гіпергравітаційних впливів
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періодом не меншим за один календарний місяць і
визначається як загальним трендом так і індивіду-
альними особливостями, що необхідно враховувати
в ході навчально-тренувального процесу лучників
високої кваліфікації.

Висновки.
Розроблено методику застосування засобів

гравітаційного тренування у стрільбі з лука, що по-
лягає у використанні спеціального костюму, за до-
помогою котрого створюються умови визначеної ве-
личини  гіпергравітації для організму спортсмена, і
якою доцільно послуговуватися протягом мезоцик-
лу підготовки у спеціально-підготовчому періоді
річного циклу.

Запропонований алгоритм визначення
ефективності розроблених засобів і методів граві-
таційного тренування на основі контролю динамі-
ки змін параметрів міотонометроії, спеціальної
стійкості та спортивної результативності лучників
високої кваліфікації.

На основі аналізу часових рядів параметрів
міотонометрії, спеціальної стійкості та спортивно-
го результатів виявлено різноприскорену їх динамі-
ку, що характеризує адаптаційні зміни організму
лучників на умови гіпергравітації.

Виявлено ефективність запропонованої ме-
тодики гравітаційного тренування на базі аналізу
змін вибраних значущих параметрів підготовле-
ності та спортивної результативності лучників ви-
сокої кваліфікації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки висококваліфікованих лучників.
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МОТИВАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН У
ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

Вовчаста Н.Я.
Львівський державний університет

безпеки життєдіяльності

Анотація. Інтеграція України в європейський освітній
простір і приєднання її вищих навчальних закладів до
Болонського процесу стимулюють вищі навчальні зак-
лади, зокрема Львівський державний університет без-
пеки життєдіяльності приєднуватися до європейських
стандартів, запроваджувати нові моделі підготовки
кадрів для галузі. Зокрема в цьому навчальному закладі
проводиться широкомасштабна робота з активізації,
оптимізації і інтенсифікації процесу навчання курсантів
і студентів. В статті розглядаються форми і методи, які
сприяють виконанню відповідальних завдань у сфері
підготовки професійних кадрів як у Львівському дер-
жавному університеті безпеки життєдіяльності, так і в
інших вищих навчальних закладах.
Ключові слова: мотивація, інтенсифікація, пізнавальна
активність, модульно-рейтингова система, кредитно-
модульна система.
Аннотация. Вовчаста Н.Я. Мотивация изучения дисцип-
лин в высшем техническом заведении. Интеграция Ук-
раины в европейское образовательное пространство и
присоединение её высших учебных заведений к Болон-
скому процессу побуждают высшие учебные заведения,
в частности Львовский государственный университет
безопасности жизнедеятельности, присоединяться к
европейским стандартам, внедрять новые модели под-
готовки кадров для отрасли. В частности, в этом учеб-
ном заведении проводится широкомасштабная работа
по активизации, оптимизации и интенсификации про-
цесса обучения курсантов и студентов. В статье рассмат-
риваются формы и методы способствующие выполне-
нию ответственных заданий в области подготовки
высококвалифицированных кадров как во Львовском
государственном университете безопасности жизнеде-
ятельности. так и в других высших заведениях.
Ключевые слова: мотивация, интенсификация, позна-
вательная активность, модульно-рейтинговая система,
кредитно-модульная система.
Annotation. Vovchasta N.Y. Motivation for studying at a
higher technical establishment. Integration of Ukraine into
European educational space and joining of its higher
educational establishments to Bologna process stimulate
educational establishments, in particular Lviv sta te
university of vital activity safety to join to the European
standards, to introduce new models of professional training
for the branch. Large scale work aimed on intensifying of
the process of training of cadets and students and making
this process more active and optimum is carried out at this
educational establishment. Forms and methods of this work
which promote fulfilment of responsible tasks in the field
of professional training of the high skilled personnel both
at Lviv state university of vital activity safety and other
higher educational establishments are examined in this
article.
Key words: motivation, intensification, cognitive activity,
module-rating system, credit-module system.

Вступ.
15-річний період існування України як не-

залежної держави дає широкі можливості вітчиз-
няній системі вищої освіти і професійної підготов-
ки кадрів  для інтеграції  в  європейський
науково–освітній простір. Приєднання України всту-
пити до Болонського процесу, як стратегічного на-



26

прямку розвитку освіти, спонукає навчальні закла-
ди,  зокрема  науково–педагогічний колектив
Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності, долучатися до європейських освітніх
стандартів, впроваджувати нові моделі в процесі
підготовки кадрів галузі. В Україні накопичено до-
сить вагомий практичний досвід у галузі освіти та
багатий арсенал форм і методів підвищення ефек-
тивності навчального процесу.

Посилення мотивації слухачів завжди було
одним з найважливіших напрямків удосконалення
і поліпшення змісту освіти, активізації, оптимізації
та інтенсифікації процесу навчання у вищій школі.
Аналізуючи вплив дев’яти основних чинників
інтенсифікаці ї  процесу навчання ,  викладач
Львівського національного університету ім. І.
Франка Лариса Ковальчук, на наш погляд, цілком
виправдано характеризує його як визначальним у
проблемі передачі і освоєння максимального обся-
гу знань, активізації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів [8; 110-111].

Українська вища школа нагромадила чима-
лий банк методів формування мотивації, стимулю-
вання пізнавальної активності студентів.

М. Фіцула, зокрема, визначає такі методи:
метод навчальної дискусії, який передбачає обмін
думками, вчить самостійно мислити, розвиває ана-
літичне мислення; забезпечення успіху, що зміцнює
віру студента в свої сили; створення ситуацій інте-
ресу в процесі викладу навчального матеріалу і його
новизни; опори на життєвий досвід слухачів; сти-
мулювання обов‘язку і відповідальності, коли до
свідомості студентів доводять спільну та особисту
значимість навчання та їх професії [11; 129-132].

Слід зазначити, що проблема формування
пізнавальної активності й мотивованості в навчаль-
ному процесі є одною з основних завдань педагогі-
ки взагалі. Їй присвячені ґрунтовні дослідження відо-
мих спеціалістів у галузі психології та педагогіки:
Л.Аристова, В.Давидова, В.Паламарчука, Г.Щукіна
та ін. Серед ряду важливих компонентів пізнаваль-
ної активності вони виокремлюють мотиваційний
(потреби, інтереси, орієнтації, установки). На дум-
ку науковців, якість цього компонента формується
на різних рівнях: творчому, пошуковому і репродук-
тивному. За висновком Р. Ігнатової, їм належить
особливе місце у навчальному процесі та творчій
навчально-пізнавальній діяльності студентів [ 7; 75].

Робота  виконана  за  планом  НДР
Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної статті є виокремити з теоре-

тико-методичних засад, які забезпечують активіза-
цію навчальної діяльності, найбільш впливові. Се-
ред них на наш погляд, надзвичайно посідає
формування у курсантів /студентів/ стимулюючо-
мотиваційного компоненту як одної з головних скла-
дових навчального процесу [5; 405].

Результати досліджень.

Аналіз психолого-педагогічної літератури
засвідчив, що серед науковців поки що немає єдності
у розумінні суті та структури пізнавальної активності
особистості. Її розглядають як готовність і прагнен-
ня до енергійного оволодіння знаннями (Н.Половн-
ікова); психічний стан, що знаходить своє виражен-
ня в спрямованості на розв’язання інтелектуальних
завдань (Д.Вількеєв); вияв у навчальному процесі
вольової, емоційної, інтелектуальної сторін особи-
стості (М.Махмутов); якість діяльності, що прояв-
ляється у ставленні до змісту і процесу учіння, у
прагненні до ефективного оволодіння знаннями і
способами діяльності, у мобілізації морально-воль-
ових зусиль на досягнення навчально-пізнавальної
мети (Т.Шамова); вияв творчого ставлення індивіда
до об’єкта пізнання, вибірковість у підході до
об’єктів пізнання, визначення завдань, які необхід-
но вирішувати (Л.Аристова); стан, що характери-
зується прагненням до учіння, розумових напруг і
виявом вольових зусиль у процесі оволодіння знан-
нями (І.Харламов); особистісне утворення, що ха-
рактеризує інтелектуальний відгук на процес пізнан-
ня,  розумово-емоційна  чутливість учня в
пізнавальному процесі (Г.Щукіна); риса особистості,
яка виявляється в її ставленні до пізнавальної діяль-
ності, що передбачає стан готовності, прагнення до
самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння
соціального досвіду, накопичених людством знань і
способів діяльності, а також знаходить вияв у якості
пізнавальної діяльності (В.Лозова).

У психолого-педагогічних дослідженнях
пізнавальну активність найчастіше розглядають у
двох аспектах: як процесуальну характеристику
пізнавальної діяльності або ж як відносно стабіль-
ну якість особистості. На наш погляд, обидва підхо-
ди не суперечать один іншому і повинні розглядати-
ся в комплексі, як такі, що взаємно доповнюються.
Слід зауважити також, що, розглядаючи структуру
пізнавальної активності, окремі науковці акценту-
ють увагу на її мотиваційній складовій, пов’язуючи
її передусім з пізнавальними інтересами і потреба-
ми особистості (Д.Вількеєв, Г.Щукіна), інші наго-
лошують на важливій ролі пізнавальних процесів,
мислительних операцій, способів і прийомів розу-
мової діяльності (О.Артем’єва, Д.Богоявленська).

Узагальнивши різні підходи до розуміння
сутності пізнавальної активності, а також врахову-
ючи особливості навчально-пізнавальної діяльності
курсантів, ми визначили пізнавальну активність як
складну інтегральну рису, що виявляється в емоцій-
ному ставленні до змісту і процесу учіння, спрямо-
ваності на оволодіння знаннями і способами про-
фесійної діяльності, мобілізації вольових зусиль на
реалізацію навчально-пізнавальних завдань.

У контексті формування пізнавальної актив-
ності курсантів важливого значення набуває пробле-
ма визначення критеріїв і показників діагностуван-
ня сформованості  цієї  складної  риси.  У
психолого-педагогічних дослідженнях пропонують-
ся різні підходи до її вирішення. Так, виокремлю-
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ються зовнішні і внутрішні критерії пізнавальної ак-
тивності (М.Овчар, А.Розенберг), загальні і спе-
цифічні (О.Артем’єва, А.Дарбула, В.Лобанов), мо-
тиваційні та операційні (В.Бешенцев, Т.Шамова).
більшість дослідників зазначає, що пізнавальна ак-
тивність знаходить вияв як у об’єктивному плані – в
процесі та результатах навчальної діяльності, так і
в суб’єктивному – у мотивах, потребах, інтересах,
способах і прийомах пізнавальної діяльності.

Мотиваційний компонент містить емоцій-
но-спонукальні чинники пізнавальної активності
курсантів, їхнє ставлення до навчання, прагнення
до засвоєння нових знань і способів пізнавальної
діяльності. Операційно-дійовий компонент відоб-
ражає процесуально-інструментальний аспект
пізнавальної активності і включає такі складові:
навчальні уміння, способи і прийоми пізнання, вла-
стивості мислення та зовнішні прояви пізнаваль-
ної діяльності курсантів. Особистісний компонент
відображає сформованість особистісних рис кур-
сантів, які проявляються і розвиваються в пізна-
вальній активності: допитливість, вдумливість,
рефлективність, наполегливість, самокритичність,
пізнавальна ініціативність тощо.

Враховуючи визначені структурні компо-
ненти пізнавальної активності курсантів, ми вста-
новили відповідні критерії та показники її сформо-
ваності. Так, показниками, які характеризують
сформованість мотиваційного компоненту пізна-
вальної активності курсантів є такі: загальна спря-
мованість на пізнання  і навчальну діяльність, сфор-
мованість внутрішньої мотивації учіння, позитивне
ставлення до пізнавальної діяльності, наявність на-
вчально- пізнавальних інтересів, сформованість
пізнавальної потреби, схильність до над ситуатив-
ної пізнавальної активності. Розвиток операційно-
дійового компоненту пізнавальної активності харак-
теризується такими показниками: сформованість
розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння,
узагальнення, систематизації та ін.); самостійність,
критичність, конструктивність,  проблемність,
сміливість, глибина і широта мислення; вміння пе-
редавати зміст засвоєного матеріалу своїми слова-
ми; вміння логічно, чітко і точно формулювати дум-
ки. Особистісний компонент пізнавальної активності
виявляється в таких показниках: допитливість, вдум-
ливість, схильність до участі в дискусіях і відстою-
вання власних поглядів, рефлективність, схильність
до інтелектуального самовдосконалення, самокри-
тичність, впевненість у собі, пізнавальна сміливість,
схильність до пізнавальної самореалізації, пізнаваль-
на ініціативність.

Комплексне врахування вказаних показ-
ників дало змогу визначити три рівні сформованості
пізнавальної активності курсантів: високий, се-
редній і низький. Курсанти з високим рівнем пізна-
вальної активності регулярно ставлять запитання
керівникові заняття, виступають з відповідями на
заняттях; для них характерні вміння викладати на-
вчальний матеріал, вміння вести конспекти занять,

посилений інтерес до допоміжної літератури, опе-
ративний відгук на педагогічні дії, прагнення взяти
на себе та виконати додаткові зобов’язання, актуал-
ізована потреба ”втрутитися” в навчальну ситуацію,
досягнути її конструктивних змін; самостійна поста-
новка та виконання учбових завдань, самостійний
пошук та використання інформації, стійкі, саморе-
гуляція діяльності; точність і повнота виконання зав-
дань, регулярна ретельна підготовка до занять;
здатність до зосередженості та вольового зусилля,
тривалість вольового зусилля, опір невдачам та
зовнішнім відволікаючим факторам; зацікавлене,
активно-позитивне ставлення до навчальної діяль-
ності, домінування позитивних емоцій.

Зауважимо, що зазначені методи і форми
підвищення якості навчального процесу, які актив-
но культивуються в діяльності навчальних закладів
України поряд з багатьма іншими, нерідко цілком
задовольняють певний загал педагогів. Але сучасне
життя змушує вищу школу знаходити й впроваджу-
вати нові схеми, нові шляхи удосконалення підго-
товки спеціалістів для забезпечення потреб держа-
ви.  Цього вимагає й долучення України до
Болонського процесу. Адже, за висловом ректора
Львівського державного університету безпеки жит-
тєдіяльності Михайла Козяра, вже з 2010 року краї-
ни цього освітнього процесу видаватимуть випуск-
никам дипломи міжнародного зразка, які даватимуть
можливість працевлаштуватися у будь-якій країні чи
продовжити своє навчання [9; 13].

Таким чином, в нашому університеті у 2005/
2006 навчальному році на кафедрі соціальних і гу-
манітарних дисциплін впроваджено спеціальний
курс “Вища освіта України і Болонський процес” в
системі підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій-
ного рівня-магістр, метою якого є не лише знайом-
ство з основними завданнями і принципами Бо-
лонського процесу, а перш за все, усвідомлення
педагогами і студентами (курсантами) незворотно-
го процесу інтеграції в європейський освітній
простір, відтак, оволодіння новими методами і стан-
дартами у сфері вищої освіти.

Ретроспективний аналіз розвитку вищої
школи свідчить, що вона завжди базується на дер-
жавній політиці й формується на підставі змін у сус-
пільному житті, відтак передбачила нові методо-
логічні обґрунтування пріоритетних напрямків
розвитку моделей і стандартів. На початку третього
тисячоліття українська система освіти знаходиться
у стані докорінних перетворень і пошуку нових ме-
тодів у навчальному процесі. Проблема педагогіч-
них інновацій, на думку М.Швед, насамперед пов‘я-
зана  з  суттєвим посиленням  демократичних
тенденцій в житті нашого суспільства, а також у си-
стемі вищої освіти. Вони зумовлюють відхід від ав-
торитарної освіти й перегляд концептуальних прин-
ципів педагогічної взаємодії викладача й студентів,
надаючи першочергового значення розкриттю і вра-
хуванню потенціалу особистості, її творчих можли-
востей [12; 4,8].
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Організація освітнього процесу у вищій
школі в контексті зазначеної нової педагогічної па-
радигми зумовлена не лише закономірними особли-
востями пізнавальної діяльності, відтак переглядом
форм і методів співпраці студентів з викладачами,
але й нагальними потребами громадського суспіль-
ства, формування демократичних взаємин у навчаль-
них закладах, які забезпечують свідому активність
учасників процесу.

На наш погляд, заслуговує на увагу схема,
запропонована Інститутом педагогіки і психології
НПУ ім. М.П. Драгоманова, яка відповідає новим
інноваційним вимогам і суттєво сприяє активізації
пізнавальної діяльності студентів шляхом посилен-
ня мотивації навчання. Вона успішно впроваджуєть-
ся у вищих навчальних закладах,  зокрема  у
Львівському державному університеті безпеки жит-
тєдіяльності. З цією метою під час лекційних і прак-
тичних занять застосовують різні форми організації
навчальної взаємодії курсантів (студентів) з викла-
дачем, зокрема:
- надання права самостійного вибору форми
відповіді;
- залучення курсанта (студента) до організації та
участі в дискусії;
- підготовка рефератів за матеріалами додаткової
літератури;
- письмове або усне формулювання питань з певних
проблем;
- індивідуальна бесіда за результатами опрацьова-
ного матеріалу;
- робота в групі з віріантивним завданням та ін.

Зазначені вище та інші форми навчальної
взаємодії викладача зі студентами мали значний
вплив на мотиваційну сферу особистості й забезпе-
чують позитивну емоційну атмосферу в навчально-
му процесі [3;79].

Відомий вчений О.Л. Балан у своїй праці
про дидактичну взаємодію викладача і студента як
фактор оптимізації процесу навчання стверджує, що
цей фактор потужно сприяє «реформам вищої осві-
ти–демократизації, гуманізації та гуманітаризації на-
вчального процесу». І вважає, що найважливіших
завдань педагога-це виховати в студента сталий інте-
рес до навчання, що може бути досягнуто шляхом
глибокого вивчення спонукальних сил, виявлення
мотиваційної сфери людини, що здійснюється у про-
цесі тісної взаємодії викладача й студента, демок-
ратичного стилю їх спілкування [1; 3].

Пріоритетним напрямком реформування
освіти в Україні є оновлення змісту навчального про-
цесу, який сприяв би активізації гуманістичних тен-
денцій у навчанні студентства, створював би мож-
ливості для реалізації потенціалу студента. На наш
погляд, цим завданням відповідають методи взає-
модії викладачів з магістрами, викладені Ольгою
Богініч (Інститут педагогіки і психології ім. М.Дра-
гоманова). Вона наголошує, що світова педагогіка
розглядає навчання як еволюцію від репродуктив-
ної через пошукову і дослідницьку до творчої на-

вчально-пізнавальної діяльності. Результати прове-
дених експериментів красномовно свідчать, що за-
лучення студентів до вирішення самостійних пізна-
вальних і пошукових завдань, добирати різну
інформацію та її систематизувати, аналізувати й уза-
гальнювати; висувати на заняттях власні обґрунто-
вані гіпотези, будувати систему переконливих до-
казів у процесі навчання потужно впливали на
активізацію самостійної пізнавальної діяльності. Все
це суттєво посилювати мотиваційні процеси у свідо-
мості студентства [4; 128-130].

Заслуговує на увагу модульно – рейтингова
система контролю знань студентів, яка стимулює
мотивацію студентів у ході навчального процесу, яка
застосовується в Луганському національному універ-
ситеті. За словами,

І. Березкіної, в основу рейтингової системи
покладена 100 – бальна шкала оцінювання. Для зруч-
ності оцінювання пізнавальної діяльності студента
впродовж семестру дисципліни навчального плану
поділяються на модулі. Кожний модуль охоплює
теми, пов‘язані між собою змістом. Усі етапи на-
вчальної роботи студента (виконання індивідуаль-
них завдань, самостійні та контрольні роботи, ре-
ферати тощо) оцінюються в балах з кожного модуля,
причому бали розподіляються не рівномірно, а
відповідно до вагомості кожного модуля окремо.

Впродовж семестру студент здає визначені
модулі й набирає певну кількість балів – максималь-
но 100 у рамках певного курсу. Студент, який на-
брав 60 балів, від складання іспиту звільняється.
Переваги цієї системи, яка власне є першим кроком
до кредитно – модульної системи Болонського про-
цесу, у тому, що вона потужно активізує творчі мож-
ливості студентів завдяки проблемному навчанню,
крім того, у ній широко застосовуються новітні фор-
ми і методи знань – насамперед тести [2; 34-35].

На наш погляд, у вирішенні проблеми фор-
мування творчої особистості майбутнього фахівця
варто скористатися досвідом викладачів Запорізь-
кого державного університету. С. Гнатенко вважає,
що надзвичайно важливо сформувати теоретичну
основу концепції організації наукової творчості сту-
дентів, яка передбачає такі головні аспекти:
- залучення студентів до пошукової діяльності з пер-
шого до останнього курсу навчання у вищому на-
вчальному закладі;
- тісний зв‘язок з практикою майбутньої роботи,
впровадження отриманих результатів навчання у ви-
робництво.

Зауважимо, що в основі програм європейсь-
кої вищої школи, відображаються принципи Бо-
лонського процесу.

Автор наполягає на широкому залученні
студентів до наукової самостійної пошукової робо-
ти, яка стимулює наукову спостережливість і фор-
мує активну життєву позицію [6; 217].

Потужні стимули до підвищення мотивації
курсантів (студентів) Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності дає курс Украї-
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ни до європейського науково - освітнього простору
та приєднання її вищої школи до Болонського про-
цесу. Безперечно, формування єдиного відкритого
простору вищої освіти, доступної для кожної люди-
ни, впровадження кредитних технологій навчання на
базі європейської системи трансферу кредитів, сти-
мулювання мобільності студентів в межах євро-
пейського регіону, розвиток співпраці між вищими
навчальними закладами європейських країн тощо,
створюють сприятливі умови для курсантів і сту-
дентів, дають їм цікаву і доступну перспективу на-
вчатись або продовжувати навчання в кращих на-
вчальних закладах Європи чи працевлаштуватися в
країнах Заходу.

У 2005-2006 навчальному році згідно з на-
казом Міністра освіти і науки, було впроваджено кре-
дитно-модульну систему, і цей перший експеримент
відбувається досить успішно. Важливо зазначити,
що однією з переваг системи є стимулювання сту-
дентів, їх мотивації для досягнення високоякісної
освіти. Суттєво піднявся інтерес молоді до пізна-
вальної діяльності, що сприяє можливості вибору
навчальних курсів, формуванню індивідуальних на-
вчальних планів, і це, звичайно, позитивно відби-
вається на якості навчання.

“Впровадження рейтингової системи є вип-
равдане, – відзначає викладач Прикарпатського ун-
іверситету Ольга Максимович, – бо збільшує об-
`єктивність оцінки знань студентів, стимулює їх
систематичну і самостійну роботу протягом семес-
тру, сприяє розвитку творчих здібностей, налагод-
женню здорової конкуренції у навчанні, отже пере-
творює студента із об`єкта в суб’єкт навчального
процесу” [10; 266].

Висновки.
Керівництво Львівського державного універ-

ситету безпеки життєдіяльності крім всього надає
великого значення виховним заходам, зокрема відзна-
ченню пам’ятних дат з історії навчального закладу,
вшануванню ветеранів, проведенню урочистостей з
нагоди приведення до присяги курсантів та випуску
з врученням офіцерських відзнак. Все це стимулює
національну свідомість та значимість майбутньої про-
фесії. Позитивно впливає на мотивацію навчання
щорічний відбір 16 кращих курсантів для стажуван-
ня у Краківській школі аспірантів у Польщі. Комп-
лекс виховних заходів, безперечно, позитивно впли-
ває на результати навчального процесу, сприяє
виконанню відповідальних завдань Президента і Уря-
ду України щодо якісної підготовки кадрів для МНС.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем мотивації
вивчення дисциплін у вищому технічному закладі.
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РАЗДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ГРУППЫ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛОВЫХ
УПРАЖНЕНИЙ
Глядя С.А.

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»

Аннотация. Проведен срочный анализ показателей фи-
зического состояния студентов. Обоснована целесооб-
разность распределения студентов на весовые группы
для занятий по физическому воспитанию с использова-
нием силовых упражнений. В качестве критериев для
разделения студентов на группы использованы статис-
тические показатели массы тела и индексов физичес-
кого развития. Эти критерии зависят от особенностей
конкретного контингента студентов. Рекомендуется раз-
бивать контингент студентов на весовые группы при-
мерно равные по числу студентов. Диапазоны массы
тела отразят особенности контингента.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая под-
готовленность, физическое воспитание, учебный про-
цесс, студенты, контингент.
Анотація. Глядя С.О. Поділ студентів на групи при за-
няттях з переважним використанням силових вправ.
Проведений терміновий аналіз показників фізичного
стану студентів. Обґрунтовано доцільність розподілу
студентів на вагові групи для занять з фізичного вихо-
вання з використанням силових вправ. Як критерії для
поділу студентів на групи використані статистичні по-
казники маси тіла й індексів фізичного розвитку. Ці
критерії залежать від особливостей конкретного кон-
тингенту студентів. Рекомендується розбивати контин-
гент студентів на вагові групи приблизно рівні по чис-
лу студентів. Діапазони маси тіла відіб’ють особливості
контингенту.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготов-
леність, фізичне виховання, учбовий процес, студенти,
контингент.
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Annotation. Glyadya S.A. Division of students into groups
at employment with primary use of power exercises. The
urgent analysis of indexes of bodily condition of students
is conducted. Expedience of distributing of students is
grounded on gravimetric groups for employments on
physical education with the use of power exercises. As
criteria for division of students into groups statistics of
weight of a body and indexes of physical development are
used. These criteria depend on features of a concrete
contingent of students. It is recommended to break a
contingent of students into weight groups about equal on
number of students. Ranges of weight of a body will reflect
features of a contingent
Keywords: physical development, physical fitness, physical
education, educational process, students, contingent.

Введение.
Физическое воспитание студентов является

неотъемлемой составляющей подготовки специали-
стов, средством сохранения и укрепления здоровья,
совершенствования физического развития, осанки.
Эти задания отражены в учебной программе по фи-
зическому воспитанию [1, с. 5-6]. Поэтому их необ-
ходимо реализовывать с учетом индивидуальных
особенностей развития [2, с. 50]. Один из возмож-
ных подходов такого учета состоит в анализе пока-
зателей физического состояния студентов.

Проблемой изучения показателей физичес-
кого состояния студентов занимались О. Ницеля
(2000), В.С. Гуменный (2005), В.И. Капацила и М.П. -
Питин (2005) [3, с. 24-27; 4, с. 76-78]. Авторы выде-
ляют в физическом состоянии показатели физичес-
кого развития и физической подготовленности.
Между ними есть определенные взаимосвязи. Выяв-
лены низкие показатели физического состояния сту-
дентов, снижение показателей отдельных тестовых
упражнений. Отмечена также недостаточная эффек-
тивность применения различных методик проведе-
ния занятий по физическому воспитанию, не отвеча-
ющая современным требованиям высшей школы.

Накопленный опыт показывает, что при
проведении занятий по физическому воспитанию
студентов, в частности, недостаточно учитывают-
ся индивидуальные особенности студентов. Такой
учет является актуальной проблемой и позволит,
по нашему мнению, повысить эффективность учеб-
ного процесса.

Работа выполнена согласно плану научных
работ НТУ «ХПИ».

Формулирование целей работы.
Цель работы - обосновать критерии для раз-

деления студентов на группы при занятиях по физи-
ческому воспитанию с преимущественным исполь-
зованием силовых упражнений.

Методы, организация исследования. Нами
были проведены: анализ и обобщение данных науч-
но-методической литературы, педагогические на-
блюдения, комплексное тестирование показателей
физического развития и физической подготовленно-
сти студентов, статистическая обработка материа-
лов исследования.

Результаты исследования и их обсужде-

ние.
Известно, что физическое развитие - это ес-

тественный процесс изменения возрастных, морфо-
логичных и функциональных показателей организ-
ма человека. Информативными параметрами физи-
ческого развития являются тотальные размеры тела:
- соотношение роста и массы тела;
- обхватные величины тела (окружность грудной
клетки, шеи, плеча, талии, бедра);
- тип телосложения;
- пропорции тела и др. [5, с. 11].

В свою очередь, физическая подготовлен-
ность - это уровень развития физических качеств,
двигательных навыков. Отражает содержание (сред-
ства и используемые методы) самого процесса фи-
зического воспитания [2, с. 65].

Нами были обследованы показатели физи-
ческого развития и физической подготовленности
студентов 1 курса основной медицинской группы. Эти
студенты изъявили желание заниматься физическим
воспитанием с преимущественным использованием
силовых упражнений [6, с. 37 - 39]. Мы пытались
обосновать критерии для того, что бы разделить сту-
дентов на группы по определенным показателям.

Учитывая силовую направленность учебно-
го процесса, в качестве одного из критериев мы выб-
рали величину массы тела. Теоретически можно
было бы воспользоваться делением студентов на ве-
совые категории согласно правилам соревнований
по силовым видам спорта (тяжелая атлетика [7, с.
3], пауэрлифтинг, борьба и др.). Но такой формаль-
ный подход не соответствует контингенту студентов,
задачам учебного процесса. Более того, в зависимо-
сти от конкретных контингентов следует искать обо-
снованные показатели массы тела для разбиения сту-
дентов на группы. В основе такого подхода должен
лежать статистический анализ массы тела.

Такой подход позволит учитывать индиви-
дуальную массу тела студента, обосновать задачи и
содержание учебных занятий.

Приводим в таблице 1 в качестве примера
статистическое распределение массы тела 100 сту-
дентов первого курса НТУ «ХПИ» в осеннем семе-
стре 2006 - 2007 учебного года. Перцентили опре-
деляют число студентов (в % от общего количества),
имеющих определенную массу тела.

Таблица 1
Распределение массы тела студентов

Масса тела, кг 41 54 62 68 74 81 117 
Перцентили, % Min 90 75 50 25 10 Max 
 

Масса тела, кг 41 54 62 68 74 81 117 
Перцентили, % Min 90 75 50 25 10 Max 
 

Наиболее важными диапазонами являются
10 - 90 % и 25 - 75 %. В диапазоне 25 - 75 % - от 62
до 74 кг находятся 50 % студентов. А у 80 % студен-
тов (от 10 % до 90 %) масса тела находится в диапа-
зоне 54 - 81 кг.

На основании этого распределения целесо-
образно разделить данный контингент студентов на
три (примерно одинаковые по числу занимающих-
ся) весовые группы (Таблица 2).
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Таблица 2
Распределение студентов по весовым группам

Весовая группа, кг До 65 65-70 Свыше 70 
Число студентов 30 38 32 
 

Второй широко используемый показатель
физического развития - весоростовой индекс Кетле,
который определяется по формуле:

ИК = P / L,
где ИК – индекс Кетле, P - масса тела, L - длина тела.
Индекс Кетле показывает, сколько граммов массы
тела приходится на 1 см длины тела. В.С. Гуменный,
например, приводит диапазон индекса Кетле у муж-
чин 350 – 400 г/см для студентов [3, с. 26].

Мы определяли вариационные ряды индек-
са Кетле для каждой из выделенных нами весовых
групп студентов. Среднее значение индекса Кетле
для каждой весовой группы приведено в Таблице 3.

Таблица 3
Индекс Кетле для каждой весовой группы студен-

тов
Весовая группа, кг До 65 65-70 Свыше 70 
Индекс Кетле, г/см 337 371 429 
 

Каждый вариационный ряд индексов Кетле
имеет широкие диапазоны, сдвинутые в сторону
малой массы тела при данной длине. То есть, в це-
лом, физическое развитие значительной части сту-
дентов может быть охарактеризовано как имеющее
выраженные астенические компоненты. Это озна-
чает, что мера линейной зависимости между мас-
сой и длиной тела – коэффициент корреляции име-
ет значение менее 0,2. Тем самым подтверждается
необходимость индивидуальных подходов к исполь-
зованию силовых упражнений в учебном процессе
со студентами основной медицинской группы.

Нами были определены показатели физи-
ческой подготовленности по следующим силовым
тестам: подтягивание, подъем ног в висе на пере-
кладине, прыжок в длину с места и тяга штанги с
помоста, равной собственному весу студента. При-
ведем полученные результаты в виде таблиц (4 - 7).

Таблица 4
Показатели студентов в подтягивании на пере-

кладине
Подтягивание на  
перекладине,  
количество  

0 6 8 11 16 18 31 

Перцентили, %  Min 90 75 50 25 10 Max 
 

Диапазон от 10 до 90 перцентиля составля-
ет 6 - 18 раз, а от 25 до 75 перцентиля – 8 - 16 раз.

Таблица 5
Показатели студентов в прыжке в длину с места

Прыжок в длину  
с места, см 

170 190 200 215 222 236 250 

Перцентили, %  Min 90 75 50 25 10 Max 
 

Диапазон от 10 до 90 перцентиля составля-
ет 190-236 см, а от 25 до 75 перцентиля – 200 – 222
см.

Мы оцениваем диапазоны подтягивания и
прыжка в длину с места как недостаточные для сту-
дентов первого курса, поскольку они соответству-
ют низким и средним оценкам по государственным
тестам физической подготовленности населения [8,
с. 16 - 17].

Таблица 6
Показатели студентов в подъеме ног в висе на

перекладине
Подъем ног в  
висе, раз 

0 1 6 8 12 16 20 

Перцентили,  
%  

Min 90 75 50 25 10 Max 

 
Диапазон от 10 до 90 перцентиля составля-

ет 1-16 раз, а от 25 до 75 перцентиля – 6 – 12 раз.
Таблица 7

Показатели студентов в тяге штанги с помоста,
равной собственному весу

Тяга штанги,  
раз 

4 6 9 16 21 30 50 

Перцентили,  
%  

Min 90 75 50 25 10 Max 

 
Диапазон от 10 до 90 перцентиля составля-

ет 6-30 раз, а от 25 до 75 перцентиля – 9 – 25 раз.
Выводы:
1. В качестве критериев для разделения сту-

дентов на группы при занятиях по физическому
воспитанию с преимущественным использовани-
ем силовых упражнений могут быть использованы
статистические показатели массы тела и индексов
физического развития. Эти критерии зависят от
особенностей конкретного контингента студентов.
Мы рекомендуем разбивать контингент студентов
на весовые группы примерно равные по числу сту-
дентов. Диапазоны массы тела отразят особеннос-
ти контингента.

2. В физическом развитии студентов замет-
ное место занимают астенические типы телосложе-
ния. Второй особенностью является отсутствие за-
метной корреляции массы и длины тела.

3. Отдельные показатели физической под-
готовленности (прыжок в длину с места, подтягива-
ние и др.) имеют значения, соответствующие низ-
ким и средним оценкам по государственным тестам
физической подготовленности населения.

4. Полученные материалы позволят обосно-
вать методику учебных занятий по физическому вос-
питанию и средства их индивидуализации при пре-
имущественном  использовании силовых
упражнений.

Дальнейшие исследования связаны с разра-
боткой и внедрением в учебный процесс по физи-
ческому воспитанию программы силовой подготов-
ки для студентов, разделенных на весовые группы.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ РЕГУЛЯЦІЇ
ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ СПОРТСМЕНА ДО

УМОВ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Деревінська В.В.

Переяслав-Хмельницький державний педагогіч-
ний університет імені Григорія Сковороди

Анотація. Той факт, що змагальна діяльність для спорт-
смена являється стресом, напруженою ситуацією із
своїм негативним впливом досліджувався і вивчався
неодноразово. Але як саме регулювати свої негативні
стани і які методи психорегуляції застосовувати для
збереження психічної готовності безпосередньо до зма-
гання – описано у даній публікації.
Ключові слова: психорегуляція, спортивна діяльність,
спортсмен, стрес.
Аннотация. Деревинская В.В. Систематизиция методов
регуляции эмоциональных состояний спортсмена к ус-
ловиям соревновательной деятельности. Тот факт, что
соревновательная деятельность для спортсмена являет-
ся стрессом, напряженной ситуацией со своим отрица-
тельным влиянием исследовался и изучался неоднок-
ратно. Но как именно регулировать свои отрицательные
состояния и какие методы психорегуляции применять
для сохранения психической готовности непосредствен-
но к соревнованию – изложено в данной публикации.
Ключевые слова: психорегуляция, спортивная деятель-
ность, спортсмен, стресс.
Annotation. Derevinska V.V. Systematization regulation’s
methods of the sportsman’s emotional states for the
conditions activity. The fact that is the negative influence
of stress in the competing environment can be observed in
variety of situations. It is important to teach the athlete to
gain control on his/her emotional state, by using the variety
of the psychological regulation techniques in order to protect
the athlete of such negative influences. The ways to achieve
this of psychological immunity to stress described in the
following publication.
Key words: psychoregulation, athletic activities, athletes,
stress.

Вступ.
Кожен спортсмен в процесі тренувань вдос-

коналює не тільки свої фізичні якості, дякуючи чому
психологічно більш підготовлений спортсмен зав-
жди перемагає непідготовленого і, навіть, фізично

більш сильного суперника. Відомо, що перед зма-
ганням у всіх спортсменів виникають стани, набли-
жені до стресу, яким спеціалісти дали свої назви:
передстартова лихоманка і апатія, емоційний стрес,
психічне напруження і ін. Явища, які виникають
внаслідок цих станів, виводять із оптимального фун-
кціонування органи і системи організму, дестабілі-
зують їх функції, що понижує, а іноді і зводить на-
нівець спортивну результативність. Описані явища
вивчали як в Близькому зарубіжжі (Пуні, 1973; Род-
іонов, 1982, Чернікова, 1971) так і в Арменії (Мкрту-
мян,19894; Лалаян, 1971; Аванесян,1998; Арутю-
нян,1999 і ін.).

На основі вище сказаного випливає, на-
скільки важлива і актуальна проблема психорегуля-
ційного впливу, оскільки пошук і опробування дієвих
методів попередження чи послаблення впливу дес-
табілізуючих факторів до цих пір не завершенні.

Мета роботи полягає у теоретичному дос-
лідженні методів психорегуляції емоційних станів
спортсменів до умов змагальної діяльності.

Результати дослідження та обговорення:
Змагальна діяльність являється найбільшою

стресовою ситуацією для спортсмена, адже її вели-
кий вплив пов’язаний з екстремальними руховими
режимами (максимальна швидкість рухів та дій, про-
яв максимальної сили і витривалості, координацій-
на ускладненність дій з елементами ризику та ін.), з
екстремальністю умов змагань (психічна напру-
женність) та з нервово-емоційною напругою стре-
сового впливу, пов’язаного з соціальним статусом
змагань, їх престижем і т.д.

Спортсмену доводиться мати справу з ве-
ликою кількістю інформації техніко-тактичного,
психологічного та іншого характеру. Сприймання і
переробка інформації ускладнюється змагальною
конфліктністю, завжди характерною дефіцитом часу
і простору, надмірним збудженням спортсмена тощо.
При цьому, деякі дослідники підкреслюють багато-
разову контрастність емоцій, пов’язану із стресови-
ми, а іноді з екстремальним впливом на організм
спортсмена, які часто відчувають емоційне напру-
ження, сильне хвилювання, навіть, в тих випадках
коли твердо знають, як потрібно діяти, щоб досяг-
нути цілі. І, гімнаст, і штангіст і, стрілок і стрибун
не відчувають перед спортивними діями дефіциту
інформації, але емоційне збудження відчувають і
немале. Проте, високе збудження не обов’язково
впливає негативно на виступ спортсмена в змаган-
нях, це вже, звісно, залежить від типологічних особ-
ливостей нервової системи. В одних – високе збуд-
ження викликає стан бойової готовності, у інших –
стартову лихоманку, ще інших – стартову апатію і
для подолання негативних станів індивідуально для
кожного спортсмена являється оволодіння системою
психічної регуляції, якій болгарські психологи
С.Дмитрова та Б.Прванов надають надзвичайно ве-
ликого значення [3].

До методів, які сприяють зниженню рівня
збудженості, з метою заспокоєння, розслаблення



33

спортсмена перед змаганнями О.П. Блудов відносить
слідуючі:

1. Словесний самовплив для зниження
психологічної напруженості:

а)переключення думок і уваги на образи і
явища, які викликають у спортсмена позитивні
емоційні реакції;

б)переключення думок на спортивну техні-
ку, процес спортивного вдосконалення;

в)самосудження направлене на самозаспо-
коєння;

г)самонакази.
2. Прийоми пов’язані з використанням

рухів, поз і зовнішніх впливів, які призводять до зни-
ження рівня збудження:

а)регуляція дихання з затримкою дихання;
б)розслаблення основних груп м’язів по си-

стемі В.Горобця з застосуванням заспокійливих фор-
мул аутогенного тренування;

в)чередування напруження і розслаблення
локальних груп м’язів по системі Джекобсона-Пер-
сивалл;

г)контроль за власною мімікою, вираженням
обличчя.

Б.А.Вяткін [14] пропонує методи, які спри-
яють підвищенню рівня збудження з ціллю мобілі-
зації спортсмена перед виступом, налаштованності
на максимальну віддачу в змаганнях:

1. Словесний самовплив, яким спортсмен
оволодів в процесі круглорічної підготовки:

а)концентрація думок на досягнення пере-
моги, високого результату;

б)налаштування на максимальне викорис-
тання техніко-тактичних і фізичних можливостей;

в)створення уявлень про перевагу над супер-
никами і ін.

2. Ідеомоторне уявлення про фінальні зу-
силля у вирішальних стартах і ін.

Багато тренерів-практиків в своїй роботі при-
діляють великої уваги основному педагогічному ме-
тоду – “тренування на надзвичайність”. Тренер бага-
тьох олімпійських чемпіонів Д.Каунсілмен постійно
реалізовує свій девіз “біль – сильна біль – агонія” в
тренуваннях, поступово адаптуючи організм своїх
учнів до максимального напруження.

Один з найпоширеніших методів, який
підтримують багато психологів-практиків, вважаєть-
ся аутогенне тренування. Суть методу аутогенного
тренування вперше була викладена у працях німець-
кого психіатра І.Шульца, який розробив його і ре-
комендував для лікування хворих. У практику
спортивної діяльності метод аутогенного тренуван-
ня був запропонований психологічною лабораторією
ДЦОЛІФК (О.О.Чернікова, О.В.Дашкевич). Моди-
фікація цього методу у вигляді психорегуюючого
тренування спортсменів вищих розрядів вперше зап-
ропонувала лабораторія спортивної психогігієни
ВНДІФК (О.О.Алєскєєв, Л.Д.Гіссе).

По А.Захарову, аутогенне тренування – сис-
тема вправ, основаних на самонавіювані. Ряд авторів

вказали на успішне застосування аутогенного тре-
нування при порушенні сну, зняття емоціональної
напруженості, для створення стійкого, психічного
стану (В.Л.Марищук, Б.А.Вяткін, Л.Д.Гіссен, А.Д.-
Захаров, О.А.Чернікова, О.В.Дашкевич). Досліджен-
ня, проведенні Л.Н.Радченком на борцях, свідчить
про відновлення порушень рухової функції, яка ви-
никає в стані емоційного напруження, у випадку за-
стосування аутогенного тренування, у поєднанні з
розминкою. Об’єктивними показниками впливу
аутогенного тренування являється зміна t шкіри,
ЧСС і дихання, тиск крові, тремора і т.д.

Ряд авторів (Л.Д.Гіссен, Л.А.Алєксєєв) про-
понують видозмінити варіант аутогенного тренуван-
ня, враховуючи специфіку спортивної діяльності і
називають її психорегулюючим тренуванням (ПРТ).
Особливістю ПРТ являється навчання концентрації
уваги “на самому собі”. Значне місце приділяється
мобілізуючій частині, що слідує після розслаблення.

Методи психорегулюючого тренування при
їх добросовісному засвоєнні можуть надати велику
допомогу спортсмену. Один гравець в  гольф
здійснював у грі в середньому по 42 удари, для по-
падання у 18 лунок. Почавши засвоювати прийоми
психорегулюючого тренування, він став використо-
вувати на гру по 30 – 32 удари. Зрадівши такому
прогресу, він забув головну заповідь психорегулю-
ючого тренування – постійне самовдосконалення –
і припинив регулярні заняття. Через деякий час
точність попадання знизилася [7].

В плані ефективності аутогенне тренування,
вважає Л.В.Волков [9], може змагатись із таким за-
собом заспокоєння і відпочинку – як сон, тому що АТ
відновлює сили організму в 1,5 – 2 рази швидше.

Відомо, що майже немає таких методичних
прийомів, які можна було б рекомендувати всім без
винятку спортсменам: для одних боксерів засоби ре-
гуляції повинні бути направлені в основному на знят-
тя передстартового хвилювання, для інших – на до-
сягнення того ступеня збудження, яке позитивно
впливає на ефективність змагальної діяльності.

А.П.Богомолов [1] для регуляції емоцій про-
понує спеціальні психологічні методи:
1) метод відволікання – переключення уваги з од-
ного об’єкту на ін. Застосування даного методу на
змаганнях може бути ефективним лише в тому ви-
падку, якщо спортсмен повністю оволодіває ним і
буде використовувати на всіх змаганнях;
2) метод самонаказу - формула самонаказу має зав-
жди словесне вираження: “Я можу зробити... (те і
те)”, “Я повинен подолати...” і ін;
3) метод зконцентрування уваги дозволяє гімнас-
ту “виходити в мале коло уваги” (К.С.Станіславсь-
кий), тобто виховати здібність залишатись на зма-
ганнях наодинці із самим собою, із предметом своєї
діяльності – снарядом.

Серед гімнастів поширене ідеомоторне тре-
нування, але А.Богомолов, К.Каракамьянц, В.Коз-
лов рахують, що ідеомоторне тренування небажане
для них. Обґрунтовують таким чином:
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- по-перше, при цьому в свідомості спортсмена
домінують окремі елементи і зв’язки, що порушу-
ють цілісність м’язово-рухових уявлень про всю ком-
бінацію;
- по-друге, як правило, ці частини комбінації заз-
вичай являються “слабкими місцями”. У зв’язку з цим
у гімнаста посилюється сумнів в їх благополучному
виконанні і послаблюється відчуття впевненості.

Прийом “пророблення” на думку цих ав-
торів найвдосконаленіший спосіб ідеомоторної
підготовки. Ряд сильніших гімнастів використовує
ідеомоторне схематичне “проробляння” всієї комбі-
нації, але це свідчить про надлишкову автоматиза-
цію виконання всієї вправи і сприяє її закріпленню.
В той же час у зв’язку з необхідністю постійно уск-
ладнювати вправу надлишкова автоматизація не ко-
рисна. Дуже поширений прийом “промовляння” ком-
бінації  ще до цілісного виконання вправи.
Спеціальне дослідження показало, що ідеомоторне
виконання вправ висококваліфікованими гімнаста-
ми у часі мало відрізняється від дійсного. Гімнасту
із слабкою нервовою системою А.Богомолов реко-
мендує 3 – 4 повторення, а спортсмену із сильною
нервовою системою 1 – 2.

На сьогодні дуже поширені телевізійні ігри.
На екрані моделюються ігрові ситуації, типу тенісу
“один на один”. Спортсмен приймає участь за допо-
могою маніпулятора. Такі прийоми розвивають
точність антіциніруючої реакції здатність прогнозу-
вати хід суперника, вміння правильно мислити за
нього (рефлексивна поведінка), швидкість і точність
оперативного мислення [8].

Управління процесом формування вольової
готовності спортсмена безпосередньо перед стартом
може проводитися у формі секундування вважає
Г.Д.Горбунов, зміст і форма якого залежить від виду
спорту і індивідуальних особливостей спортсмена
(в технічних видах спорту, єдиноборствах). При цьо-
му за 15 – 20 хв. до вступу тренер повинен добре
вивчити стан спортсмена, використовуючи для цьо-
го інструментальні методики, а в основному за до-
помогою візуальних спостережень і індивідуальної
бесіди. Слід виявити, вважає автор, направленість
свідомості, думок, їх зміст; впевненість в досягненні
запланованих результатів, в перемозі над суперни-
ком; ступінь емоційного збудження, здібність керу-
вати ним; відношення до раніше розробленого так-
тичного плану ведення спортивного поєдинку;
стремління за досягненням високих результатів.

У випадках, коли прийомами саморегуляції
погано володіють сильно-збуджуючі висококваліф-
іковані спортсмени, Г.Д.Горбунов [88] пропонує
створювати їм неправдиву установку. Наприклад, що
на цих змаганнях вони будуть в ролі запасних, а про
участь їм оголошують незадовго до змагань, коли
вони просто не встигають розхвилюватися.

А.Ц.Пуні [6] прийоми саморегуляції ділить
на 2 групи. Перша заключається в усунені зовнішніх
ознак емоціональної напруженості, що досягається
виробленням у спортсменів свідомого контролю за

своїм емоційним станом і зовнішніми ознаками його
прояву, а також з допомогою спеціальних фізичних
вправ, поєднання вправ на розслаблення і напружен-
ня м’язів з дихальними вправами. Друга група на-
правлена на відволікання свідомості спортсмена від
нав’язливих думок з допомогою, “розумової дії”,
особливість якої заключається в концентрації уваги
не на закінченні змагань, а на технічних прийомах.
Третя група охоплює прийоми самовпливу.

Цікаві дані про способи самонавіювання от-
римав Л.Д.Гіссен [17] в результаті бесід з ведучими
спортсменами. Аналіз бесід дозволив йому виявити
3 найбільш поширені способи самонавіювання
спортсмен переконує себе, що повинен зайняти чи
займе перше місце. При такому способі спортсмен
повинен володіти: активністю, самовпевненістю, чи-
столюбством.

При 2-му способі спортсмен свідомо зни-
жує значимість змагань, діючи таким чином на
емоції, викликанні чеканням змагань, обстановкою,
створено навкруги. Недолік цього методу – мож-
ливість виникнення “перезаспокоєння” і викликане
цим байдуже відношення до змагань. Третій спосіб,
вказує Л.Д.Гіссен, найбільш раціональний: спорт-
смени не думають про масштаби змагань чи про силу
суперників, а переключаються на аналіз своїх мож-
ливостей і пошук шляхів найбільш повного їх вико-
ристання в кожному конкретному змаганні.

В якості прийомів психологічної підготов-
ки спортсменів в ході останніх занять можна назва-
ти широке застосування спеціальних розслаблюю-
чих вправ, розроблених Джекобсоном-Персівалем
[5]: підвищення тонусу спортсменів різними ритуа-
лами початку і закінчення тренувальних занять (як
це роблять, наприклад, боксери Куби); використан-
ня різноманітної музики і кольоромузики, відеоза-
писів в процесі розминки і в заключній частині за-
няття, бесіди, які формують відповідні передзма-
гальні установки.

При сильних емоційних збудженнях доціль-
но використовувати рухи, вважає О.А.Черникова, які
заспокоюють: наприклад, сповільнену ходьбу, плавні
рухи руками, головою і т.д. Пригнічений стан мож-
на змінити за допомогою коротших прискорень,
підскоків, імітації боксерських ударів тощо. Дуже
ефективного практичного рекомендацією є довіль-
на регуляція частоти дихання. При сильному емоц-
ійному збудженні досить зробити кілька глибоких
вдихів із затримкою видиху, щоб заспокоїтись.
Збільшення частоти дихання, а також перехід на
поверхневе дихання збуджує спортсмена.

Одним із давніх засобів оптимізації загаль-
ного стану спортсмена являється масаж, пише
Л.П.Матвєєв, його техніка і методика вдосконалю-
вань і вдосконалюються відповідально до потреб
спортивно-підготовчої практики оформлюючись у
вигляді спеціалізованих різновидів (розминочний,
активізуючий, відновлювальний і інші розділи при-
кладно-спортивного масажу). Крім традиційних
форм масажу, поширюються і інші форми (гідрома-
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саж, електромасаж, вібромасаж, пневмомасаж і ін.)
в сукупності з масажними маслами, спортивно-спец-
іалізованим розтиранням, водними і тепловими про-
цедурами масаж відносять до числа виключно дію-
чих факторів  прискорення відновлювальних
процесів, після спортивних навантажень. Разом з
тим, він – і один із засобів забезпечення оператив-
ної готовності до навантажень, професійного трав-
матизму, покращення самопочуття [42].

Встановлено, що високий ефект відновлен-
ня дає плавання у сукупності з формулами психіч-
ної регуляції. Після напруженого спеціального за-
няття, змагання корисно поплавати в повільному
темпі і зразу ж провести сеанс психорегуляції реко-
мендує А.В.Родіонов [69].

Висновок
Для спортсмена найбільшим стресом яв-

ляється змагальна діяльність, яка пред’являє високі
вимоги для мобілізації психофізіологічних функцій
організму. Саморегуляція являється одним із універ-
сальних принципів  існування організму і
здійснюється на різних рівнях його функціонуван-
ня. Прийоми саморегуляції повинні відповідати
індивідуальним властивостям спортсменів. Систе-
ма емоційної саморегуляції напруженої діяльності
стає більш диференційною і впорядкованої, якщо
умови її розвитку направлені на формування вста-
новленої послідовності і взаємозв’зку ланок цілісно-
го процесу саморегуляції.

Успішно здійснена реалізація даних вис-
новків в області спорту вищих досягнень, я також в
області фізичного виховання учнів, дозволяє гово-
рити про можливість поширення позитивного дос-
віду на інші сфери, які мають справу з масовим за-
хопленням людей різного віку в суспільно-необхідну
напружену діяльність.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем регуляції
емоційних станів спортсмена до умов змагальної
діяльності.
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ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ
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Інститут фізичної культури
Сумський державний педагогічний
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Анотація. На основі синергетичного підходу проведено
проектування педагогічної технології інтеграції фізич-
ного, психічного та духовного розвитку особистості в
системі фізичного виховання початкової школи. Виявле-
не в проведеному педагогічному експерименті підвищен-
ня ефективності процесу фізичного виховання учнів по-
яснюється наслідками кооперативного, синергетичного
впливу нових взаємозв’язків елементів системи занять
на розвиток природних якостей дитини.
Ключові слова: фізичне виховання, учні, синергетика,
культура.
Аннотация. Иваний И.В. Технология интеграции физи-
ческого и духовного личностного развития младшего
школьника способами физической культуры. На осно-
вании синергетического подхода проведено проектиро-
вание педагогической  технологии интеграции физичес-
кого, психического и духовного развития личности в
системе физического воспитания начальной школы. Об-
наруженное в проведённом педагогическом эксперимен-
те повышение активности процесса физического вос-
питания учащихся объясняется  следствием
кооперативного, синергетического влияния новых вза-
имосвязей элементов системы занятий на развитие ес-
тественных качеств ребёнка.
Ключевые слова: физическое воспитание, учащиеся,
синергетика, культура.
Annotation. Iwanij  I.W. Technology of integration of
physical, physical and spiritual development of personality
on the system of physical training teaching. The project of
pedagogical technology of integration of physical, mental
and spiritual development of personality in the system of
physical education of primary school has been made on the
basis of synergetic approach. The experiment proved that
the improvement of the effectiveness of the process of
physical education of pupils is explained by cooperative,
synergetic influence of new interrelations of the elements
of the training system on the development of natural
qualities of a child.
Key words: physical education, pupils, culture.

Вступ.
Навчальна програма «Основи здоров’я і

фізична культура» [9] направлена на нову організа-
ційну стратегію фізичного виховання учнів. Головні
принципи цієї стратегії: адекватність змісту фізич-
ної підготовки та її умов індивідуальному стану ди-
тини, гармонізації та оптимізації фізичної підготов-
ки, вільний вибір форм фізичної активності у
відповідності з особистісними нахилами та здібно-
стями дитини. Але, як наголошується у ряді дослід-
жень (див.напр.[6]), для творчого впровадження про-
грами необхідне усунення протиріч між відомими
законами розвитку фізичного потенціалу дитини,
рівнем накопичених психологічних, педагогічних,
біологічних знань, з однієї сторони, та сучасною
практикою фізичного виховання школярів, з іншої.

Знаття цих протиріч можливе при диферен-
ційованому використанню засобів фізичної культу-
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ри, впровадженню в систему фізичного виховання
школярів особистісно орієнтованих технологій на-
вчання і виховання. Аналізуючи використання сучас-
них технологій в системі шкільної освіти, автор [8,98]
стверджує: «лише синергетичний підхід може дати
основу для впровадження особистісно орієнтованої
концепції початкової освіти та створення технологій
розвитку кожного учня в педагогічному процесі».

Відомі передові технології роботи вольф-
дорських шкіл, методологія Штайнера, Фроренсь-
кого, система музичних рухів К.Орфа [11], навчан-
ня в русі О.Дубогай [3],  розвитку рухомих якостей
дітей В.Іванова [10]. Але рухома діяльність, як ос-
нова здоров’я дитини, не відбиває всіх аспектів жит-
тя молодшого школяра. Саме в цей віковий період
відбувається бурхливий розвиток і становлення усіх
функцій та систем організму.

Натомість ще й досі до кінця не розкрито
психологічні та педагогічні механізми мотивації
сприйняття фізичної культури як чинника загаль-
ного гармонійного розвитку особистості. Практич-
на педагогіка, теорія та методика фізичного вихо-
вання потребує наукового обґрунтування
ефективних форм та засобів комплексного розвит-
ку фізичного, психічного та духовного здоров’я
кожного учня початкової школи на уроках фізич-
ної культури, в умовах позакласної роботи, сімей-
ного виховання. Як вказано в [3] саме особистісно
орієнтоване фізичне виховання надає можливість
«не сформувати, а знайти, підтримати, розвинути
індивідуальність, виховати механізми самореалі-
зації, самозахисту, самовиховання, потрібні для
становлення особистості та її взаємодії з іншими,
з природою, культурою, цивілізацією».

В роботі [5] нами розглянуті можливості
проектування педагогічного процесу та створення
особистісно орієнтованих технологій навчання і ви-
ховання на основі синергетичного підходу. Пред-
ставлена методологія і тактика педагогічної само-
організації та побудована модель виховання фізичної
культури особистості. На наш погляд, окрім теоре-
тичного, такий підхід має і практичну перспективу
при умові його конкретизації до реального навчаль-
но-виховного процесу. Це і зумовило вибір теми оз-
наченого дослідження.

Робота виконана у відповідності до плану
роботи НДР Сумського державного педагогічного
університету ім. А.С.Макаренка.

Формулювання цілей статті:
1. Розробити модель та технологію інтеграції
фізичного, психічного та духовного розвитку
особистості в системі викладання предмету
«Основи здоров’я і фізична культура» в почат-
ковій школі.

2. Провести експериментальну перевірку ефектив-
ності розробленої технології.

Методи дослідження. Під час проведення
дослідження нами були використані такі методи: те-
оретичні – аналіз та узагальнення наукової та на-
вчально-методичної літератури, синтез, системати-

зація; емпіричні – спостереження, опитування, бес-
іда, анкетування, тестування , констатуючий і фор-
муючий експеримент; аналітичні – кількісний і як-
існий аналіз із використанням методів системного,
варіаційного і кореляційного аналізу.

Коефіцієнт всебічного розвитку особистості
(К вр) визначався методом кваліметрії О.Дубогай [3]
через п’ять критеріальних моделей: оцінки рівня
знань, умінь та навичок; творчого розвитку; мораль-
ного розвитку; індивідуально-психічного розвитку
та розвитку фізичної культури дитини. Кожна із мо-
делей містить фактори (5Ч5=25), які кількісно (за
12-ти бальною шкалою) розкривають певні власти-
вості того чи іншого рівня досягнень  особистості
[2], що надає змогу застосування системного аналі-
зу оцінки діяльності учіння і розвитку індивідуаль-
них якостей школярів.

Для оцінки ефективності запропонованої
технології нами був організований педагогічний ек-
сперимент на базі гімназії №1 м.Суми (2005-06 н.р.)
з учнями 3-х та 4-х класів. Гімназія №1 є однією із
найбільш успішно працюючою школою м.Суми, в
ній склався висококваліфікований педагогічний ко-
лектив, що і дозволило мінімінізувати негативний
вплив несприятливих соціально-психологічних фак-
торів на результати дослідження.

Експериментальною роботою було охваче-
но 135 учнів (з них 73 дівчаток та 62 хлопчики). Кон-
трольні класи (63 особи) займалися за стандартною
шкільною програмою під керівництвом учителя по-
чаткових класів. В експериментальних класах (68
осіб) заняття проводилися за розробленою нами тех-
нологією учителем фізичного виховання, який до-
датково оволодів основами особистісно орієнтова-
ного навчання.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

В педагогіці проектування навчальної діяль-
ності, або її попередній задум, включає в себе перед-
бачення мети і завдань, відбір змісту, вибір технологій
його засвоєння, способів аналізу і оцінювання діяль-
ності учнів та її кінцевого результату.

Коли мета з’ясована, то проектування – це
створення на основі заданих і досліджених теоре-
тико-методичних засад певної педагогічної системи,
моделі. Така модель з точки зору синергетики [5]
містить і процесуальні підходи до визначення осві-
тньої технології як системи спільної діяльності учнів
та вчителя з тлумачення організації, орієнтування і
корекції освітнього процесу та досягнення конкрет-
ного результату.

Ми пропонуємо модель особистісно оріє-
нтованого навчання та технологію досягнення по-
ставленої мети (рис.1), виходячи із нищезазначе-
них засад.

Сучасна гуманістична концепція дитинства
заснована на ідеї його визначальної ролі в психіч-
ному розвитку та становлення особистості [1]. Дос-
лідники дитинства справедливо відзначають, що світ
дитинства – це особливий, ні до чого не зведений
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світ, який проживає автономно за своїми власними
законами. Ці закони стосуються передусім форм
відображення та способів проживання дітьми жит-
тя. Так, в молодшому шкільному віці основним спо-
собом проживання є гра, а формами відображення
життя – фантазія та уява. Ці форми відображення та
буття зберігаються і на наступних етапах онтогене-
тичного розвитку, але поступово здійснюється пе-
рехід від емоційно-образного до раціонально-логі-
чного сприйняття світу.

Поведінка дорослої людини в більшості де-
термінується «шаром дитячої свідомості». Головне
завдання педагога та батьків полягає в тому, щоб збе-
регти світ дитинства цілісним та допомогти дитині
прожити його в радощах і повноті намірів. Але більш
важливе завдання – забезпечити поступовий перехід
дитини із світу дитинства в дорослий світ, із світу
його власної природи в світ соціальності.

Опираючись на досягнення сучасної антро-
пології, можна стверджувати, що людина уявляє со-
бою єдність трьох сутностей: природної, соціальної
та культурної. Відповідно цьому і дитину необхідно
розглядати в трьох зазначених вимірах. Основними
протиріччями її розвитку на всіх вікових етапах виз-
начається протиріччя між соціальним та біологіч-
ним. Єдиний вірний шлях його вирішення – це ви-
ховання культури людських потреб. Між природою
та соціумом лежить культура, яка поєднує їх і знімає
протиріччя між ними. Природне входження дитини
в соціальне життя – через культуру, духовність.

З цих позицій фізичне виховання молодших
школярів – це процес «вирощування» та забезпечен-
ня здоров’я дитини, інтегрований розвиток її при-
родних здібностей: розуму, психіки, потреб в діяль-
ності ,  морального та  естетичного почуття,
оволодіння первісним досвідом спілкування з дітьми
і дорослими, природою.

Визначена мета вимагає принципово інший,
в порівнянні з традиційним [9], підхід до відбору
змісту освіти з фізичного виховання молодших шко-
лярів. Сутність змісту потрібно розкривати не в «бе-
зособистісних»  поняттях «знання», «уміння», «на-
вички», а в поняттях, які б викликали в свідомості
дитини особистісно вагомі цінності: саморозвива-
ючої життєдіяльності, культури, моральних вчинків,
реальної відповідальності та ін. Це не означає, що в
змісті фізичного виховання необхідно відмовитися
від відомого «тріо».

Але із рангу стратегічних, їх необхідно пе-
ревести в ранг практичних понять, залишивши за
ними провідну роль фізичного (тілесного) розвитку
(рис.1).

У найбільш загальному плані особистісно
орієнтований підхід (суб’єкт-суб’єктне навчання) з
точки зору синергетики може бути визначений, як
«своєрідний методологічний інструментарій», що
спирається на «синтез видобутих психологічною та
педагогічною наукою закономірностей будови, фун-
кціонування та розвитку особистості» [5].

Особистість – відкрита нерівноважна не-

лінійна соціально-психологічна система, що перма-
нентно перебуває в процесі самоорганізації та скла-
дається з елементів внутрішньої структури самої
особистості, її руху, структури зі сформованих пси-
хічних новотворців. Психіка – це система, яка май-
же завжди перебуває в режимі із загостренням і будь-
яке мале збурення може викликати сильну реакцію
та спричинити структурний переворот. Траєкторії
еволюції системи в точках біфуркації мають спон-
танний характер, але існують прогнозовані ділянки
(зони), що притягують імовірні траєкторії еволюції
особистості – атрактори. Самі ж атрактори можуть
бути сформовані штучно педагогом, фахівцем із рек-
лами і т.д. Біфуркаційний характер розвитку мікро-
структури психічної системи особистості потребує
реалізації такого педагогічного процесу, який надав
би можливість створити атрактори («педагогічні ат-
рактори») та нелінійне освітнє середовище з резо-
нансним педагогічним впливом [5].

Створення вказаного освітнього середови-
ща можливо при умові, якщо суб’єкт-суб’єктна взає-
модія буде орієнтована на спільний з учнем пошук
особистісного смислу та особистісних цінностей на-
вчально-виховного матеріалу. В якості орієнтирів тут
виступають основні положення педагогічної синер-
гетики, які задають стратегію в підходах до самоор-
ганізуємого педагогічного процесу. Основні синер-
гетичні орієнтири наступні [5]:
1. Відкритість навчально-виховної інформації – це
подання в навчальному та виховному матеріалі
відкритих для доповнення, нерівновісних, не-
стійких фактів, які не мають однозначного тлу-
мачення. Спосіб їх пізнання – критична рефлек-
сія, яка дозволяє звертатися до смислотворчості
суб’єктів навчання.

2. Моральність переконувальної комунікації –
підхід до аналізу фактів та їх цінностних ас-
пектів на базі моральних принципів та вплив
джерела інформації (учителя) на її отримувача
(учня) як можливість передавання психічних
станів від одних осіб до інших, що сприяє їх
взаємопорозумінню і взаємодії.

3. Самоінтентифікація – це самоуподібнення та
відповідність особистості іншим особам, що ви-
ступає і як емоційно-пізнавальний процес не-
свідомого ототожнення суб’єкта з іншими суб-
’єктами.

4. Кумулятивний ефект освіти – функціональне
поєднання «психологічного», «педагогічного»,
«фізичного» таким чином, щоб реалізувався
«комулятивний» ефект, який, як відомо, не дор-
івнює простій сумі вихідних складових.
Синергетичні орієнтири можливо розгляда-

ти як пряме керівництво до дій суб’єктів навчально-
виховного процесу, кожний з яких уявляє не тільки
орієнтир, але й наближену програму дій, яку учи-
тель інтерпретує та адаптує до себе та кожного учня.
Але учителю необхідні способи «з’єднання» теорії
з практикою – методи (прямі, непрямі, жорсткі, м’які
тощо),  тобто необхідна тактика практичної діяль-
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ності учителя.
Оскільки виховання – це технологія навчан-

ня принципам життя засобами творчої трансфор-
мації її в конкретні педагогічні дії, то синергетика
заміняє методи виховання на принципи, та потре-
бує створення спеціально організованого середови-
ща до вимог ціннісного потенціалу особистісних
структур свідомості учня – орієнтуючих умов. Ці
умови створюються в якості підтримуючого фону
самоорганізації і саме цим вони відрізняються від

поняття «методи» [5].
Виходячи з мети дослідження та специфіч-

них предметних особливостей фізичного вихован-
ня, ми визначили загальні принципи, які регулюють
відношення учителя з учнем в їх спільній діяльності,
та окремі принципи, які сприяють створенню без-
посередніх умов для самоорганізуючого виховання
в системі фізкультурної діяльності учнів (див.рис.1).

Орієнтуючі умови являють собою деяке се-
редовище, що поєднує різні можливості. Це можли-

Рис. 1. Структура моделі інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку особистості
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вості оцінювання, вибудови певних типів відносин
(мотивацій, критичності, самоствердження тощо).
Педагогічна робота з умовами підтримки самоорга-
нізації особистості відтворює діяльність свідомості
та надає можливість просування від повторення «чу-
жого» до «виробництва свого».

В системі фізичного виховання молодших
школярів ми визначаємо цінністно-смислові умо-
ви, які сприяють напрацюванню особистістю мо-
тивів осмисленого відношення до пропонуємої
діяльності та включають: створення ситуацій ви-
бору, звернення до джерел допомоги, ефективність
виконання тощо. Ціннісно-емоційні умови забез-
печують емоційність сприйняття й осмислення уч-
нем дій учителя по створенню особистісно орієн-
тованої ситуації на уроці або в позаурочний час та
включають: спонукання до діяльності, прийняття
рішення та його суб’єктивність, «потепління»
відносин тощо (рис.1).

Визначаючи організаційну діяльність учи-
теля, як практичну складову технології, ми виходи-
ли із необхідності включення в начальний процес
основних педагогічних механізмів фізичного вихо-
вання молодших школярів: навчити, вплинути сло-
вом та прикладом, спілкування, чуттєве пізнання
життя та цінностей культури, естетичне та мораль-
не співпереживання тощо. При суб’єкт-суб’єктному
вихованні організаційні етапи діяльності вчителя на-
повнюються новим змістом (перетворюються в за-
соби) та являють собою ціннісний орієнтований ал-
горитм взаємодії вчителя з учнями [5].

Сутністю нового змісту організаційних

етапів діяльності є:
Діагностичний – виявлення та фіксація фак-

ту, сигналу проблемності, протиріч (колізійність
свідомості) та власних смислів (смислотворча фун-
кція свідомості).

Пошуковий – організація спільного з учнем
пошуку причин виникнення складності.

Договірний – проектування дій учителя та
учня.

Діяльнісний – підтримка учня для забезпе-
чення успіху (морально, психологічно тощо).

Рефлексивний – спільне обговорення з уч-
нем успіхів та невдач, констатація фактів та вирі-
шення проблем, пошук нових варіантів самовизна-
чення.

Результати педагогічного експерименту
представлені в табл. та на рис. 2.

Як видно із таблиці, рухова активність вик-
ликає різну відповідну реакцію організму дітей. В
більшості випадків у хлопчиків та дівчаток визна-
чається поліпшення результатів виконання тестів від
долі проценту до 28%. В окремих випадках (в 2-3-х
учнів контрольних класах) результати тестів по-
гіршилися до 30% (знак «-» в табл.). Діапазон змін у
хлопчиків майже у 2 рази більше, ніж у дівчаток.
Найбільш суттєві зміни в збільшенні рухової актив-
ності спостерігаються як у хлопчиків, так і в дівча-
ток у віці 9-ти років, та продовжується у хлопчиків
10-ти років. Останнє підтверджує результати ряду
дослідників (див. напр. [7]) щодо періодизації роз-
витку фізичних здібностей дітей молодшого
шкільного віку.

Рис. 2. Статистичні криві результатів оцінки  рівня всебічного розвитку учнів.
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При визначенні характеру та величини змін
рівня фізичної підготовленості дітей сума від’ємних
значень вираховувалася із суми позитивних. Як вид-
но із табл. покращення фізичної підготовленості дітей,
які навчалися за експериментальною технологією, у
хлопчиків 9-ти років складає – 45%, у дівчаток – 36%,
у 10-ти – 56% та 36% відповідно. Ефект зростання
фізичної підготовленості після занять по варіанту Е
на 35-48% у хлопчиків та на 26-28% у дівчаток пере-
вищує суму ефекту її зростання при заняттях по тра-
диційній системі (варіант К).

Порівняння визначених коефіцієнтів все-
бічного розвитку (Квр) у відповідних класах при ва-
ріантах занять Е та К показує, що вони корегують з
показниками фізичної підготовленості школярів.
Більші зміни величини Квр відбулися у хлопчиків
(в середньому близько 15%), та менші у дівчаток
(близько 10 %).

Системний аналіз результатів Квр експе-
риментальних та контрольних класів надав матері-
ал для побудови статистичних кривих нормального
розподілу (кривих Гауса). Дослідження особливос-
тей їх структури (рис.2) показує, що крива Е (в по-
рівнянні з кривою К) має більш стиснутий вигляд,
зміщений вправо, відображаючи тим самим ком-
пактність позитивних зрушень в навчальних досяг-
неннях учнів експериментальних класів. Отже, зап-
ропонована технологія навчання, що спрямована на
інтеграцію розвитку природного потенціалу особи-
стості, вилилась в колективний зріст спільних успіхів
учнів в цілому. Це має не тільки констатуюче і де-
термінуюче, але й прогностичне значення для пла-
нування і проведення навчального процесу з фізич-
ної культури в початковій школі.

Реалізація розробленої технології інтегро-
ваного розвитку природних якостей особистості доз-
волила значно посилити ефективність процесу

фізичного виховання дітей. Цей результат можливо
пояснити наслідками кооперативного, синергетич-
ного впливу нових підходів та взаємозв’язків еле-
ментів системи занять по варіанту Е, які відсутні в
варіанті К. Реалізація розробленої технології ство-
рює нелінійне освітнє середовище з резонансним
педагогічним впливом. Ймовірно, при проведенні
занять по варіанту Е руйнуються попередні взаємоз-
в’язки між елементами свідомості особистості та на
основі біфуркацій створюються формувальні атрак-
тори, характеризуючи перехід психічної системи в
новий стабільний стан (патерни поведінки [5]), що
забезпечує значно більший результуючий ефект.

Зауважимо, що в фізиці і техніці синерге-
тичні ефекти у 3-4 рази перевищують виявлені нами
зміни. Ці розбіжності можливо пов’язані як і з спо-
собами аналізу і оцінювання діяльності учнів, так і,
певно, з особливостями розвитку відкритих не-
лінійних систем живої та неживої природи.

Висновки.
1. На основі досліджених методології і тактики пе-
дагогічної самоорганізації, запропонована мо-
дель та технологія інтеграції фізичного, психі-
чного та духовного розвитку особистості в
системі фізичного виховання початкової шко-
ли.

2. Представлена та реалізована на практиці тех-
нологія розвитку особистості  засобами фізич-
ної культури має специфічний характер: вона
несе в собі спонукальну та орієнтировну осно-
ву розвитку природних якостей дитини; звер-
нена до мотиваційно-особистісних регуляторів
психіки учня; механізм розвитку учня пов’яза-
ний з спільною діяльністю та діалоговим подан-
ням цінностей навчального матеріалу, носієм
яких для дитини виступає учитель, інші учні.

3. Організаційно-методичними заходами для реа-

абсол. зн. зміни (%) абсол. зн. зміни (%) абсол. зн. зміни (%) абсол. зн. зміни (%) абсол. зн. зміни (%)

Е 5,57±0,63       4,2 10,24±2,64  15,2 18,15±4,65     10,9 11,33±0,84       7,6 141,11±16,5       1,5 39,91

К 6,85±0,61 2 12,46±2,01 0,8 14,31±4,03 5,35 13,59±0,74 1,25 116,4±13,1 0,45 9,85

Е 5,37±0,58 4,6 9,20±2,13 18 20,96±4,95 13,6 11,05±0,73 8,4 148,5±17,8 0,6 45,22

К 6,08±0,61 2,01 11,11±2,04 2,7 16,31±4,07 4,5 13,29±0,72 2,7 116,5±16,8 0,4 10,33

Е 5,72±0,62 3,8 11,28±2,72 12,4 15,61±4,36 8,2 11,58±0,85 6,8 134,51±11,9 2,4 33,61

К 7,61±0,57 1,90 13,81±1,92 -1,1 12,31±3,99 6,2 13,89±0,75 -0,2 116,41±11,6 0,5 7,31

Е 5,51±0,69         3,7 9,71±2,07        15,1 22,33±4,69   23,15 11,34±0,77       4,7 148,86±12,1      1 52,71

К 7,21±0,66 0,8 11,66±2,12 3,38 18,29±4,62 2,35 13,71±0,69 1,6 121,9±12,2 -0,1 8,03

Е 5,34±0,63 5,7 8,24±1,98 18,1 23,84±4,96 28,2 11,07±0,69 3,6 155,92±12,9 0,6 56,21

К 6,61±0,64 2,1 9,91±1,99 4,51 19,07±4,51 -0,1 13,41±0,68 0,7 124,81±12,1 0,7 7,91

Е 5,69±0,71 1,6 11,28±2,92 10,1 20,65±5,02 18,1 11,64±0,75 4,8 141,04±12,8 1,5 36,18

К 7,51±0,71 -0,5 13,41±2,85 2,25 17,51±4,82 4,6 13,81±0,71 2,5 119,10±12,2 -0,9 7,75

"Човниковий" біг 4x9 м 
(с)

Стрибок у довжину з 
місця (см)

Хлопчики

Дівчатка

10
 р

ок
ів

9 
ро

кі
в

У цілому

Хлопчики

У цілому

Вікові групи школярів Варіанти 
занять

Загальні 
зміни рівня 

ФП (%)

Дівчатка

Показники фізичної підготовленості

Біг на 30 м (с) Нахили тулуба вперед 
(см)

Підтягування на низькій 
переклад. (разів)

Таблиця
Показники фізичної підготовленості (ФП) дітей молодшого шкільного віку (абсолютні значення станом
на кінець навчального року) та середні величини їх змін за навчальний рік (%) при різних варіантах занять
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лізації запропонованої технології є:
- включення в систему навчально-виховного

процесу з фізичного виховання не тільки учителя
фізичної культури, але й психолога, медпрацівника,
класного керівника з метою відстеження динаміки
розвитку індивідуальних якостей учнів у тому числі
і проведення обов’язкового тестування рівня фізич-
ної підготовленості та визначення на основі анкету-
вання коефіцієнтів всебічного розвитку кожного
школяра (мінімум два рази за навчальний рік);

- створення шкільного комп’ютерного банку
даних по кожному учню куди вносяться результати
етапних досліджень, на основі яких розраховують-
ся індивідуальні показники розвитку особистості,
відстежується їх динаміка, проводиться корекція на-
вчального процесу з фізичного виховання з підбо-
ром індивідуальних засобів і методів фізичного ви-
ховання кожного учня;

- особливістю реалізації технології є творчий,
експериментальний характер роботи учителя фізич-
ної культури, його стійка мотивованість на пошук
нового в організації навчального процесу.
4. Виявлене в проведеному педагогічному експе-
рименті підвищення ефективності процесу
фізичного виховання учнів пояснюється на-
слідками кооперативного, синергетичного впли-
ву нових взаємозв’язків елементів системи за-
нять за  запропонованою технологією,
сукупність яких забезпечує більш активний роз-
виток природного потенціалу дитини.

Перспективи дослідження вбачаємо в вив-
ченні практичних аспектів поставленої проблеми, в
створенні та реалізації особистістю орієнтованих
здоров’язберігаючих технологій в системі фізкуль-
турної діяльності дітей молодшого шкільного віку.
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ПІДРУЧНИКУ

Карпенко О.О.
Національний аерокосмічний

університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

Анотація. Виявлені основні вимоги до навчальної
інформації сучасного підручника як сукупності тексто-
вих та ілюстративних компонентів, які складають його
довідково-супровідний апарат та навчальний твір в
єдину цілісну систему передачі навчальної інформації.
Слід ураховувати дидактичні, ергономічні та художньо-
естетичні вимоги щодо текстової, ілюстрованої інфор-
мації, обсягу й особливостям сприйняття інформації в
сучасному підручнику.
Ключові слова: вимоги, текст, ілюстрації, підручник,
інформація.
Аннотация. Карпенко Е.А. Основные требования к учеб-
ной информации в современном учебнике. Определе-
ны основные требования к учебной информации совре-
менного учебника как совокупности текстовых и
иллюстративных компонентов, составляющих его спра-
вочно-сопроводительный аппарат и учебное произве-
дение в единую целостную систему передачи информа-
ции. Следует учитывать дидактические, эргономичные
и художественно-эстетичные требования относительно
текстовой, иллюстрированной информации, объема и
особенностям восприятия информации в современном
учебнике.
Ключевые слова: требования, текст, иллюстрации, учеб-
ник, информация.
Annotation. Karpenko E.A. The basic requirements to the
educational information in the modern textbook. The main
requirements to the study information of a contemporary
textbook as a sum of text and illustrative components,
compositing its reference and supporting apparatus and
study work in the united integral system of transmitting
the information are defined. It is necessary to take into
account didactic, ergonomic and art aesthetic requirements
concerning the text, illustrated information, volume and to
features of perception of the information in the modern
textbook.
Key words: requirements, text, illustrations, textbook,
information.

Вступ.
Формування єдиного освітнього простору –

кінцевої мети Болонської угоди – потребує підви-
щення якості освіти. Ефективність підготовки
фахівців у вищій школі в умовах спрямування на
самостійне навчання потребує впровадження нових
підходів до організації процесу навчання, його
змісту, системи контролю й оцінки одержуваних
результатів, що передбачає оновлення його науко-
во-методичного забезпечення, насамперед підручни-
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ка. Удосконалення підручника – важливої складової
навчально-методичного забезпечення – є актуаль-
ною задачею реформування системи освіти Украї-
ни, закріпленою на законодавчому рівні [7].

Питання вдосконалення змісту підручни-
ка розглядалися в педагогічних, книгознавчих,
бібліотекознавчих, психологічних та інших пра-
цях попередників [2, 4, 10 та ін.]. Однак у цих
роботах немає цілісного підходу щодо визначен-
ня єдиних вимог до сучасного підручника (тради-
ційного й електронного).

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковсь-
кого «ХАІ».

Формулювання цілей роботи.
Мета статті полягає у визначенні основних

вимог до змісту сучасного підручника, адекватного
новітній філософії освіти.

Результати досліджень.
Сучасний підручник функціонує у друкова-

ному та електронному вигляді, але вимоги до вик-
ладу його змісту, у цілому є єдиними (наприклад
щодо характеру викладу матеріалу). Підручник роз-
глядаємо як сукупність текстових та ілюстративних
компонентів, які складають довідково-супровідний
апарат та навчальний твір підручника в єдину цілісну
систему передачі навчальної інформації. Довідково-
супровідний апарат підручника складається з вихі-
дних даних, анотації, змісту, передмови, післямови,
коротких методичних рекомендацій, дидактичного
апарату, покажчиків, приміток та коментарів і до-
датків. Навчальний твір містить вступ, основну час-
тину і висновки. Але тільки разом у вигляді тексто-
вої й ілюстративної інформації навчальний твір і
довідково-супровідний апарат розглядаються як
підручник в єдиній цілісній системі з метою пере-
дачі знань, що містяться в ньому [6]. Це зумовило
розглядання вимог до текстової та ілюстрованої
інформації.

Текст – основний структурний елемент
підручника. Вважаємо за доцільне основні вимоги до
викладу матеріалу в сучасному підручнику
(відповідність навчальній програмі; виклад системи
знань із певного предмету; відбиття мети і змісту ос-
віти; логічність організації змісту; уніфікація у вико-
ристанні термінології, позначень та ін.; проблемність,
доступність, ясність, об’єктивність, послідовність
міждисциплінарність та енциклопедичність викладу
навчального матеріалу; наявність реальних форм кон-
тролю засвоєння студентом інформації та зворотних
зв’язків), доповнити вимогами щодо узгодження рівня
складності змісту зі здібностями студентів, відобра-
ження змін у мовній політиці та відповідності зако-
номірностям, особливостям і можливостям людини
із сприйняття інформації [5]. На наш погляд, дотри-
мання саме цієї ергономічної вимоги (відповідності
закономірностям, особливостям і можливостям лю-
дини із сприйняття інформації) у викладу інформації
є важливим напрямом удосконалення сучасного
підручника, яку детальніше розглянемо в контексті

виявлення основних вимог щодо текстової та ілюст-
рованої інформації підручника. Для з’ясування особ-
ливостей надання текстової інформації в електронній
навчальній книзі, вважаємо доцільним розглянути
можливості гіпертексту її електронного варіанту по-
рівняно зі звичайним лінійним текстом класичного
друкованого.

Гіпертекст – форма організації текстового
матеріалу, що характеризується нелінійною по-
слідовністю елементів і дозволяє: швидко забезпе-
чити доступ до об’єкта посилання і до його джере-
ла; включати нові посилання; уводити коментарі до
тексту, не порушуючи його цілісність; автоматизу-
вати процес формування ключових слів завдяки ав-
томатичному аналізові тексту та ін. Традиційний
підручник, що відрізняється наявністю лінійного
тексту, не може дозволити таку поліспрямованість.
Відомо, що текст підручника складається з основ-
ного тексту, що має становити від 57% до 66% та
додаткового – від 8% до 11% [10]. Але, електрон-
ний підручник має містити тільки мінімум тексто-
вої інформації, оскільки тривале читання тексту з
екрана стомлює студента, знижаючи сприйняття і
засвоєння ним знань. Установлено, що люди чита-
ють текст на екрані комп’ютера на 28 % повільніше,
чим у книзі [4].

Отже, вважаємо доцільним озвучення вер-
бальної інформації в електронному підручнику, що
відповідає сучасним тенденціям мінімізації обсягу
тексту друкованої і електронної навчальної книги.
Істотне значення для сприйняття тексту має розмір,
накреслення та виділення шрифту. Для кращого зас-
воєння інформації еквівалентність мінімального роз-
міру шрифту повинна відповідати 12 в «Microsoft
Word». Зображення в персональному комп’ютері
відрізняється від паперового – воно світне на світно-
му тлі, пиксельне-крапкове, мерехтливе та ін. Зчиту-
вання такого сигналу зумовлює напружений і стре-
совий режим роботи для користувача. А зміна
режимів роботи: світний монітор – клавіатура – до-
кументи – це додаткове навантаження на очі корис-
тувача. Ергономічні умови сприйняття тексту у відби-
тому світлі допускають роздільну здатність екрану
150-300 точок на дюйм [9]. Слід дотримуватися міри
при  використанні різноманітних виділень кольором,
тлом, курсивом важливої інформації, що поліпшує на-
очність підручника. Кількість цих виділень не повин-
на перевищувати 10% від усього тексту [2].

Ілюстративна інформація, що супроводжує
текст підручника, відповідає, головним чином, за на-
очність, оформлення підручника. Наочність може
зображуватися різними способами надання інфор-
мації: від звичайної статичної ілюстрації до засто-
сування мультимедійних засобів. Застосування ауд-
іофрагментів в електронному підручнику дозволяє
поліпшити сприйняття матеріалу, активізуючи не
тільки зорові, але і слухові центри головного мозку.
За даними ЮНЕСКО, при аудіосприйнятті засво-
юється тільки 12% інформації, при візуальному –
близько 25%, а при аудіовізуальному – до 65% сприй-
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маної інформації [12]. Використання відеофраг-
ментів дозволяє в динаміці відобразити процеси і
явища. Незважаючи на великі розміри файлів, зас-
тосовувати їх доцільно, оскільки підвищуються
сприйняття і зацікавленість студентів, і, отже, по-
кращується якість їх знань.

Для обмеження обсягу підручника, що
сприяє його використанню в широкому спектрі ком-
п’ютерів, доцільне застосовувати упаковані формати
графічних файлів (GIF, JPEG та ін.), обмежену паліт-
ру або кольори векторних графічних файлів, наприк-
лад WMF. Проблеми колірного рішення в ілюстра-
тивному оформленні  є домінуючими для
забезпечення візуальної ергономічності і дизайну су-
часного підручника. Саме колір, пов’язаний з емоц-
ійним сприйняттям людини, впливає на якість сприй-
няття і запам’ятання інформації. Згідно з законом
Вебера-Фехнера – головним психофізичним законом,
що встановлює залежність інтенсивності відчуття від
сили подразника, – необхідно враховувати різницю в
коефіцієнтах відбиття світла різними кольорами
(білий – 0,9, жовтий і сірий – 0,75, синій – 0,55, чор-
ний – 0,07) і таку властивість людського ока, як най-
вищу чутливість до зеленого й жовтого кольорів і най-
нижчу – до червоного і фіолетового. Для найкращого
абсолютного розрізнення кольорів (ідентифікації ко-
льору при відсутності інших кольорів у полі бачен-
ня) рекомендується використати 4-5 кольорів: черво-
ний, жовтий, зелений, синій і білий. Доцільно
використати в цьому випадку опонентні пари: черво-
ний – зелений і жовтий – синій.

Для найкращого порівняльного розрізнення
кольорів (ідентифікації кольору при наявності інших
кольорів у полі зору) припустимо застосовувати 6-7
кольорів [1]. У цьому випадку жовтогарячий, жовто-
зелений, синьо-зелений і пурпурний кольори можна
використати як додатки до червоного, жовтого, зеле-
ного, синього і білого. Слід також ураховувати досл-
ідження щодо способів або мислення асоціювання
завдяки кольору, що відносяться до компетенції ког-
нітивної ергономіки. При ілюструванні інформації
доцільно розташовувати не більше 4-8 суттєвих
об’єктів у зону кута ясного бачення, що становить
10є, оскільки вони не сприйматимуться оперативною
пам’яттю людини. Графічні й образотворчі елементи
електронного підручника мають бути упорядковані і
виразні, при цьому надання аудіовізуальної інфор-
мації повинне відповідати гігієнічним і психологіч-
ним вимогам щодо її комфортного сприйняття.

Вимоги до обсягу інформації в навчальних
виданнях мають ураховувати не тільки друковані, але
й електронні навчальні видання. Відомі різні фор-
мули для визначення обсягу підручника [2, 8]. Од-
нак це стосується тільки друкованих навчальних
видань, оскільки обсяг електронних видань вимі-
рюється в одиницях інформації, тобто бітах, байтах
та ін. Отже, остаточний обсяг електронних навчаль-
них видань має визначатися з врахуванням специф-
іки певної дисципліни. Властивість відкритості елек-
тронних підручників порівняно з друкованими

створює умови для необмеженого росту обсягу
інформації, що міститься в них. Крім того, структу-
ра електронного підручника крім наявності обов’яз-
кових елементів: змісту (переліку розділів); вступу
(або передмови); основного тексту; питань, тестів
для самоконтролю; обов’язкових та додаткових за-
дач, прикладів; довідково-інформаційних даних для
розв’язання задач (таблиць, схеми тощо); апарату для
орієнтування в матеріалах книги (предметного, імен-
ного покажчиків) [8], має містити систему контро-
лю знань, глосарій. Доцільно, на наш погляд, , зва-
жати на обов’язковість в електронному підручнику
списку рекомендованої літератури, що має містити
гіперпосилання на ресурси сервера навчального зак-
ладу або мережі Інтернет; список літератури має
містити вказівки на кількість і наявність у бібліо-
теці навчальних книг в електронному підручнику,
адаптованому до конкретного навчального плану
вищого навчального закладу.

Для якісного сприйняття інформації корис-
тувачами, доцільно також враховувати вимоги до ер-
гономіки і дизайну робочого місця і приміщення при
використанні електронних підручників. Так, мають
ураховуватися світловий клімат на робочому місці,
тобто інтенсивність зовнішнього висвітлення екра-
на монітора, документів, клавіатури, розташування
та яскравість світильників, відбите світло, колір стін,
меблів тощо. Для комфортної роботи екран дисплея
має находитися на відстані 600–700 мм від очей ко-
ристувача, але не ближче 500 мм. Доцільно встано-
вити дисплей так, щоб центр екрана був на рівні, а
краще – нижче рівня очей користувача. Кут між
рівнем очей і нижньою крайкою екрана не повин-
ний перевищувати 600. Світло з вікон, світильники
не повинні створювати відблисків на екрані дисп-
лея. Зважаючи на дані психофізіологічних дослід-
жень щодо змін фізіологічних показників після двох
годин безупинної роботи з дисплеєм, слід робити
перерви [11]. Для вирішення проблеми підвищення
безпеки роботи з комп’ютером створюються спец-
іальні комерційні продукти, що частково розв’язу-
ють цю задачу [3]. Однак, жодна з існуючих про-
грам не вирішує завдання забезпечення безпеки
користувача комплексно.

Висновки.
Таким чином, проведене дослідження доз-

воляє констатувати, що в умовах трансформації су-
часного підручника в умовах інформатизації освіти
методичні рекомендації щодо вимог до нього мають
зважати не тільки на його друковану, але й на елект-
ронну форму. Отже, слід ураховувати вищезазначені
дидактичні, ергономічні та художньо-естетичні ви-
моги щодо текстової, ілюстрованої інформації, об-
сягу й особливостям сприйняття інформації в сучас-
ному підручнику. Вважаємо, що такі рекомендації
можуть використатися фахівцями у відповідних га-
лузях: авторами навчальних книг, педагогами, пра-
цівниками видавництв, редакторами, науковими
працівниками та ін.

Подальші дослідження передбачається про-
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вести в напрямку вивчення інших проблем представ-
лення інформації в сучасному підручнику.
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Анотація. У роботі проводиться теоретико-методологі-
чний аналіз дидактичної системи навчального процесу
у вузі орієнтованого на ціннісний пріоритет здоров’я
студентів як системоутворюючої основи їх фізичного
виховання. Під орієнтованою на здоров’я дидактичною
системою фізичного виховання слід розуміти науково
обґрунтовану і педагогічно обумовлену цілісність, яка
визначає мету, завдання, способи і результати діяльності
викладача, спрямовані на оздоровлення студентів.
Ключові слова: здоров’я, студент, фізичне виховання,
дидактика.
Аннотация. Карпюк И. Ю. Целевая ориентация на цен-
ностный приоритет здоровья в учебном процессе фи-
зического воспитания студентов. В работе представлен
теоретико-методологический анализ дидактической си-
стемы учебного процесса в вузе ориентированного на
ценностный приоритет здоровья студентов, как систе-
мообразующей основы их физического воспитания. Под
ориентированной на здоровье дидактической системой
физического воспитания следует понимать научно обо-
снованную и педагогически обусловленную целост-

ность, которая определяет цель, задачи, способы и ре-
зультаты деятельности преподавателя, направленные на
оздоровление студентов.
Ключевые слова: здоровье, студент, физическое воспи-
тание, дидактика.
Annotation Karpyuk I.Y. Тarget orientation on the value
priority of the health in the educational process of student’s
physical training. In the work is proposed methodology-
theoretical analysis of the educational process didactic
system in the institute of higher education which is oriented
on the student’s health value priority as a system-forming
of their physical training. It is necessary to understand as
didactic system of physical training focused on health
scientifically proved and pedagogical caused integrity. It
defines the purpose, problems, ways and results of activity
of the teacher. They are directed on improvement of
students.
Key words: health, student, physical training, didactics.

Вступ.
Потреба у здоров’ї є базовою потребою кож-

ного живого організму, і людини зокрема, без задо-
волення якої неможлива самоактуалізація особис-
тості: хворі люди не в змозі думати і діяти не
відволікаючись на свій стан здоров’я і пов’язані з
ним проблеми [1].

Україна активно впроваджує світову прак-
тику зміцнення і збереження здоров’я через освіту.
Відповідно до основних положень закону України
“Про вищу освіту” головним завданням вищої шко-
ли є розвиток інтелекту, формування моральних по-
чуттів, виховання культури молодих людей і піклу-
вання про їх здоров’я [2]. Проблема здоров’я молоді,
що навчається, стає пріоритетним напрямом розвит-
ку освітянської системи.

Система вузівської освіти в Україні орієн-
тована на інтелектуалізацію та інтенсифікацію на-
вчального процесу, сприяла стійкій тенденції по-
гіршання стану здоров’я студентів. Інформаційна пе-
ревантаженість, психоемоційна напруженість на-
вчального процесу, його нераціональна, з гігієнічної
точки зору, організація, недостатня увага до індиві-
дуальних можливостей студентів призводить до вит-
рати студентами здоров’я. Фізичне виховання у ви-
щому навчальному закладі – один із небагатьох осо-
бистісно-орієнтованих предметів, на відміну від
професійно-орієнтованих інших. Особливість цієї
дисципліни полягає в об’єднанні дихотомії психіч-
ного та фізичного, хоча об’єктивно вона спрямова-
на на біологічну сферу людини. Звідси специфіка
завдань даної дисципліни, серед яких – збереження
і зміцнення здоров’я студентів та розвиток функціо-
нальних можливостей організму [3]. Вирішення зав-
дань зміцнення здоров’я у вищих навчальних закла-
дах важливе тому, що у вузі впроваджена обов’язко-
ва для всіх студентів державна програма фізичного
виховання; саме під час навчання закладається фун-
даментальна база здоров’я на багато років вперед.

Здоров’я людини це не просто відсутність
хвороб, а й високий рівень адаптаційних можливо-
стей, стан психологічного комфорту, гармонійні сто-
сунки з оточуючими, духовна досконалість. У сучас-
ному розумінні уявлення про здоровий спосіб життя
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відходить від вузького розуміння феномена здоро-
в’я лише як соматичного стану. Розповсюдження на-
буває уявлення про здоров’я як психосоматичного
феномена, пов’язаного з рівнем саморегуляції лю-
дини, способами її виходу з психотравмуючих ситу-
ацій. Відповідно до визначення Всесвітньої органі-
зації здоров’я це – стан фізичного та соціального
благополуччя [4]. Саме здоров’я визначає мож-
ливість людини жити повноцінним життям сьогодні,
впевненість у майбутньому, тому що саме здоров’я
лежить в основі тривалості життя і народження по-
вноцінних здорових дітей.

Останнім часом особлива увага приділяєть-
ся питанням модернізації фізкультурної освіти у вузі,
пошуку нових ідей, підходів до змістовної сторони
навчально-виховного процесу. Разом з тим у педа-
гогіці, теорії і практиці фізичної культури залишаєть-
ся невирішеною проблема обґрунтування дидактич-
ної системи фізичної культури, орієнтованої на
ціннісний пріоритет здоров’я.

Дослідження виконано відповідно до пла-
ну наукових досліджень Національного технічного
університету України “КПІ”.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Теоретичне обґрунту-

вання орієнтованої на ціннісний пріоритет здоров’я
дидактичної системи фізичного виховання студентів.

Результати дослідження.
Аналіз літератури дозволив виявити кілька

тенденцій, кожна з яких по-своєму входить у проти-
річчя з ідеєю взаємозв’язку системи занять фізич-
ними вправами з найбільш загальними соціально
значущими завданнями навчально-виховного проце-
су. Першою з таких тенденцій є вивчення фізичного
виховання поза зв’язком із завданнями підготовки
спеціаліста, тобто з точки зору тільки абстрактно
поданої ефективності цього процесу як системи роз-
витку й удосконалення рухових якостей, реактив-
ності організму, його функціональних можливостей
тощо [3, 5, 6]. При цьому недооцінюються великі
потенційні можливості фізичної культури в форму-
ванні духовно-ціннісної сторони особистості (роз-
витку її моральних, інтелектуальних, психічних, ес-
тетичних, комунікативних й інших можливостей),
тобто соціокультурного компонента, значимість яко-
го, на жаль, тільки декларується. Внаслідок цього
формується одномірна особистість, яка не здатна до
повного розкриття свого фізичного і духовного по-
тенціалу, а фізична культура виводиться із соціокуль-
турного простору.

Інша тенденція полягає в професійно-при-
кладній спрямованості фізичного виховання. Безза-
перечна у своїй основі ідея пов’язування завдань,
фізичного виховання із запитами майбутньої діяль-
ності спеціаліста без урахування  загальних завдань
навчально-виховного процесу і, перш за все, фор-
мування здорової, всебічно розвинутої особистості
на практиці нерідко зводиться до підготовки моло-
дого спеціаліста  до виробничої праці як до голов-
ного та навіть єдиного завдання.

Визнаючи незадовільним стан фізичного
виховання студентів і необхідність заходів щодо
удосконалення і, навіть, кардинальної перебудови си-
стеми занять фізичними вправами у вищих  навчаль-
них закладах [7], оцінюючи суттєві упущення в стані
здоров’я студентів і низьку оздоровчу ефективність
процесу фізичного виховання, яка знаходиться в про-
тиріччі з потенційними можливостями занять фізич-
ними вправами [8], автори пропонують рішення, в
яких студенти розглядаються відокремлено від на-
вчально-виховного процесу [9].

Чисто “рухова” спрямованість занять фізич-
ними вправами, яка не передбачає мобілізації пси-
хоемоційних факторів, особистої зацікавленості сту-
дента, стає перепоною у вирішенні оздоровчих і
виховних завдань фізичного виховання [10].

Такий підхід до проблем є не тільки неефек-
тивним, але стає принципово неспроможним. Які б
не були досконалі методи фізичного виховання і
спортивного тренування, запозичені з теорії, мето-
дики і практики цих дисциплін, використання їх в
системі навчання і виховання студентів потребує не
механічного поєднання різнорідних компонентів, а
зв’язування їх в єдине ціле [11].

На наш погляд вирішення питання можли-
ве на основі реалізації на практиці принципу
ціннісного пріоритету здоров’я, який передбачає
цільову орієнтацію педагога на здоров’я як на ба-
зисну цінність і основний результат діяльності; спря-
мованість змісту й організації освітнього процесу
на формування у студентів потреби у веденні здоро-
вого способу життя.

Наслідування принципу ціннісного пріори-
тету здоров’я дає можливість педагогу вирішувати
триєдине завдання формування, зміцнення і збере-
ження здоров’я студентів.

Перше завдання – формування здоров’я
(культури здоров’я), тобто створення уявлень, суб-
’єктивних ставлень, оволодіння засобами, метода-
ми, необхідними для збереження, з необхідності
відновлення і зміцнення студентами власного здо-
ров’я – вирішується через зміст навчального матер-
іалу, який розкриває сутність основних компонентів
здоров’я і здорового способу життя, через організа-
цію взаємодії учасників педагогічного процесу, у
ході якого визначаються цінності, ідеали здоров’я і
способи його досягнення.

Друге завдання – зміцнення і відновлення
здоров’я студентів у вузі. Вирішення цього завдан-
ня в навчальному процесі передбачає застосування
засобів і способів, спрямованих на покращання адап-
тації студентів до стресогенних факторів процесу на-
вчання. Значний потенціал зміцнення здоров’я зак-
ладений в раціональній організації навчального
процесу, у послідовному і дозованому збільшення
фізичного навантаження залежно від індивідуальних
особливостей кожного студента.

Для вирішення третього завдання – збере-
ження здоров’я студентів – діяльність викладача по-
винна бути спрямована на підтримання внутрішнь-
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ого середовища організму, фізичної працездатності
студентів на заняттях, дотримання при організації
навчання гігієнічних норм і вимог до спортивного
обладнання, повітряно-теплового режиму, освітлен-
ня, санітарного стану приміщень, використання за-
собів навчання, урахування індивідуально-типолог-
ічних особливостей студентів.

Таким чином, принцип ціннісного пріори-
тету здоров’я, який узгоджується з принципами і
підходами сучасної дидактики [12, 13], якісно
змінює зміст сучасної дидактичної концепції викла-
дача фізичного виховання. Реалізація цього прин-
ципу дозволяє забезпечити відповідність змісту і
обсягу навчального матеріалу, методів і форм на-
вчально-пізнавальної діяльності індивідуальним,
статевим, віковим особливостям студентів, зберігає
їх розумову і фізичну працездатність, сприяє фізич-
ному, психічному і моральному здоров’ю [14].

Цільовий (системоутворюючий) компонент
даної концепції включає світогляд педагога, цільові
характеристики освітніх технологій формування здо-
ров’я, які він використовує в практичній діяльності.

У відповідності до цільового компонента
вибудовуються інші компоненти орієнтованої на здо-
ров’я дидактичної системи: змістовний (сукупність
психолого-педагогічних, навчально-предметних,
гігієнічних, фізіологічних знань і педагогічних
умінь); операціональний (система методів, прийомів,
технологій, якими володіє педагог) і результативний.

Якісну характеристику дидактичної кон-
цепції викладача як суттєвої умови системного са-
морозвитку розкриває її функціональний аспект,
який визначається взаємодією певних функцій.

Аксіологічна функція  виконує роль
ціннісних координат в структурі дидактичної систе-
ми і відображає базову позицію викладача, основою
якої є його методологічна культура. Спрямованість
цільових установок педагога на цінність у вивченні
і зміцненні здоров’я студентів визначається позиці-
ями сучасного наукового знання про людину, що
розглядає молоду людину як соціоприродну істоту,
яка поєднує біологічну, соціально-психологічну і
соціокультурну сторони його життя.

Гносеологічна функція полягає в цілеспря-
мованому пошуку, відборі, вивченні і систематизації
педагогом орієнтованих на здоров’я знань і передо-
вого досвіду, необхідних йому для створення і роз-
витку дидактичної системи; в осмисленні отрима-
ної інформації, включенні її в професійну діяльність,
передбаченні пізнання педагогом самого себе, своїх
потреб, ціннісних установок, орієнтирів можливос-
тей, рівня професійної майстерності.

Прогностична функція проявляється в от-
риманні педагогом випереджувальної інформації
про характер розвитку його дидактичної системи.
Це дозволяє не тільки передбачити можливі зміни в
організації і змісті компонентів і системи в цілому,
але і своєчасно вносити необхідні корективи в роз-
виток дидактичної системи від репродуктивного

рівня побудови на основі відтворення відомих ме-
тодів, прийомів, технологій навчання, застосуван-
ня і модифікацій окремих елементів технології до
її теоретичного осмислення, узагальнення і впро-
вадження в практику. Розвиток дидактичної систе-
ми викладача не може прогнозуватися ізольовано
від факторів і умов зовнішнього середовища, соц-
іального замовлення на забезпечення здоров’я мо-
лодих людей.

Інструментальна функція проявляється в
реалізації технологічного компонента системи в умо-
вах професійно-педагогічної діяльності і спрямова-
на на досягнення цілей освітнього процесу у відпо-
відності до провідних ідей навчання, виховання і
розвитку молоді. Функція здійснюється при допо-
мозі засобів, методів, форм і технологій навчання,
які є в арсеналі педагога. Успішність її реалізації
залежить, перш за все, від психологічної готовності
педагога до проектування і розвитку своєї системи,
визначається теоретичною і практичною підготов-
леністю викладача в умовах рефлексивно-розвива-
ючого середовища реальної дійсності. Технологія
навчання та її елементи є змістовним і операціональ-
ним базисом для реалізації даної функції.

Рефлексивна функція полягає в розвитку про-
фесійної “Я” – концепції викладача, динамічної сис-
теми уявлень педагога про самого себе і свою про-
фесійну діяльність. Функція орієнтує педагога на
самоаналіз, самооцінку способів і результатів діяль-
ності, дидактичних складностей, проблем, ціннісних
орієнтирів і світоглядних позицій, дозволяє виклада-
чу фіксувати зміни в змісті й організації компонентів
системи, виявляти перешкоди на шляху до цілі і виз-
нати ефективні способи їх подолання.

Креативна функція проявляється в спряму-
ванні діяльності педагога на зміни, оновлення й удос-
коналення системи своєї роботи. Механізм реалізації
функції передбачає ознайомлення викладача з різни-
ми варіантами освітньої діяльності, вибір технологій
або їх елементів у відповідності до цільових уста-
новок педагога, їх порівняння з власною дидактич-
ною системою, дослідну перевірку оновленої сис-
теми та оцінку її ефективності.

Усі перераховані функції взаємозв’язані і
забезпечують оптимальне розкриття дидактичної
системи.

Висновки.
Принцип ціннісного пріоритету здоров’я є

методологічною підставою, яка забезпечує спрямо-
ваність компонентів дидактичної системи фізичного
виховання на досягнення мети оздоровлення молоді.

Під орієнтованою на здоров’я дидактичною
системою фізичного виховання слід розуміти нау-
ково обґрунтовану і  педагогічно обумовлену
цілісність, яка визначає мету, завдання, способи і
результати діяльності викладача, спрямовані на оз-
доровлення студентів.

Сукупність аксіологічної, гносеологічної,
прогностичної, інструментальної, рефлексивної і
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креативної функцій забезпечує дійовість, цілісність
і ефективність орієнтованої на здоров’я дидактич-
ної системи фізичного виховання студентів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізич-
ного виховання студентів
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-

БАСКЕТБОЛИСТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
ВУЗОВ

Козина Ж.Л., Воробьева В.А.
Харьковский национальный педагогический

университет им.Г.С. Сковороды
Горловский педагогический институт

иностранных языков

Аннотация. В статье показаны ведущие положения ме-
тодики подготовки баскетбольных команд в гуманитар-
ных вузах, которая была разработана на основе анализа
факторной структуры подготовленности баскетболис-
тов и литературных данных относительно типа мышле-
ния студентов-гуманитариев. Показана эффективность
применения разработанной методики в учебно-трени-

ровочном процессе студентов-баскетболистов гумани-
тарных вузов.
Ключевые слова: гуманитарный вуз, баскетбол, фактор-
ная структура, образное мышление, специальная физи-
ческая подготовленность, игровая эффективность.
Анотація. Козіна Ж.Л., Воробйова В.О. Результати зас-
тосування спеціальної методики підготовки студентів-
баскетболістів гуманітарних вузів. У статті показані
провідні положення методики підготовки баскетболь-
них команд у гуманітарних вузах, яка була розроблена
на основі аналізу факторної структури підготовленості
спортсменів й літературних даних щодо типу мислення
студентів-гуманітаріїв. Показана ефективність застосу-
вання розробленої методики в навчально-тренувально-
му процесі студентів-баскетболістів гуманітарних ви-
щих навчальних закладів.
Ключові слова: гуманітарний вищий навчальний зак-
лад, баскетбол, факторна структура, образне мислення,
спеціальна фізична  підготовленість, ігрова  ефек-
тивність.
Annotation. Kozina Zh.L., Vorobeva V.A. Results of
application of a special technique of preparation of students
- basketball players of liberal arts colleges. Conducting
positions of a technique of preparation of basketball teams
in liberal arts colleges are shown. On the basis of the analysis
of factorial structure of readiness of basketball players and
the literary data  the technique has been developed.
Efficiency of application of the developed technique in
training process of students - basketball players of liberal
arts colleges is shown.
Key words: a liberal arts college, basketball, factorial
structure, the figurative thinking, special physical readiness,
game efficiency.

Введение.
Проблема подготовки спортсменов-баскет-

болистов в условиях вуза всегда была и остается ак-
туальной. Ведь именно возраст 18-25 лет является
периодом наибольшей реализации спортивных ре-
зультатов в баскетболе [1,3,4,5,6]. Но в то же время
данный возраст является временем учебы в вузе.
Наивысших результатов, как в нашей стране, так и
за рубежом добиваются баскетболисты в студенчес-
ком возрасте, и очень часто -  в период учебы в кол-
леджах, институтах, университетах и других высших
учебных заведениях [7,9].

Однако подготовка студенческих команд,
особенно в вузах нефизкультурного профиля, имеет
свои сложности и особенности [1,3,4,7]. Ведь не сек-
рет, что для того, чтобы команда по баскетболу была
«сыгранной», необходимо несколько лет. А состав
баскетбольной студенческой команды все время ме-
няется, поскольку одни спортсмены поступают на
первый курс, другие заканчивают институт и выбы-
вают из команды. Кроме того, затруднена комплек-
тация команды согласно функциям игроков: ведь да-
леко не всегда в институт поступают игроки именно
тех амплуа и уровня подготовленности, которые не-
обходимы команде в данный момент. В студенчес-
кой команде режим тренировок и отдыха определя-
ется не самим тренером, как в профессиональных и
клубных командах, а заданными условиями учебно-
го процесса в вузе. Поэтому тренер вузовской ко-
манды вынужден преодолевать ряд трудностей,
включая сложности при комплектации команды, при
попытке правильной организации тренировочного
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процесса согласно законам развития спортивной
формы и адаптации, при построении учебно-трени-
ровочного процесса с учетом недостаточного коли-
чества (2-3 раза в неделю) тренировок, различного
уровня подготовленности студентов-баскетболистов
и постоянной смены состава команды.

Вопрос особенностей построения трениро-
вочного процесса для студентов-баскетболистов ву-
зов вообще, и гуманитарных вузов, в частности, тре-
бует своих экспериментальных исследований и
аналитических обоснований.

Это и определило выбранное направление
наших исследований.

Исследование проведено согласно Сводно-
му плану научно-исследовательской работы Государ-
ственного комитета Украины по вопросам физичес-
кой культутри и спорта на 2006-2010 г. по теме 2.2.8.1
п „Совершенствование подготовки спортсменов раз-
ного возраста и квалификации в спортивных играх”
и по теме 2.4.1.4.3 п «Психологические, педагоги-
ческие и медико-биодлогические средства восста-
новления работоспособности в спортивных играх».

Формулирование целей работы.
Цель работы: на основе учета структуры

подготовленности и специфики профессионально-
го обучения разработать и экспериментально обо-
сновать комплексную методику подготовки спорт-
сменов-баскетболистов гуманитарных высших
учебных заведений.

Методы исследования: теоретический ана-
лиз литературных данных, методы педагогического
тестирования, педагогический эксперимент, физио-
логические, психофизиологические методы иссле-
дования, методы математической статистики.

Результаты исследования.
На основе обобщения результатов фактор-

ного анализа структуры подготовленности студен-
тов-баскетболистов гуманитарных вузов и литера-
турных данных [2,10,11] была разработана методика
подготовки спортсменов – игроков баскетбольных
команд вузов гуманитарного профиля, которая ста-
ла основанием формирующего педагогического эк-
сперимента.

Разработанная методика подразумевала по-
строение учебно-тренировочного процесса в баскет-
больной команде гуманитарного вуза с опорой на
сознание игроков, которое у студентов гуманитар-
ных вузов, согласно литературным данным и резуль-
татам анализа структуры подготовленности, активи-
зируется, как правило,  через художественное,
образное мышление. Данное положение основано
на теории И.П. Павлова [10] о наличии у людей раз-
личных типов мышления и данных современных
ученых, показавших преобладание художественно-
го типа мышления у студентов-гуманитариев.

Помимо литературных данных, разрабаты-
ваемые методики основывались на данных фактор-
ной структуры подготовленности студентов-баскет-
болистов гуманитарных вузов. В выявленной
структуре подготовленности фактор, в интерпрета-
цию которого входит понятие внимания, занимает
ведущее место. Исходя из этих положений, были раз-
работаны методики активизации образного, художе-
ственного типа мышления при обучении технике и
тактике баскетбола, а также – при проведении ауто-
генной и идеомоторной тренировки.

Таким образом, особенности специальной
методики подготовки студенческих баскетбольных

б) “пивот” с поворотом назад

в) перевод мяча через плечо за спиной (заимствовано из методики тренировок американских профес-
сионалов)

Рис. 1. Упражнения на развитие ловкости и “чувство мяча”

а) перевод мяча за спиной
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команд гуманитарных вузов заключались в следую-
щих положениях:

 - при построении учебно-тренировочного
процесса – опора на ведущие качества в общей
структуре подготовленности и индивидуальную
структуру подготовленности игроков согласно дан-
ным факторного анализа. Этот подход подразуме-
вает выполнение индивидуальных заданий, которые
требуют активизации сознания игроков;

- при обучении техническим и тактическим
приемам – широкое применение наглядных пособий
и учебно-методических мультфильмов, а также –
видеокассет с записью техники выполнения различ-
ных приемов баскетболистами-профессионалами.
Наглядные пособия выдавались каждому студенту
для детального изучения на неограниченный срок.
Учебные мультфильмы воспроизводились на персо-
нальных компьютерах и мобильных телефонах;

- для активизации процессов восстановле-
ния, совершенствования психической саморегуля-
ции, ускорения освоения и совершенствования тех-
ники выполнения баскетбольных приемов  –
применение методов аутогенной и идеомоторной
тренировки по методике [8], которые строились с

опорой на художественно-образное мышление;
- для развития чувства мяча и так называе-

мой «мягкости кисти» применялись упражнения на
жонглирование мячом, а также упражнения „вирту-
озного ведения” (рис. 1), давались задания на дом
по манипуляциям с мячом или с мягким мешочком
с песком. При выполнении этих заданий акцент ста-
вился на внимательность при определении необхо-
димой величины усилия и биомеханических дета-
лей выполнения указанных упражнений;

 - при обучении техническим и тактическим
приемам применялся проблемный метод обучения,
подразумевающий активизацию «внутреннего виде-
ния» для правильного решения поставленных задач.

- применение упражнений, направленных на
развитие и совершенствование чувства времени, на-
пример - ведение мяча 30 с; игроки начинают упраж-
нение по сигналу, а заканчивают согласно своему лич-
ному ощущению продолжительности 30 с, и др.

Методы для активизации образного воспри-
ятия элементов техники и тактики баскетбола раз-
рабатывались на основе современных информаци-
онных технологий.

На основе полученных данных относитель-

Таблица 1
Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов контрольной и эксперимен-
тальной групп до и после проведения эксперимента (выделены достоверные значения t-критерия Стью-

дента) (n=12 в экспериментальной группе, n=11 в контрольной группе)

№ Название   
теста  

Х ±σ изменение t –критерий 
Стьюдента  

t –
критич 

 
p до 

эксперим. 
после 
эксперим . абсол. % 

1 Бег 6м   (с) контр. 1,19±0,02 1,16±0,08 -0,03 -2,5 0,21 2,02 >0,05 
экспер 1,21±0,01 1,15±0,031 -0,06 -4,9 1,43 2,02 >0,05 

2 Бег 2*28 м (с) контр. 9,53±0,08 9,31±0,37 -0,22 -2,3 1,06 2,02 >0,05 
экспер 9,69±0,07 9,01±0,36 -0,68 -7,01 2,84 2,02 <0,05 

3 Прыжок с места 
(см)  

контр. 55,5±3,33 56,83±3,43 1,23 2,22 1,23 2,02 >0,05 
экспер 57,1±2,38 58,75±2,87 1,65 2,89 2,2 2,02 <0,05 

4 Прыжок с 
разбега (см) 

контр. 69,17±5,15 71,83±4,91 2,66 3,84 1,87 2,02 >0,05 
экспер 66,5±9,14 73,25±7,23 6,75 10,15 4,67 4,03 <0,01 

5 
Скоростная 
прыгучесть 

(количество раз) 

контр. 32,13±3,88 33,33±4,91 1,2 3,73 0,96 2,02 >0,05 

экспер 31,3±2,59 35,5±2,89 4,2 13,4 4,54 4,03 <0,01 

6 
Скоростная 
техника (с) 

контр. 12,52±0,89 12,08±0,5 -0,44 -3,51 2,45 2,02 <0,05 
экспер 12,87±0,48 12,04±0,51 -0,83 -6,49 2,74 2,02 <0,05 

7 Мет. наб. мяча  с 
разбега (м) 

контр. 17,27±1,42 17,42±1,26 0,15 0,8 0,84 2,02 >0,05 
экспер 17,33±1,09 17,98±0,34 0,65 3,75 2,12 2,02 <0,05 

8 
Метан. наб. мяча  
с  места (м) 

контр. 15,52±0,88 15,96±1,09 0,44 2,83 2,63 2,02 <0,05 
экспер 15,16±1,01 16,05±0,71 0,89 5,87 2,97 2,02 <0,05 

9 
Скорость защ . 
передвижений 

(с) 

контр. 23,41±1,29 23,3±1,23 -0,11 -0,46 2,16 2,02 <0,05 

экспер 23,52±0,36 23,05±1,4 -0,47 -2,0 3,87 2,02 <0,05 

10 
%попаданий  
бросков  со сред. 

дистан. 

контр. 44,33±18,81 51,77±15,27 7,44 16,78 4,63 4,03 <0,01 

экспер 45,23±5,47 60,15±9,3 14,92 32,99 5,92 4,03 <0,01 

11 %попаданий  
штр. бросков  

контр. 56,33±8,76 61,67±9,3 5,34 9,48 3,55 2,02 <0,05 
экспер 57,25±8,53 67,5±8,66 10,25 17,9 4,47 4,03 <0,01 

12 
Скоростная 

вынос . Сумма 3- 
х попыток (с) 

контр. 82,8±5,94 82,62±4,7 -0,18 -0,21 1,64 2,02 >0,05 

экспер 83,52±4,36 82,0±2,8 -1,52 -1,81 2,76 2,02 <0,05 
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но преобладания скоростно-силовых качеств в
структуре подготовленности студентов-баскетболи-
стов гуманитарных вузов была разработана методи-
ка комплексного развития скоростных, скоростно-
силовых качеств  в  сочетании с развитием
способности дифференцировать усилие и выполнять
точные движения.

Проведенное исследование убедительно по-
казало целесообразность применения комплексной
методики подготовки баскетбольных команд гума-
нитарных высших учебных заведений. Контрольная
и экспериментальная группы до проведения экспе-
римента статистически не различались между со-
бой (табл. 2). Данные педагогического тестирова-
ния показали, что практически по всем показателям
результаты спортсменов экспериментальной груп-
пы достоверно улучшились, в то время как показа-
тели тестирования контрольной группы улучшились
недостоверно или не так явно, как в эксперименталь-
ной группе. Кроме того, после проведения экспери-
мента контрольная и экспериментальная группы ста-
ли практически по всем показателям достоверно
различаться между собой (табл. 3).

Как видно из таблицы 1, время пробегания
6-метрового отрезка уменьшилось  недостоверно как
в контрольной, так и в экспериментальной группе,
наметилась лишь тенденция к уменьшению данно-
го показателя. Однако результаты всех других тес-

тов в экспериментальной группе улучшились дос-
товерно при р<0,05, в то время как в контрольной
группе  достоверно улучшились лишь показатели
скоростной техники, метания набивного мяча с ме-
ста, скорости защитных перемещений, точности
штрафных бросков и бросков со средней дистанции
(табл. 1). Однако прирост данных показателей, вы-
раженный в процентах, в экспериментальной груп-
пе выше по сравнению с контрольной (табл. 1). Про-
цент улучшения показателей специальной
физической подготовленности у баскетболистов эк-
спериментальной группы улучшился на 1,81-32,99
% (табл. 1), в то время как в контрольной данный
процент составил от 0,21 до 716,78% (табл. 1).

Можно сделать вывод, что комплексная ме-
тодика подготовки баскетбольных команд гумани-
тарных высших учебных заведений, которая была
применена в учебно-тренировочном процессе бас-
кетболистов экспериментальной группы, способ-
ствовала повышению практически всех показате-
лей тестирования специальной физической
подготовленности.

Наибольшие показатели прироста результа-
тов выявлены в тестах “Скоростная прыгучесть” (%
прироста составил 13,4, t-критерий оказался равным
4,54, что превосходит данные значения для других
показателей) (табл. 1),  “Прыжок с разбега” (% при-
роста составил 10,15), “Метание набивного мяча”

Таблица 2
Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов контрольной и эксперименталь-
ной групп до проведения эксперимента (n=12 в экспериментальной группе, n=11 в контрольной группе)

№ Название теста  группа  Х ±σ 
t –критерий 
Стьюдента t –критич p 

1 Бег 6м   (с) 
контр. 1,19±0,02 

0,21 2,02 >0,05 экспер 1,21±0,01 

2 Бег 2*28 м (с) контр. 9,53±0,08 0,06 2,02 >0,05 экспер 9,69±0,07 

3 Прыжок с  места (см)   контр. 55,5±3,33 0,23 2,02 >0,05 экспер 57,1±2,38 

4 Прыжок с разбега (см) контр. 69,17±5,15 0,87 2,02 >0,05 
экспер 66,5±9,14 

5 Скоростная прыгучесть (количество раз) 
контр. 32,13±3,88 

0,36 2,02 >0,05 
экспер 31,3±2,59 

6 Скоростная техника (с) 
контр. 12,52±0,89 

0,32 2,02 >0,05 экспер 12,87±0,48 

7 Мет. наб. мяча с  разбега (м) контр. 17,27±1,42 0,84 2,02 >0,05 
экспер 17,33±1,09 

8 Метан. наб. мяча с места (м) контр. 15,52±0,88 0,63 2,02 >0,05 экспер 15,16±1,01 

9 Скорость защ. передвижений (с) контр. 23,41±1,29 0,16 2,02 >0,05 
экспер 23,52±0,36 

10 %попаданий бросков со сред. дистан. 
контр. 44,33±18,81 

0,63 2,02 >0,01 экспер 45,23±5,47 

11 %попаданий штр. бросков контр. 56,33±8,76 0,55 2,02 >0,05 
экспер 57,25±8,53 

12 Скоростная вынос. Сумма  3- х попыток (с) 
контр. 82,8±5,94 

0,64 2,02 >0,05 
экспер 83,52±4,36 
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(% прироста составил 5,7-9,7), “Скорость защитных
перемещений” (% прироста составил 9,68), “Эффек-
тивность  штрафных бросков” и “Эффективность
бросков со средней дистанции” (% прироста 17,9 и
32,99 соответственно) (табл. 1).

Это свидетельствует о повышении главным
образом основных  качеств, которые определились
как основные в современном баскетболе, а именно
- показателей скоростно-силовой подготовленности
и точности, которая базируется на высоком уровне
развития координации движений, в частности, “чув-
стве мяча”, хотя данные показатели и являются ан-
тагонистами.

Таким образом, можно сделать вывод,  что

применяемая в данном исследовании комплексная
методика подготовки баскетбольных команд гума-
нитарных высших учебных заведений оказала по-
ложительное воздействие как на показатели скоро-
сти и скоростно-силовых качеств ,  так и на
показатели точности, которая базируется на ловкос-
ти и на специфическом качестве для баскетболиста
- “чувство мяча”. Отсюда вытекает вывод о целесо-
образности применения разработанной методики
подготовки баскетбольных команд гуманитарных
высших учебных заведений в широкой практике.

Помимо сравнительного анализа уровня
специальной физической и технической подготов-
ленности студентов-баскетболистов гуманитарных

№ Название теста  группа Х ±σ 
t –крит. 

 Стьюдента  t –критич p 

1 Бег 6м   (с) контр. 1,16±0,08 1,43 2,02 >0,05 экспер 1,15±0,031 

2 Бег 2*28 м (с) контр. 9,31±0,37 2,95 2,02 <0,05 экспер 9,01±0,36 

3 Прыжок с  места (см)  
контр. 56,83±3,43 

2,64 2,02 <0,05 экспер 58,75±2,87 

4 Прыжок с разбега (см) контр. 71,83±4,91 4,27 4,03 <0,01 экспер 73,25±7,23 

5 Скоростная прыгучесть (количество раз) 
контр. 33,33±4,91 

4,35 4,03 <0,01 
экспер 35,5±2,89 

6 Скоростная техника (с) 
контр. 12,08±0,5 

2,84 2,02 <0,05 экспер 12,04±0,51 

7 Мет. наб. мяча с разбега (м) контр. 17,42±1,26 2,42 2,02 <0,05 экспер 17,98±0,34 

8 Метан. наб. мяча с места (м) контр. 15,96±1,09 2,87 2,02 <0,05 экспер 16,05±0,71 

9 Скорость защ. передвижений (с) контр. 23,3±1,23 3,57 2,02 <0,05 
экспер 23,05±1,4 

10 %попаданий бросков со сред.  дистан. 
контр. 51,77±15,27 

5,32 4,03 <0,01 
экспер 60,15±9,3 

11 %попаданий штр. бросков 
контр. 61,67±9,3 

4,27 4,03 <0,01 экспер 67,5±8,66 

12 Скоростная вынос. Сумма  3- х попыток (с) 
контр. 82,62±4,7 

2,86 2,02 <0,05 
экспер 82,0±2,8 

 

до эксперимента 
группа n Х  σ m t p 
эксперим. 12 16,84 1,62 0,47 

-0,97 0,345 контр. 11 17,49 1,59 0,48 
после эксперимента 

группа n Х  σ m t p 
эксперим. 12 22,31 3,02 0,87 4,92 0,000 
контр. 11 17,22 1,68 0,51 

 

Таблица 3
Показатели специальной физической подготовленности баскетболистов контрольной и эксперимен-
тальной групп после проведения эксперимента (n=12 в экспериментальной группе, n=11 в контрольной

группе)

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа игровой эффективности баскетболистов контрольной и экспери-

ментальной групп до и после проведения эксперимента (t-тест для независимых выборок)
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вузов до и после применения разработанной экспе-
риментальной методики, был проведен также срав-
нительный анализ динамики игровой эффективнос-
ти, которая определялась по формуле, позволяющей
суммировать результативность различных действий
в нападении и защите.

До проведения эксперимента контрольная
и экспериментальная группа согласно результатам
t-теста для независимых выборок достоверно не раз-
личалась по показателям игровой эффективности
(р=0,345) (табл. 4). Однако после проведения экс-
перимента различия между группами согласно ре-
зультатам t-теста для независимых выборок стали
достоверными (р<0,001) (табл. 4).

Среднее значение показателя игровой эф-
фективности в экспериментальной группе до про-
ведения эксперимента составило 16,84 баллов. Пос-
ле проведения эксперимента среднегрупповой
показатель игровой эффективности в эксперимен-
тальной группе стал равен 22,31 баллов (табл. 4, рис.
2). Данное изменение достоверно при наивысшем
уровне значимости  (р<0,001) (табл. 5).

В контрольной группе подобные изменения
игровой эффективности практически не выражены.
Так, до проведения эксперимента среднее значение
показателя игровой эффективности в контрольной
группе до проведения эксперимента составило 17,49
баллов. После проведения эксперимента средне-
групповой показатель игровой эффективности в кон-
трольной группе стал равен 17,22 балла (табл. 5, рис.

2). Данное изменение не достоверно (р=0,45)
(табл. 5).

Исходя из полученных данных динамики иг-
ровой эффективности, можно заключить, что разра-
ботанная методика подготовки игроков баскетболь-
ных команд гуманитарных вузов оказала положитель-
ное влияние не только на показатели специальной
физической и технической подготовленности, но и на
эффективность игровых действий, что выразилось в
достоверном повышении суммарного значения коэф-
фициента игровой эффективности в эксперименталь-
ной группе. В то же время в контрольной группе по-
добных изменений не было выявлено.

Выводы.
Разработанная методика является адекват-

ной для решения задач  учебно-тренировочного про-
цесса в баскетбольных командах гуманитарных ву-
зов и может быть рекомендована в широкую
практику подготовки баскетбольных команд вузов
гуманитарного профиля.

В перспективе дальнейших исследований
предполагается развитие и проверка эффективнос-
ти методических разработок для учебно-тренировоч-
ного процесса студентов гуманитарных вузов.
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Таблица 5
Результаты сравнительного анализа изменения игровой эффективности баскетболистов контрольной и
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Рис. 2. Показатели игровой эффективности в контрольной и экспериментальной группах до и после
проведения эксперимента
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ВИВЧЕННЯ ПРОГНОЗТИЧНИХ НАЙБІЛЬШ
ВАЖЛИВИХ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ

ПОКАЗНИКІВ
Кречетова О.В.

Полтавський інститут економіки і права
ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвит-

ку людини „Україна”

Анотація. В статті розглянуті засоби й методи, які зас-
тосовуються у практиці відбору футболістів. Даний
матеріал буде сприяти пошуку талановитих юнаків та
дівчат, здатних досягти високих результатів. Від взає-
модії спорту високих досягнень з масовим спортом –
до практики здоров’я громадян України.
Ключові слова: прогнозування, відбір, перспективність,
якість, бистрота, виховання, метод, засіб, критерій.
Аннотация. Кречетова О.В. Изучение прогностических
наиболее важных для спортивного отбора показателей.
В настоящей статье рассматривается комплекс средств
и методов, используемых в практике отбора футболис-
тов. Публикуемый материал призван содействовать на-
дежному поиску талантливых юношей и девушек, об-
ладающих  потенциальными возможностями  к
достижению значимых результатов в футболе, что так-
же будет способствовать полезному взаимодействию
спорта высших достижений и массового спорта.
Ключевые слова: прогнозирование, отбор, перспектив-
ность, качество, быстрота, воспитание, метод, средства,
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Anotation. Krechetova O.V. Studying forecasting the most
important for sports selection of parameters. The article
focuses on the methods and means that are used while
selecting football-players. The paper considers the ways of
improving the selection of talented young football-players
who will be able to perform at a higher level. A special
emphasis is put on the importance of the sport industry for
the improvement of health in Ukraine.
Key words: forecasting, selection, promising, qualities, rate,
up-bringing, methods, means, criteria.

Вступ.
Загострення спортивної  боротьби на

спортивних аренах світу, в тому числі й на футболь-
них полях, висуває поряд із оптимізацією тренуваль-
ного процесу гравців і завдання щодо відбору фізич-
но обдарованих молодих людей,  здатних у
майбутньому досягти високого рівня спортивної
майстерності.

Аналіз літературних джерел показав, що під
час спортивного відбору основою для визначення
рівня прогностичного статусу повинно стати вивчен-
ня стабільності індивідуальних рівнів розвитку пре-
тендентів. З цією метою необхідно, користуючись
стандартними методиками, через рівні проміжки
часу проводити постійні обстеження контингенту
випробуваних.

Практика футболу свідчить про те, що не-
достатня ефективність роботи ДЮСШ, СДЮШОР
та інших підрозділів з підготовки юних спортсменів-
футболістів є наслідком недоцільного підбору учнів,
тобто неправильної орієнтації і наступного відбору
до занять футболом.

Досягнення високих результатів у футболі
залежить від багатьох факторів, головним із яких є
максимальна відповідність індивідуальних особли-
востей вимогам саме футболу.

До найбільш значущих факторів ми відно-
сили: рівень фізичного розвитку і фізичної підготов-
леності, стан аналізаторних і функціональних сис-
тем, психологічні та психофізіологічні особливості
індивіда, а також показники його ігрової діяльності.
Вважаємо, що під час проведення обстежень варто
звертати увагу і на умови, у яких проводиться відбір,
особисті стосунки юних спортсменів і тренерів,
котрі проводять відбір та ін.

Результати тестових випробувань і показни-
ки педагогічних спостережень обов’язково прото-
колюються і доводяться до відома учнів.

Схематично система відбору може склада-
тися із трьох етапів: етапу попереднього навчання,
стану спортивного тренування і стану спортивного
вдосконалення. На першому етапі – етапі поперед-
нього навчання - має відбутися попереднє відлучен-
ня з умовної команди (групи) бажаючих займатися
футболом за цілою низкою критеріїв, які свідчать
про бажання тренуватися, спроможність витриму-
вати тренувальні навантаження і загалом здатність
навчатися.

Надалі, юні спортсмени повинні обстежу-
ватися за показниками, які визначать їхні швидкіс-
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но-силові можливості, координаційні здібності,
рівень рухових реакцій, здатність витримувати
фізичні та психічні навантаження. Після закінчення
етапу спортивного тренування слід оцінити рівень
набутої техніко-тактичної майстерності.

Випробування, за результатами якого має
бути прийнято рішення про перспективність юного
футболіста, можуть проводитися за схемою, де пла-
нується одна гра на тиждень.

Аналізуючи показники педагогічних спос-
тережень з позиції системного аналізу, тренер отри-
мує об’єктивну інформацію про наявні здібності кон-
тингенту учнів, які проходили випробування.

Необхідно також зазначити, що підготовка
спортивного резерву, як для команд майстрів з фут-
болу, так і для збірних команд, має надзвичайно ве-
лике значення для України. Отож у сфері спорту
постає велика кількість проблем, які потребують
свого вирішення, зокрема забезпечення необхідно-
го фінансування, від якого залежить матеріально-
технічний стан тренувальних баз, своєчасна меди-
ко-біологічна підтримка, підготовка кваліфікованих
тренерів, реструктуризація спортивних закладів, що
сприятиме реалізації державної політики в галузі
підготовки спортивного резерву.

З метою забезпечення команд майстрів з
футболу талановитими спортсменами було проведе-
но низку експериментальних досліджень, результа-
ти яких опубліковані у збірниках наукових праць,
наприклад: Бріль М.С.  Основи актуального відбору
школярів для спортивного удосконалення (1998);
Булкін В.А. Оперативна готовність спортсмена до
наступної змагальної діяльності (1996); Бурчик М.В.
Система оцінки фізичних кондицій (1994); Дулібсь-
кий А.В., Ященко А.Г., Ніколаєнко В.В. Спортивний
відбір  у футболі (2003); Зайцев А.А. Динаміка фізич-
ної й технічної підготовленості юних футболістів
різних соматичних типів і рівнів розвитку (1994);
Платонов В.М., Сахновський К.П. Підготовка юно-
го спортсмена (1988); Полішкіс М.С. Підготовка
юних футболістів (1989); Сахновський К.П. Почат-
кова спортивна підготовка (1995); Сучілін О.О.,
Шамардін О.І., Парамонов В.К. Відбір юних фут-
болістів на етапі спортивного вдосконалення із ви-
користанням спеціальних таблиць (1995); Шаленко
В.В. Організація і методика відбору юних фут-
болістів (2004).

Єдиний правильний шлях забезпечення
футболу надійним спортивним резервом – це свідо-
ме вирішення проблеми ефективного відбору і підго-
товки юних футболістів. З метою реалізації Закону
України «Про фізичну культуру і спорт» (1993 р.)
Державним комітетом України з питань фізичної
культури і спорту розроблено низку наукових про-
грам. Одна і них стосується подальших наукових
пошуків з метою забезпечення спорту високих до-
сягнень надійним спортивним резервом. Безумов-
но, впровадження науково-технічних досягнень по-
зитивно позначиться на подальшому удосконаленні
системи підготовки спортивного резерву.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – узагальнити досвід відбо-

ру юних футболістів у команди майстрів із ураху-
ванням вимог, які сучасний футбол пред’являє до
гравців.

Результати досліджень.
Поповнення команд майстрів з футболу та-

лановитою молоддю тісно пов’язане з використан-
ням оригінальних методів, за допомогою яких ви-
являються актуальні для футболу здібності протягом
багатьох років удосконалюються відповідно до ви-
мог сучасного футболу. Слід зауважити, що вони
(здібності) притаманні не кожній молодій людині,
яка хотіла б навчитися засвоїти футбольну май-
стерність.

Спеціалісти футболу і тренери-практики
впевненні в тому, що для того, щоб готувати належ-
ного рівня спортивну зміну, необхідно перш за все
виявити задатки і здібності претендентів, а потім роз-
вивати їх у навчально-тренувальному процесі. Для
того, щоб виявити ці задатки і здібності, потрібно мати
уявлення про міру можливої обдарованості претен-
дента, а далі ці ознаки талановитості співставити із
вимогами сучасного футболу. Загалом же для цього
необхідно мати науково обґрунтовану систему відбо-
ру, яка дозволить, з одного боку, оптимально здійснити
комплектацію команди, а з іншого – створить умови
для подальшого розвитку потенціальних можливос-
тей гравців, які зараховані в команду.

Приступаючи до наукового пошуку, необхі-
дно виділити основні структуроутворюючі фактори
особистості, створити щось подібне до «функціо-
нальної моделі» спортсмена. Відомо, що без визнан-
ня конкретної професії при спортивній орієнтації ви-
являється неможливо розробити методи відбору і
здійснити прогноз перспективності спортсменів у
процесі їхньої підготовки.

До числа основних факторів, особистісних
структурних компонентів необхідно віднести: спец-
іальні фізичні якості, координаційні здібності, стан
аналізаторних і функціональних систем організму,
морфо-функціональні особливості та психофізіо-
логічні особливості вищої нервової діяльності.

Додатково слід урахувати ритми рухових
можливостей юних спортсменів, які значною мірою
індивідуальні і залежать від біологічної активності,
а також мінливості стану здоров’я.

Деякі дослідження цієї проблеми звертають
увагу також і на генетичні фактори. До них вони
відносять будову тіла, темп біологічного дозріван-
ня, спроможність організму протидіяти кисневій не-
достатності та деякі психологічні особливості юних
спортсменів.

Більшість авторів акцентують увагу на
тому, щоб відбір обов’язково був комплексним і
всебічним. Вони вважають, що для процедури
відбору необхідно підібрати такий комплекс ме-
тодик, який би якомога повніше розкривав осо-
бисті якості, що визначають успіх у наступній
професійній діяльності.
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Під час відбору методик дослідження необ-
хідно забезпечити їхню комплексність. Тобто вони
повинні включати педагогічні, медико-біологічні,
фізіологічні та психологічні методи.

Зрозуміло, що кожний складовий елемент
цього комплексу передбачає вирішення конкретної,
чітко визначеної проблеми. Так, за допомогою пе-
дагогічних методів можна оцінити рівень розвитку
рухових функцій (тобто фізичних якостей), коорди-
наційні здібності, рівень спортивно-технічної май-
стерності, рівень стійкості працездатності в обра-
ному виді спортивної діяльності та особистісні
якості спортсмена.

Медико-біологічні методи спрямовані на
вивчення морфологічних та функціональних особ-
ливостей людини, її аналізаторних систем та загаль-
ного стану здоров’я.

Фізіологічні методи дозволяють вивчити і
оцінити мінливість і можливості аналізаторних си-
стем, рухової координації та окремих функцій орган-
ізму, залежно від тренувальних навантажень.

Психологічні методи дають можливість вив-
чати особистісні якості спортсмена, які певним чи-
ном впливають на вирішення індивідуальних і навіть
колективних завдань, що виникають у спортивній
боротьбі, тобто на спроможність успішно вирішу-
вати тактичні завдання у ході рухових реакцій.

Думки про комплексність методів відбору
поділяє ряд спеціалістів спорту, серед яких В.М. Пла-
тонов, В.В. Запорожанов, М.О. Годік, Р.Е. Моти-
лянська, Н.Ж. Булгакова, В.Д. Кудрявцев, Б.Ф. Бой-
ченко, А. Ніколіч, В. Параносіч, Я. Зінгер, К.А.
Шперлінг, О.І. Ісмоілов, М.Я. Набатнікова, В.П.
Пагієв, В.М. Волков, В.П. Філін та ін.

Відбір та спрямованість навчально-трену-
вальної підготовки футболістів проводиться з ура-
хуванням оцінок, отриманих за допомогою цих ме-
тодик. Ці оцінки слугують орієнтирами напрямків
розвитку і досягнення бажаного рівня фізичної, тех-
ніко-тактичної і змагальної спроможності претен-
дентів. Отже, отримані оцінки і показники, з одно-
го боку, мають ознаки аналітичної роботи, а з
іншого (практичного) – становлять сутність трену-
вального процесу, який полягає в тому, щоб синте-
зувати показники окремих якостей в залежності від
вимог футболу. Тренер, який планує навчальний
процес,  повинен не і зольовано сприймати
швидкість, силу, стрибучість чи зріст, а намагати-
ся комплексно оцінити наявність актуальних і про-
гнозованих якостей кандидатів.

У практиці спортивної діяльності, на наш
погляд, варто користуватися критеріями, в основі
яких знаходиться оцінка саме фізичних, функціо-
нальних морфологічних, психологічних та особис-
тісних рис кандидатів.

Наприклад, фізичні якості слід розглядати,
в даному випадку, відповідно до вимог футболу. Важ-
ко опонувати тому, що саме фізичним якостям відво-
диться центральне місце в спортивній практиці, хоча
однобоко орієнтуватися на ці показники теж не ре-

комендується. Користуючись загальним правилом
можна твердити, що рівень фізичних кондицій у май-
бутньому може слугувати базовим чинником
спортивних досягнень. Але у практиці відомі і ви-
нятки із цього правила. Рівень розвитку фізичних
якостей на практиці стає оптимальним лише в тому
випадку, коли являє собою невід’ємну частину ком-
плексу, що є базовим для визначення перспектив-
ності претендента. На нашу думку, оцінка повної
фізичної якості повинна пов’язуватися із особливо-
стями гри в футбол.

Розвиваючи фізичні якості, слід пам’ятати,
що можливості тренувальних вправ залишаються в
межах генетичних можливостей людини. Це має
важливе не лише спортивно-педагогічне, а й есте-
тичне значення.

Поза тим розвиток фізичних якостей слід
відрізняти від процесу удосконалення як система-
тичного впливу, який має конкретне педагогічне
спрямування з метою досягти бажаних змін на шля-
ху пристосувань до конкретних ігрових проявів. Дос-
лідження фізичних здібностей мають бути спрямо-
вані на регулювання функціональних систем, які
управляють фізичними якостями. Наприклад, бист-
роту необхідно сприймати як комплекс нейрофізіо-
логічних компонентів, що надають можливість
швидкого реагування на подачу м’яча з наступним
освоєнням вільного простору, створеного ігровою
ситуацією. У даному випадку бистроту будуть скла-
дати: бистрота  нервово-м’язової реакції, бистрота
окремого руху, бистрота рухів за одиницю часу та
сукупність перелічених проявів, що визначає бист-
роту рухової діяльності у просторі.

Слід зазначити, що швидкість бігу футбол-
іста не тотожна бігові легкоатлета. В ній варто вид-
іляти такі специфічні сторони, як прихований час
моторної реакції, бистрота оцінки ігрової ситуації,
швидке залучення в тактичну ситуацію партнера і,
нарешті, поєднання двох факторів: бистроти і точ-
ності рухових дій, від яких залежить кінцевий успіх
футбольної зустрічі. Отже, швидкісні якості слід
розглядати в цілому, як із технікою, так і тактикою
футболу. Якщо до цього додати вимоги щодо перед-
бачення дій противника (антиціпації), то можна
підсумувати, що швидкість специфічних рухів по-
в’язана зі швидкістю мислення, тобто перетворен-
ням швидкості передбачення на моторний прояв
(тобто на виконання).

Розуміючи, що тренери з футболу певною
мірою спираються на інформацію, стриману з інших
підрозділів (спеціалізацій), слід пам’ятати, що ко-
ристь від цього буде в тому випадку, коли вони кри-
тично підходитимуть до вибору тестів (інших, мож-
ливо нетрадиційних, прийомів вимірювання), а
також до методології аналізу чи пояснення отрима-
них результатів.

Висновки
1. Відбір для наступних занять футболом повинен
здійснюватися на засадах всебічного вивчення
особистості, з урахуванням фізичних якостей та
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психологічних особливостей.
2. Футбольна техніка передбачає лише необхідні,
а не глобальні рівні фізичних можливостей.

3. Розвиток фізичних якостей (як і аналіз почат-
ково отриманих показників стану цих якостей)
повинен підпорядковуватися кінцевій меті, тоб-
то  індивідуальним характеристикам ігрового
амплуа футболістів. При цьому індивідуальний
стиль (манеру виконання) слід розуміти як час-
ткове, особисте чи оригінальне засвоєння еле-
ментів техніки, а не як зразок у процесі навчан-
ня чи засвоєння.

4. Коректний розвиток рухових якостей, як і відпо-
відне навчання техніці, можливий лише до до-
сягнення верхньої межі, обумовленої генетич-
ним потенціалом.
Але неадекватне навчання може значно змен-

шити генетичний потенціал гравців у розвитку їхніх
специфічних фізичних якостей.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем спортив-
ного відбору.

Література
1. Адамбеков К.И. Оптимизация тренировочных занятий при

подготовке юных футболистов в условиях общеобразова-
тельных школ: Автореф. дис. … канд. пед. наук – М.: ГЦО-
ЛИФК, 1980. – 16 с.

2. Алов В.А. Комплексная оценка перспективности детей 7-
9 лет для занятий футболом на этапе спортивной ориента-
ции: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Л., 1988. – 23 с.

3. Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. – М.:
Медицина, 1967. – 475 с.

4. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных си-
стем. – М.: Медицина, 1975. – 402 с.

5. Асович И.М. Исследование скоростно-силовых качеств
подростков и юношей в связи с особенностями их игро-
вой деятельности (на примере футбола): Автореф. дис.
канд. пед. наук: 13.00.04 / ВНИИФК, - М., 1980. – 28с.

6. Бриль М.С.Принципы и методические основы активного
отбора школьников для спортивного совершенствования:
Автореф. дис. … д-ра пед. Наук. – М., 1986. – 24с.

7. Булкин В.А., Иванова И.В. Оперативная готовность спорт-
смена к предстоящей тренировочной деятельности // Тео-
рия и практика физической культуры. – 1996. - № 7. – С.
40-45.

8. Бурчик М.В. Система оценки физических кондиций: Ав-
тореф. дис. … канд.. пед. наук: 13.00.04 – М., 1994. – 25с.

9. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (дви-
гательных качеств и проблема оптимизации физической
подготовки детей школьного возраста): Автореф. дис. …
д-ра пед. наук. – М., 1979. – 26с.

10. Дулібський А.В., Ященко А.Г., Ніколаєнко В.В. Спортив-
ний відбір у футболі. – К., 2003. – 135с.

11. Зайцев А.А. Динамика физической и технической подго-
товленности юных футболистов различных соматических
типов и вариантов развития: Авторе. дис. … канд.. пед.
наук: 13.00.04 – Малахова, 1994 – 18с.

12. Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спорт-
смена. – К.: Рад. шк., 1988. – 288с.

13. Полишкис М.С., Подготовка юных футболистов: Учебное
пособие для студентов институтов физической культуры.
– М.: Физическая культура и спорт, 1989. – 116 с.

14. Сучилин А.А., Шамардин А.И., Парамоном В.К. Отбор
юных футболистов на этапе спортивного соревнования с
использованием специальных таблиц // Вопросы отбора и
комплектования команд по футболу: Сборник научных
трудов. – Волгоград, 1995. – С. 12-26.

15. Шаленко В.В. Формування рухових якостей та технічної

підготовленості школярів протягом безперервної футболь-
ної підготовки: Автореф. дис. … канд.. наук з фізичного
виховання і спорту. – Харків, 2005. – 20 с.

Надійшла до редакції 14.02.2007р.

ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ И
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Луцик Е.Г., Попичев М.И.
Крымский факультет физической культуры,

спорта и туризма
Запорожский национальный университет

Аннотация. У волейболистов высокой квалификации в
результате длительных физических нагрузок в процес-
се тренировок в плазме крови и в эритроцитарных мем-
бранах наблюдается дефицит жирных кислот семейства
ω3. Этот факт заслуживает внимания как проявление ме-
таболической перестройки в условиях адаптации орга-
низма к регулярным интенсивным физическим нагруз-
кам, что, возможно, сопровождается более активным
использованием в процессах перекисного окисления
липидов кислот данного семейства как предшествен-
ников биологически активных соединений в тканях.
 Ключевые слова: волейболисты, плазма крови, мемб-
раны эритроцитов, ненасыщенные жирные кислоты,
перекисное окисление липидов, АТФ.
Анотація. Луцик О.Г., Попичев М.І.  Ліпідний склад
плазми крові й мембран еритроцитів у волейболістів в
умовах інтенсивного фізичного навантаження. У висо-
кокваліфікованих волейболістів в наслідок тривалих
навантажень в умовах тренування як у плазмi крові, так
i в еритроцитарних мембранах спостерігається значний
дефіцит жирних кислот сімейства ω3. Є можливість ви-
користовувати ці кислоти у процесах пероксидного
окислення ліпідів (ПОЛ), що підтверджується даними
про склад продуктів ПОЛ, а також залучати їх до ре-
акції окислення, виходячи із високого рівня АТФ в ерит-
роцитах. Зменшення рівня полiненасичених жирних
кислот сімейства Й3 може бути наслідком недостатньо-
го надходження з продуктами харчування.
Ключові слова: волейболісти, плазма крові, пероксид-
не окислення ліпідів, ненасичені жирні кислоти, АТФ,
еритроцитарна мембрана.
Annotation. Lutsik E.G., Popichev M.I.  Lipidic structure
of blood plasma and membranes cells at volleyball players
in conditions of intensive physical loading. As the result оf
prolonged training activity highly skilled vоllеуbаll players
have marked deficiency оf fatty acids оf ω3, fаmilу both in
the blood plasma as erythrocyte membranes. These acids
mау bе used in the lipid peroxidation processes, that is
proved bу the facts of POL products content and their
drawiпg iпto oxidation reaction, which is certified bу high
level of АТР in erythrocytes. Reduction of quantity of
роlуusаturаtеd fatty acids of Й3, family mау bе regarded as
results of their insufficient arrival with food.
Key word: volleyball players, blood plasma, erythrocyte
membranes, lipid peroxidation processes, ATP.

 Введение.
 Спортивная деятельность, которая включа-

ет в себя спортивные тренировки и, особенно, со-
ревновательные нагрузки, не только сопровождает-
ся массивным  расходованием  энергии,  но в
подавляющем числе случаев может быть отнесена
и к стрессовым воздействиям, что представляет су-
щественную угрозу нарушения гомеостаза [1,2].
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Одним из актуальных направлений в этом
аспекте является изучение молекулярных основ
адаптации к воздействию на организм физических
нагрузок, к спортивной деятельности, выяснение
биохимических механизмов «долговременной» и
«срочной» адаптации к физическим нагрузкам раз-
ной степени мощности и продолжительности.

Имеющиеся в современной литературе дан-
ные свидетельствуют о глубоких изменениях со сто-
роны обменных процессов под влиянием на организм
спортсменов частых и интенсивных физических на-
грузок, что связано с процессами нейроэндокринной
регуляции, усилением энергообмена и мобилизаци-
ей углеводных и липидных субстратов [3].

Однако, механизмы, посредством которых
осуществляются компенсаторно-приспособитель-
ные реакции при адаптации к физическим нагруз-
кам, к настоящему времени мало изучены.

Остаются недостаточно выясненными меха-
низмы транспорта и утилизации жирных кислот и
продуктов их метаболизма, используемых как энер-
гетические и пластические субстраты, при «долго-
временной» и «срочной» адаптации к воздействию
физических нагрузок в зависимости от их характе-
ра и уровня тренированности организма. Наиболь-
ший интерес вызывают изменения в содержании по-
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейств
w3 и w6 как медиаторов метаболических процессов,
которые являются предшественниками биологичес-
ки активных эйкозаноидов, энергетическими суб-
стратами, а также соединениями, легко вовлекаемы-
ми в процессы пероксидного окисления липидов
(ПОЛ). Сведения о ПНЖК достаточно хорошо из-
вестны в научной литературе, однако они все еще
требуют дальнейшего углубленного рассмотрения.
 Изучение биохимических механизмов адаптации к
физическим нагрузкам и поиск средств, способству-
ющих повышению адаптационных возможностей
организма, имеет как общенаучное, так и практи-
ческое значение [1,3].

Поскольку результаты исследований в этом
направлении могут найти применение для решения
не только общенаучных, но и прикладных вопросов
в тех сферах деятельности человека, где он встреча-
ется с перегрузками, переутомлением и где необхо-
димо повысить работоспособность или ускорить
процесс восстановления.

Исследования в этом аспекте имеют большое
значение для практики спорта, способствуя выбору
правильной организации тренировочного процесса,
предупреждающей срыв адаптации организма
спортсменов к физическим нагрузкам и развитие па-
тологического состояния.

Формулирование целей работы.
Целью нашей работы является изучение со-

держания общих липидов, продуктов ПОЛ, жирно-
кислотного состава семейств w6 и w3 в плазме крови
и мембранах эритроцитов, а также энергетических
показателей эритроцитов у волейболистов высокой
квалификации.

 Материалы и методы
В работе обследована группа спортсменов

высокой квалификации в возрасте 21-22 лет (из них
11 мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта)
в соревновательном периоде тренировочного годо-
вого цикла. Контрольную по возрасту и полу груп-
пу составили 11 человек, не занимающихся спортом.
Кровь брали из локтевой вены до и после физичес-
кой нагрузки (3 ч спортивной игры). Мембраны
эритроцитов выделяли по методу Т.А.Сербиновой
[5]. Экстракцию липидов осуществляли по методу
Фолча [6]. Общее содержание липидов в мембра-
нах эритроцитов и плазме крови определяли по ме-
тоду Блюра в модификации Брагдон [7].

Для оценки содержания первичных продук-
тов ПОЛ использовали метод 3. Плацера в модифи-
кации В.Б. Гаврилова и М. И. Мишкорудной [8], уро-
вень ТБК-активных продуктов определяли по
реакции с тиобарбитуровой кислотой [9]. Метило-
вые эфиры жирных кислот получали с применени-
ем 14%-го ВFз в метаноле [10]. Газохроматографи-
ческий анализ метиловых эфиров жирных кислот
проводили на хроматографе Intersmat (Франция) с
пламенно-ионизационным детектором. Использова-
ли стеклянную колонку 0,4х210 см, наполненную
10%-м Silar 10°С на хромосорбе, W/АW 100-120
меш. Скорость газоносителя азота - 42 мл/мин, тем-
пература колонки, детектора и испарителя - 180, 220,
240°С соответственно. Идентификацию жирных
кислот осуществляли путем сравнения удерживае-
мых объемов в исследуемой смеси со стандартны-
ми препаратами метиловых эфиров насыщенных и
ненасыщенных жирных кислот (от С10 до С24). Со-
став жирных кислот рассчитывали методом внутрен-
него нормирования на интеграторе ICR-18 фирмы
«Intersmat», содержание индивидуальных жирных
кислот представлено в процентах от суммы всех
жирных кислот.

 Для уточнения химической природы ряда
компонентов смесей жирных кислот использовали
хромато-масс-спектрометрию, которая позволила с
высокой степенью точности идентифицировать со-
ставляющие жирнокислотного спектра. Исследова-
ния проводили на хромато-масс-спектрометре Фин-
ниган-3200 Г с автоматической системой обработки
данных. Содержание АТР и ФЭП в гемолизатах
эритроцитов определяли описанными в литературе
методами [11].

Результаты исследования.
В результате длительных тренировочных на-

грузок у спортсменов отмечается более низкий уро-
вень общих липидов в плазме крови и в эритроци-
тарных мембранах по сравнению с контрольной
группой (табл.1). Однократная физическая нагруз-
ка практически не изменяет содержания общих ли-
пидов, однако этот уровень также достоверно ниже
контрольного.

Содержание первичных продуктов ПОЛ зна-
чительно возрастает, что может быть связано с вли-
янием длительных энергозатрат на метаболические
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процессы в организме. При этом уровень вторич-
ных продуктов ПОЛ в плазме крови достоверно сни-
жен по сравнению с контролем, что, возможно, сви-
детельствует об активном вовлечении первичных
продуктов ПОЛ в ферментативные реакции І-окис-
ления жирных кислот. Для мембран эритроцитов
аналогично отмечается интенсификация процессов
ПОЛ, в то время как на содержание ТБК-активных
продуктов физическая нагрузка практически не ока-
зывает влияния. При изучении состава жирных кис-
лот плазмы крови контрольной группы и спортсме-
нов под действием длительных тренировочных
нагрузок обращают на себя внимание показатели
ПНЖК двух семейств: w6 и w3 (табл.2). Доля ПНЖК

w3 у спортсменов до тренировок значительно сни-
жена по сравнению с контрольной группой, что под-
тверждает и показатель отношения жирных кислот
w6 / w3..

Уменьшение доли кислот w3 происходит,
главным образом, за счет эйкозanентаеновой кисло-
ты (20:5) - предшественника наиболее биологически
активных эйкозаноидов, таких, как простагландины,
простациклины, тромбоксаны, лейкотриены. Выяв-
ленное изменение уровня эйкозaнентаеновой кисло-
ты в плазме крови при воздействии длительных на-
грузок на организм спортсменов заслуживает внима-
ния как показатель, предупреждающий о выражен-
ном напряжении их физиологического состояния.

 Таблица 1
Содержание общих липидов и продуктов ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах у спортсме-

нов (М± m)
Обследуемые 
группы 

Общие липиды, 
мг/мл 

Диеновые конъюгаты и кетоны ТБК-активные продукты 
усл.ед. / липидов 

Плазма крови 
Контрольная 7,58± 0,35 0,034 ± 0,002  0,0043± 0,0002  
Спортсмены: 
 до нагрузки 

6,02± 0,51 0,11 ± 0,01  0,0023± 0,0002  

 после нагрузки 6,14± 0,50 0,11 ± 0,01  0,0028± 0,0003  
Мембраны эритроцитов 

Контрольная 2,90± 0,22 
 

0,068 ± 0,005  0,018± 0,002  

 Спортсмены: 
 до нагрузки 

1,34± 0,06 0,40 ± 0,02  0,21 ± 0,02  

 после нагрузки 1,38± 0,05 0,40 ± 0,01  0,24 ± 0,02 

Таблица 2
Основные характеристики жирнокислотного состава плазмы крови и эритроцитарных мембран у

спортсменов (М± m)
С п о р т с м е н ы  Ж и р н ы е  к и с л о ты  К о н т р о л ь н а я  г р у п п а  

Д о  н а гр у з к и  П о с л е  н а г р у з к и  
П л а зм а  к р о в и  

1 8 :2  2 3 ,0 2 ± 0 ,8 8  2 4 ,9 5 ± 0 ,7 4  2 1 ,0 2 ± 1 ,6 0  
2 0 :4  4 ,3 9 ± 0 ,2 7  4 ,6 3 ± 0 ,2 6  4 ,2 0 ± 0 ,3 5  
1 8 :3  0 ,2 0 ± 0 ,0 2  0 ,2 1 ± 0 ,0 1  0 ,1 8 ± 0 ,0 2  
2 0 :5  0 ,8 6 ± 0 ,0 7  0 ,1 7 ± 0 ,0 2  0 ,9 0 ± 0 ,1 0  
2 2 :5  0 ,3 5 ± 0 ,0 3  0 ,2 7 ± 0 ,0 4  0 ,6 9 ± 0 ,0 8  
2 2 :6  1 ,5 1 ± 0 ,0 5  0 ,8 4 ± 0 ,0 5  1 ,7 0 ± 0 ,1 5  
2 0 :4  /  1 8 :2  0 ,1 9  0 ,1 8  0 ,2 0  
Σ w 3  2 ,9 2  1 ,4 9  3 ,4 7  
Σ w 6  2 7 ,4 1  2 9 ,5 8  2 5 ,2 2  
w 6  /  w 3  9 ,3 8  1 9 ,8 5  7 ,2 7  

М ем б р а н ы  э р и т р о ц и т о в  
1 8 :2  7 ,7 5 ± 0 ,1 6  8 ,9 4 ± 0 ,5 4  7 ,3 6 ± 0 ,3 4  
2 0 :4  7 ,1 5 ± 0 ,6 0  8 ,7 9 ± 0 ,4 9  5 ,1 8 ± 1 ,0 0  
1 8 :3  0 ,2 9 ± 0 ,0 3  0 ,2 2 ± 0 ,0 1  0 ,3 6 ± 0 ,0 3  
2 0 :5  0 ,5 3 ± 0 ,0 3  0 ,2 5 ± 0 ,0 1  0 ,6 2 ± 0 ,0 7  
2 2 :5  1 ,7 1 ± 0 ,0 3  0 ,5 8 ± 0 ,0 6  0 ,5 6 ± 0 ,0 7  
2 2 :6  2 ,7 6 ± 0 ,1 3  1 ,4 9 ± 0 ,0 9  2 ,9 2 ± 0 ,1 5  
2 0 :4  /  1 8 :2  0 ,9 2  0 ,9 8  0 ,7 0  
Σ w 3  5 ,2 9  2 ,5 4  4 ,4 6  
Σ w 6  1 4 ,9 0  1 7 ,7 3  1 2 ,5 4  
w 6  /  w 3  2 ,8 2  6 ,9 8  2 ,8 1  
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Разовая нагрузка более чем в два раза уве-
личивает парциальную долю ПНЖК w3,, что, оче-
видно, связано с активацией метаболических про-
цессов, направленных на обеспечение синтеза
биологически важных соединений в условиях повы-
шенных энергозатрат.

Для жирных кислот семейства w6 по отно-
шению к уровню ПНЖК w3 отмечается реципрок-
ный характер изменений. Так, при некотором повы-
шении парциальной доли ПНЖК этого семейства по
сравнению с контрольной группой отмечается ее
снижение под влиянием однократной физической
нагрузки, что, очевидно, связано с определенным
перераспределением жирных кислот этих двух се-
мейств в метаболических процессах.

В составе жирных кислот мембран эритро-
цитов у спортсменов также наблюдается снижение
доли ПНЖК w3 более чем в два раза, в основном за
счет эйкозanентаеновой кислоты (20:5). Содержание
жирных кислот семейства w6 несколько повышено у
спортсменов в исходном состоянии по сравнению с
контролем. Соотношение жирных кислот w6 / w3 зна-
чительно возрастает в период длительных интенсив-
ных нагрузок за счет резкого снижения жирных кис-
лот w3 .

 Следует отметить заметное снижение доли
арахидоновой кислоты после разовой нагрузки, что
очевидно, вызвано повышенным использованием
этой кислоты, являющейся предшественником про-
стагландинов линии Е2 в метаболических реакциях
по циклооксигеназному и липоксигеназному путям.

Данные, полученные для жирнокислотного
состава эритроцитарных мембран и плазмы крови,
подтверждают показатели внутриэритроцитарного
метаболизма у спортсменов (табл. 3).

Так, содержание АТФ и ФЭП в гемолизатах
эритроцитов у спортсменов до нагрузки значитель-
но выше, чем в контрольной группе (в 5 и 2 раза
соответственно). При воздействии однократной тре-
нировочной нагрузки их уровень возрастает в 3,5 и
2,5 раза, что может свидетельствовать об интенси-
фикации гликолитических реакций и выраженном
усилении энергообмена в эритроцитах. Полученные
данные коррелируют с ранее описанными нами ре-
зультатами для высокотренированных велосипеди-
стов-стайеров [12]. Такое повышение уровня АТФ
в эритроцитарных клетках, возможно, связано с ак-
тивным использованием жирных кислот семейства
w3 , как энергетических субстратов, дефицит кото-
рых мы наблюдали в эритроцитарных мембранах и
плазме крови спортсменов.

Таким образом, проведенное исследование
свидетельствует о выраженном влиянии интенсив-
ных физических нагрузок на состояние жирнокис-
лотного состава плазмы крови и мембран эритро-
цитов, сопровождаемое значительными изменения-
ми в соотношении жирных кислот семейства w6 и
w3 , а также показателей энергообмена.

Снижение содержания жирных кислот се-
мейства w3 , в основном за счет уменьшения количе-
ства эйкозапентаеновой кислоты, у спортсменов вы-
сокой квалификации служит проявлением
метаболической перестройки в условиях адаптации
организма к регулярным интенсивным физическим
нагрузкам, что, возможно, сопровождается более
активным использованием в метаболических про-
цессах кислот данного семейства как предшествен-
ников биологически активных соединений в тканях.

Выводы.
Выявленный дефицит ПНЖК w3 как в плаз-

ме крови, так и в мембранах эритроцитов спортсме-
нов может служить основанием для коррекции их
питания с включением в рацион продуктов с высо-
ким содержанием этих компонентов.

В настоящее время производятся отече-
ственные и импортные препараты, обогащенные
ПНЖК w3 в частности эйкозапентаеновой и докоза-
гексаеновой кислотами. Опыт применения этих пре-
паратов как профилактических и медикаментозных
средств достаточно широко описан в литературе
[13].

Для выяснения возможности коррекции пи-
тания добавлением ПНЖК w3 в рацион тренирую-
щихся спортсменов целесообразны дальнейшие уг-
лубленные исследования.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ПРОФЕСІЙНО ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ПОДАТКІВЦІВ З
ПРІОРИТЕТНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

ЗАСОБІВ ФУТБОЛУ
Маляр Е.І.

Тернопільський національний педагогічний уні-
верситет ім. В. Гнатюка

Анотація. В статті проаналізовані результати тестуван-
ня студентів спеціальності “Оподаткування” в процесі
педагогічного експерименту з метою визначення ефек-
тивності впровадження експериментальної програми
професійно прикладної фізичної підготовки студентів-
податківців з пріоритетним використанням засобів
футболу.
Ключові слова: тестування, студент-податківець, засо-
би футболу, професійно важливі якості.
Аннотация. Маляр Э.И. Эффективность внедрения эк-
спериментальной программы профессионально при-
кладной физической подготовки студентов-налоговиков
с приоритетным использованием средств футбола. В
статье проанализированы результаты тестирования сту-
дентов специальности “Налогообложение” в процессе
педагогического эксперимента с целью определения
эффективности внедрения экспериментальной програм-
мы профессионально прикладной физической подготов-
ки студентов-налоговиков с приоритетным использова-
нием средств футбола.
Ключевые слова: тестирование, студент-налоговик,
средства футбола, профессионально важные качества.
Annotation. Malyar E.І. Efficiency of introduction of the
experimental program of professionally applied physical
preparation of students of tax specialists with priority use
of means of football. In the article there are the analyzed
results of testing of students of speciality of “Taxation” in
the process of pedagogical experiment with the purpose of
determination of efficiency of introduction of the
experimental program of the professionally the applied
physical preparation students with the priority use of
facilities of football
Keywords: testing, student of tax service, facilities of
football, professionally important qualities.

Вступ.
На початку ХХI століття гостро постало пи-

тання інтенсифікації виробництва, покращення
якості підготовки фахівців економічних спеціально-

стей. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є
впровадження ППФП у процес фізичного вихован-
ня студентів ВЗО.

Необхідність подальшого впровадження
ППФП у навчальні програми з фізичного вихован-
ня ВЗО визначається головним чином тим, що час,
затрачуваний на освоєння сучасних професій і до-
сягнення професійної майстерності в них залежить
не тільки від рівня функціональних можливостей
організму та ступеню розвитку фізичних здібностей
індивіда, а, насамперед, від рівня психофізичної
підготовки майбутнього фахівця.

Аналіз літературних джерел і останніх ди-
сертаційних досліджень говорить про доцільність
розробок експериментальних програм ППФП сту-
дентів ВЗО на основі окремих спортивних спеціал-
ізацій [1, 3]. Про те, визначення ефективності впро-
вадження професійно орієнтованої програми
психофізичної підготовки студентів-податківців з
пріоритетним використанням засобів футболу зали-
шається не розглянутим.

Робота виконана за планом НДР Терноп-
ільського національного педагогічного університе-
ту імені В. Гнатюка.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – розкрити ефективність ек-

спериментальної програми ППФП студентів спец-
іальності “Оподаткування” з переважним викорис-
танням засобів футболу.

Завдання дослідження:
1. Визначити та оцінити рівень розвитку

професійно важливих якостей студентів-податківців.
2. Обґрунтувати ефективність переважного

використання засобів футболу у ППФП студентів-
податківців.

Методи дослідження: тестування, по-
рівняльний аналіз, методи математичної статистики.

Результати дослідження:
Актуальність та доцільність вибору вправ з

футболу, як одного з основних засобів  для покра-
щення ППФП студентів підтверджується тим, що
футбол відноситься до видів спорту, які в найбільшій
мірі сприяють всебічному розвитку людини та пред-
’являють до організму високі вимоги. Футбол скла-
дається з конструктивних, творчих та інтуїтивних
елементів, взаємозв’язаних між собою, які безпосе-
редньо впливають на набуття майстерності кожним
гравцем команди окремо, а також на розвиток про-
фесійно важливих якостей майбутніх фахівців.

М.М. Осадець, В.Н. Шамардін, К. Бішопс,
Х.-В. Герардс, Б.І. Плон  висловлюють думку, що
сучасний футбол визначається домінуванням розу-
му над брутальною силою. Розумний, вишуканий,
вмілий, хитрий, комбінаційний, швидкісний, непе-
редбачений, він вимагає високої індивідуальної май-
стерності гравців у рамках командної гри, розвиває
інтелектуальні, психологічні, психофізичні та рухові
якості (швидкість, силу, гнучкість, спритність, вит-
ривалість), розкриває та наглядно демонструє силу
правильно обраної тактики та стратегії [1, 7, 10]. Це
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підтверджує доцільність використання засобів фут-
болу у ППФП студентів-податківців.

З метою визначення ефективності запропо-
нованої програми ППФП студентів-податківців з пе-
реважним використанням засобів футболу тестуван-
ня проводилося на початку та в кінці педагогічного
експерименту, відповідно: жовтень 2004 р. та чер-
вень 2006 р. В педагогічному експерименті прий-
мало участь 78 студентів спеціальності “Оподатку-
вання”. 39 студентів склали контрольну групу та 39
студентів - експериментальну групу. Тестування
здійснювалось з використанням 5-и тестів, а саме:
1-й тест – “Ваш стиль спілкування” [3]; 2-й тест-

“Виявлення індивідуальної здатності до емпатії ” за
методикою І.М. Юсупова [3]; 3-й тест – “Чи вмієте
Ви слухати ?” [3]; 4-й тест – “Чи конфліктна Ви осо-
ба ?” [3]; 5-й тест – “Чи вмієте Ви вести здоровий
спосіб життя та ефективно працювати ?” [6].

Запропоноване тестування та порівняльний
аналіз результатів в КГ та ЕГ дозволили:
- визначити систему особистісних якостей, етичні
засади та норми поведінки майбутніх податківців;
- виявити тактику поведінки майбутнього фахівця в
системі внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин;
- визначити рівень розвитку ділового спілкування
через систему набутих знань та засобів мовного ха-

Таблиця 1.
Статистичні показники тестувань студентів-податківців на початку педагогічного

експерименту(n=78)

Таблиця 2.
Статистичні показники тестувань студентів-податківців в кінці педагогічного

експерименту(n=78)

Статистичні показники 

№ ПОКАЗНИКИ 

гр
уп
а 

Mx±Smx min max роз
мах σ V,% 

ме
ді
ан
а 

м
од
а 

К 58,31±1,67 34 78 44 ±10.24 17.59 58 58 1 Чи вмієте Ви слухати? 
Е 56,21±1,29 40 74 34 ±7.93 14.10 54 48 
К 24,56±0,76 12 32 20 ±4.66 18.98 24 24 2 Чи конфліктна Ви 

особа? Е 24,46±0,91 10 34 24 ±5.59 22.87 24 24 
К 36,28±0,72 25 44 19 ±4.43 12.21 38 40 3 Ваш стиль 

спілкування? Е 34,87±0,64 27 44 17 ±3.96 11.36 36 37 
К 247,69±8,33 130 350 220 ±51.28 20.70 240 220 

4 

Чи вмієте Ви вести 
здоровий спосіб життя 

та ефективно 
працювати? 

Е 250,51±7,19 160 350 190 ±44.29 17.68 250 280 

К 44,87±1,38 26 63 37 ±8,22 19,22 45 54 

5 
Виявлення 
індивідуальної 

здатності до емпатії Е 42,74±1,05 27 55 28 ±6,53 15,27 43 41 

 

Статистичні показники 

№ ПОКАЗНИКИ 

гр
уп
а 

Mx±Smx min max 

ро
зм
ах

 

σ V,% 

ме
ді
ан
а 

мо
да

 

К 60,72±1,21 42 74 32 ±7.46 12.29 60 68 1 Чи вмієте Ви слухати? 
Е 64,87±1,14 50 80 30 ±6.99 10.78 64 64 
К 24,87±0,98 8 34 26 ±6.06 24.37 26 26 2 Чи конфліктна Ви особа? 
Е 29,38±0,68 20 38 18 ±4.20 14.28 28 28 
К 39,51±0,57 33 48 15 ±3.50 8.86 40 41 3 Ваш стиль спілкування? 
Е 42,21±0,53 35 49 14 ±3.26 7.73 42 42 
К 259,23±8,7 170 400 230 ±53.61 20.68 250 280 

4 
Чи вмієте Ви вести 

здоровий спосіб життя та 
ефективно працювати? Е 291,28±6,05 210 370 160 ±37.30 12.80 300 300 

К 48,76±1,05 34 62 28 ±6,53 13,38 49 45 5 Виявлення індивідуальної 
здатності до емпатії Е 51,64±1,08 37 66 29 ±6,76 13,09 53 54 
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рактеру, оволодіння достатньою професійною тер-
мінологією та навиками етичної поведінки;
- визначити рівень засвоєння навиків практичної ро-
боти майбутніх працівників ДПС у сфері оподатку-
вання;
- виявити рівень студентів щодо аналізу конкретних
професійних ситуацій з етичних міркувань, розпіз-
нати типи людей, рівень їх моральності та індивіду-
альні особливості, що виявляються в процесі діло-
вого спілкування;
- зорієнтуватися на підвищення культури поведін-

ки, відповідно до сучасних вимог взаємовідносин
між працівниками контролюючих органів з метою
стимулювання суб’єктів господарювання.

Тестування студентів КГ та ЕГ на початку
педагогічного експерименту суттєвих розбіжностей
в показниках не виявило.

Обчислення статистичних показників про-
ведених тестувань в КГ та ЕГ до початку експери-
менту (Табл. 1) та після його закінчення (Табл. 2)
свідчать про достовірність отриманих результатів.

Після впровадження експериментальної

Таблиця 3.
Результати тестування студентів-податківців КГ (n=39) та ЕГ (n=39) в процесі педагогічного експери-

менту

Рис. 1. Приріст результатів тестування в КГ та ЕГ після формувального експерименту
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До експерименту Після 
експерименту № ПОКАЗНИКИ 

гр
уп
а 

Мх±Smx Мх±Smx П
ри
рі
ст

 %
 

t p 

К 58,31±1,67 60,72±1,21 4,13% 0,19 
 р>0,05 

1 Чи вмієте Ви 
слухати? Е 56,21±1,29 64,87±1,14 15,33% 5,12 

 р<0,001 

К 24,56±0,76 24,87±0,98 1,26% 0,25 р>0,05 
2 
Чи конфліктна Ви 

особа? 
 Е 24,46±0,91 29,38±0,68 20,11% 4,39 

 р<0,001 

К 36,28±0,72 39,51±0,57 8,9% 3,57 р<0,05 
3 Ваш стиль 

спілкування? Е 34,87±0,64 42,21±0,53 21,8% 8,91 
 р<0,001 

К 247,69±8,33 259,23±8,7 4,65% 0,97 р>0,05 

4 

Чи вмієте Ви 
вести здоровий 
спосіб життя та 
ефективно 
працювати? 

Е 250,51±7,19 291,28±6,05 16,38% 4,39 
 р<0,001 

К 44,87±1,38 48,76±1,05 8,66% 2,25  р<0,05 
5 

Виявлення 
індивідуальної 
здібності до 
емпатії 

Е 42,74±1,05 51,64±1,08 20,82% 5,91  р<0,001 

 



63

програми ППФП студентів-податківців з пріоритет-
ним використанням засобів футболу тестування ви-
явило наступні результати (Табл. 3, рис. 1).

 Відповіді на питання у тесті “Чи вмієте Ви
слухати ?” показали, що відбувся значний приріст
показників у студентів ЕГ - 15,33% (середній показ-
ник 64,87±1,14 бала – вище середнього рівня); у сту-
дентів КГ приріст становив 4,13% (середній показ-
ник 60,72±1,21 бала – середній рівень). Це сталося
завдяки використанню в експериментальній програмі
таких засобів як: особистий приклад викладача; бес-
іди; лекції, де навчали уважно слухати співрозмов-
ника; слухати зауваження викладача, партнерів під час
тренувань та ігор, усні попередження суддів під час
матчів та робити правильні висновки; використання
звукових сигналів, які змінювали напрям, швидкість
та спосіб виконання вправи.

Включення в експериментальну програму
ППФП студентів-податківців різних видів заохочень
та покарань за дотримання чи порушення дисципл-
іни, режиму дня; використання виховних заходів
(лекцій, бесід, перегляд матчів команд з високою
дисципліною гри; використання вправ з активною
протидією суперника; створення на тренуваннях
конфліктних ігрових ситуацій та навчання тактов-
ного, коректного виходу з них (навмисне упередже-
не суддівство) дозволило студентам ЕГ під час відпо-
відей у тесті “Чи конфліктна Ви особа ?” значно
покращити середні показники – 29,38±0,68 (приріст
20,11%), у студентів-податківців КГ середній показ-
ник становив 24,87±0,98 бала (приріст 1,26%).

Аналіз відповідей на питання у тесті “Ваш
стиль спілкування” дав можливість оцінити ефек-
тивність впровадження в навчально-виховний про-
цес студентів-податківців ЕГ таких засобів як: пе-
регляд прес-конференцій та інтерв’ю з відомими
спортсменами та тренерами та їх аналіз; особистий
приклад викладача; систематичне залучення сту-
дентів до розробки і активного обговорення тактич-
них планів і схем майбутніх ігор; приділяли особли-
ву увагу аналізу студентами своїх помилок і
продумуванню варіантів вибору правильних рішень.
Спостерігаємо суттєве покращення якісних і
кількісних показників в ЕГ – середній показник
42,21±0,53 бала (приріст 21,8%); в КГ відповідно -
39,51±0,57 бала (приріст 8,9%).

 Студенти ЕГ краще стали розуміти суть
здорового способу життя. Так аналіз відповідей на
питання у тесті “Чи вмієте Ви вести здоровий спосіб
життя та ефективно працювати ?” показав, що в ЕГ
середній показник становив 291,28±6,05 бала
(приріст16,38%), в КГ відповідно -  259,23±8,7 бала
(приріст 4,65%),). Вища динаміка приросту резуль-
татів студентів ЕГ відбулася завдяки використанню
таких засобів як: бесіди про здоровий спосіб життя;
приклади про вміння ефективно працювати з життя
відомих спортсменів, тренерів та їх аналіз; створен-
ня ігрових ситуацій з метою вмілого розподілу сту-
дентами власних сил на все тренування або гру,
організації ефективного відпочинку після тренувань

та ігор; впровадження різних видів заохочень та по-
карань за дотримання чи порушення режиму.

Для покращення рівня емпатійності в екс-
периментальній програмі ППФП студентів-по-
датківців використовувалися такі засоби: викорис-
тання вправ в парах, призначаючи в партнери менш
підготовленим студентам більш підготовлених; на-
ведення прикладів прояву співчуття, доброзичли-
вості при отриманні травми партнером чи суперни-
ком; відвідування травмованих, хворих студентів;
прояв дружелюбності та почуття гумору у конфлік-
тних, проблемних ситуаціях на тренуваннях, іграх
та у повсякденному житті. Тому у тесті “Виявлення
індивідуальної здібності до емпатії” у студентів  ЕГ
середній показник був кращим – 51,64±1,08 бала
(приріст 20,82%), в КГ середній показник становив
48,76±1,05 бала (приріст 16,39%).

Висновки:
1. Використання засобів футболу на занят-

тях з фізичного виховання студентів спеціальності
“Оподаткування” покращує розвиток їх професійно
важливих якостей.

2. Динаміка приросту результатів студентів-
податківців ЕГ по всім 5-ти тестам є набагато ви-
щою, що говорить про ефективність впровадження
у навчально-виховний процес студентів спеціаль-
ності “Оподаткування” експериментальної програ-
ми ППФП з пріоритетним використанням засобів
футболу.

Подальші напрямки дослідження. З метою
перевірки ефективності впровадження експеримен-
тальної програми ППФП студентів-податківців не-
обхідно також визначити та оцінити такі показни-
ки: успішність вирішення завдань у професійних
ділових іграх; рівень соматичного здоров’я та фізич-
ної підготовленості; виявлення загальної кількості
студентів КГ та ЕГ відсутніх на практичних занят-
тях за станом здоров’я на протязі навчального року.
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АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОФЕСІЙНОЇ

ГОТОВНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО
ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ОХОРОНИ КОРДОНУ

Мандрик Є.В.
Національна академія Державної прикордонної

служби України ім. Б. Хмельницького

Анотація. Сформульовано алгоритм оцінки професій-
ної діяльності і професійної готовності інженерно-тех-
нічного персоналу органів охорони кордону, який вклю-
чає оцінку базової підготовки, оцінку професійного
рівня та оцінку професійної готовності інженерно-тех-
нічного персоналу органів охорони кордону. Застосу-
вавши приведені критерії, за допомогою яких при цьо-
му відкривається реальна можливість об’єктивної і
порівнянної оцінки знань тих, що навчаються на основі
розробки стандартних тестів рівнів засвоєння, викори-
стання технічних засобів для контролю знань і статис-
тичних рішень ефективності навчання в цілому.
Ключові слова: персонал,  готовність, професійна
діяльність.
Аннотация. Мандрик Е.В. Алгоритм оценки професси-
ональной деятельности и профессиональной готовнос-
ти инженерно-технического персонала органов охраны
границы. Сформулирован алгоритм оценки професси-
ональной деятельности и профессиональной готовнос-
ти инженерно-технического персонала органов охраны
границы, которая включает оценку базовой подготов-
ки, оценку профессионального уровня и оценку профес-
сиональной готовности инженерно-технического персо-
нала органов охраны границы. Применив приведенные
критерии, с помощью которых при этом открывается
реальная возможность объективной и сравнимой оцен-
ки знаний обучаемых на основе разработки стандарт-
ных тестов уровней усвоения, использования техничес-
ких средств для контроля знаний и статистических
решений эффективности обучения в целом.
Ключевые слова: персонал, готовность, профессиональ-
ная деятельность.
Annotation. Mandrik E.V. The professional activity and
professional readiness of technicians and engineers of
border guard organs estimation algorithm. The professional
activity and professional readiness of technicians and
engineers of border guard organs estimation algorithm,
which includes basis preparation estimation, professional
level estimation and professional readiness of technicians
and engineers of border guard organs estimation is
formulated.
Having implemented the established criteria with which the
real possibility of objective and comparable students
knowledge estimation on the basis of standard mastering
levels tests, using of hardware for the control of knowledge
and statistical decisions of teaching efficiency on the whole
is here opened by.
Key words: personnel, readiness, professional activity.

Вступ.
У сучасних умовах якість виконання про-

фесійних функцій персоналом Державної прикор-

донної служби України (ДПСУ) набуває особливо-
го значення. У зв’язку зі зміною концепції охорони
Державного кордону України ці функції суттєво роз-
ширюються й ускладнюються, що зумовлює підви-
щення рівня вимог до професійної підготовки пер-
соналу ДПСУ.  Застосування нових способів
виконання оперативно-службових завдань та зміни,
що відбуваються у зв’язку з реформуванням ДПСУ,
висувають перед офіцерським складом цілу низку
проблем, розв’язання яких потребує значного підви-
щення ефективності виконання функціональних обо-
в’язків прикордонниками.

На даний момент існуюча система педагог-
ічного (в тому числі і дидактичного) супроводжен-
ня професійної діяльності фахівців інженерно-тех-
нічного складу ДПСУ не може у повній мірі
забезпечити виконання покладених на неї функцій.
Тому проблематика формування сучасного науково-
технічного світогляду, набуття і підтримання достат-
нього рівня кваліфікації персоналу ДПСУ, в тому
числі інженерно-технічного складу, є актуальною і
потребує свого вирішення.

Викладені питання стоять не лише в системі
підготовки фахівців-прикордонників, але і у всій си-
стемі вищої освіти. Одним із шляхів виходу з “кри-
зи вищої освіти” є така організація дидактичного
процесу, при якій основним завданням вищого на-
вчального закладу є навчити майбутніх фахівців вчи-
тись [1], тобто самостійно засвоювати необхідні для
професійної діяльності знання, а також створення
умов для неперервного отримання цих знань [2], [3],
адже людина, яка набула освіту вчора, являється
погано пристосованою і неосвіченою сьогодні, не-
здатною до завтрашнього дня [4]. Реалізація вказа-
них шляхів здійснюється на основі створення но-
вих педагогічних технологій [5], направлених на
гарантоване отримання заданих результатів освіт-
ньої діяльності.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ної академії Державної прикордонної служби Украї-
ни ім. Б. Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.
Дана стаття має на меті зробити огляд та

короткий аналіз невирішених наукових завдань з
педагогічного забезпечення підготовки фахівців
інженерно-технічної служби для ДПСУ та після-
дипломного педагогічного забезпечення їх опера-
тивно-службової діяльності, а також обґрунтувати
алгоритм оцінки кваліфікаційного рівня і профес-
ійної готовності інженерно-технічного персоналу
органів охорони кордону.

Результати дослідження.
Одною з умов ефективного вирішення зав-

дань щодо підтримання рівня кваліфікації інженер-
но-технічного складу (а в ідеалі – її підвищення) в
процесі безпосередньої професійної діяльності є на-
явність відповідного науково обґрунтованого педа-
гогічного забезпечення діяльності цих фахівців.

Основними функціями системи педагогіч-
ного забезпечення професійної діяльності фахівця
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в ДПСУ повинно бути:
- удосконалення знань і практичних нави-

чок персоналу ДПСУ для успішного виконання по-
ставлених завдань під час підготовки та проведення
оперативно-службових дій;

- узгодження і  гармонізація роботи
підрозділів і органів управління в плані підвищення
кваліфікації персоналу;

- формування у персоналу високої мораль-
но-психологічної стійкості та працездатності в будь-
яких умовах;

- розвиток методичних навичок офіцерів,
прапорщиків (мічманів), сержантів (старшин) в
організації і проведенні заходів щодо навчання та
виховання особового складу; організацію і прове-
дення заходів підготовки підрозділів і органів уп-
равління всіх ланок.

Критичний аналіз ступеня досягнення кінце-
вої мети функціонування існуючої системи післядип-
ломної професійної підготовки показав наступне.

Оцінка рівня кваліфікації та рівня профес-
ійної готовності інженерно-технічного персоналу
ДПСУ ускладнена, оскільки критерії цієї оцінки не-
досконалі і не дають змоги адекватно оцінити рівень
професіональної підготовки персоналу, тому їх оці-
нка робиться часто не об’єктивно.

Відсутність змоги адекватно оцінити
ступінь кваліфікаційного рівня персоналу не дає
можливості розробити раціональні шляхи підви-
щення кваліфікації.

Із застосуванням існуючих, часто якісних,
а не кількісних критеріїв, можна зробити висновок
про недостатню ефективність існуючої системи про-
фесійної підготовки в частині її, направленій на
підтримання і підвищення кваліфікації інженерно-
технічного персоналу ДПСУ. Це підтверджується ма-
теріалами колегій органів охорони кордону та ДПСУ,
наказами керівництва, результатами перевірки
підрозділів та органів охорони державного кордо-
ну, актами раптових перевірок та іншими внутріш-
німи документами.

Для вдосконалення системи після дипломної
освіти персоналу ДПСУ, запропонований алгоритм
оцінки рівня кваліфікації, який включає три етапи:
– оцінка базової підготовки персоналу в почат-
ковий період становлення на первинних поса-
дах;

– оцінка професійного рівня персоналу за резуль-
татами безпосередньої діяльності на займаних
посадах;

– оцінка професійної готовності до виконання
інших, потенційно можливих завдань (як в рам-
ках посадових обов’язків, так і рамках можли-
вого виконання обов’язків на вищих посадах).
Оцінка базової підготовки виконується в

період становлення фахівця на посаді (аналіз
свідчить, що без такого періоду адаптації може
працювати лише 10-15% випускників) і складаєть-
ся наступних елементів.

1. Оцінки результатів навчальної діяльності

в закладах освіти – виконується на основі аналізу
оцінок в дипломі або в свідоцтві про закінчення на-
вчального закладу. При цьому допустимо користу-
ватись середнім балом диплома (свідоцтва).

2. Оцінки рівня знань з професійно орієн-
тованих дисциплін – виконується безпосередньо в
органі охорони кордону шляхом співбесід, тестувань,
заліків. При цьому матеріали для контролю підби-
раються з урахуванням специфіки діяльності конк-
ретного органу охорони кордону. Це дає змогу не
лише перевірити ступінь теоретичної підготовки
фахівця, але і зорієнтувати його на поглиблене вив-
чення конкретних відомостей, необхідних саме в
цьому органі охорони кордону.

3. Оцінка знань керівних документів і на-
виків їх практичного застосування – може здійсню-
ватись шляхом аналізу результатів розв’язання си-
туативних задач, які б моделювали можливі реальні
ситуації, пов’язані із виконанням посадових обо-
в’язків. Можливе також застосування тестів (бажа-
но відкритого типу).

4. Оцінка первинних результатів оператив-
но-службової діяльності на займаній посаді. Про-
цедура оцінки первинних результатів аналогічна
процедурі оцінки професійного рівня за результата-
ми діяльності на посаді і наведена нижче.

На основі виконаної оцінки базової підго-
товки фахівців стає можливим оперативна корекція
професійної готовності персоналу у відповідності
із конкретними умовами оперативно-службової
діяльності і розробка обґрунтованих рекомендацій
для навчального закладу, який готує фахівців.

Оцінка професіонального рівня за резуль-
татами безпосередньої діяльності на займаній по-
саді включає в себе: своєчасність виконання постав-
лених оперативно-службових завдань; якість
виконання службових обов’язків і раптово виника-
ючих завдань; організаторські здібності при керів-
ництві підлеглими; стимулювання підвищення ква-
ліфікації підлеглих; морально-психологічний клімат
в  підпорядкованих колективах;  службова
“успішність” оцінюваного суб’єкту відносно інших
суб’єктів органу охорони кордону, комунікаційні
якості та ін.

Оцінка професіонального рівня за резуль-
татами безпосередньої діяльності на займаній по-
саді включає:

1. Якісне виконання службових обов‘язків
фахівця, який пройшов базову підготовку на пер-
винних і наступних посадах, оцінюється як особи-
сто, так і підпорядкованим йому підрозділом, як
правило, проводиться з відповідністю програм пе-
ревірки персоналу.

2. Оцінка рівня підготовки по основним і
неосновним дисциплінам професійної підготовки,
при цьому на основі створеної нової системи –за-
безпечення належного рівня професійної підготов-
ки всіх категорій,(в тому числі технічного напрям-
ку) персоналу до використання завдань за
призначенням в процесі оперативно-службової та
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повсякденної діяльності.
3. Комплексна оцінка професіонального

рівня також перевіряється на  курсах підвищення
кваліфікації в Національній академії Державної при-
кордонної служби України (НАДПСУ), підсумкова
оцінка надсилається регіональні органи управління.

Оцінка професійної готовності до виконан-
ня інших, потенційно можливих завдань включає:

1. Оцінку у визначенні якості виконання по-
ставлених навчальних завдань, вирішення ситуатив-
них задач, пов’язаних із діяльністю посадової осо-
би і  т.п.  Формами оцінювання можуть бути
тестування, штабні і польові навчання, співбесіди,
контрольні заняття. Професійний потенціал суб’єкту
може визначатись як для умов займаної посади, так
і для умов перспективного роду діяльності, наприк-
лад на більш високій посаді.

2. Для покращення результатів професійної
готовності для виконання потенційно можливих зав-
дань необхідно ввести механізм перепідготовки та
підвищення кваліфікації персоналу, який забезпе-
чить підготовку кадрів для провадження служби на
вищих посадах, професійну (освітню) адаптацію ра-
ніше підготовлених інженерно-технічних спец-
іалістів для служби в якісно новому прикордонному
правоохоронному органі, а також створення та реа-
лізація нової системи забезпечення належного рівня
професійної та психо-педагогічної підготовки всіх
категорій персоналу до використання завдань за при-
значенням в процесі оперативно-службової та по-
всякденної діяльності.

Висновки.
В даній роботі сформульовано алгоритм оц-

інки професійної діяльності і професійної готовності
інженерно-технічного персоналу органів охорони
кордону, який необхідний для визначення раціональ-
них способів усунення виявлених недоліків профес-
ійної підготовки конкретних осіб, розробки індиві-
дуальних програм підготовки фахівців у відповідності
з конкретними умовами професійної діяльності.

Напрямки подальших досліджень поляга-
ють у розробці комплексу заходів із вдосконален-
ням структури професійної підготовки інженерно-
технічного персоналу ДПСУ.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  ФОРМУВАННЯ  У
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  ЦІННІСНОГО

САМОСТАВЛЕННЯ
Масюк О.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Стаття присвячується проблемі вивчення пе-
дагогічних умов формування у молодших школярів
ціннісного самоставлення як відношення самого до себе
як до цінності. Дослідження проблем виховання й на-
вчання дитини, створення умов для успішного її само-
розвитку й самореалізації  є важливою й актуальною
педагогічною проблемою.
Ключові слова: педагогіка, молодший школяр, цінність,
виховання, розвиток.
Аннотация. Масюк О. Педагогические условия  форми-
рования  у младших школьников  ценностного  самоот-
ношения. Статья посвящается проблеме изучения педа-
гогических условий формирования у младших
школьников ценностного самоотношения как отношения
к самому себе как к ценности. Исследования проблем
воспитания и обучения ребенка, создания условий для
успешного его саморазвития и самореализации является
важной и актуальной педагогической проблемой.
Ключевые слова: педагогика, младший школьник, цен-
ность, воспитание, развитие.
Annotation. Masyuk O. Pedagogical requirements of
shaping at younger schoolboys of the valuable self-attitude.
The paper is devoted to a problem of study of pedagogical
requirements of shaping at younger schoolboys of the
valuable self-attitude as attitudes to as to worth.
Examinations of problems of education and education of
the child, building of requirements for his successful self-
development and self-realization is the important and actual
pedagogical problem.
Keywords: pedagogics, younger schoolboy, worth,
education, development.

Вступ.
Сучасна реформація шкільної освіти карди-

нально відрізняється від усіх попередніх тим, що
вперше упроваджуються у практику ідеї ціннісного
буття людини, що передбачають повноцінний інте-
лектуально-духовний розвиток кожної особистості,
її всебічну творчу самореалізацію.

Пошук шляхів реалізації гуманістичної пе-
дагогіки був в основному спрямований на здійснен-
ня ідей захисту, підтримки школярів, з утверджен-
ням їхніх прав, свобод та інтересів. У теперішній
час відбуваються суттєві зміни в розумінні й глибо-
кому осмисленні складності трансформації сучас-
ного освітнього процесу. Гуманізація освіти, як відо-
мо, полягає в утвердженні людини як найвищої
соціальної цінності, у найповнішому розкритті її
здібностей і задоволенні різноманітних освітніх по-
треб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських
цінностей, гармонії стосунків людини й навколиш-
нього середовища. Педагогічною наукою сьогодні
ведеться пошук нових моделей організації навчаль-
но-виховного процесу в школі для створення якісно
нових стосунків між суб’єктами навчання, спрямо-
ваних на гуманізацію навчально-виховного проце-
су. Одним з шляхів модернізації освіти є розвиток в
учня ціннісного ставлення до себе як особистості.
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Розуміння неповторної індивідуальності
особистості та виховання, що має на меті визнання
її цінності, реалізується у руслі гуманістичної педа-
гогіки (Ж.Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці, С.Т.Шацький,
Я.А.Коменський, Я.Корчак, А.С.Макаренко, К.Д.У-
шинський, В.О.Сухомлинський та ін.), у педагогіці
співпраці  (Ш.О.Амонашвілі , С.М.Лисенкова,
І.П.Волков, В.Ф.Шаталов, Є.М.Ільїн, О.Б.Резник,
І.П.Іванов, О.О.Дубровський та ін.).

Необхідною базою для розуміння психологі-
чних механізмів організації виховання ціннісного са-
мовідношення вважаються праці психологів Л.С.Ви-
готського,  С.Л.Рубінштейна ,  Д .Б.Ельконіна ,
О.М.Леонтьєва, Л.І.Божович, О.О.Бодальова, О.Б.-
Орлова, Г.А.Цукерман та ін. Визнання власної
цінності розглядається як передумова саморозвит-
ку особистості, її самозмінення і саморозгортання,
самостійної вибудови себе для продуктивної само-
реалізації у мінливих умовах.

Завданням школи є не формування окремих
позитивних якостей особистості, а створення умов
для її цілісного розвитку, опанування самої себе й
свого життєвого шляху. Такі якості, як самостійність,
відповідальність, ініціативність, які є безумовними
умовами саморозвитку, потрібно розвивати у молод-
шому шкільному віці. Однією з базових особистіс-
них потреб є потреба дитини у самошануванні, тоб-
то цілісне ставлення до себе має корені у навчанні й
вихованні молодшого школяра. Тому актуальність
проблеми полягає у пошуку шляхів подолання про-
тиріччя між зростаючою потребою суспільства й
самої особистості молодшого школяра у розвитку
ціннісного ставлення до себе та відсутністю цілісної
методологічно обґрунтованої теорії й ефективної
моделі реалізації цієї ідеї у процесі навчання.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного педагогічного  університету
імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
У даній статті здійснена спроба визначити

педагогічні умови формування у молодших школярів
ціннісного самоставлення у процесі їхньої навчаль-
ної діяльності.

Результати досліджень.
Ціннісне самоставлення – це ставлення до

себе як до цінності – передбачає безумовне прий-
няття себе, визнання власної значущості (само-
цінності), наявність впевненості у собі, адекватної
самооцінки й почуття власної гідності. Ціннісне са-
моставлення позитивно впливає на саморозвиток
особистості, її самозбагачення й саморозгортання,
на ставлення до оточуючого світу уцілому. Хоча ос-
нови самоцінності закладаються ще у немовляти у
вигляді «базової довіри», молодший шкільний вік є
сензитивним для розвитку ціннісного самоставлен-
ня засобом розширення соціального оточення й мож-
ливостей самовиразу. Кращі педагогічні можливості
для цього створює формування оцінної діяльності
молодших школярів у процесі навчання, розвиток
їхньої адекватної самооцінки як однієї з її форм, що

надає дитині більше можливостей для самопізнан-
ня, розуміння себе, власного «Я», для усвідомлення
власної індивідуальності. З цією метою навчальну
діяльність учнів є доцільним насичувати ситуація-
ми успіху, перебудовувати оцінну діяльність у бік
підвищення самоцінності молодших школярів, ви-
користовувати різноманітні форми організації
співпраці на уроках.

Організація формування у молодших шко-
лярів ціннісного самоставлення  спирається на такі
дидактичні принципи навчання [3]:

- принцип формування позитивної моти-
вації навчально-пізнавальної діяльності здійснював-
ся засобами створення ситуації успіху в навчанні.
Створення ситуації успіху стимулює дитину на до-
сягнення більш високих результатів у навчанні,
надає можливості для успішного самовираження. Як
справедливо зазначав У.Глассер, “людина ніколи не
буде успішною в житті в широкому значенні цього
слова, якщо одного разу не відчує успіху в чомусь
для неї важливому. Перекресливши невдачі дитини
в минулому, ми заохочуємо її тим самим випробува-
ти свої сили зараз – минуле вже не має такого важ-
ливого значення” [1, С.17]. Тому організація педа-
гогічного процесу повинна бути націлена  на
активізацію рушійних сил дитини, на створення умов
для розвитку емоційної сфери молодших школярів,
особливо за допомогою предметів гуманітарного
циклу; на створення оточення педагогічної підтрим-
ки, позитивного емоційного контексту, що є важли-
вими факторами успішного формування оцінної
діяльності школярів, а значить на становлення їхньо-
го ціннісного самовідношення;

- принцип активності й самостійності
учнів у навчально-пізнавальній діяльності проявляв-
ся в організації максимальної участі учнів у навчаль-
ному процесі. Залучення учнів на уроках до різних
видів і форм оцінної діяльності (взаємоопитування,
рецензування, робота учнів-експертів, тощо) дозво-
ляє ефективно її формувати, виховувати й розвива-
ти дитину (“принцип терапії реальністю” за У.Глас-
сером). У роботі з молодшими школярами слід
дотримуватися принципу мовленнєво-мислительної
активності, яка передбачає таку організацію навчан-
ня, коли учень постійно залучається до процесу
спілкування, обговорення, висловлення власних суд-
жень, обґрунтування прийнятих рішень;

- принцип індивідуального підходу до учнів
в навчанні забезпечувався засобами орієнтації на
зону найближчого розвитку в навчанні [2]. Якщо ди-
тина не може зараз виконати навчальне завдання, не-
обхідно понизити рівень цього завдання до можли-
востей дитини.  Якщо дитина  зараз  не може
виправити власні недоліки у навчанні й поведінці,
немає необхідності робити їй зауваження. Отже, є
доцільним будувати педагогічну взаємодію, орієн-
туючись на  дитину як центр педагогічного процесу,
на її індивідуальний досвід, цінності й мотиви, її
нахили й потреби;

- принцип оптимізації навчального проце-
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су був основоположним у поєднанні вчителя й учнів
єдиними цілями для створення ними сумісних зу-
силь у пошуку способів підвищення рівня навчан-
ня. Цей процес може здійснюватися під безпосе-
реднім впливом особистісних (психологічних)
передумов, пов’язаних з вольовою, емоційною й
інтелектуальною сферою особистості. З одного боку,
особистісні утворення є психологічними передумо-
вами для більш ефективного розвитку ціннісного са-
моставлення молодших школярів, з іншого боку, в
процесі становлення відношення дитини до себе як
цінності відбувається її розвиток.

До умов ,  що забезпечують діючість
зовнішніх й внутрішніх факторів, слід віднести такі
[4]:

а) внутрішні (психологічні) фактори: на-
явність позитивної Я-концепції; впевненість у собі
й визнання власної унікальності; компетентність;

б) зовнішні (педагогічні) фактори: позитив-
ний емоційний фон, безумовне прийняття та шану-
вальне ставлення до дитини з боку значущих інших
людей; організація педагогічного процесу, що ба-
зується на глибинній взаємодії; обстановка співпраці
й співтворчості; демократичний стиль спілкування;
фасілітаційна роль учителя; урахування інтересів й
потреб дитини; успішність навчання; навчання без
оцінок (балів).

Критеріями розвитку ціннісного самостав-
лення у молодших школярів слід вважати: а) пози-
тивний образ «Я» і  адекватно висока самооцінка,
що означає визнання себе й безумовна любов до та-
кого, який я є, довіра власній природі й організму;
б) позитивне самоставлення; в) впевненість у собі,
що ґрунтується на вірі у свої можливості; почуття
власної гідності й самоповаги [4, 5]. У залежності
від ступеня прояву виділених критеріїв у дітей мо-
лодшого шкільного віку виділяються різні рівні роз-
витку ціннісного самоставлення.

Отже, формування ціннісного самоставлен-
ня є важливим завданням виховання і навчання та
полягає у створенні певних педагогічних умов, а
саме:
- насичення навчального процесу ситуаціями
успіху.
- спрямування оцінної діяльності учнів на
підвищення їхньої самоцінності.

Ці умови ґрунтуються на таких підставах:
а) оскільки навчальна діяльність у молод-

шому шкільному віці є провідною і самоповага у
значній мірі пов’язана з впевненістю дитини у влас-
них навчальних здібностях, тому все, що робить
школяр, оцінюється через призму успішності вико-
нання навчальних завдань; навчальна діяльність ди-
тини повинна бути пов’язана з позитивними емоці-
ями, що сприяє посиленню мотивації досягнень; під
впливом успіху підвищується самооцінка сьогоден-
ня, що впливає на дійсну самооцінку учня; успішно
виконане завдання приводить до зростання впевне-
ності у собі, що у свою чергу, допомагає усвідоми-
ти власну компетентність і здатність вибудовувати

власну поведінку для досягнення нових успіхів;
б) оцінки-бали глибоко і всебічно торкають-

ся самолюбність дітей, тому небезпека полягає в
тому, що бали у такій мірі опановують їхньою свідо-
містю, що навчання перетворюється у погоню за
гарними оцінками; посилення мотиваційної ролі
оцінки-бала негативно впливає на мотиви, пов’язані
з пізнавальним інтересом учнів; побоювання отри-
мати погану оцінку за припущені помилки сковує
ініціативу школяра, чим перешкоджає успішності
навчання, розвитку самодовіри;

в) навчання слід організовувати таким чи-
ном, щоб  в центрі навчально-виховного процесу
була унікальна цілісна особистість дитини, яка праг-
не до максимальної реалізації своїх можливостей
(самоактуалізації), відкритої до сприймання нового
досвіду, здатної на свідомий й відповідальний вибір
у різноманітних життєвих ситуаціях; мета навчаль-
но-виховного процесу – визвати до життя внутрішні
сили й можливості дитини, використати їх для більш
повного і вільного розвитку особистості дитини, яка
приймає себе й визнає власну цінність.

Висновки.
Отже, з метою більш успішного навчання

молодших школярів та створення сприятливих умов
для становлення їхнього ціннісного самоставлення,
їхнього особистісного зростання є необхідним спи-
ратися на психофізіологічні особливості розвитку
дітей молодшого шкільного віку, при організації на-
вчального процесу враховувати стилі викладання й
навчання, широко використовувати ігрові технології.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем форму-
вання  у молодших школярів  ціннісного  самостав-
лення.
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ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА
КОНЦЕПЦІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Мілова О.Є.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. В статті розглядаються та аналізуються особ-
ливості філософсько-педагогічної концепції постмодер-
нізму, вплив постмодерністських ознак на формування
нового типу людини, нової системи цінностей та нової
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теорії пізнання. Філософія постмодернізму, критикую-
чи класичну світову парадигму в цілому, не могла не
підштовхнути до формування нової педагогічної теорії
та нової постмодерністської філософії освіти.
Ключові слова: філософія, педагогіка, концепція, мо-
дерн.
Аннотация. Милова О.Е. Философско-педагогическая
концепция постмодернизма. В статье рассматриваются
и анализируются особенности философско-педагогичес-
кой концепции постмодернизма, влияние постмодерни-
стских признаков на формирование человека нового
типа, новой системы ценностей и новой теории позна-
ния. Философия постмодернизма, критикуя классичес-
кую мировую парадигму в целом, не могла не подтолк-
нуть к формированию новой педагогической теории и
новой постмодернистской философии образования.
Ключевые слова: философия, педагогика, концепция,
модерн.
Annotation. Milova O.Y. The philosophical pedagogical
concept of a postmodernism.  This article deals with the
analysis of postmodern features in concepts of philosophy
and pedagogy. It describes the influence of postmodern
indications over the formation of new man type, new value
system and new theory of knowledge. The philosophy of a
postmodernism has pushed to shaping the new pedagogical
theory and new postmodernist philosophy of formation.
Keywords: philosophy, pedagogics, concept, modernist
style.

Вступ.
Сьогодні постмодернізм став тим явищем,

яке плідно вивчається представниками різних нау-
кових кіл, як закордонних так і вітчизняних. Не-
підробний щирий інтерес до нього виявляють і філо-
софи, і політологи, і соціологи, і культурологи, і
педагоги, і, як не дивно, навіть пересічні громадя-
ни. Причиною такої надмірної уваги до постмодер-
нізму є його всебічна розповсюдженість у всі сфе-
рах людської життєдіяльності та величезний вплив
на формування нової світоглядної парадигми. З цим
явищем пов‘язують всі негативні та позитивні мо-
менти, які проявилися в II половині ХХ століття і до
сих пір є актуальними у нашому житті.

Постмодернізм – це те поняття, яке допо-
могло зрозуміти, розцінити, пояснити та по новому
представити деякі загальні тенденції в культурі, соц-
іальному та політичному житті сучасного суспіль-
ства. Постмодернізм – це та теорія, яка дала обґрун-
тування цим  тенденціям, довела необхідність
перегляду постулатів модерну та створення власних
ідеологічних орієнтирів. Під впливом постмодерні-
зму кардинально змінилося сприйняття світу, люди-
ни, філософії, науки, культури та життя взагалі. Се-
ред численних культурних проектів , на  яких
постмодернізм залишив свій слід, «необхідно виді-
лити й педагогічний проект, який в повній мірі відчув
на собі всю силу впливу цього нового явища» – яви-
ща постмодернізму [1, 66].

Наукове обґрунтування постмодернізму як
філософського та загальнокультурного явища пов’я-
зано з іменами відомих закордонних філософів, пол-
ітологів, соціологів та культурологів, а саме: Ж.Дер-
ріди, Ж.Ф.Ліотара, Ж.Дєлєза, Ф.Гаттарі (Франція);
Р.Рорті, Д.Фредріка, Ф.Пол Карла, Д.Холтона,
П.Філарі, І.Хассана (США); М.Хайдеггера, Г.-Г.Га-

дамера, Л.Вітгенштейна, П.Козловськи (Німеччина).
Вони дали визначення постмодернізму, окреслили
його характерні особливості, описали новий пост-
модерністський тип людини та розробили систему
постмодерністських цінностей. Серед вітчизняних
філософів, які займаються вивченням філософсько-
го постмодернізму, можна назвати В.І.Гриба,
В.С.Ратнікова, О.О.Бандуру, О.І.Хому, В.В.Ляха,
І.О.Головашенко, Л.В.Озадовську, О.В.Колос, Г.Заї-
ченко, О.Соболь, В.Лук‘янця, І.Цехмістро, С.В.Ку-
цепала та ін. Окрім представників західної та вітчиз-
няної філософської думки, активно аналізують
постмодерн і російські дослідники – О.П.Огурцов,
Н.С.Юліна, С.Зєнкін, Г.Косіков, В.Куріцин та ін.
Проблема феномену постмодернізму та прояву його
тенденцій в сфері освіти та педагогіки розглядаєть-
ся у роботах провідних американських філософів
освіти та педагогів-постмодерністів. Серед них
Стенлі Ароновіц (Stanley Aronowitz), Генрі Жіро
(Henry Giroux), Віліам Дол (William Doll), Боєр
(Boyer), Слаттері (Slattery), Деніс Глінка (Denis
Hlynka), Джей Лемке (Jay L.Lemker), Ендрю Їмен
(Andrew Yeaman), Клайв Бек (Clive Beck), Джон Бел-
ланд (John Belland), Сандра Керка (Sandra Kerka),
Барбара Мартін (Barbara Martin) та інші.

Деякі тенденції постмодернізму проявля-
ються і в вітчизняній філософії освіти, в вітчизняній
педагогічній теорії, але, на жаль, вітчизняні науковці
та педагоги недостатньо їх вивчають і навіть, в де-
якій мірі, не звертають увагу на факт їх впливу на
освітню систему. Для того, щоб активізувати інте-
рес, довести необхідність застосування постмодер-
ністської парадигми до аналізу проблем філософії
освіти в Україні та допомогти розпізнати постмо-
дерністські ознаки в педагогічній теорії та практиці,
необхідно звернутися до вивчення досвіду закордон-
них філософів та педагогів.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного педагогічного  університету
імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті – визначити особливості по-

стмодерністської філософсько-педагогічної кон-
цепції.

Результати досліджень.
Для кожної епохи характерна своя філо-

софсько-педагогічна думка, не виключенням є і епо-
ха постмодерну, яка окреслює власну постмодерні-
стську філософсько-педагогічну концепцію. З нашої
точки зору, для того, щоб розкрити педагогічний зміст
постмодернізму, необхідно звернутися до його філо-
софської теорії, дотримуючись наступних «функцій»
(або аспектів): онтологічна (філософсько-педагогіч-
на антропологія) - розглядає проблему людини, виз-
начення її сутності, людину як предмет виховання,
людину та суспільство; аксіологічна (нормативно-
ціннісна) - розглядає систему цінностей, норм, пра-
вил та принципів, проблему цінностей в системі ви-
ховання людини, проблему педагогічного
спілкування; методологічна - розглядає процес пізнан-
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ня; герменевтична (наука про інтерпретацію текстів)
– для інтерпретації педагогічного процесу, тобто кри-
тика або підтримка того чи іншого педагогічного про-
цесу (див. Л.Ц.Ваховський, М.І.Романенко). Власне
філософія постмодернізму принесла в педагогіку та
сферу освіти своє бачення людини, суспільства, виз-
начила шкалу нових цінностей, орієнтирів, норм,
принципів, представила свою теорію пізнання.

Проблема людини, «людської сутності,
підвалин людського існування» завжди цікавили
мислителів всіх часів і до сих пір «є відкритою, істо-
ричною проблемою» [2, 104]. З давніх давен філо-
софи прагнули зрозуміти та пізнати людину, її
сутність, її сучасне буття, визначити місце людини
в оточуючому її світі. Вітчизняний науковець
Л.Ц.Ваховський зазначає, що «людина та її буття у
світі» є тим «спільним предметом», яким «філосо-
фія та педагогіка завжди були пов‘язані», тому що
філософія розглядає сутність людини та її існуван-
ня, а педагогіка – людську діяльність [3, 13].

Філософи-постмодерністи, як і всі мисли-
телі, не стали виключенням. Вони також активно
вивчали проблему людини, і, розглядаючи її,
«відмовлялися від орієнтації на абстрактне загаль-
не, а переорієнтувалися на локально особливе, ви-
няткове людське життя» [2, 105]. Вони намагалися
відійти від концепції «цілісної індивідуальності», від
«конформістського одновимірного типу людини» як
витвору цивілізації розуму, поставити під сумнів
ідею існування універсального, уніфікованого, не-
змінного «Я», сформувати альтернативний образ
людини. Цим новим альтернативним постмодерні-
стським образом людини, як вважає вітчизняний
філософ Н.В.Громико, є «космополіт, який вільний
від догмату любих культурних традицій та норм,
прекрасно розуміє всю їх умовність; абсолютно
щирий по відношенню до власних природних
інстинктів «шизоїд», який цінить перш за все спо-
живання, в тому числі споживання інформації; інте-
лектуал, який володіє правилами любої мовної гри і
абсолютно легко звільняється від них» [4, 175-181].

Поряд з формуванням нового образу лю-
дини постмодерністи переоцінюють і її предметну
діяльність. Вони переносять акцент з зовнішньої
діяльності на «внутрішнє сенсотворення та стан
свободи», з питання «що я повинен робити?» на пи-
тання «яким я повинен бути?» (Г.С.Мєднікова).
Мішель Фуко у своїй роботі «Слова і речі: архео-
логія гуманітарних наук» (1966) написав, що «пе-
рехід від «я мислю» до «я є» здійснився в світлі
очевидності, всередині дискурсу, область дій яко-
го і містила в собі з‘єднання того, що собі уявля-
ють і того, що існує» [5, 223].

Велику роль в процесі формування нового
образу людини філософи-постмодерністи відводять
впливу з боку інститутів влади, які репрезентують
владу системи над всім і всіма, які «формують кар-
кас життя індивідів, забезпечують щоденний нагляд
за поведінкою, особистістю, діяльністю людини» [6,
111]. Як пише М.Фуко у своїй роботі «Наглядати та

наказувати. Народження тюрми» (1975): «в любому
суспільстві тіло (людина) затискається в лещата вла-
ди, яка накладає на нього примушування, заборони
та зобов‘язання». Цим самим формується «слухня-
не тіло», яке «можна підкорити, використати, пере-
творити та удосконалити» [6, 198]. До списку інсти-
тутів влади, які М.Фуко називав тоталітарними та
репресивними за своєю суттю, поряд з в‘язницями,
психіатричними клініками, медичними та воєнни-
ми закладами, він заніс освітні інститути – школи,
університети, коледжі, інтернати. Вони сприяли фор-
муванню образу «людини-машини…сукупністю
шкільних статутів» [6, 197]. Всі соціальні інститу-
ти, в тому числі освітні, є осередками дисципліни, а
дисципліна, яка «виробляє слухняні тіла», в свою
чергу, виступає механізмом влади. Школа, як один з
освітніх інститутів, формує та реалізовує той образ
людини, який цілком відповідає потребам владної
системи, «шкільний простір став функціонувати не
тільки як механізм навчання, а також нагляду, ієрар-
хізації та винагороди» [6, 214]. Здійснюється повний
контроль не тільки за дитиною, але й за її діяльні-
стю. Встановлюються строгі правила внутрішнього
розпорядку, організовується «простір», представ-
ляється список обов‘язкових предметів, час регла-
ментується шкільним дзвоником, тобто «виховання
здійснюється шляхом простих та коротких» наказів.
Школа, по принципу «відмежування», закрилася
сама в собі і представляє собою «самий досконалий
режим виховання» дисциплінованої людини, яка
легко задовольняється «малим». Критикуючи шко-
ли, постмодерністи радикального напрямку, який був
характерний для 60-х років ХХ століття, закликали
до скасування шкіл як репресивних інститутів та
зауважували, що кожна дитина повинна мати право
вибору: ходити їй до школи чи ні. Вони більше схи-
лялися до думки, що відвідування шкіл - абсолютно
безглузда ідея.

Формування нового постмодерністського
типу людини – «людини безмежно індивідуалізова-
ної», «відчуженої», «людини, яка вже звільнилася
сама від себе, так як зрозуміла, що вона не являєть-
ся ні центром всесвіту, ні осередком простору, ні
кінцевою метою життя» [5, 252-253] - стало факто-
ром, який справив великий вплив на переоцінку
цінностей в педагогічній теорії, що потягло за со-
бою зміни у педагогічній практиці (В.Кравець). По-
стмодерністську людину, яка характеризується
своєю багатомірністю та різноманітністю, важко
втиснути в рамки стандарту, обмежити єдиними для
всіх правилами та нормами, залякати відповідальн-
істю за порушення цих правил, позбавити її особис-
тості, «підкорити тому чи іншому принципу поведі-
нки» [7, 296], «переконати відмовитися від «себе
самої в ім‘я вищих інтересів цивілізації» [8, 17].

Відмовляючись від «вищих інтересів циві-
лізації», від глобальних універсальних цінностей мо-
дерну, таких як розум, прогрес, наука, свобода, по-
стмодернізм пропонує низку власних «мілких» та
індивідуальних цінностей, вступаючи в рішучу бо-
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ротьбу за їх втілення в життя. Очевидним є той факт,
що педагогіка та система освіти не могли залиши-
тися осторонь впливу постмодерністських ціннос-
тей, що спонукало їх до переоцінки та переосмис-
лення власних стандартів та норм.

Так як людина стає центральною цінністю
філософії постмодернізму і не тільки філософії, але
й «центральною цінністю функціонування системи
освіти», то до аксіологічного (нормативно-ціннісно-
го) аспекту філософії освіти слід віднести не тільки
формування нової ціннісної бази освіти та нових
освітніх цінностей, а й складання нових етичних
відносин між вчителем та учнем, нового типу «пе-
дагогічного спілкування – у найширшому розумінні
слова, включаючи і спілкування учителя з учнем, і
духовний клімат у освітніх закладах, і характер соц-
іокультурної комунікації» [9, 35-36]. Як пише Ж.-
Ф.Ліотар, причиною перегляду норм взаємовідно-
син між учнем та вчителем можна вважати той факт,
що «студент змінився і повинен змінитися ще. Він
вже не той молодий представник «ліберальних еліт»,
які в більшій або меншій мірі залучені до вирішен-
ня великого завдання соціального прогресу, яке ро-
зуміють як емансипація» [10, 118]. Висунута пост-
модернізмом на перший план система індивідуаль-
них цінностей та її вимога бути визнаною, залиши-
ла свій відбиток на формуванні нового типу взаємо-
відносин між учасниками педагогічного процесу на
рівні того, що «всі системи цінностей мають визна-
ватися такими, що мають право на існування» [11,
56-57]. Тобто система норм, цінностей та настанов
вчителя повинна визнати законною таку ж систему
особистих цінностей учня, що породжує симет-
ричність в відносинах між ними. Знання вчителя не
повинні підноситися, домінувати над знаннями учня
тільки тому, що вони базуються на наукових точках
зору. Авторитет вчителя не визнається одноосібно,
а тільки разом з авторитетом учня – вони є рівноп-
равними членами педагогічного процесу, хоча, як
усвідомлює Ж.-Ф.Ліотар, «одержувач висловлюван-
ня – студент – не знає того, що знає відправник –
вчитель, власне тому йому є чому повчитися» [10,
65]. Акцент постмодернізму на демократизацію на-
вчання та симетричний діалог між учнем та вчите-
лем висунув наступне твердження «вчитель та учень
вчаться разом», поважаючи цінності, інтереси та
життєвий досвід один одного (Клайв Бек). Тільки в
такій ситуації взаємоповаги та взаєморозуміння, на
думку постмодерністський теоретиків освіти, мож-
на досягти ефективних результатів в процесі навчан-
ня та оптимального контролю над цим процесом.

Окрім проблем формування нового типу
людини та нової системи цінностей, постмодерні-
стська філософія звертається до проблеми пізнання
та знання, «радикально заперечуючи можливість
пізнання істини і трактуючи знання як набір ілюзій»
[12, 137], «відкидаючи цінність принципу об‘єктив-
ності знання,…виражаючи дуже критичне, інколи
навіть нігілістичне, відношення до класичних іде-
алів науки, до усталеності, парадигмальної значи-

мості норм наукового пізнання» [13, 71; 73]. Як заз-
начив Ж.-Ф.Ліотар: «Наша гіпотеза полягає в тому,
що по мірі входження суспільства в епоху, яку нази-
вають постіндустріальною, а культури – в епоху по-
стмодерну, змінюється статус знання…При таких за-
гальних змінах природа знання не може залишатися
незмінною» [10, 14; 17]. Воно втрачає свою за-
лежність від влади, від «традиційної» теорії, від пре-
тензії на незаперечну істинність, його відмежовують
від науки та розглядають як дискурс. «Постсучасне
знання не являється виключно інструментом влади.
Воно також відточує нашу чуттєвість до відміннос-
тей та посилює нашу здібність виносити взаємонеп-
ропорційність» [10, 12]. Філософи-постмодерністи
зауважують, що «ідея про те, що знання належить
«розумові» або «духу» суспільства, а значить – Дер-
жаві, поступово відживає по мірі посилення зворот-
ного принципу, згідно до якого суспільство існує і
розвивається тільки тоді, коли повідомлення, що
циркулюють в ньому, насичені інформацією та лег-
ко декодуються» [10, 20].

В умовах інформаційного суспільства, «яке
розуміється не просто як етап технологічного роз-
витку, а як нова стадія духовного розвитку людства»,
проходить зміна «гуманістично-емансипаторської
(емансипація розглядається як прогрес) моделі на-
вчання, яка стає малоефективною» на «технічну або
телематичну модель» (Романенко М.І.). На думку Ж.-
Ф.Ліотара, причиною був зв‘язок «нового знання» з
«новою технікою або новими технологіями». Він
впевнений в тому, що знання може передаватися не
тільки традиційно, але й на «мові інформатики».
Тому дидактика, з його точки зору, «може бути пе-
редовірена машинам, які пов‘язують класичні види
пам‘яті (бібліотеки і т.д.) та банки даних з мислячи-
ми терміналами, котрі надаються студентам у їх роз-
порядження» [10, 123]. Можливість отримання
інформації з різних джерел, дякуючи новим техно-
логіям, підняла питання про зміщення авторитетів
та ролі експертів. Обґрунтовуючи важливість та не-
обхідність передачі інформації як одного із способів
«передачі» знання, він все таки зауважує, що «пере-
дача знання не може обмежуватися тільки переда-
чею інформації, а повинна вчити всім процедурам,
які сприяють збільшенню здібності з‘єднувати поля,
котрі традиційна організація знань ревно ізолювала
один від одного» [10, 126]. Тут Ж.-Ф.Ліотар має на
увазі міждисциплінарний зв‘язок в процесі навчан-
ня. Він зазначив, що «гасло міждисциплінарності»
набуло особливого поширення після кризи 1968
року, хоча про нього заговорили значно раніше.

У любого знання є і зворотна сторона – його
«передача, тобто викладання». Нове знання потре-
бує нових способів його «передачі». Змінюється
сутність самого процесу «викладання», яка прояв-
ляється вже не в тому, щоб «формувати еліту, що
здатна вести націю до свободи, а представити сис-
темі гравців, які здатні забезпечити належне вико-
нання ролей на практичних постах…» [10, 118]. Стає
зрозумілим, що новому інформативному суспільству
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не потрібні «мислителі», які будуть розмірковувати
про сутність буття, про пошук абсолютної істини,
про розум, про дух та прогрес, йому потрібні «прак-
тики», які володіють певною інформацією, нехай
розрізненою, хаотичною, без наукових підстав. І аб-
солютно недопустимо, щоб знання «передавалось
молодим людям цілком та раз і назавжди ще до по-
чатку їх активного життя. Воно передається і буде
передаватися на вибір дорослим, які вже почали тру-
дову діяльність або збираються її почати» [10, 120].
Тобто постмодерністи, а саме Ж.-Ф.Ліотар, висува-
ють ідею безперервної освіти.

Ще одна важлива проблема, яка розглядаєть-
ся постмодерністами, полягає в конструюванні знан-
ня, що є ключовою концепцією постмодернізму в
освіті. Опираючись на метод деконструкції Ж.Дер-
ріди, вони доводять, що знання можна не тільки «пе-
редавати», але й «виробляти» і, що «критерій резуль-
тативності знання» все таки домінує. А для того, щоб
«збільшити результативність знання», необхідно «во-
лодіти brain storming та надати особливої цінності
роботі в групах» [10, 127]. З точки зору постмо-
дерністів сконструйоване знання повинно бути ко-
рисним, таким, яке можна застосувати на практиці,
а не абстрактним, котре тільки описує «речі» та фак-
ти, і котре необхідно сприймати як «істинне». Вис-
тупаючи з закликом до «антиуніверсалізму любого
знання» (Р.Рорті), вони розділили між собою науко-
ве знання та знання в загальному розумінні цього
слова, вважаючи перше власністю «влади» або «ав-
торитетів». В школі в ролі «влади» виступає вчитель,
який розглядає власне знання як єдине об’єктивне
та гідне уваги. Постмодерністський метод констру-
ювання дає можливість змінити пріоритети в про-
цесі навчання, висуваючи на перший план рівноп-
равність в взаємовідносинах між учнем та вчителем,
як нову освітню цінність, в плані обміну інформа-
цією та визнання її чинності.

Постмодерністська теорія пізнання в корені
відрізнялася від традиційної моделі. ЇЇ характерни-
ми ознаками стали «делегітимація знання» у Ж.-
Ф.Ліотара, «демістифікація мови» у М.Фуко, «анти-
універсалізм знання» у Р.Рорті. Постмодерністи
стверджували, що не існує абсолютної істині, отже
не існує абсолютного знання, істинного знання, на
якому базувалася наука. Постмодерністська теорія
пізнання розглядала «світ як хаос, непізнавальний
та без смислу», спробувала «по-новому осмислити
реальність, вилікувати мислення від тотальності,
включити в рефлексію естетичний, моральний, пол-
ітичний, релігійний, науковий досвід, а також досвід
пограничних ситуацій та повсякденності» [14, 97].

Висновки.
Отже, ми можемо стверджувати, що філо-

софія постмодернізму, критикуючи класичну світо-
ву парадигму в цілому, не могла не підштовхнути до
формування нової педагогічної теорії та нової по-
стмодерністської філософії освіти, яка на думку
вітчизняного філософа О.М.Соболь, «культивує
людську творчу активність, людську суб‘єктивність,

створює здорову особистість» [11, 60-61]. Нова по-
стмодерністська парадигма освіти відмовлялася від
класичних положень, вірувань, цінностей та стан-
дартів. Вона не визнавала Абсолютної істини та аб-
солютного знання; втратила віру у всевладдя розу-
му; відмовилася від формування ідеалу наукового
знання, від складання наукової методології бачення
та описування реальності, від формування раціо-
нального типу поведінки; зруйнувала класичну
структуру взаємовідносин між учнем та вчителем у
вигляді пари «вчитель – учень».

Предметом подальшого наукового пошуку
можуть бути питання впливу ідей постмодернізму
на форми та методи навчання, організацію виховної
роботи, управління школою.
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Анотація. У процесі дослідження виявили, що форму-
вання громадянської відповідальності у старшоклас-
ників є одним із важливих аспектів розвитку грома-
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дянської свідомості випускників сучасної школи, який
розкриває один із важливих напрямків загальноосвіт-
ньої підготовки особистості у сучасній школі.
Ключові слова: громадянська відповідальність, грома-
дянське мислення, громадянська свідомість, грома-
дянська діяльність.
Аннотация. Мищеня О.Н. Исследование роли форми-
рования гражданской ответственности у старшекласс-
ников. В процессе исследования предусмотрено, что
формирование общественной ответственности у стар-
шеклассников является одним из главных приоритетов
развития общественной сознательности выпускников
современной школы, которая дает возможность обоб-
щить важное направление современной подготовки лич-
ности учащегося в школе.
Ключевые слова: общественная ответственность, обще-
ственное мышление, общественное сознание, обще-
ственная деятельность.
Annotation. Mischenya O.N. Examination of a role of
shaping of a civil liability at senior pupils.  In the process
of research it  found out that formulation  of  civic
responsibility of  senior pupils is one of the  important
aspects of the development civic conciousness  of school
leavers of modern school,  that defines one of the important
directions of general education preparation of person in
modern school.
Key words: civic responsibility, civic thought, civic
consciousness, civic activity.

Вступ.
Дослідження обраної наукової проблеми пе-

редбачає розкриття сутності формування громадянсь-
кої відповідальності старшокласників в сучасній за-
гальноосвітній школі  та обґрунтування та
обґрунтування процесу виховної роботи, який впли-
ває на розвиток громадянського мислення випуск-
ників, розкривається через підбір запропонованих ви-
ховних ідей у загальноосвітній підготовці учнів [1-5].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Рівненського державного гуманітарного універ-
ситету.

Формулювання мети роботи.
Мета статті – дослідити засоби діагнос-

тики динаміки стану формування громадянської
відповідальності у старшокласників; обґрунтувати
модель позакласної виховної роботи для розвитку
громадянського мислення учнів.

Авторська ідея. Автор виходила з того, що
у процесі виховної роботи варто розвивати грома-
дянську свідомість на основі нових виховних тех-
нологій, ефективно здійснювати управління розвит-
ком громадянської відповідальності учнів через
різноманітні форми навчально-виховної діяльності.

Сутнісний зміст: теоретично обґрунтувати
роль педагогічних явищ у виховному процесі школи,
виявити сутність практичних матеріальних і духов-
них надбань суспільства, які відображають ефектив-
ний розвиток у формуванні громадянського мислен-
ня випускників загальноосвітнього закладу.

Результати дослідження
Модульно-пізнавальний аспект. Модуль

у нашому дослідженні – це європейська одиниця ви-
міру наукової інформації, яка подається у логічній
послідовності, у стислому викладі для обраної теми.

Ми врахували, що формування особистості

майбутнього громадянина – це розвиток його влас-
ної свідомості, реалізація системи свідомих дій, ви-
роблених умінь спілкування, виконання патріотич-
ного обов‘язку, формування світогляду на основі
національного ідеалу з метою врахування ролі гро-
мадянської відповідальності у практичній виховній
діяльності старшокласників сучасної школи.

У ході реалізації концепції дослідження ви-
користовували такі наукові поняття як самооцінка,
самопізнання,  самосвідомість, які дозволяли
здійснювати формуючий експеримент на основі ви-
користання необхідних репрезентованих термінів.

Самооцінка особистістю – судження стар-
шокласника про міру наявності в нього тих чи інших
якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним
еталоном, зразком. Самооцінка особистістю – вияв
оцінного ставлення старшокласника до себе. Само-
оцінка особистістю є результатом передусім розу-
мових операцій - аналізу, порівняння, синтезу.

Самопізнання старшокласника – удоскона-
лення, пізнання самого себе. Здатність до само-
пізнання притаманна лише особистості; здійснюєть-
ся за  допомогою розуму. Елементарні форми
пізнання виявляються уже в ранньому віці. Само-
пізнання реалізується одночасно з розумовим роз-
витком старшокласника.

Самосвідомість – усвідомлення старшок-
ласником себе самого як особистості, своїх фізич-
них сил і розумових здібностей, вчинків і дій, пози-
тивних мотивів  і  мети,  свого ставлення до
зовнішнього світу, однокласників, інших людей і до
самого себе. Вирішальна роль у розвитку грома-
дянської самосвідомості належить спілкуванню
старшокласника з людьми, що його оточують, – з
учнями і дорослими, в ігровій, навчальній та тру-
довій діяльності. Елементарні форми громадянсь-
кої самосвідомості починають складатися і розви-
ватися вже в дошкільному віці, головним чином, у
процесі гри. Виховання громадянської відповідаль-
ності у старшокласників має бути спрямоване на:
1) виховання потреби в громадянській самосвідо-
мості, в аналізі та оцінці своєї поведінки та навчаль-
но-пізнавальної діяльності;
2) реалізацію старшокласниками громадянського
мислення у правильній і об‘єктивній оцінці самих
себе, своїх якостей і поведінки;
3) створення у старшокласників моральної уста-
новки на  самовиховання, вироблення нетерпимості
до виявлених недоліків, наполегливого бажання вип-
равити їх. Необхідно вчити старшокласників розу-
міти, які вчинки і про що саме вони можуть свідчи-
ти, які особливості в них проявляються.

Модульно-технологічний аспект. Резуль-
тативність формуючої дослідно-експериментальної
роботи визначалась за допомогою підсумкового зрізу
(анкети, тести, бесіди), проведеного в 11 експери-
ментальних і контрольних класах на заняттях з гу-
манітарних дисциплін та поза ними. Зміни, які відбу-
лися в результаті дослідно-експериментальної
роботи, подані у таблиці 1.
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Із результатів поданих у таблиці 1, спостер-
ігається, що у процесі дослідно-експериментальної
роботи з‘явилась група старшокласників із творчим
рівнем, чого не спостерігалось на констатуючому
етапі дослідження (початок експерименту - 2003,
кінець - 2005 н.р.): їх кількість становила в експери-
ментальних класах міст Рівного та Києва - 16 %, а
також міст Рівного та Луцька - 12 %. Кількість стар-
шокласників умовно віднесених до низького пасив-
но-ситуативного рівня значно скоротилася в експе-
риментальних класах, відповідно, у школах міст
Рівного та Києва до 42 %, а Рівного та Луцька - на
32 %. Число старшокласників середнього формаль-
ного - позитивного рівня збільшилось, відповідно,
у школах міст Рівного та Києва  - 56%, а Рівного  та
Луцька - на 43%.

У формуванні громадянської відповідаль-
ності важливе місце належить індивідуальним бес-
ідам зі старшокласниками. Вони дають результати,
які дозволяють скласти певне враження про грома-
дянські погляди випускників. Вчителеві важливо па-
м’ятати, що старшокласники бувають відверті тоді,
коли бесіда ведеться тактовно, забезпечується
відвертість розмови, її конфенденціальність. Таким
чином, можна визначити думку старшокласників про
їх ставлення до державотворення в Україні. Щоб бес-
іда дала позитивний результат, слід наперед її про-
думати, враховуючи особливості характеру та роз-
виток інтелекту старшокласника, його інтереси,
вміння спілкуватися.

Колективна бесіда, яка проводилась у формі
диспуту, дала можливість визначити громадянське
загартування старшокласників, їх уміння визначити
коефіцієнт суспільної участі кожного, врахувати по-
важні причини, почуття відповідальності за доруче-
ну справу. Кожна справа потребує організації. Почи-
нається вона з визначення конкретного завдання,
обговорення плану його виконання, підбору та об-
’єднання старшокласників у групи на добровільних
засадах. Це має велике значення для виховання пова-
ги в новоствореному колективі, розуміння принципу
демократизму, відстоювання свого “Я”. Колективне
обговорення питань є засобом виховання рівності,

взаємної поваги, відповідальності, це важливо вра-
ховувати при здійсненні формування громадянської
самосвідомості особистості старшокласника.

Одним із методів вивчення особистості
старшокласника є інтерв’ю. Це різновид бесіди,
вчителі контрольних та експериментальних класів,
проводячи бесіду “Як стати національно свідомим?”,
складали до неї питання, на основі яких і виникає
дискусія. Цей метод дозволяє виявляти окремі фак-
ти, думки старшокласників про суспільні проблеми,
їх плани на майбутнє. Розширення обсягу інформації
про державотворення, поглиблення світоглядної
спрямованості, залучення старшокласників до участі
в практичних справах класу, школи, гімназії – важ-
лива умова підвищення ефективності формування
громадянської самосвідомості особистості.

Результати проведених нами педагогічних
спостережень, індивідуальних та колективних бесід,
інтерв’ю зі старшокласниками, наведені в таблиці
2, дали змогу зробити висновки про динаміку фор-
мування громадянського мислення старшокласників.

Аналіз даних таблиці 2 свідчить про ефек-
тивність проведеної нами роботи в експерименталь-
них класах. Адже, рівень громадянської вихованості
в експериментальному класі зростає від дев’ятого
до одинадцятого класу на 14.9% в 2004 році та на
12.8% в 2005 році. Тоді як в контрольному класі на
3.2% та на 4.5%  - відповідно.

У практиці роботи школи важливим джере-
лом отримання інформації про підготовку майбут-
нього громадянина, зокрема з питань формування
громадянської самосвідомості особистості старшок-
ласника, є анкета. Вона мало чим відрізняється від
інтерв’ю. Різниця лише в тому, що відповіді на по-
ставлені запитання (часто однозначні: так, ні –
підкресліть) старшокласники дають у письмовому
вигляді, їх думки фіксуються на питальних листках.
Оскільки відповіді носять суб’єктивний характер, до
них потрібно ставитись критично.

Анкетування допомагає виявити тенденції
явища, котрі вивчаються у процесі пізнавальної та
громадської діяльності. Наприклад, встановити
кількість старшокласників, які бажають вивчати на-

Таблиця 1.
Динаміка розвитку рівнів позитивного ставлення у старшокласників до розвитку громадянської відпові-

дальності (К-108, % )

Таблиця 2
Динаміка формування громадянської відповідальності у старшокласників

Г ум ан іт а р н і  д и с ц .  у  в у за х  
м .  Р ів н о го ,  К и єв а  

Г ум ан іт а р н і  д и с ц .  у  в у за х  
м .  Р ів н о го ,  Л уц ьк а .  Р ів н і  

п о ч .  е к сп ер .  к ін .  е к с п е р .  п о ч .  е к сп ер .  к ін .  е кс п е р .  
Т вор ч и й  0  1 6  0  1 2  
Ф орм альн о  п о зи ти вн и й  1 8  5 6  1 0  4 3  
П аси в н о -с и ту ат и в ни й  8 2  4 2  9 0  3 2  
 

К л а с и ,  р о к и  
9 - и й  1 0 - и й  1 1 - и й  К л а с и  

2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 4  2 0 0 5  
Е к с п е р и м е н т  5 4 . 0  5 7 . 1  5 9 . 7  6 3 . 4  6 8 . 9  6 9 . 9  
К о н т р о л ь н и й  4 5 . 1  5 3 . 2  4 7 . 9  5 7 . 3  4 8 . 3  5 7 . 7  
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ціональну історію України факультативно, займати-
ся краєзнавчо-туристичною роботою з метою вив-
чення історії Волині та національних пам‘яток в дер-
жаві допомагає анкета.

Формуючий експеримент – цілеспрямована,
свідома зміна процесу з метою вивчення тих чи
інших проблем розвитку громадянської відповідаль-
ності особистості старшокласника під впливом пе-
дагогічних факторів у суспільному середовищі при
особистій участі кожного старшокласника в сусп-
ільно-громадській роботі. Експеримент дає мож-
ливість отримати конкретні дані, за допомогою яких
складаються кількісні та якісні характеристики за-
гальноосвітньої підготовки майбутніх громадян.

Формуючий експеримент проводили з ура-
хуванням результатів, отриманих у процесі конста-
туючого дослідження.

На основі аналізу отриманих результатів по-
даємо дані, зведені в таблицю 3, де А – початок на-
вчального року, В – кінець.

Аналіз результатів таблиці 3 дає можливість
уточнити розуміння компоненту структури грома-
дянської самосвідомості у контрольних класах та ви-
явити рівень сформованості її в експериментальних.

Так, з 2004 по 2005 роки спостерігається
зростання громадянської самосвідомості  як в конт-
рольних класах – від 14,9 до 18,1 відсотків, тоді як в
експериментальних – від 26,9 до 33,0 відсотків
відповідно. В той же час відзначаємо незначне зро-
стання організаційних та контрольно-оціночних ком-

понентів і зниження організації проведених диспутів
на суспільно-моральні теми.

Формуючий експеримент проводився в
кілька етапів. На першому – діагностико-орієнту-
вальному  завдання полягало в тому, щоб визначити
рівні початкової готовності старшокласників 9 класів
для здійснення громадянського їх виховання. Дру-
гий етап – активно-практичний (10 класи), мав за
мету залучити старшокласників до активної діяль-
ності з тим, щоб забезпечити їх готовність до
здійснення громадянської освіти в школі, формую-
чи позитивне ставлення до навчально-пізнавальної
діяльності та прагнення займатися нею, переборю-
ючи внутрішні суперечності між досягнутим та не-
обхідним рівнями загальноосвітніх та громадянсь-
ких знань, вмінь і навичок. Головною метою
третього етапу (11 класи) – оціночно-корегуючого –
був аналіз отриманих результатів з наступною ко-
рекцією провідних рівнів готовності та досягнутих
результатів у розвитку громадянського мислення, які
співставлялися з заданою виховною метою. Цей етап
визначав можливість підвищення ефективності про-
цесу формування готовності майбутніх випускників
до громадянського самовиховання особистості.

Наведені дані в таблиці 4 стверджують, що
в контрольних класах рівні інформативності про на-
ціональну ідею значно нижчі, ніж в експеримен-
тальних. В експериментальних класах рівень гро-
мадянської самосвідомості становив 34,4% в 2004
році та 21,8% в 2005 році, тоді як в контрольних –

 Таблиця 3
Структурні компоненти реалізації громадянської відповідальності старшокласників загальноосвітньої

школи  (К-108)

Таблиця  4
Динаміка розвитку рівнів громадянської відповідальності старшокласників (К- 108, %, А – початок  на-

вчального року, В – кінець)

Роки  
2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  Ком пон ен ти  реал ізац ії  

гром адянсько ї  в ідповідальн ості  К ласи  
А  В  А  В  А  В  

Ор ган ізац ійн і  експер им . 3 5 ,2  3 5 ,3  3 5 ,4  3 5 ,6  3 5 ,6  3 5 ,8  
 контрол . 2 3 ,4  2 3 ,9  2 4 ,0  2 4 ,1  2 4 ,3  2 4 ,4  
Провед енн я  диспут . контрол . 2 6 ,7  2 5 ,6  2 4 ,2  2 3 ,3  2 0 ,5  1 8 ,9  
 експер им . 3 8 ,5  3 8 ,0  3 6 ,4  3 5 ,3  3 4 ,0  3 3 ,3  
Контр оль но -о ц ін ін очн і контрол . 1 1 ,2  1 1 ,4  1 1 ,5  1 2 ,1  1 2 ,1  1 2 ,3  
 експер им . 2 3 ,9  2 3 ,6  2 3 ,7  2 3 ,8  2 4 ,0  2 4 ,1  
Г ум ан істич . -пр актичн і експер им . 2 6 ,9  2 7 ,7  2 7 ,9  2 9 ,0  3 1 ,8  3 3 ,0  
 контрол . 1 4 ,9  1 4 ,7  1 5 ,9  1 6 ,8  1 7 ,7  1 8 ,1  
 

Роки  
20 04  2 00 5  2 0 06  Р івн і  розвитку  сам осв ідомості  Класи  

А  В  А  В  А  В  
І-пасивно -ситуатив  експерим . 1 7 ,0  1 7 ,4  1 8 ,1  18 ,3  19 ,7  2 0 ,9  
 контрол .  8 ,1  8 ,3  1 1 ,5  12 ,0  12 ,5  1 2 ,7  
ІІ-форм ально -позитив  експерим . 3 1 ,9  3 2 ,4  3 7 ,1  37 ,9  40 ,9  4 1 ,4  
 контрол .  2 1 ,3  2 1 ,4  2 3 ,3  23 ,5  24 ,3  2 4 ,6  
ІІІ-активно -розвиваю ч  експерим . 3 3 ,6  3 3 ,3  3 2 ,7  30 ,8  29 ,6  2 8 ,3  
 контрол .  3 7 ,2  3 7 ,0  3 9 ,1  39 ,8  40 ,2  4 0 ,9  
IV -творчий  експерим . 1 7 ,7  1 6 ,9  1 2 ,1  12 ,0  9 ,8  9 ,4  
 контрол .  3 4 ,4  3 3 ,3  2 5 ,7  24 ,7  23 ,0  2 1 ,8  
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17,7% і 8,5% відповідно. В той же час перший
рівень розвитку громадянської самосвідомості
значно переважає показники в експериментальних
класах ніж в контрольних.

Запропоновані етапи розглядаються нами,
з одного боку, як елементи у структурі розвитку гро-
мадянської самосвідомості, а з другого – як умова
підвищення рівня формування громадянського мис-
лення особистості старшокласника, що дозволяє
ефективно використати вивчення предметів гумані-
тарного циклу, реалізувати методику формуючого
експерименту. Адже виховання духовних цінностей
у старшокласників, спрямовані на духовний розви-
ток особистості і визначаються нами як процес інди-
відуально-особистісного прилучення старшоклас-
ників до моральної спадщини народу, опанування
загальнолюдськими цінностями і громадянським
досвідом суспільства, що реалізується в процесі ду-
ховно-практичної діяльності і впливає на ефек-
тивність громадянської самосвідомості випускника
загальноосвітньої школи, гімназії.

Висновок:
У ході формуючого експерименту старшок-

ласники (9-ті класи) під час навчання у літературно-
му гуртку навчались правильно використовувати свій
час. Вчителі-предметники гуманітарного циклу СШ
№ 4 м. Рівного використали два заняття в експери-
ментальному класі (9-А) на те, щоб навчати учнів
правильно працювати з підручником, і після цього
провела практичне заняття з підготовки домашнього
завдання з  використання народних традицій. Після
закінчення вивчення теми „Державі Україні – 10
років” була проведена контрольна робота, складена з
тих творчих завдань, що задавались додому.

Контрольно-модульний аспект:
1. Наведіть приклади доручень для формування
громадянських знань у старшокласників.
2. Дайте порівняльну характеристику термінів
„громадянська відповідальність”, „громадянська
діяльність”.
3. Обґрунтуйте поняття „розвиток громадянської
відповідальності”.

Перспективи подальшого дослідження про-
блеми вбачаємо в пошуку нових ефективних форм
та методів формування громадянської відповідаль-
ності старшокласників у виховному процесі.
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ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ТА
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Мороз Н.В.

Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Б. Хмельницького

Анотація. Наукове обґрунтування моделі формування
соціокультурної компетенції курсантів вищих військо-
вих навчальних закладів та визначення необхідних пе-
дагогічних умов. Дотримання педагогічних умов доз-
воляє  ефективно формувати соціокультурну
компетенцію курсантів ВВНЗ і досягти кінцевого ре-
зультату – готовності випускників НАДПСУ до профес-
ійної діяльності, під якою розуміється повне оволодін-
ня майбутньою професією на основі сформованого
комплексу необхідних знань, умінь і навичок з ураху-
ванням інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і во-
льових аспектів психіки курсанта.
Ключові слова: курсанти, формування соціокультурної
компетенції, педагогічні умови.
Аннотация. Мороз Н. В. Обоснование модели и педаго-
гических условий формирования социокультурной ком-
петенции курсантов высших военных учебных заведе-
ний. Научное обоснование модели формирования
социокультурной компетенции курсантов высших во-
енных учебных заведений и определение необходимых
педагогических условий. Соблюдение педагогических
условий позволяет эффективно формировать социокуль-
турную компетенцию курсантов ВВУЗ и достичь конеч-
ного результата – готовности выпускников к професси-
ональной деятельности, под которой понимается полное
овладение будущей профессией на основе сформиро-
ванного комплекса необходимых знаний, умений и на-
выков с учетом интеллектуальных, эмоциональных,
мотивационных и волевых аспектов психики курсанта.
Ключевые слова: курсанты, формирования социокуль-
турной компетенции, педагогические условия.
Annotation. Moroz N.V. Substantiation of model and
pedagogical conditions of formation socio-cultural the
competence of cadets of the higher military educational
institutions. Scientific substantiation of the worked-out
model of the formation of socio-cultural competence of the
cadets. Determination of pedagogical conditions, which
promote its effective implementation. Observance of
pedagogical conditions allows to form effectively socio-
cultural the competence of cadets to reach an end result -
readiness of graduates for professional work. Readiness -
full mastering by the future trade. Its basis - a complex of
necessary knowledge, sk ills in view of intellectual,
emotional, motivational and strong-willed aspects of
mentality of the cadet.
Key words: cadets, formation of socio-cultural competence,
pedagogical conditions.

Вступ
Охорона кордонів передбачає широкий

спектр діяльності офіцерів Державної прикордон-
ної служби України, а також вирішення різноманіт-
них проблем, які виникають під час перевірки доку-
ментів іноземних громадян.

Геополітичне положення України є причи-
ною великої кількості мігрантів, які прямують до За-
хідної Європи.

Як показав досвід, у сучасних умовах без
знання іноземних мов офіцер-прикордонник не
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спроможний вирішувати всі проблеми, що виника-
ють під час виконання службових обов’язків.

Підготовка спеціалістів зі знанням іноземних
мов потребує чітко визначеної організації навчаль-
но-виховного процесу, його професіоналізації [1].

Як показали результати дослідження і досвід
практичної роботи, зміст і структура педагогічного
процесу ВВНЗ не повною мірою спрямовані на ви-
конання соціального замовлення щодо підготовки
військових перекладачів і недостатньою мірою фор-
мують у курсантів соціокультурну компетенцію.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ної академії Державної прикордонної служби Украї-
ни ім. Б. Хмельницького.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті – обґрунтування моделі

формування соціокультурної компетенції курсантів
у ВВНЗ.

Результати дослідження.
У процесі дослідження було визначено, що

формування у курсантів соціокультурної компетенції
в умовах ВВНЗ повинне здійснюватися на основі ре-
алізації системно-цілісного підходу, розроблених
цілей і змісту підготовки, а також визначення засобів
їх реалізації. Для вирішення проблеми формування
соціокультурної компетенції курсантів ВВНЗ необ-
хідна відповідна організація системи їх навчання іно-
земної мови.

Загальновідомо, що навчальна діяльність
курсанта спрямована не на створення матеріальних
цінностей, а на оволодіння знаннями, навичками,
уміннями. Тобто це процес підготовки до само-
стійної професійної праці [2].

У своїх дослідженнях ми дотримувались за-
гально педагогічних закономірностей стосовно
предмета наших досліджень:

– спрямованість усього педагогічного про-
цесу на готовність курсантів до професійної діяль-
ності;

– організація професійно-педагогічної
підготовки курсантів;

– стан сформованості комунікативних умінь
спілкування.

Це дозволило створити модель формуван-
ня соціокультурної компетенції курсантів ВВНЗ.

Моделлю є створений з метою одержання і
зберігання інформації спеціальний об’єкт, який
відображає властивості, характеристики і зв’язки
об’єкта-оригіналу довільної природи, які є суттєви-
ми для суб’єкту.

На рис. 1 представлено модель формування
соціокультурної компетенції курсантів ВВНЗ. Під
цією моделлю слід розуміти систему педагогічних
об’єктів, що відтворюють сутнісні властивості про-
цесу формування соціокультурної компетенції кур-
сантів під час їх навчання у ВВНЗ.

Першим і визначальним компонентом нашої
моделі є замовлення суспільства, так як саме воно
відображає потреби держави на сучасному етапі
розвитку і диктує вимоги до знань, вмінь і навичок,

якими мають володіти майбутні фахівці з певної про-
фесії, у даному випадку майбутні офіцери-прикор-
донники. Численні економічні, політичні, культурні
зв’язки вимагають розробки спільних проектів і пол-
ітики в соціальній, економічній, науковій сфері, а
також спільної політики в галузі освіти, єдиних стан-
дартів і критеріїв, глибоке вивчення усіх аспектів
життя однієї країни іншою. Сучасне суспільство ста-
вить нові вимоги до особистісних і професійних рис
людини – рівня її соціальної адаптації, загальної
культури, загальноосвітньої і соціальної підготов-
ки, творчих здібностей.

Замовлення суспільства – це фахівець, що
досконало володіє знаннями прикордонного конт-
ролю, оперативно-розшукової роботи, тактики При-
кордонної служби, а також іншомовною комуніка-
тивною компетенцією, що дозволяє йому вільно
спілкуватися з іноземцями в різних службових си-
туаціях. Професійна компетенція включає іншомов-
ну комунікативну компетенцію, невід’ємною части-
ною якої є соціокультурна компетенція. Саме вона
включає в себе розуміння менталітету, культури іно-
земців. Країни англомовного світу є ведучими у гло-
балізації сучасного світу. США та Велика Британія
диктують сьогодні свої стереотипи, культуру. Інтег-
рація в НАТО передбачає усвідомленість офіцера-
ми-прикордонниками усіх сторін діяльності органі-
зації, а значить, їх установок, стереотипів і т. д. Саме
формування соціокультурної компетенції дозволить
офіцерам-прикордонникам успішно справлятися із
задачами служби виходячи з вимог сьогодення.

Наступним компонентом нашої моделі є ди-
рективні документи – постанови Кабінету Міністрів
України, постанови Міністерства освіти і науки Ук-
раїни, постанови Адміністрації Державної прикор-
донної служби України.

Навчально-виховний процес у НАДПСУ бу-
дується відповідно до указу Президента України
„Національна  доктрина  розвитку освіти” від
17.04.2002 р. № 347/2002, постанов Кабінету
Міністрів України „Положення про освітньо-квалі-
фікаційні рівні” від 20.01.1998 р. № 65 та „Про дер-
жавну національну програму „Освіта” (Україна XXI
століття)” від 3.11.1993 р. № 896, „ Інструкції з
організації, планування та ведення навчально-вихов-
ного процесу в Національній академії Державної
прикордонної служби України”, виходячи з вимог і
принципів Болонської декларації, до якої 19.05.05.
приєдналася Україна.

Знання, уміння та навички курсантів фор-
муються відповідно до кваліфікаційних характери-
стик та професійних якостей випускника.

В освітньо-кваліфікаційних характеристиках
випускника вимоги суспільства детально розписують-
ся для кожного ВНЗ з певної спеціальності. Так як
наш заклад є єдиним, що готує фахівців для ДПС в
Україні, його навчально-виховний процес має свою
специфіку. Військово-професійна діяльність тісно
пов’язана з військово-професійним становленням.
Адже тільки той випускник стане в майбутньому спец-
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іалістом своєї справи, який за рахунок систематич-
ної діяльності поступово стає професіоналом.

Організація та планування навчального про-
цесу в Національній академії Державної прикордон-
ної служби України здійснюється відповідно до
рішення ректора на новий навчальний рік, графіка-
календаря навчального процесу, навчальних планів
та робочих навчальних програм, тематичних планів
вивчення дисциплін, плану проходження програми
з дисципліни та картки пропозицій щодо складання
розкладу занять.

Відповідно до того, які завдання має вирі-
шувати офіцер-прикордонник у своїй службовій
діяльності плануються основні директивні докумен-
ти кафедр ВВНЗ, у тому числі кафедри англійської
мови та перекладу. Саме робоча навчальна програ-
ма, що виходить з навчального плану, є основним
засобом навчання, що регламентує навчальний про-
цес з вивчення англійської мови, і на її основі ба-
зується тематичний план основного курсу інозем-
ної мови. Директивні документи визначають рівні
сформованості усіх соціокультурних знань, умінь і
навичок курсантів, які вони мають набути під час
усього навчання в НАДПСУ [3].

Одним зі шляхів удосконалення навчаль-
ної діяльності є оптимальне поєднання різних форм
роботи на занятті. Це обумовлюється індивідуаль-
ними особливостями курсантів і бажанням викла-
дача дати можливість усім членам навчальної гру-
пи працювати за своїми здібностями, інтересами,
нахилами, пам’ятаючи про принципи єдності на-
вчання та виховання.

Формування соціокультурної компетенції
курсантів є не лише навчальною, але й виховною
ціллю, досягти яких неможливо без використання
комплексу відповідних методів. Класифікують ме-
тоди навчання з урахуванням того, які дидактичні
завдання вони вирішують. У дидактиці існують різні
критерії, підходи до класифікації методів навчання.

Усі методи навчання поділяють на тра-
диційні та інтерактивні. До традиційних методів
відносять: пояснювально-ілюстративний метод, реп-
родуктивний метод, продуктивний метод, частково-
пошуковий метод та інші. Такі методи класифіку-
ють за характером пізнавальної діяльності курсантів
(авторами класифікації є М. Н. Скаткін та І. Я. Лер-
нер). Інтерактивні методи вивчення іноземної мови
у своїх роботах описували Т. В. Рогова, Г. А. Китай-
городська, О. І. Вишневський, Є. І. Пассов, О. Б. Тар-
нопольський, а також британські лінгвісти та мето-
дисти А. Райт, Д. Бетерідж, Джон та Ліз Сорз, К.
Олрайт. Оскільки сьогодні чільне місце посідає ко-
мунікативний метод, а метою вивчення іноземної
мови є формування комунікативної компетенції, то
ігровий метод навчання набуває все більшого зна-
чення для реалізації дидактичних та виховних цілей.
Ігрове навчання та метод мозкового штурму широ-
ко використовуються у вузах, у тому числі військо-
вих, усіх країн Європи.

Нами було проаналізовано системи навчан-
ня із використанням традиційних методів і засобів
навчання та інтерактивних.

Традиційна побудова та проведення на-
вчальних занять у рамках однієї теми, як правило,

Рис. 1 Модель формування соціокультурної компетенції курсантів ВВНЗ.
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передбачає введення та первинне закріплення мов-
ного матеріалу (лексики, граматики, фонетики); його
активізацію та закріплення у вправах традиційного
типу (читання, переклад, вправи на підстановку, пи-
тально-відповідні види роботи), а також контроль
його засвоєння курсантами. Подібна циклічність збе-
рігається при вивченні будь-якої теми. Кожний на-
ступний цикл відштовхується від попереднього та
додає новий зміст, вимагаючи застосування уже на-
явних знань в нових умовах і передбачаючи їх пост-
ійне ускладнення.

Отже, позитивна сторона традиційної мето-
дики полягає по-перше, у послідовності організації
навчального процесу, по-друге, у здатності створю-
вати міцну теоретичну базу.

Застосування нами інтерактивних методів
базувалося на врахуванні рівня мовної підготовки
курсантів, а також на фазі та стратегії навчання: реп-
родуктивній, продуктивній стратегії комбінування та
творчій стратегії (евристичний рівень навчання).

На початковій, репродуктивній фазі навчан-
ня ми використовували тренувальні ігри, які обме-
жувалися однією ігровою ситуацією і включали такі
методичні прийоми, як імітація, драматизація, ро-
бота у „парах”, трійках”.

На продуктивній і творчій фазах викорис-
товувалися ситуативні та професійно-діяльнісні ігри.
В їх основі лежать знакові моделі пізнавальної діяль-
ності, а головним структурним компонентом є ди-
намічна професійна ситуація або каскад ситуацій,
об’єднаних однією фабулою.

Основним безпосереднім засобом навчан-
ня як багато років назад залишається навчальний
підручник, що являє собою інформаційну модель
всієї педагогічної системи, яка відображає всі ком-
поненти системи: цілі, зміст і структуру навчально-
го матеріалу, педагогічний процес, методи і прийо-
ми роботи, зумовлені методичною концепцією
автора, а також засоби управління і контролю. Ми
здійснили контент-аналіз текстотеки сучасних зару-
біжних та вітчизняних підручників, які використо-
вуються для навчання  англійської мови у НАДПСУ
і прийшли до висновку, що жоден з них повністю не
відповідає вимогам, що ставляться до професійної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Тому викладачам кафедри доводиться постійно пра-
цювати як над створенням нових навчальних по-
сібників, які б задовольняли усі потреби курсантів
НАДПСУ у їх професійному становленні, так і над
відбором окремих автентичних текстів. В процесі
вивчення іноземної мови текст виконує різні функції.
Він виступає замінником природного іншомовного
середовища, джерелом інформації, є одночасно і
процесом і продуктом мовленнєвої діяльності.

Соціокультурна компетенція складається з
трьох компонентів:

1) лінгвокраїнознавчі знання та вміння; 2)
соціо-етнологічні знання та вміння; 3) культуро-
логічні знання та вміння.

У нашому дисертаційному дослідженні ми

вперше розробили критерії та показники сформо-
ваності соціокультурної компетенції курсантів ви-
щих військових навчальних закладів. На їх основі
ми визначили рівні сформованості соціокультурної
компетенції для курсантів 1-2 курсів факультету
„Філологія”, так як саме на молодших курсах основ-
на увага приділяється лексичному та країнознавчо-
му аспектам вивчення іноземної мови, закладається
основна база знань, умінь і навичок, які будуть по-
глиблюватися і розширюватися під час навчання на
старших курсах. Нами було виділено три рівні сфор-
мованості соціокультурної компетенції курсантів:
елементарний, середній та достатній. При цьому слід
окремо відзначити, що безпосередньо знання, умін-
ня і навички прикордонників формуються під час
вивчення профільних дисциплін, а роль іноземної
мови полягає у тому, щоб допомогти йому швидко
та ефективно виконати поставлені службові завдан-
ня, пов’язані зі спілкуванням з іноземцями.

Нами було встановлено ряд педагогічних
умов, необхідних для успішного формування соціо-
культурної компетенції курсантів. У психолого-пе-
дагогічній літературі існує цілий ряд визначень по-
нять „умова”, „педагогічна умова”. Словник пояснює
термін „умови” як необхідні обставини, що роблять
можливим здійснення, створення, утворення чого-
небудь [4]. Під умовами розуміють сукупність фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища, які
ймовірно впливають на розвиток конкретного пси-
хічного явища; причому цей вплив опосередкова-
ний активністю самої особистості, групи людей [5].
Усю сукупність умов можна розділити на зовнішні,
тобто умови середовища, спрямовані на особистість
ззовні, та внутрішні умови, тобто ті що виходять від
самої особистості (ступінь активності особистості,
здібності та ін.). Педагогічні умови забезпечують
реалізацію змісту навчання, оптимізують форми,
методи, підходи, технологію організації навчально-
го процесу як цілісної системи. Отже, під педагогі-
чними умовами розуміємо сукупність положень,
дотримання яких забезпечує досягнення поставле-
ної мети.

Спираючись на наведені дефініції , спробує-
мо дати власне визначення педагогічних умов фор-
мування соціокультурної компетенції курсантів ви-
щих військових навчальних закладів. На нашу думку
– це сукупність чинників, що безпосередньо вплива-
ють на ефективність формування соціокультурної
компетенції курсантів під час педагогічного процесу.
На нашу думку – це такі педагогічні умови: мотива-
ція оволодіння курсантами іноземною мовою, задо-
волення інформаційних потреб майбутніх фахівців,
педагогічна майстерність викладача, реалізація кому-
нікативно-орієнтованих навчальних програм.

Висновки.
Ми прийшли до висновку, що дотримання

вищезазначених педагогічних умов дозволяє ефек-
тивно формувати соціокультурну компетенцію кур-
сантів ВВНЗ і досягти кінцевого результату – готов-
ності випускників НАДПСУ до професійної
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діяльності, під якою ми розуміємо повне оволодін-
ня майбутньою професією на основі сформованого
комплексу необхідних знань, умінь і навичок з ура-
хуванням інтелектуальних, емоційних, мотиваційних
і вольових аспектів психіки курсанта.

Напрямками подальших досліджень можуть
бути: подальше вивчення шляхів формування соц-
іокультурної компетенції курсантів старших курсів
ВВНЗ; особливості формування соціокультурної
компетенції курсантів іноземних держав під час на-
вчання у НАДПСУ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
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РУКОПАШНОМ БОЕ
Мунтян В.С.
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«Народная украинская академия»

Аннотация. В статье рассмотрены особенности моде-
лирования тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности квалифицированных спортсменов в
рукопашном бое на основе учёта их индивидуальных
особенностей. Подчёркнуто, что при составлении це-
левой модели необходимо учитывать уровень технико-
тактического мастерства, физической и  психологичес-
кой подготовленности спортсменов, а также результаты
их выступлений в предыдущих соревнованиях.
Ключевые слова: модель, индивидуальные особеннос-
ти, соревновательная деятельность, уровень подготов-
ленности.
Анотація. Мунтян В.С. Моделювання тренувального
процесу та змагальної діяльності спортсменів у руко-
пашному бою. У статті розглянути особливості моде-
лювання тренувального процесу та змагальної діяль-
ності кваліфікованих спортсменів в рукопашному бою
на основі урахування їх індивідуальних особливостей.
Підкреслено, що при складанні цільової моделі необхі-
дно враховувати рівень техніко-тактичної майстерності,
фізичної і психологічної підготовленості спортсменів,
а також результати їх виступів в попередніх змаганнях.
Ключові слова: модель, індивідуальні особливості, зма-
гальна діяльність, рівень підготовленості.
Annotation. Muntyan V.S. The modelling of a training
process and competitive activities of sportsmen in a hand-
to-hand fighting. The articles focused of the peculiarities
of the modeling of a training process and competitive
activities of qualified sportsmen in a hand-to-hand fighting

in terms of considering their individual characteristics. It
is emphasized that while compiling the purpose model it is
necessary to take into account the level of technical and
tactical skill, physical and psychological development as
well as the results of their participation in previous
competitions.
Key words: model, individual characteristics, competitive
activities, level of preparedness.

Введение.
В.Н. Платонов [7] подчёркивает, что для эф-

фективного управления тренировочным процессом
необходимо использовать различные модели (две
группы). К первой группе относятся модели харак-
теризующие: структуру соревновательной деятель-
ности; различные стороны подготовленности спорт-
смена; морфофункциональные модели. Ко второй
группе относятся модели: отражающие продолжи-
тельность и динамику становления спортивного ма-
стерства; этапов многолетней подготовки, макроцик-
лов и периодов; тренировочных этапов мезо- и
микроциклов; тренировочных занятий и их частей;
модели отдельных тренировочных упражнений.

Основное назначение модели – описывать
(предсказать) будущее состояние объектов исследо-
вания. Автор теории построения движений, законов
биомеханики Н.А.Бернштейн писал, что для дости-
жения цели формируется «модель потребного буду-
щего» [1, 2]. То есть создаётся модель двигательной
задачи, модель реализации уровня подготовленнос-
ти в соревнованиях с учётом индивидуальных осо-
бенностей спортсмена. Целевая модель подготовки
спортсменов включает в себя обязательное наличие
соответствующего уровня технико-тактического ма-
стерства, физической и  психологической подготов-
ленности [3, 4, 7].

 Как отмечает Р. Шиллингфорд [9, 10] если
возникает незнакомая ситуация, то мозг не находит
никакую предыдущую модель и может быть пара-
лизован. В идеале мысль должна опережать техни-
ческое действие (движение), как бы прокладывать
ему путь, прогнозируя дальнейшее развитие ситуа-
ции [1, 8]. Таким образом, только в том случае, если
спортсмен обладает опытом участия в аналогичных
(стрессовых) ситуациях он в состоянии действовать
по обстановке автоматически на основе ранее нара-
ботанных навыков и тактических решений.

Исследования выполнены в соответствии с
планом научно-исследовательской работы Харьков-
ского гуманитарного университета «Народная укра-
инская академия» на 2006 – 2007 учебный год.

Формулирование целей работы.
Цель исследования. Определить основные

компоненты моделирования тренировочного про-
цесса и их влияние на результативность соревнова-
тельной деятельности.

Задачи исследования:
1. Выявить индивидуальные особенности
спортсменов экспериментальной группы.
2. Разработать целевые модели с учётом
индивидуальных особенностей спортсме-
нов и результатов их выступления в преды-
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дущих соревнованиях.
3. Определить эффективность предлагае-
мой методики моделирования по результа-
там реализации целевых моделей в сорев-
нованиях.
Организация и методы исследования. Для

решения поставленных в работе задач были исполь-
зованы следующие методы исследования: анализ
и синтез научной, учебно-методической и специ-
альной литературы, педагогические наблюдения,
метод экспертных оценок, методы математической
статистики.

Моделирование тренировочного процесса
предусматривало оптимальный подбор методик и
средств подготовки, партнёров (различных по мане-
ре ведения боя) и максимальный учёт индивидуаль-
ных особенностей спортсменов. Осуществлялось мо-
делирование отдельных эпизодов и поединков в
целом с использованием суггестивного метода обу-
чения для совершенствования боевого мышления по-
средством более глубоко анализа самим спортсменом
тактических вариантов ведения поединка. Совершен-
ствовалось тактическое мышление путём использо-
вания игрового и соревновательного методов [5, 6].

В состав экспериментальной группы вош-
ли 12 квалифицированных спортсменов: 1-й разряд
– 3; КМС – 5 и МС – 4 спортсмена (19–27 лет).

Результаты исследования.
«Исходными» данными при моделировании

соревновательной деятельности послужили резуль-
таты выступлений спортсменов экспериментальной
группы в предыдущих соревнованиях, с учётом по-
казателей стабильности выступлений каждого спорт-
смена, а не только лучшего результата достигнуто-
го в одних соревнованиях. Таким образом, нами
были определены основные показатели соревнова-
тельной деятельности и составлены: групповая мо-
дель, определяющая структуру предсоревнователь-
ного мезоцикла и индивидуальные модели для
каждого спортсмена экспериментальной группы.

Так в групповой модели были отражены воп-
росы планирования и построения тренировочного
процесса спортсменов с целью совершенствования
технико-тактических показателей и повышения
уровня психологической устойчивости.

Индивидуальные модели включали в себя
целевые показатели для конкретного спортсмена с
учётом его индивидуальных особенностей и уровня
подготовленности. Основное внимание уделялось
совершенствованию «коронных» приёмов, а также
устранению недостатков подготовленности с акцен-
том на применение контрприёмов против спортсме-
нов с различной манерой ведения боя. Детализация
атакующих действий предусматривала акцент на
ударную технику руками для одних спортсменов,
ногами для других и на технику борьбы для треть-
их. Далее также делался акцент либо на контратаку-
ющую технику, либо на ведение активных защит-
ных действий или на применение болевых или
удушающих приёмов при условии высокого уровня

специальной выносливости.
Для определения «уровня притязания» кон-

кретного спортсмена в предстоящих соревновани-
ях, нами осуществлялось индивидуальное модели-
рование отдельных поединков  и,  в  целом ,
соревновательной деятельности «прямым» модели-
рованием предстоящих боёв, делая акцент на совер-
шенствование «коронных» приёмов самого спорт-
смена с учётом его индивидуальных особенностей
и «обратным» – с учётом индивидуальных особен-
ностей противника.

Таким образом, была определена групповая
модель для спортсменов экспериментальной груп-
пы во время составления и реализации планов базо-
вого и предсоревновательного мезоциклов и инди-
видуальные модели, характеризующие особенности
планирования микроциклов и отдельного трениро-
вочного занятия. Учёт избирательного влияния спе-
циальных упражнений на определённые стороны
подготовленности спортсменов, для совершенство-
вания ведущих качеств и доведения до оптимально-
го уровня отстающих, позволил определить опти-
мальный объём и интенсивность тренировочных
нагрузок [4, 5, 6, 7].

С целью определения эффективности ата-
кующих и контратакующих технических действий,
применяемых спортсменами экспериментальной
группы, нами были использованы индивидуальные
карточки (табл. 1).

Анализ результатов (видеозаписей, судейс-
ких записок, протоколов соревнований) выступле-
ний спортсменов экспериментальной группы в пре-
дыдущих соревнованиях позволил определить
степень реализации интегрального уровня подготов-
ленности и оценить коэффициент эффективности со-
ревновательной деятельности.

В таблице 2 приведены среднегрупповые
показатели эффективности соревновательной дея-
тельности, после обработки результатов индивиду-
альных моделей (n = 12). В графе 2 таблицы указа-
ны показатели реализации технико-тактического
мастерства и других качеств по результатам преды-
дущих соревнований. Исходя из этого, в графе 3
были определены показатели целевой модели к пред-
стоящим соревнованиям с учётом уровня подготов-
ленности каждого спортсмена. В графе 4 отражены
фактически полученные результаты – коэффициент
эффективности соревновательной деятельности (ин-
дивидуальный показатель, отражающий уровень ре-
ализации спортсменом своих возможностей на дан-
ный момент). В графе 5 – показатели выполнения
целевой модели.

Так, данные таблицы демонстрируют улуч-
шение результатов по 11 показателям из 16. Сред-
негрупповое повышение составляет 7,7 % по срав-
нению с предыдущими и 2,8 % по сравнению с
целевыми показателями.

Во время создания модели к предстоящим
соревнованиям мы предусмотрели «ранг», место
проведения, предполагаемое количество участников
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в данных соревнованиях и их уровень подготовлен-
ности, то есть факторы, влияющие на результатив-
ность соревновательной деятельности. Особенно это
касается степени реализации уровня технико-такти-
ческого мастерства и психологической устойчивос-
ти (насколько соперники «позволяют» использовать
свой потенциал и как влияют на поведение спорт-
смена (в психологическом плане) участие в сорев-
нованиях «неординарных» и именитых бойцов).

Так, например, коэффициент эффективно-
сти атаки или защиты определяли соотношением
технических действий достигших цели (эффектив-
ных) к общему числу выполненных. Коэффициент
выносливости – соотношением средних данных, по-
лученных в течение второй и третьей минут к коли-
честву технических действий, выполненных в тече-
ние первой минуты. В полуфинальных и финальных
поединках – за 5 минут (3 х 1мин 40 с).

Результаты исследований показывают, что
даже создание модели, своего рода алгоритма пове-
дения, спортсменами воспринимается по-разному.
Здесь необходимо учитывать потенциал спортсме-
на, его способность к обучению и совершенство-
ванию и наличие опыта соревновательной дея-
тельности.

Например, спортсмен, вопреки указаниям
тренера безрезультатно выполняет проход в ноги,
«оправдываясь», что в предыдущем поединке он «та-
ким образом» выиграл. То есть, спортсмен проиг-

норировал «обратной» индивидуализацией, пренеб-
рёг манерой ведения боя соперника.

Психологическая оценка спортсмена скла-
дывалась из составляющих его поведение в каждой
конкретной ситуации, где необходимо проявление
морально-волевых качеств. Так, например, спорт-
смен показал «нулевой» результат в графе «психо-
логическая устойчивость» за уклонение от ведения
боя против более именитого соперника, обладающе-
го сильными ударами руками и ногами.

Выводы.
Таким образом, результаты анализа показы-

вают, что реализация потенциальных возможностей
и уровня подготовленности в соревнованиях зави-
сит от комплекса качеств, а не только от совершен-
ствования технико-тактического мастерства или фи-
зических способностей.

Особенности методики моделирования про-
цесса подготовки квалифицированных спортсменов
в рукопашном бое заключаются в: индивидуализа-
ции тренировочного процесса; планировании соот-
ношения средств подготовки в макро-, мезо-, мик-
роциклах и отдельное тренировочное занятие; учёте
антропометрических показателей спортсменов при
моделировании спортивного движения (приёма), а
также целевом моделировании соревновательной
деятельности и составлении прогнозной модели ре-
ализации уровня подготовленности спортсменов в
соревнованиях.

Таблица 1
Индивидуальная карточка спортсмена

г. Харьков                                                    «____» ____________ 2007г
_________________________                    __________________________
(Ф.И.О. спортсмена)                                        (Ф.И.О. тренера)

№№ Техническое действие Оценка (балл) Количество набранных оценок 

1 Удары руками 2*  
  1  
2 Удары ногами  3*  
  2  
3 Броски  3*  
  1  
4 Подсечки с ударами 

(оцениваемые) 
+*  

5 Нокдаун (пол победы) 6  
6 Нокаут (победа) 12 (ЧП)*  
7 Болевой приём 12 (ЧП)  
8 Удушающий приём 12 (ЧП)  
9 Победа с явным преимуществом 17 : 5 (разница в 12 

баллов) 
 

10 Победа по очкам 12 : 7  
11 Нарушения правил 1, 2, 3, Д*  
12 Выход за пределы площадки 1, 2, 3, Д  
 Примечание*: удары руками и ногами (первая оценка – за удар в голову; вторая – за удар в туловище);
броски (первая оценка – за «чистый» бросок);
«+» – технические действия в комбинации с подсечкой оцениваемые;
ЧП – чистая победа;
Д – дисквалификация (за три нарушения правил; за три выхода за пределы площадки).
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Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении определения критериев оце-
нивания уровня подготовленности спортсменов для
оптимизации моделирования тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности.
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СОСТАВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ДЗЮДОИСТОК В

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Наугольная Е.В.

Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье раскрываются актуальные пробле-
мы технической подготовки высококвалифицированных
дзюдоисток на современном этапе развития дзюдо, а
также определен состав и эффективность атакующих
действий дзюдоисток в соревновательной практике,
которые могут служить модельными характеристиками
для дзюдоисток более низкой квалификации.
Ключевые слова: дзюдо, атакующие действия, состав,
эффективность, соревновательная деятельность, высо-
коквалифицированные дзюдоистки.

Таблица 2
Динамика показателей соревновательной модели

Технико-тактические 
действия  и качества 

Коэффициент эффективности  

Предыдущие 
показатели  

Показатели целевой 
модели 

Фактические 
показатели 

Выполнение 
целевой 
модели  

1 2 3 4 5 
Атакующие действия 
(всего)  

0,56 0,60 0,58 – 0,02 

Руками 0,57 0,60 0,62 + 0,02 
Ногами 0,48 0,50 0,53 + 0,03 
Серии и комбинации  0,74 0,75 0,78 + 0,03 
Приёмами  борьбы 0,39 0,40 0,44 + 0,04 
Болевые приёмы  0,45 0,45 0,43 – 0,02 
Удушающие приёмы  0,21 0,25 0,20 – 0,05 
Контратакующие 
действия  

0,59 0,60 0,73 + 0,13 

Защитные действия 
(всего)  

0,73 0,75 0,77 + 0,02 

Руками (подставки,  
отбивы) 

0,76 0,76 0,75 – 0,01 

Туловищем (уклоны,  
нырки) 

0,67 0,70 0,64 – 0,06 

Передвижением 
(шагом)* 

0,74 0,70 0,74 + 0,04 

Умение 
перестраивать 
тактику по 
обстановке 

0,48 0,70 0,72 + 0,02 

Специальная  
выносливость  

0,80 0,85 0,92 + 0,07 

Чувство времени  0,75 0,75 0,78 + 0,03 
Психологическая  
устойчивости  

0,80 0,85 0,87 + 0,02 

 *Примечание: Акцент на использование защиты передвижением в сторону, уход с линии атаки.
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Анотація. Наугольна О. В. Склад та ефективність ата-
куючих дій дзюдоїсток в змагальній практиці. В статті
розкриваються проблеми технічної підготовки високок-
валіфікованих дзюдоїсток на сучасному етапі розвитку
дзюдо, а також виявлено склад і ефективність атакую-
чих дій спортсменок в змагальній практиці, що можуть
служити модельними характеристиками для дзюдоїсток
більш нижчої кваліфікації.
Ключові слова. дзюдо, атакуючі дії, склад, ефективність,
змагальна діяльність, висококваліфіковані дзюдоїстки.
Annotation. Naugolna E.V. Composition and efficiency of
attacking actions of judoists in competition practice. In the
article the issue of technical preparation of highly skilled
judoists open up on the modern stage of development of
judo, and also composition and efficiency of attacking
actions of judoists in competition practice, which can serve
as descriptions of models for the judoists of more low
qualification.
Key words: judoes, a ttacking actions, composition,
efficiency, competition activity, highly skilled judoists.

Введение.
На сегодняшний день дзюдо является одним

из популярных и зрелищных видов спортивных еди-
ноборств в нашей стране и за рубежом. Определени-
ем эффективных путей повышения мастерства высо-
коквалифицированных дзюдоистов с помощью вне-
сения корректив в процесс их технической подготов-
ки уделяется большое внимание со стороны специа-
листов [3, 4]. В сложившихся условиях основной
целью подготовки высококвалифицированных спорт-
сменов является достойное выступление дзюдоистов
на международных соревнованиях, предполагающее
эффективное использование атакующих действий в
соревновательной деятельности. Соревновательный
объем техники определяется, прежде всего, тактичес-
кими соображениями борцов и их тренеров. В зави-
симости от ранга соревнований, степени ответствен-
ности, спортсмены применяют, как правило, только
те приемы, которые должны, по их мнению, давать
гарантированный результат [1]. Дальнейшее улучше-
ние качества управления подготовкой спортсменов
зависит от разработок модельных характеристик, ко-
торые включают в себя параметры тренировочной и
соревновательной деятельности высококвалифициро-
ванных спортсменов [2, 6].

Однако, не смотря на растущую в мире по-
пулярность женского дзюдо и интенсификацию со-
ревновательной деятельности, специалисты отме-
чают,  что в  теории и  практике подготовки
высококвалифицированных дзюдоисток решение
проблем организации тренировочного процесса с
использованием личностно-типового моделирова-
ния, нацеленного на повышение тактико-техничес-
кого мастерства спортсменок, носит фрагментар-
ный характер  и предполагает дальнейшие
всесторонние исследования.

Анализ и обобщение литературных источ-
ников позволил установить, что в настоящее время
проблема рационального планирования учебно-тре-
нировочного процесса в предсоревновательной под-
готовке высококвалифицированных борцов доста-
точно широко освещена специалистами. С целью
определения влияния интенсификации учебно-тре-

нировочного процесса на техническую подготовку
борцов, В.Г. Охотиным был проведен педагогичес-
кий эксперимент, который позволил установить, что
интенсификация учебно-тренировочного процесса
способствует более эффективному совершенствова-
нию технической подготовленности борцов [7]. В
результаты проведенных исследований, А.В. Жура-
вель с соавторами сделал заключение о необходи-
мости внесения корректив в тренировочный процесс
высококвалифицированных дзюдоистов в направле-
нии совершенствования и расширения имеющего-
ся арсенала технических действий, а также оптими-
зации двигательного состава приемов, используемых
спортсменами в ходе соревновательной деятельно-
сти [3]. Существует мнение, что спортсмены с це-
лью снижения риска и достижения преимущества
применяют только те приемы, в случае не реализа-
ции которых они не попадают в опасное положение
и сохраняют шансы на победу [5].

По оценкам С.В. Коробко, стремление
спортсменов к достижению характеристик, приво-
дящих спортсменов к победе во время соревнова-
ний, требует тщательного изучения их индивидуаль-
ных возможностей в росте технического мастерства,
одним из путей которого является составление мо-
делей. Разработка модельных характеристик предус-
матривает общие закономерности становления так-
тико-технического мастерства дзюдоистов с учетом
возраста и квалификации и основывается на данных
сильнейших дзюдоистов, полученных в условиях от-
ветственных соревнований [6].

Оптимальное сочетание различных пара-
метров движений и индивидуальных морофункци-
ональных характеристик спортсменок, достигших
значительных успехов в официальных соревновани-
ях, являются ориентиром для дзюдоисток более низ-
кой квалификации. Следовательно, наиболее перс-
пективными в  настоящее время являются
исследования соревновательной деятельности с це-
лью индивидуализации подготовки спортсменок на
разных этапах становления мастерства.

Проблематика работы соответствует теме:
1.4.10 «Совершенствование средств и методов тех-
нической подготовки квалифицированных спортсме-
нов» сводного плана НИР ГосКомСпорта Украины
на 2004-2009 гг. № гос. регистрации: 0104Г003839;
индекс УДК: 796.015.134.

Формулирование целей работы.
Целью наших исследований является опре-

деление эффективных путей повышения мастерства
квалифицированных дзюдоисток с помощью внесе-
ния корректив в процесс их технической подготовки.

Методы исследования. В ходе исследования
были использованы следующие методы: анализ ли-
тературных данных, обобщение передового опыта
тренеров и спортсменов.

Результаты исследований.
С целью объективизации выбора наиболее

актуальных для современного этапа развития дзю-
до образцов техники, необходимых для углубленно-
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го биомеханического анализа и последующего про-
ектирования соответственно ориентированных про-
грамм специальной подготовки дзюдоисток, нами
был определен соревновательный объем техничес-
ких действий и их состав и проведен сравнитель-
ный анализ атакующих действий, с помощью кото-
рый спортсменка добивалась победы. Для выявле-
ния наиболее эффективных атакующих действий мы
изучили и систематизировали полуфинальные и фи-
нальные встречи высококвалифицированных дзю-
доисток на Чемпионате мира (Осака 2003), на  XI
Московском международном турнире по дзюдо “Су-
пер-А” (Москва 2004 г.), Чемпионате мира (Египет
2005). Всего нами было проанализировано выступ-
ление 78 спортсменок в 39 схватках. Анализ сорев-
новательной деятельности позволил выделить наи-

более часто применяемые технические действия
(табл. 1). Как эффективные были выделены атакую-
щие действия, получившие судейские оценки Ваза-
ри и Ипон. По оценкам специалистов [9], эффектив-
ность технического действия – это соотношение
удачно выполненных попыток проведения приемов
с общим количеством попыток в процентах, кото-
рая определяется по формуле:

%100⋅=
Н
УЭ ,

Где Э - показатель эффективности;
У - количество удачных попыток;
Н - общее количество попыток.

Также нами были проанализированы спо-

62%

15%

23%

победы, одержанные при помощи собственных  атакующих действий
победы, одержанные при помощи контратакующих действий
победы, принесенные пассивностью соперницы

Таблица 1
Состав и эффективность атакующих действий наиболее часто применяемых в женском дзюдо

№ Название атакующего действия  Оценки  Эффективность  Кол-во  
попыток 

Количество  
результативных  
попыток  

1. Задняя  подножка I (3) –W (1) 14,8 % 27 4 
2. Передняя подножка I (4) –W (1) 12,5 % 40 5 
3. Подсад голенью I (2) 11,7 % 17 2 
4. Подхват изнутри I (4) –W (2) 11,5% 52 6 
5. Зацеп изнутри I (3) 10,7 % 28 3 
6. Бросок через спину с колен I  (2) - W (2) 10,2 % 39 4 
7. Проходы в ноги W (1) 3,5 % 28 1 
8. Подсечки I (1) 2,5 % 39 1 
 

Диаграмма 1. Действия, которые привели спортсменок к победе.

72%

13%

15%

активность победителя выше активности побежденного 
равная активность  
активность победителя ниже активности побежденного 

Диаграмма 2. Активность дзюдоисток во время поединка
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собы, которыми были одержаны победы (диаграм-
ма 1). Мы выделили победы, одержанные преиму-
щественно при помощи собственных атакующих
действий, одержанные при помощи контратакую-
щих действий, а также победы, принесенные пре-
имущественно пассивностью соперницы, так как в
отличие от мужского дзюдо 15 % поединков закан-
чивалось без оцененных атакующих действий, а
полученные баллы свидетельствовали об активнос-
ти той или иной спортсменки.

Мужчины-победители крупнейших между-
народных турниров по спортивной борьбе, как пра-
вило, обладают лучшими скоростными качествами,
чрезвычайной напористостью и большей агрессив-
ностью при проведении атакующих действий [8].
Для выявления степени активности дзюдоисток,
нами был проведен сравнительный анализ атак и
контратак, проводимых победительницами  и про-
игравшими во время поединка. Показатели актив-
ности в течение поединка у победительницы в 72%
выше, чем у побежденной спортсменки, в 15% ак-
тивность равна, и в 13% активность победительни-
цы ниже активности побежденной. В последнем
случае, в 83% победа была одержана контратакую-
щими  действиями. В диаграмме 2 нами представ-
лены полученные данные.

Выводы.
Изучение, анализ и систематизация литера-

турных источников, а также результаты проведен-
ных исследований позволили сделать следующие
выводы:
1. Выявленные различия в составе атакующих дей-
ствий женщин и мужчин дзюдоистов свидетель-
ствуют о необходимости дифференцированно-
го подхода к технико-тактической подготовке
женщин.

2. Анализ соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных дзюдоисток показывает,
что наряду с другими факторами преимущество
победительниц заключается в успешном и ста-
бильном использовании технико-тактических
действий во время поединка и умении навязать
сопернику свой стиль ведения схватки.

3. Разработанные модельные характеристики со-
ревновательной деятельности дзюдоисток раз-
ных манер ведения поединка позволяют инди-
видуализировать процесс подготовки квалифи-
цированных спортсменок, а выявленные пара-
метры технико-тактической подготовки
победителей могут служить модельными харак-
теристиками при подготовке квалифицирован-
ных дзюдоисток.

4. Знание основных атакующих действий исполь-
зуемых в соревновательной практике высококва-
лифицированных дзюдоисток позволит тренерам
и спортсменкам наиболее рационально постро-
ить тактику защиты и контрдействий, а также
покажет необходимое соотношение в трениро-
вочном процессе атакующих и контратакующих
действий в зависимости от манеры ведения по-

единка, к которому тяготеет спортсменка.
Дальнейшие исследования необходимо на-

править на моделирование атакующих действий, ис-
пользуемых высококвалифицированными дзюдоис-
тками в  соревновательной деятельности и
использование модельных характеристик при со-
ставлении индивидуальных программ коррекции
тактико-технического мастерства квалифицирован-
ных дзюдоисток.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЫЖКОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАСКЕТБОЛЕ

Немцева Н.А., Ерёмин И.В.
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейс-

кого государственного университета
Ставропольская ДЮСШОР № 1

Аннотация. Авторами приводится классификация
прыжков, характерных для соревновательной двигатель-
ной деятельности в баскетболе, даётся оценка приме-
няемости различных видов прыжков квалифицирован-
ными баскетболистами. Данные видеоанализа игр
квалифицированных баскетболистов позволяют счи-
тать, что наиболее часто применяются в игре прыжки
толчком двумя ногами с одного шага, толчком двумя но-
гами с разбега и толчком одной ногой с разбега; реже
применяются прыжки толчком двумя ногами с места,
прыжки толчком одной ногой с одного шага, и ещё реже
– прыжки толчком двумя ногами после паузы.
Ключевые слова: баскетбол, прыжки, классификация,
скоростно-силовой, техника, подготовка.
Анотація. Немцева Н.А., Ерьомин І.В. Особливості
стрибкової діяльності в баскетболі. Авторами приво-
диться класифікація стрибків, характерних для змагаль-
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ної рухової діяльності в баскетболі, дається оцінка зас-
тосовності різних видів стрибків кваліфікованими бас-
кетболістами. Дані відеоаналізу ігор кваліфікованих бас-
кетболістів дозволяють уважати, що найбільше часто
застосовуються в грі стрибки поштовхом двома ногами
з одного кроку, поштовхом двома ногами з розбігу й
поштовхом однією ногою з розбігу; рідше застосову-
ються стрибки поштовхом двома ногами з місця, стриб-
ки поштовхом однією ногою з одного кроку, і ще рідше
- стрибки поштовхом двома ногами після паузи.
Ключові слова: баскетбол, стрибки, класифікація, швид-
кісно-силовий, техніка, підготовка.
Annotation. Nemtseva N.A., Eremin I.V. Features jump
activity in basketball. Authors result classification of jumps
in competitive impellent activity in basketball. The
estimation of applicability of various kinds of jumps is given
by the qualified basketball players. The data of the
videoanalysis of games of the qualified basketball players
allow to count, that in game jumps by a push two foots
from one step, a push two foots from start and a push one
foot from start most are frequently applied; jumps by a push
two foots from a place, jumps a push one foot from one
step, and even less often - jumps a push two foots after a
pause are less often applied.
Key words: basketball, jumps, classification, high-speed
power, technics, preparation.

Введение.
Одними из наиболее значимых элементов

соревновательной деятельности баскетболиста, эф-
фективность выполнения которых прямо зависит от
уровня скоростно-силовых способностей, являют-
ся различные виды прыжков. Несомненно, что раз-
личие игровых ситуаций, особенностей взаимодей-
ствия партнёров и противодействия соперников
обусловливают то, что диапазон применяемых иг-
роками видов прыжков чрезвычайно широк.

Однако в практике тренировки и научных
исследованиях преимущественно исследуются и
анализируются результаты в ограниченном круге
видов прыжков. В большинстве случаев это прыжок
вверх толчком двух ног с махом руками или прыжок
в длину с места [2, 3, 4, 6, 7 и др.].

Между тем, имеются сведения, что, во-пер-
вых, результаты в прыжке в длину с места и прыжке
вверх толчком двумя ногами тесно взаимосвязаны
[9], эти тесты идентичны, поэтому, логично выби-
рать один из них, более схожий по структуре движе-
ний с соревновательной деятельностью. Во-вторых,
в литературе имеются данные о том, что показатели
прыгучести в прыжках с места и разбега не имеют
тесной взаимосвязи. Так, в результате исследований
Г.А. Аладашвили [1] у футболистов установлена
лишь слабая взаимосвязь между результатами в
прыжках вверх с разбега толчком одной ногой и дву-
мя ногами с одной стороны и результатами в прыж-
ке вверх толчком двумя ногами с махом руками, с
другой, а между результатами в прыжках в высоту с
разбега толчком двумя и одной ногами автором ус-
тановлена тесная взаимосвязь.

В то же время, основные виды прыжков, ха-
рактерных для соревновательной двигательной де-
ятельности баскетболиста, не систематизированы,
не выявлено преимущественное применение тех или
иных видов прыжков игроками.

Современная классификация прыжков, при-
меняемых в баскетболе, включает прыжки толчком
одной и двумя ногами [8]. При этом указывается,
что прыжок толчком двумя ногами выполняется
“чаще с места из основной стойки”. “Прыжок толч-
ком двумя ногами с разбега применяют обычно при
выполнении бросков в кольцо и при борьбе за от-
скок”. А прыжок толчком одной ногой выполняется
с разбега. На наш взгляд, степень исследованности
проблемы косвенно характеризует тот факт, что в
учебнике для высших учебных заведений [8] содер-
жатся иллюстрации таких элементов техники игры
как “рывок”, “изменение направления бега”, “оста-
новка двумя ногами” и др. и нет иллюстрации ни
одного из видов прыжков. Справедливости ради сле-
дует, правда, отметить, что способы выполнения
некоторых прыжков, являющихся составной частью
других элементов техники, изображены на иллюст-
рациях броска в прыжке, ловли одной рукой высоко
летящего мяча и т.п.

Между тем систематизация данных о прыж-
ковой деятельности в баскетболе позволила бы на-
учно обосновать содержание соответствующих раз-
делов скоростно-силовой и технической подготовки,
чем повысить эффективность этих процессов. Ска-
занное определяет проблему исследования.

Работа выполнена по плану НИР Институ-
та физической культуры и дзюдо Адыгейского госу-
дарственного университета.

Формулирование целей работы.
Целью исследования являлось изучение ви-

дов прыжков, применяемых квалифицированными
баскетболистами, их биомеханических особеннос-
тей и степени востребованности в игре.

Методика. Для выявления основных видов
прыжков, характерных для соревновательной дви-
гательной деятельности квалифицированных баскет-
болистов, применялся анализ видеозаписей Чемпи-
оната России по баскетболу среди команд суперлиги
2003-2004 г.г. (мужских команд). Видеозаписи были
сделаны с трансляции соответствующих соревнова-
ний по центральному телевидению видеомагнито-
фоном JVC HR-J75EE. Оцифровка записи и разбив-
ка на кадры осуществлялись при помощи системы
видеозахвата Pinnacle Dazzle DVC 80 и стандартной
программы Pinnacle Studio (версия 8.8.16.0).

Особенности применения в игровой дея-
тельности различных видов прыжков изучались при
анализе видеозаписей четырёх матчей ведущих бас-
кетбольных команд Европы: третьего матча финала
Чемпионата России 2004-2005 г. ЦСКА-Динамо,
Чемпионата России 2005-2006 г. ЦСКА-Химки,
ЦСКА-ТАУ Керамика (в рамках Евролиги), ЦСКА-
FCB (Барселона) (полуфинал Евролиги).

Результаты исследований.
Изучение видеозаписей Чемпионата России

по баскетболу среди команд суперлиги 2003-2004 г.г.
(мужских команд) позволило углубить и детализи-
ровать существующую классификацию прыжков,
применяемых баскетболистами (рис. 1).
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Так, прыжки толчком двумя ногами выпол-
няются баскетболистами с места, с разбега и с од-
ного шага. Прыжки с места в большинстве случаев
(см. ниже) выполняются не “из основной стойки”, а
приставляя или отставляя ногу (рис. 2).

Такое выполнение прыжка, безусловно, по-
зволяет в большей степени использовать накопле-
ние, а затем рекуперацию энергии упругих компо-
нентов мышечно-связочного аппарата спортсмена,
что положительно сказывается на эффективности

прыжка. Это сделало необходимым выделение
прыжков с одного шага в отдельную подгруппу
прыжков толчком двумя ногами.

Прыжки толчком двумя ногами непосред-
ственно с места выполняются достаточно редко (см.
ниже), очевидно в тех случаях, когда игровая обста-
новка не позволяет выполнить один шаг с тем, что-
бы использовать затем накопленную энергию упру-
гих компонентов (рис. 3).

Анализ игровой деятельности баскетболи-

Рис. 2. Прыжок толчком двумя ногами с одного шага

 

Рис. 1. Краткая классификация прыжков, применяемых в соревновательной двигательной деятельности
в баскетболе.

с места

после паузы

Прыжки, характерные для соревновательной
двигательной деятельности в баскетболе
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ногой

Толчком двумя
ногами

с 1 шага с разбега с 1 шага с разбега
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ногу

после прыжка с махом ногой без маха
ногой
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Рис. 3. Прыжок толчком двумя ногами с места

 

Рис. 4. Прыжок толчком двумя ногами после паузы
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стов позволил также выделить среди прыжков с ме-
ста ещё одну группу, не отмечавшуюся ранее, это –
прыжки с места после паузы (рис. 4).

Такие прыжки применяются в нападении и
защите, когда требования игровой обстановки не ос-
тавляют игроку времени даже на дополнительное

сгибание ног.
В этом случае игрок заранее сгибает ноги

и выполняет прыжок после некоторой паузы.
Это в ещё большей степени затрудняет ис-

пользование механизма рекуперации энергии упру-
гих компонентов мышечно-связочного аппарата

Рис. 5. Прыжок толчком двумя ногами с разбега после прыжка

 

 

Рис. 6. Прыжок толчком двумя ногами с разбега, приставляя ногу
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(вследствие демпфирования) и, следовательно, тре-
бует большей эффективности работы сократитель-
ного элемента мышц. Такие прыжки, в соответствии

с терминологией А.М. Доронина [5], являются соб-
ственно силовыми, хотя в целом занимают меньше
времени, чем прыжки толчком двумя ногами с мес-

Рис. 7. Прыжок толчком одной ногой с шага

 

 

Рис. 8. Прыжок толчком одной ногой с разбега с махом ногой
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та без паузы и, тем более, прыжки с места толчком
двумя ногами с одного шага.

Среди прыжков с разбега толчком двумя
ногами удалось выявить две разновидности, биоме-
ханические различия которых также заключаются в
степени использования механизма рекуперации
энергии упругих компонентов мышечно-связочно-
го аппарата.

Традиционный прыжок толчком двумя но-
гами с разбега (рис. 5) выполняется после “напры-
гивания” на две ноги. Это позволяет накопить боль-
шое количество энергии (“зарядить” ноги) и затем
использовать её в прыжке вверх.

Другой разновидностью прыжка толчком
двумя ногами с разбега является “прыжок, пристав-
ляя ногу” (рис. 6). Его отличие в том, что в заверша-
ющей фазе разбега отсутствует напрыгивание на две
ноги. Это не позволяет эффективно использовать
энергию, накопленную в беге, но требует меньше
времени для выполнения прыжка, что и определяет
его применение в соревновательной двигательной
деятельности.

Очевидно, что меньшая эффективность ис-
пользования механизма рекуперации энергии в
прыжке толчком двумя ногами с разбега, пристав-
ляя ногу, требует большей эффективности деятель-
ности сократительного аппарата мышц.

Среди прыжков толчком одной ногой по-
мимо прыжков с разбега анализ видеозаписей по-
зволил выделить прыжки с одного шага (рис. 7).

Прыжки толчком одной ногой с шага при-
меняются в тех случаях, когда игровая обстановка

не оставляет времени на разбег, при этом необходи-
мо сместиться в сторону и прыжок толчком двумя
ногами с места не позволяет решить эту задачу. Пры-
жок толчком одной ногой с шага (не часто употреб-
ляемый в игре – см. ниже), несомненно, выполняет-
ся преимущественно за  счёт функции
сократительного элемента мышц, в отличие от
прыжка толчком одной ногой с разбега.

В выполнении прыжка толчком одной с раз-
бега квалифицированными баскетболистами также
выявлены две разновидности. В первой из них (с ма-
хом ногой – рис. 8) игрок наиболее полно использу-
ет все биомеханизмы отталкивания: 1) разгибание
ноги и выпрямление туловища; 2) маховые движе-
ния; 3) механизм “перевёрнутого маятника” [11].

В другой разновидности прыжка толчком
одной ногой с разбега баскетболист мах ногой не
выполняет (рис. 9). В большинстве случаев это оп-
ределено игровой ситуацией (в частности, наличи-
ем в области выполнения прыжка соперника или
партнёра), но в части случаев, на наш взгляд, это
обусловлено нескоординированностью движений.
Действительно, для повышения эффективности от-
талкивания за счёт маховых движений необходимо
совпадение по времени максимумов вертикального
ускорения центров масс маховых звеньев и момен-
та максимального сгибания ноги в коленном суста-
ве, что определяет наличие высокого уровня коор-
динированности [10].

Переходя к рассмотрению востребованно-
сти в соревновательной двигательной деятельности
различных видов прыжков, отметим, что их значи-

 

Рис. 9. Прыжок толчком одной ногой с разбега без маха ногой
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мость в игре неодинакова. Анализ четырёх матчей
одной из сильнейших команд страны – ЦСКА с ко-
мандами Динамо (2005), Химки (2006), FCB (2006)
и ТАУ-Керамика (2006) показал, что прыжковая де-
ятельность команды ЦСКА не носит выраженных
отличий от применения прыжков другими команда-
ми (табл. 1) (сложность фиксации по видеозаписи
раздельно прыжков с разбега толчком двумя нога-
ми приставляя ногу и после прыжка, а также прыж-
ков с разбега толчком одной ногой с разбега с ма-
хом и без маха ногой обусловило их совместное
рассмотрение).

Это вполне естественно, так как примене-
ние тех или иных технических приёмов обусловле-
но тактикой игры, кондициями игроков и многими
другими факторами и может в связи с этим сильно
варьировать.

Однако общая картина применения различ-
ных видов прыжков в рассмотренных играх коман-

дами ЦСКА, Динамо, Химки, FCB и ТАУ-Керамика
обнаруживает ярко выраженную специфику (рис.
10).

Однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) позволяет констатировать достоверные
различия в применении (p<0,001) различных видов
прыжков.

Наиболее часто применяемыми прыжками
являются следующие: 1) прыжок толчком двумя но-
гами с одного шага, 2) прыжок толчком двумя нога-
ми с разбега и 3) прыжок толчком одной ногой с
разбега. Причём картина применяемости прыжков
в целом сохраняется во всех командах.

В заключение следует отметить, что, конеч-
но, частота применения того или иного вида прыж-
ка в соревновательной двигательной деятельности
даже спортсменами высокого класса не может пол-
ностью определять его значимость.

Так, например, несмотря на то, что прыж-

Таблица 1
Применение высококвалифицированными баскетболистами различных видов прыжков в соревновательной

двигательной деятельности

Рис. 10. Частота применения различных видов прыжков разными командами.

П ока за тел и  пр им ен ен и я   
(х± δ , р аз  )  В иды  пры ж ко в  

Ц СК А  Д руги е  к ом ан ды  
Д о сто вер но с ть  ра злич и й  

Т о лч ком  2  по сле  п аузы  2 ,0 ± 1 ,8 3  3 ,8 ± 2 ,5 0  p > 0 ,0 5  
Т о лч ком  2  с  м ес та  1 4 ,3 ± 7 ,5 9  1 3 ,3 ± 8 ,6 6  p > 0 ,0 5  
Т о лч ком  2  с  1  ш ага  6 2 ,0 ± 4 ,9 7  5 9 ,3 ± 1 3 ,7 4  p > 0 ,0 5  
Т о лч ком  2  с  ра зб е га  4 7 ,8 ± 5 ,6 8  4 6 ,0 ± 1 5 ,4 7  p > 0 ,0 5  
Т о лч ком  1  с  1  ш ага  7 ,5 ± 4 ,1 2  6 ,5 ± 3 ,5 1  p > 0 ,0 5  
Т о лч ком  1  с  ра зб е га  2 7 ,5 ± 4 ,2 0  2 8 ,5 ± 5 ,2 6  p > 0 ,0 5  
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ки толчком одной ногой с разбега в проанализиро-
ванных играх занимают лишь третье место по час-
тоте применения, они являются неотъемлемым эле-
ментом  быстрого баскетбола . Поэтому в игре
соответствующего тактического рисунка значение
таких прыжков будет возрастать.

Более того, способность игроков команды
высокоэффективно выполнять прыжки толчком од-
ной ногой с разбега позволяет тренеру применять
соответствующие тактические схемы. Также не вы-
зывает сомнений, что увеличение высоты любого из
видов прыжков повышает эффективность действий
игрока в защите и атаке.

Выводы.
В соревновательной двигательной деятель-

ности в баскетболе применяются следующие виды
прыжков: 1) толчком двумя ногами: а) после паузы,
б) с одного шага, в) с разбега; 2) толчком одной но-
гой: а) с одного шага, б) с разбега.

При этом в прыжке толчком двумя ногами
с разбега применяются две основные разновиднос-
ти: а) приставляя ногу и б) после прыжка (напрыги-
вания на две ноги).

Несмотря на возможные различия в часто-
те применения тех или иных технических действий
в зависимости от тактического  построения игры,
уровня подготовленности игроков и команды в це-
лом и действия некоторых других факторов данные
видеоанализа игр квалифицированных баскетболи-
стов позволяют считать, что наиболее часто приме-
няются в игре прыжки толчком двумя ногами с од-
ного шага, толчком двумя ногами с разбега и толчком
одной ногой с разбега; реже применяются прыжки
толчком двумя ногами с места, прыжки толчком од-
ной ногой с одного шага, и ещё реже – прыжки тол-
чком двумя ногами после паузы.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
прыжковой деятельности в баскетболе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Омельченко О.

Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Обґрунтовано теоретичну модель професій-
но-педагогічної діяльності вчителя початкових класів з
організації збереження здоров’я учнів у процесі навчан-
ня. Визначено умови впровадження моделі, критерії та
показники ефективності її реалізації. Модель дозволить
забезпечити свідоме ставлення вчителя до здоров’я
людини. Способи збереження здоров’я забезпечують
здоровий розвиток дитини, запобігання негативним
впливам на здоров’я школярів.
Ключові слова: професійно-педагогічна діяльність, мо-
дель, здоров’язберігаюча діяльність, умови, критерії та
показники.
Аннотация. Омельченко О. Характеристика модели здо-
ровьезберегающей профессионально-педагогической
деятельности учителя начальных классов. Обосновано
теоретическую модель профессионально-педагогической
деятельности учителя начальных классов по организа-
ции сохранения здоровья учащихся в процессе обучения.
Определены условия внедрения модели, критерии и по-
казатели эффективности ее реализации. Модель позво-
лит обеспечить сознательное отношение учителя к здо-
ровью человека. Способы сохранения здоровья
обеспечивают здоровое развитие ребенка, предотвраще-
ние отрицательных влияний на здоровье школьников.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая де-
ятельность, модель, здоровьесберегающая деятель-
ность, условия, критерии и показатели.
Annotation. Omelchenko O. Performance of model
population health professional - pedagogical activity of the
teacher of initial classes. It is justified theoretical model of
professional - pedagogical activity of the teacher of initial
classes on the organization of conservation of health of
pupils during education. Requirements of a heading of
model, measure and parameters of efficacy of its embodying
are specific. The model will allow to provide the conscious
attitude of the teacher to health of the person. Means of
conservation of health ensure able-bodied development of
the child, an avoidance of the negative agencies on health
of schoolboys.
Keywords: professional - pedagogical activity, model,
population health activity, requirements, measure and
parameters.
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Вступ.
У наш час людина, її життя й здоров’я виз-

наються як найвищі людські цінності, оскільки вони
є показником цивілізованості суспільства, головним
критерієм ефективності діяльності всіх без винятку
його сфер (Конституція України).

Здоров’я людини формується з дитинства.
Тому не викликає сумніву, що в розв’язанні пробле-
ми формування здоров’я людини як стану її повно-
го благополуччя в усіх аспектах – фізичному, психі-
чному, соціальному й духовному – пріоритетне
значення має школа. Ідеями виховання здорового по-
коління, свідомого ставлення особистості до свого
здоров’я та здоров’я інших, формування мотивації
учнів на здоровий спосіб життя просякнуті найваж-
ливіші завдання сучасної шкільної освіти (закон Ук-
раїни “Про загальну середню освіту”, “Національ-
на доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”,
Державна програма “Діти України”, Державний
стандарт середньої освіти).

Практична реалізація визначених завдань за-
лежить, насамперед, від учителя, завдяки якому про-
цес навчання будь-якій шкільній дисципліні має ста-
ти невід’ємною частиною збереження й зміцнення
здоров’я дітей. Не менш важливим є й те, щоб учи-
тель слугував прикладом здорового способу життя.

При виключній важливості професійно-пе-
дагогічної  діяльності всіх шкільних педагогів про-
відна роль у здоров’язбереженні учня належить учи-
телеві молодших класів: адже саме початкова школа
має пріоритетне значення у формуванні основ здо-
ров’я або нездоров’я дитини.

Актуальність забезпечення вчителем здоро-
вотворних умов розвитку школярів підсилюється й
тим, що реальна шкільна практика поки ще не за-
безпечує збереження і покращення стану здоров’я
учнів: до 80-90 % дітей шкільного віку мають відхи-
лення у здоров’ї.

Отже, реальна освітня практика вимагає роз-
в’язання проблеми здійснення вчителем професійно-
педагогічної діяльності, спрямованої на збереження
й зміцнення здоров’я дитини, формування її устале-
ної мотивації на здоровий спосіб життя, на запобі-
гання негативних впливів навчального процесу.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з
проблем здоров’я учнів свідчить про те, що питання
збереження й зміцнення здоров’я дитини у процесі
навчання вивчаються в таких основних напрямах:
медичному (М.Амосов, Г.Апанасенко, Т.Бойченко,
Л.Боярська, Е.Казін, Л.Попова та ін.), валеологічно-
му (І.Бабін, І.Брехман, М.Гончаренко, М.Гриньова,
Г.Зайцев, Н.Субота та ін.), психологічному (І.Бех,
О.Хухлаєва та ін.) та педагогічному [1,3-5].

Робота виконана відповідно до плану НДР
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Разом з тим у педагогічній науці проблема

професійно-педагогічної діяльності вчителя почат-
кової школи з організації здоров’язбергіючого на-

вчально-виховного процесу не вивчена належним
чином.

З огляду на це метою статті наукове обґрун-
тування моделі діяльності вчителя із забезпечення
здоров’язбереження дитини.

Результати дослідження.
Теоретичний аналіз різних підходів до

людської діяльності, професійно-педагогічної діяль-
ності (Л.Виготський, Н.Кузьміна, О.Леонтьєв, С.Ру-
бінштейн, В.Сластьонін та ін.) [2,8-11], моделюван-
ня педагогічного процесу (А.Капська, М.Кларін,
А.Хуторський, Н.Щуркова та ін.) [6,7,12,13] дозво-
лив дійти висновку про те, що модель здоров’язбе-
рігаючої професійно-педагогічної діяльності вчи-
теля початкової школи є упорядкованою сукупністю
взаємопов’язаних структурних компонентів, а саме:

• мотиваційно-ціннісного, який забезпечує
професійно-педагогічну спрямованість на здійснен-
ня здоров’язберігаючої професійно-педагогічної
діяльності та передбачає визнання людини й її здо-
ров’я як найвищих цінностей, свідоме бажання
здійснювати духовне наставництво дитини на шля-
ху її здорового розвитку; сформованість сукупності
особистісно значущих якостей (відповідальність,
працездатність, педагогічний такт, емпатія, урівно-
важеність тощо), необхідних для реалізації завдань
здоров’язбереження учнів у взаємодії з іншими учас-
никами педагогічного процесу; свідоме ставлення
вчителя до свого здоров’я, мотивація ведення здо-
рового образу життя на шляху самоосвіти й само-
розвитку;

• когнітивного – сукупності узагальнених
психолого-педагогічних знань, які необхідні для
здійснення здоров’язберігаючої професійно-педаго-
гічної діяльності – знання про закони вікового та
індивідуального здорового розвитку дитини, осно-
ви формування здоров’я людини; про роль, функції,
види педагогічного спілкування, доцільне викорис-
тання методів викладання, раціональної організації
навчання, оцінювання навчальної діяльності дітей,
освітніх технологій здоров’язбереження тощо;

 • процесуального – сукупності вмінь (гнос-
тичних, прогностичних, комунікативних, організа-
торських), якість засвоєння яких необхідні для
організації навчання й виховання учнів, що сприяє
збереженню й зміцненню здоров’я дітей – інтерп-
ретувати й адаптувати навчальну інформацію до зав-
дань індивідуалізації навчання, складати карту інди-
відуального розвитку учня, забезпечувати високу
працездатність і адекватне відновлення сил учнів
через оптимальне сполучення розумової й емоцій-
ної активності дитини, фронтальних, групових та
індивідуальних форм роботи з учнями, зміну видів
навчальної діяльності, чергування періодів концен-
трації й розслаблення тощо;

• аналітико-результативного, що передба-
чає аналіз, осмислення, самоаналіз виконаної робо-
ти, вимагає критичності мислення, здатності до оц-
інних суджень, рефлексії й корекції результатів
власної діяльності.
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Зазначимо, що арсенал форм і засобів, за
допомогою яких учитель може вирішувати пробле-
му збереження здоров’я учнів, включає все розмаїт-
тя можливостей його професійної діяльності: на-
вчальну, позакласну роботу, співпрацю з батьками,
залучення їх до участі в житті класу й школи. Засо-
бами ж розв’язання цих питань у професійно-педа-
гогічній діяльності вчителя можуть бути включення
елементів виховання здорового способу життя у вик-
ладання навчальних дисциплін, особистий приклад,
виховні заходи тощо.

Проведений науковий пошук дозволив виз-
начити умови успішності впровадження моделі здо-
ров’язберігаючої діяльності вчителя, а саме:

% координація зусиль усіх учителів навчаль-
ного закладу, що передбачає створення спеціально-
го органу школи (методичної ради) із забезпечення
координації форм внутрішньошкільного управлін-
ня процесом здорового розвитку учнів, взаємопо-
годженої роботи класних керівників й учителів-пред-
метників; розробку шкільної програми здоров’язбе-
реження дитини, в якій мають відбиватися місце і
роль кожного вчителя в реалізації завдань збережен-
ня й зміцнення здоров’я школярів;

% цілеспрямована організація системи нау-
ково-методичної роботи з учителями, спрямованої
на підвищення кваліфікації педагогів з проблем збе-
реження й зміцнення здоров’я учнів (робота психо-
лого-педагогічного семінару з питань здорового роз-
витку дитини, педагогічного консиліуму, творчих
груп учителів та ін.);

% забезпечення науково-методичної та ма-
теріальної бази, яке  передбачає чітку організацію
діяльності закладу, вдалий розклад навчальних за-
нять, наявність методичного кабінету з відповідною
літературою, видео- й аудіотехнікою, фонотекою,
банком даних, які сприяли б обміну досвідом з про-
блем здоров’язбереження школярів;

% тісна взаємодія працівників закладу (ад-
міністрації, педагогічного, медичного й психологі-
чного персоналу), учнів, батьків школярів, громадсь-
кості, спрямована  на захист і підтримку здоров’я
дітей, стимулювання учнів до вибору здорового спо-
собу життя. Формами такої спільної роботи можуть
бути заняття у спортивних секціях, гуртках худож-
ньо-практичної спрямованості, проведення лекцій,
консультацій для батьків, занять із запобігання згуб-
них звичок, днів здоров’я тощо.
Вважаємо, що критеріями та показниками резуль-
тативності здоров’язбереження дитини у процесі на-
вчання мають бути:
• усвідомлення учнем успішності навчання, стійкий
навчальний інтерес;
• сформованість в учня життєвої мотивації на здо-
ров’я, властивостей ведення здорового образу жит-
тя;
• адекватне відновлення фізичних, психічних і ду-
ховних сил дитини;
• урівноваженість психічного стану,  комуніка-
тивність, здатність до співпраці з людьми, соціаль-

на мобільність;
• усвідомлене ставлення до себе, адекватна оцінка
своїх здібностей і можливостей інших людей; віра у
свої сили, настанова на успіх у житті.

Висновки.
Проведений науковий пошук дозволив об-

ґрунтувати модель професійно-педагогічної діяль-
ності вчителя початкової школи з організації здоро-
в’язберігаючого навчально-виховного процесу,
реалізація якої в освітній практиці дозволить забез-
печити професійно-педагогічну спрямованість учи-
теля на здоров’язберігаючу діяльність, свідоме став-
лення вчителя до здоров’я людини, особистісну
зацікавленість у благополуччі своїх вихованців,
сформованість емпатійного потенціалу, педагогічно-
го такту, оволодіння системою психолого-педагогі-
чних і спеціальних знань про основи здоров’я, спо-
соби його збереження й розвитку; сукупністю
професійних дій, операцій, що забезпечують здоро-
вий розвиток дитини, запобігання негативним впли-
вам на здоров’я школярів; уміннями ефективної ко-
мунікації, рефлексії й корекції власної поведінки й
діяльності.

Визначено умови успішного впровадження
моделі здоров’язберігаючої діяльності вчителя, а
також критерії та показники результативності здо-
ров’язбереження дитини у процесі навчання.

Перспективи подальших досліджень вбачає-
мо в експериментальній перевірці розробленої мо-
делі  діяльності вчителя із здоров’язбереження учнів.
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ON-LINE СЕРТИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ
ФАХІВЦІВ – ПРОВІДНА ТЕХНОЛОГІЯ

СУЧАСНОСТІ
Осадчий В.В., Котова Г.О.
Мелітопольський державний
педагогічний університет

Анотація. У статті розглядається проблема сертифікації
фахівців за допомогою Інтернету, розглядаються плю-
си та мінуси такого підходу, пропонуються вимоги до
програмного засобу, що функціонує у мережі Інтернет,
для здійснення процесу сертифікації фахівців у різних
галузях.
Ключові слова: сертифікація, Інтернет, он-лайн центри
сертифікації.
Аннотация. Осадчий В.В., Котова А.А. On-line серти-
фикация обучения специалистов - ведущая технология
современности. В статье рассматривается проблема сер-
тификация специалистов  средствами Интернет, рас-
сматриваются плюсы и минусы такого подхода, пред-
лагаются требования к программного средству, которое
функционирует в сети Интернет, для проведения про-
цесса сертификации специалистов в разных областях.
Ключевые слова: сертификация, Интернет, он-лайн сер-
тификация.
Annotation. Osadchiy V.V., Kotova A.A. On-line
certification of training of experts - leading technology of
the modernity. In the article is examined a problem
certification of specialists by the tools Internet, pluses and
minuses of such approach are examined, the requirements
are offered to program to the tool which functions in the
network Internet, for conducting of process of certification
of specialists in different regions.
Keywords: certification, Internet, the on-line is certification.

Вступ.
У 70-80 роки освіта в СРСР вважалась ґрун-

товною і мала високий рівень, проте сьогодні вона
вже вичерпала весь набутий потенціал і потребує
удосконалення, пошуку нових підходів у навчанні
на всіх освітніх ланках. Сучасною тенденцією ук-
раїнської освіти є прагнення до європейської систе-
ми освіти, основою якої є Болонська угода. Її впро-
вадження сприяє зміні та удосконаленню всієї
системи освіти України, що інтегрує з освітою захі-
дноєвропейських держав. Входження у Болонський
процес – це один з способів змінити сьогоднішню
освітню систему на краще.

Одною з інновацій Болонського процесу є
новий спосіб набуття і оцінювання знань – це ство-
рення сертифікаційних центрів навчання фахівців.
Тобто кожний бажаючий зможе вільно одержати
сертифікат фахівця, після відповідного навчання і
перевірки знань у відповідній галузі професійної
діяльності.

З розвитком мережі Інтернет з’явилися on-
line сертифікаційні центри як при навчальних закла-
дах (Центр комп’ютерного навчання “Спеціаліст” при
МГТУ ім. Н.Є.Баумана [1] та ін.), при комерційних
фірмах (Microsoft, Sylvan Prometrics, Brainbench,
Novell, RetraTech та ін.) так і незалежні (Центр
Brainbench [2], Центр Standby Power Corporation [3],
Центр тестування UpMark.ru [4] та ін.).

Про сертифікацію персоналу писали зару-
бежем: Малколм Мартин, Триша Джексон [5] та ін.,

в Росії: Машукова Н.Д., Посталюк Н.Ю., Николае-
ва Г.В., Ащеулов Ю.Б. [6], Лукин В.В. [7], Анаста-
сопоулос Дж., Рошка Н. [8].

В Україні центри сертифікації фахівців ще
не набули достатнього поширення, проте існують
такі on-line сертифікаційні центри  як Центр Знання
корпорації Інком [9], Центр “Інтенсив” при Київсь-
кому національному економічному університеті [10],
Центр корпоративного навчання SeeTech [11] та ін..

Робота виконана за планом НДР Меліто-
польського державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи
У зв’язку з урахуванням усього вищезазна-

ченого виникає потреба у  обґрунтуванні функціо-
нальних можливостей, розробці програмного засо-
бу для on-line сертифікації  фахівців та  його
опублікуванні в українському сегменті Інтернету.

Результати дослідження.
Створення Органів/Центрів по сертифікації

персоналу відповідає міжнародній практиці. За до-
помогою сертифікації встановлюється відповідність
знань, трудових умінь і навичок кандидата вимогам
професійних стандартів (ПС) – нормативних при-
писів до професійної компетентності робітника. У
процесі сертифікації збираються і оцінюються до-
кази професійної компетентності кандидата і вино-
ситься висновок: “компетентний” або “поки не ком-
петентний”. У першому випадку видається відпові-
дний “сертифікат” - документ, що підтверджує його
кваліфікаційний рівень. У другому випадку, канди-
дату пропонується пройти курс навчання для
ліквідації прогалин в знаннях і/або у трудових на-
вичках. У результаті сертифікації виграють: еконо-
міка країни в цілому, адже підвищується якість ро-
бочої сили; робітники, чия професійна компе-
тентність підтверджується визнаним сертифікатом;
роботодавці, що отримують доказ справжньої про-
фесійної компетентності робітника [6, 21].

Центром по сертифікації персоналу також
називають організаційну структуру, що здійснює
функції керування порядком (процедурами) сертифі-
кації персоналу, за допомогою яких орган по сертиф-
ікації, що входить у структуру центу підтверджує, що
рівень кваліфікації і компетенції робітника відпові-
дає вимогам професійних стандартів по видам еко-
номічної діяльності (або) міжнародних стандартів.
Видачу (відмову у видачі) сертифікатів здійснює
центр за результатами процедури сертифікації, що
здійснюється органом по сертифікації [6, 37].

Але, якщо у більшості випадків, як за рубе-
жем так і в Росії та Україні мова йде про регіональні
центри сертифікації персоналу, то в умовах інфор-
матизації суспільства та розвитку мережі Інтернет,
набуває поширення створення  on-line сертифікац-
ійних центрів. Створення on-line сертифікаційного
центру передбачає вільне (сім днів на тиждень, двад-
цять чотири години на добу) знаходження центру у
мережі Інтернет та проходження контролю знань для
одержання сертифікату у будь-якій галузі.

Оn-line сертифікаційний центр має те ж зна-
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чення, що й регіональний, а саме [12]:
1) дозволяє отримати документально офор-

млене свідоцтво професіоналізму;
2) відображає реальну якість знань і отри-

маного досвіду;
3) дозволяє перевірити власні сили;
4) надає роботодавцю можливість здійсню-

вати більш якісний підбір спеціалістів вузької квал-
іфікації;

5) дає певні переваги при влаштуванні на
роботу;

6) створює сприятливі умови для здійснен-
ня кар’єри;

7) сприяє отриманню підвищеного окладу;
8) підвищує престиж ;
9) сприяє психологічному впливу: привер-

тає увагу, внушає довіру і повагу;
10) свідчить про цілеспрямованість спеціа-

ліста.
Крім того відомі й такі переваги як:
1) швидкість навчання і сертифікації – клієнт

має можливість за короткий термін (залежно від влас-
них можливостей: вільний час, доступ до мережі
Інтернет, цілеспрямованість і бажання) пройти на-
вчання і тестування з певного курсу, а після отриман-
ня певної кількості балів замовити сертифікат;

2) незалежність від часу і терміну навчання
– клієнт має можливість у будь-який час доби і за
скільки завгодно швидкий чи довгий термін пройти
навчання і тестування з курсу;

3) територіальна незалежність – клієнт має
можливість не приїжджати до сертифікаційного цен-
тру особисто щоб пройти навчання і тестування для
отримання сертифікату;

4) комфортні умови навчання – клієнт має
можливість у зручних домашніх умовах пройти
навчання і тестування для отримання сертифікату
або просто перевірки своїх знань з певної профес-
ійної тематики;

5) інтерактивний зв’язок через електронну
пошту та інші засоби зв’язку.

Проте як зазначають  Ананченко И. В. и
Аванесов Г.М., на жаль плюси поглинаються міну-
сами on-line тестування, адже у підсумку існує ве-
лика ймовірність того, що людина отримує не
свідоцтва, що підтверджують знання, а гору кра-
сивих папірців [13].

Слід зазначити і недоліки on-line сертифі-
кації:

1) віртуальність клієнта – on-line тестуван-
ня для отримання сертифікату проводиться без кон-
тролю особистості, що не виключає того, що в про-
цесі  тестування клієнт може користуватися
будь-якою чи будь-чиєю допомогою;

2) профанація тестування – не секрет, що
існують хакерські трюки, що допомагають склада-
ти тести, у мережі можна знайти бази з питанням і
вірними відповідями до найбільш популярних тестів,
можна скільки завгодно разів проходити тестуван-
ня для покращання результатів, використовувати

потужні пошукові системи для пошуку відповідей
або програми для автоматичного проходження тес-
тування;

3) недосконалість програмної реалізації си-
стеми, що дає можливість для використання несан-
кціонованих доступів чи нелегітимних способів про-
ходження тестування.

Міри запобігання недолікам  on-line серти-
фікації:

1) для запобігання використанню допоміж-
ного матеріалу у процесі  on-line тестування впро-
ваджується ліміт часу, що позбавляє клієнта мож-
ливості мати багато часу для знаходження відповіді,
також у протоколі тестування відображається
скільки часу було витрачено на те чи інше завдання,
як це робиться у системі найбільш популярного цен-
тру on-line сертифікації Brainbench [2];

2) для зменшення проблеми віртуальності
того, хто проходить тест, перевіряються документи,
щоб була гарантія, що складає тести саме він, як це
робиться у центрі сертифікації PROMETRIC (RU1)
[14], також можна проводити тестування з веб-каме-
рою, що також підвищить легітимність тестування;

3) для запобігання профанації та дискреди-
тації тестування робляться такі кроки:
- організується високий рівень захисту баз даних;
- динамічне формування питань, постійне онов-
лення їх бази або велика кількість питань;

- робляться тести різних видів, а саме: тести з ви-
бором вірної відповіді, тести із введенням вірної
відповіді, тести на встановлення вірної по-
слідовності, тести на встановлення відповід-
ності , N-тести (перехід на  нове питання
здійснюється залежно від вибраної відповіді),
психологічні тести [15, 18-27];

- у сертифікаті зазначають, що сертифікація відбу-
валася у режимі  on-line, скільки часу було вит-
рачено клієнтом, чи використовувалася веб-ка-
мера, скільки разів певна людина або користувач
одного ID проходив тестування та ін.;

- процес проходження тестування проводиться
під контролем представника сертифікаційного
центру;

4) для здійснення досконалої програмної ре-
алізації системи тестування і сертифікації врахову-
ються можливі шляхи запобігання мінусам on-line
тестування і використовують сучасний інструмен-
тарій технології програмування, бази даних з висо-
ким рівнем безпеки і відповідні алгоритми, наприк-
лад,  як це реалізовано у центрі сертифікації
RetraTech [16].

На основі аналізу досвіду створення і впро-
вадження on-line сертифікаційних центрів, ми ви-
діляємо такі вимоги щодо їх організації і функціо-
нування:
- постійно діючий мережний ресурс з вільним
доступом;

- наявність реєстрації та аутентифікації користу-
вачів;

- велика база on-line тестів, що постійно онов-
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люється;
- жорсткі умови проходження тестування (час,
термін, контроль та ін.);

- сталі вимоги до отримання сертифікату;
- високий рівень безпеки програмного комплек-
су  on-line сертифікації.
Висновки.
Таким чином, слід констатувати, що при на-

явності як плюсів так і мінусів on-line сертифікації
вона має право на існування, за умов здійснення кон-
тролю за процесом тестування, запобіганню профа-
нації тестування, відповідної програмної реалізації
або в іншому випадку за умови, що у виданих сер-
тифікатах буде явно вказано, що тестування для от-
римання сертифікату відбувалося у режимі on-line
без контролю особистості.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем сертиф-
ікація навчання фахівців.

Література
1. Центр компьютерного обучения “Специалист” при МГТУ

им. Н.Э.Баумана, 2006, http://www.specialist.ru/
2. Aptitude Test, Employment Screening, Assessment Testing,

Online
3. Personality Test – Brainbench, 2006, http://

www.brainbench.com/xml/bb/homepage.xml
4. Welcome to Standby Power Corp.:: Leading the Evolution of

Outsourcing, 2006, http://www.stbpwr.com/index.php
5. Центр тестирования UpMark.ru – тестирования и серти-

фикация специалистов, 2006, http://upmark.ru
6. Малколм Мартин, Триша Джексон. Практика работы с

персоналом. - Издательство: Hippo, 2005. - 326 с
7. Машукова Н.Д., Посталюк Н.Ю., Николаева Г.В., Ащеу-

лов Ю.Б.: Система добровольной сертификации персона-
ла в Российской Федерации: модели и механизмы / Под
общ. ред. Н.Д.Машуковой. - М.: Университетская книга,
2006. - 112 с.

8. Лукин В.В. «Сертификация персонала - механизм сниже-
ния напряженности на рынке труда» / Профессиональное
обучение безработных граждан в условиях рынка труда:
новые технологии и эффективность. - М., 1999.

9. Анастасопоулос Дж., Рошка Н.. Сертификация персонала
дает конкурентное преимущество // Стандарты и качество.
-  № 10, 2003.

10. Центр Знаний - Обучение, курсы, Cisco, Microsoft, Oracle,
Unix, Sun, 2006, http://www.edu.incom.ua

11. Центр “Інтенсив” - навчання іноземних та української мов,
2006, http://www.intensive.com.ua/ukr/main.htm

12. Центр корпоративного обучения SeeTech, 2006, http://
www.seetech.com.ua

13. Тесты Online тестирование и сертификация специалис-
тов-Академия Велеса, 2006,  http://velesa.ru

14. Ананченко И.В., Аванесов Г.М. On-line сертификация
компьютерных специалистов, 2006,  http://www.izcity.com/
data/inet/article176.htm

15. Prometric RU1 Регистрация и тестирование, 2006,  http://
www.prometric.ru/win1251/Reg&Test.htm

16. Кухаренко В.М., Савченко Н.В., Молодых Г.С., Твердо-
хлебова Н.Е., Токарь А.И. Виртуальная учебная среда
“Веб-класс ХПИ”. Под. ред. Кухаренко В.Н. - Харьков:
НТУ «ХПИ», 2004. - 59 с.

17. Тесты RetraTech, 2006, http://www.certifications.ru/about/
tests.php

Надійшла до редакції 20.02.2007р.

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ, ОТВЕДЕННЫЕ
ФУТБОЛИСТАМ НА КОМАНДНЫЕ
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Донецкий государственный университет экономи-

ки и торговли им. М.Туган-Барановского

Аннотация. В статье предложен новый метод анализа
временных рамок, отведённых игрокам на совершение
действий и противодействий. При помощи этого мето-
да можно установить точное количество времени зат-
рачиваемого игроками для принятия решений во время
обороны собственных ворот, а также во время атаки на
ворота соперника.
Ключевые слова: действия и противодействия, времен-
ные рамки, скорость принятия решений, футбол.
Анотація. Перепелица П.Є., Демкович С.Е. Тимчасові
рамки, відведені футболістам на командні «дії» і «про-
тидії». У статті запропоновано новий метод аналізу ча-
сових обмежень, відведених гравцям на здійснення дій
або протидій. За допомогою цього методу можна вста-
новити точну кількість часу, який витрачається гравця-
ми на прийняття рішень під час оборони власних воріт,
а також під час атаки на ворота супротивника.
Ключові слова: дії або протидії,  часові обмеження,
швидкість прийняття рішень, футбол.
Аnnotation. Perepelitsa P.E., Demkovich S.E. The temporal
frames assigned to football players on command
“operations” and “counteractions”. The article presents a
new method of analyzing the time frame given to players
for actions and reactions. With the help of this method we
can determine the exact amount of time players need to
make decisions during the defense of their own gate, as
well as during the opponent’s gate offense.
Key words: actions and reactions, time frame, decision-
making speed, and football.

Введение.
Игра — это сфера свободных действий и

свободных решений в рамках общих задач и целей.
Прогрессивное развитие футбола постоянно требу-
ет свободных конструктивных решений, осмыслен-
ной игры с пониманием ответственности, с импро-
визацией и выдумкой. Игра в обороне, кроме того,
требует рационализма и полной отдачи сил в едино-
борстве. Нападающим становится все труднее. Им
приходится освобождаться от усиленной опеки со-
перников, интенсивно бороться за мяч, пробивать-
ся с ним к воротам и, несмотря на жесткую игру за-
щитников, забивать мячи.

 Вся игра в футбол состоит из действий и
противодействий. Действие, как правило, соверша-
ют игроки той команды, которая владеет мячом. А
ответное действие или противодействие, исходя из
сложившейся обстановки, совершают игроки из обо-
роняющейся команды (см. таб. 1).

Игроку, владеющему мячом, необходимо
определённое количество времени на то чтобы вы-
полнить три обязательных этапа, из которых соб-
ственно и состоит само действие. Игрок, который
владеет мячом, полностью зависит от того, насколь-
ко быстро на его действие, отреагирует обороняю-
щийся соперник, который благодаря своей растороп-
ности, может это время свести до минимума.

http://www.specialist.ru/
http://www.brainbench.com/xml/bb/homepage.xml
http://www.stbpwr.com/index.php
http://upmark.ru
http://www.edu.incom.ua
http://www.intensive.com.ua/ukr/main.htm
http://www.seetech.com.ua
http://velesa.ru
http://www.izcity.com/
http://www.prometric.ru/win1251/Reg&Test.htm
http://www.certifications.ru/about/
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Чтобы совершить противодействие, игроку
обороняющейся команды необходимо выполнить
четыре обязательных этапа, на что также требуется
время. Всё зависит от того в каком физическом со-
стоянии находятся игроки из обороняющейся коман-
ды, а также насколько хорошо они подготовлены так-
тически,  чтобы вовремя сориентироваться в
быстроменяющейся игровой обстановке и как мож-
но быстрее начать атаку на атакующего игрока, с
целью отбора мяча. Отбор мяча – это очень слож-
ный технический приём. Кроме чисто физических
качеств для его выполнения нужна ещё и очень боль-
шая расчётливость. Ведь в момент единоборства с
соперником, который владеет мячом, инициатива
принадлежит ему: он в каждом случае может при-
менить совершенно разные средства обыгрывания
защитника. Значит, игрок обороны должен сперва
уловить намерение владеющего мячом и лишь по-
том применить тот или иной приём отбора мяча [1].

Итак, мы выяснили, что игрокам обеих ко-
манд обязательно  необходимо время на соверше-
ние действий и противодействий. Теперь предстоит
выяснить, сколько на самом деле нужно времени иг-
рокам из атакующей и обороняющейся команд,  ты
выяснили что вначале уловить намерение владею-
щего мячом и лишь потом применить тот или иной
приём отбора мяча. Применить для того чтобы пра-
вильно оценить обстановку и принять окончатель-
ное решение, о том как именно поступить в том или
ином игровом эпизоде.

Анализ исследований и публикаций показал,
что подробного анализа временных рамок, отведён-

ных игрокам на совершение действий и противодей-
ствий по ходу матча, до сих пор проведено не было
[1-10].

Работа выполнена по плану НИР Донецко-
го национального технического университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследований - установить точное ко-

личество времени, затрачиваемого игроками для
принятия решений во время обороны собственных
ворот. Затем, на основании полученных данных, ус-
тановить временные рамки, отведённые для приня-
тия решений игрокам из атакующей команды.

Методы исследований. Для сбора информа-
ции были использованы педагогические наблюде-
ния, а для анализа полученных данных – статисти-
ческие методы исследования.

Результаты исследований.
Во время исследований были использованы

видеозаписи футбольных матчей, таких чемпиона-
тов как: Англии, Германии, России, Франции, Ис-
пании,  Италии, которые транслировались на
спортивных телеканалах. Во время просмотра этих
видеозаписей фиксировались временными рамками
тактико-технические действия, выполненные игро-
ками обеих команд, после того как они переходили
с мячом на сторону соперника. Для того чтобы по-
лучить наиболее точные данные, каждая половина
футбольного поля была визуально разбита на девять
условных секторов (см. схему 1).

Как только игроки из атакующей команды
переходили с мячом на сторону соперника, в каж-
дом из девяти секторов фиксировались промежутки

Схема 1. Две половины футбольного поля, разбитые на условные сектора.
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№9 

Сектор 
№6 

Сектор 
№3 

 
Сектор 
№2 

 
Сектор 
№5 

 
Сектор 
№8 

 
Сектор 
№8 

 
Сектор 
№5 

 
Сектор 
№2 

Сектор 
№3 

Сектор 
№6 

Сектор 
№9 

Сектор 
№7 

Сектор 
№4 

Сектор 
№1 

Таблица 1
Этапы совершения действия и противодействия.

№ Этапы совершения действия 
игроком из атакующей команды. 

№ Этапы совершения противодействия 
игроком из обороняющейся команды. 

1. Оценка игровой обстановки . 1. Оценка  игровой обстановки. 
2. 
 

Принятие решения, о том, какое именно 
тактико-техническое действие будет  
способствовать наиболее эффективному 
продолжению начатой атаки на ворота 

соперника. 

2. 
 

Преодоление n-ое количество метров до 
соперника находящегося с мячом. 

3. Принятие решения о выборе приёма  для 
отбора мяча. 

3. Применение тактико-технического действия. 4. Применение приёма для отбора мяча. 
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времени, с момента приёма мяча игроком – вплоть
до того момента, когда его начинали атаковать с це-
лью отбора мяча. Таким образом, можно было уста-
новить, сколько отводится соперником времени, иг-
року с мячом, на принятие решений в каждом из
девяти секторов.

Анализ данных позволили установить точ-
ное количество времени, затрачиваемого игроками
для принятия решений во время обороны собствен-
ных ворот (см. таб.2 и схему 2).

Теперь есть все основания, для того чтобы

установить временные рамки, отведённые для при-
нятия решений игрокам из атакующей команды (см.
диаграмму 1).

Ознакомившись с данными, представленны-
ми на диаграмме 1, можно отметить следующую за-
кономерность. Чем ближе игроки атакующей коман-
ды приближаются к воротам соперника, тем меньше
у них остаётся времени для принятия решений. С
каждым пройденным метром сопротивление стано-
вится всё ожесточённее, так как вблизи собствен-
ных ворот, игроки обороны очень плотно «опека-

Таблица 2
Статистические показатели затрачиваемого времени на принятие решений игроками из обороняющейся

команды.
№ 
сек
то
ра 

Количе-
ство 
противо-
действий 

 

Статистические показатели 
 
М сред-
нее 

Среднее 
квадра-
тичное 
отклоне-
ние, σ 

Ошибка 
иссле-
дования, 

µ 

 
 
М среднее ± µ 

 
Мвыб . ±  m 
 

 
Мвыб. ±  m 
p=0,95 
 

1 n = 1000 1,7799 0,1455 0,0046 1,7799±0,0046 1,7727±0,0057 
 

1,7727±0,0111  
 

2 n = 1000 0,7887 0,1318 0,0041 0,7887±0,0041 0,7854±0,0045 
 

0,7854±0,0087 
   

3 n = 1000 1,7605 0,1711 0,0054 1,7605±0,0054 1,7579±0,0062  
 

1,7579±0,0122  
 

4 n = 1000 2,2668 0,1330 0,0042 2,2668±0,0042 2,2579±0,0060 
 

2,2579±0,0118  
 

5 n = 1000 1,8587 0,3605 0,0114 1,8587±0,0114 1,8461±0,0117 
 

1,8461±0,0230 
 

6 n = 1000 2,3181 0,2672 0,0084 2,3181±0,0084 2,3060±0,0094 
 

2,3060±0,0185 
 

7 n = 1000 2,9633 0,6514 0,0206 2,9633±0,0206 2,9489±0,0212 
 

2,9489±0,0415  
 

8 n = 1000 2,4165 0,4356 0,0137 2,4165±0,0137 2,3979±0,0140  
 

2,3979±0,0274  
 

9 n = 1000 2,8753 0,6490 0,0205 2,8753±0,0205 2,8723±0,0211  
 

2,8723±0,0413 
 

 

Схема 2. Время ( М среднее в секундах), затрачиваемое игроками на принятие решений, во время оборо-
ны ворот по отдельным секторам.
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ют» чужих футболистов и стараются атаковать их в
момент приёма мяча.

Выводы.
Для того чтобы игроки атакующей коман-

ды имели возможность приблизиться к воротам со-
перника и выйти на ударную позицию, им необхо-
димо затрачивать на каждое своё «действие» с мячом
времени меньше, чем отведено их соперникам на
«противодействие». Иными словами, переходя с
мячом на сторону соперника атакующим футболис-
там необходимо как можно больше двигаться, и по-
быстрее избавляться от мяча.

Перспективными являются исследования,
направленные на поиски закономерностей, которые
можно выявить во время применения игроками ко-
мандных тактико-технических действий.
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СТРУКТУРА ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Петушинський Б.Б.
Ужгородський національний університет

Анотація. У статті розглядається структура змагальної
діяльності баскетболістів, а саме: виявлено загальну
кількість атак, які виконуються за гру, співвідношення
існуючих видів нападу в ході гри та їх внесок в загаль-
ний результат гри.
Ключові слова: змагальна діяльність, напад, технічні та
тактичні дії.
Аннотация. Петушинский Б.Б. Структура соревнова-
тельной деятельности баскетболистов различной ква-
лификации. В статье рассматривается структура сорев-
новательной деятельности баскетболистов, а именно:
выявлено общее количество атак, выполняемых за игру,
соотношение существующих видов нападения в ходе
игры и их вклад в общий результат игры.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, напа-
дение, технические и тактические действия.
Annotation. Petushinskiy B.B. Frame of competitive
activity the basketball players of different proficiency. In
the article is esteemed the frame of competitive activity of
basketball players namely: total of attacks executed for the
game, ratio of existing kinds of an offence is detected during
the game and their contribution to a general result of the
game.
Keywords: competitive activity, offence, technical and
tactical operatings.

Вступ.
Одним з основних резервів підвищення

ефективності підготовки спортсменів високої квал-
іфікації спеціалісти вважають вирішення проблеми
удосконалення системи управління тренувальним
процесом на основі об’єктивізації знань про струк-
туру змагальної діяльності. З метою виявлення тен-
денції розвитку виду спорту необхідно постійно ве-
сти моніторинг змагальної діяльності спортсменів
еліти на змаганнях найвищого рангу [4, 5].
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 Диаграмма 1. Временные рамки (М среднее в секундах), отведённые игрокам из атакующей команды для
принятия решений на половине поля соперника.
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Інтерес спеціалістів та тренерів з баскетбо-
лу до дослідження змагальної діяльності (ЗД) спорт-
сменів викликаний перш за все підвищенням кон-
куренції за призові місця у змаганнях різного рівня
та необхідністю побудови тренувального процесу у
відповідності з реальними запитами їх змагальної
діяльності [1, 2].

Практична значущість проблеми контролю
змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів
неодноразово підкреслювалась у працях Булатово-
ї М.М., Келлера В.С., Платонова В.М. У них було по-
казано, що аналіз змагальної діяльності, який отри-
мав у теперішній час розповсюдження в практиці
підготовки кваліфікованих спортсменів, дозволяє ви-
явити, критично оцінити, зіставити компоненти зма-
гальної діяльності різних спортсменів та на цій ос-
нові оптимізувати процес управління змагальною
діяльністю спортсменів, забезпечуючи, в кінцевому
рахунку, підвищення рівня спортивно-технічних ре-
зультатів [1-5].

Робота виконана за планом НДР Ужгородсь-
кого національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – здійснити аналіз змагаль-

ної діяльності баскетболістів різного рівня підготов-
леності.

Результати дослідження.
Вивчення й аналіз доступної нам науково-

методичної літератури й власний досвід спортивної
й педагогічної діяльності дозволяє констатувати на-
явність у структурі атакуючої діяльності декількох
самостійних напрямків у досягненні результату в
ході гри. До таких напрямків належать: позиційний
напад, атака з ходу (швидкий прорив) і добивання.

Внесок кожного із зазначених видів нападу
у формування загального результату гри різний.
Звідси випливає й необхідність вивчення різних
підходів і витрат часу на вдосконалювання того або
іншого виду нападу і якості його реалізації в ході
гри й змагань у цілому.

Результати проведеного дослідження в реаль-
них умовах змагань команд першої й вищої ліг Чемп-
іонату України, а також аналіз відеозаписів ігор про-
фесіоналів з виявлення загальної кількості атак,
виконуваних за гру, й співвідношення існуючих видів
нападу в ході гри та їх внеску в загальний результат,
дозволяє відзначити наявність деяких кваліфікацій-
них особливостей у вивчаємих параметрах. Так, у ко-
мандах I ліги Чемпіонату України середня кількість
атак дорівнює 106,25, в ході гри закинуто 80,75 очок,
очкова вартість однієї атаки дорівнює 0,76.

Для команд вищої ліги Чемпіонату України
такі ж показники відповідно складають: середня
кількість атак 95; закинуто 93 очка; очкова вартість
однієї атаки дорівнює 0,978.

Для команд професіоналів баскетболу ці

 
№ 
п/
п  

Кваліфікація 
команд 
 
Види 
нападу 

I ліга (n = 11) Вища  ліга (n = 14) 

атак очок очок за 
1 атаку атак очок очок за 1 

атаку 

1. Швидкий  прорив, 
кількість та % 

9,5±1,72 
8,94 

9,25±2,97 
11,45 0,973 9,75±1,32 

10,26 13±2,36 1,303 
 

2. 
Позиційний 
напад, кількість 
та % 

91,25±2,48
5,88 

64,0±2,28 
79,25 0,701 79,40±3,4 

83,57 
71,60±2,1 

76,98 0,901 

3. 
 
Добивання, 
кількість та % 

5,25±1,60 
4,94 

7,25±1,81 
8,97 1,389 4,25±1,03 

4,47 
6±1,56 

6,45 1,411 

4. 
Без завершення 
атаки, кількість та  
% 

0,256±0,4 
0,235 

0,25±0,45 
0,309 1,0 1,60±0,82 

1,84 
2,40±0,92 

2,02 1,50 

5. Усього за гру 106,25±6,8 80,75±13,3 0,76 95,0±4,22 93,0±6,63 0,978 

1. 
 
Швидкий  прорив, 
кількість та % 

15,0±1,31 
15,12 

20,0±2,88 
21,27 1,333 11,41±1,4 

11,44 
14,08±2,7 

15,56 1,203 

2. 
 

Позиційний 
напад, кількість 
та % 

75,0±2,14 
75,63 

59,16±2,2 
62,93 0,788 81,88±2,6 

81,69 
64,92±2,2 

73,05 0,796 

3. Добивання, кількість та % 
7,16±1,24 

7,22 
11,66±1,6 

12,40 1,628 5,55±1,29 
5,54 

8,30±1,84 
9,27 1,48 

4. 
Без завершення  
атаки, кількість та 
% 

2,0±1,07 
2,02 

4,0±2,14 
4,25 2,0 1,28±078 

1,36 
2,22±1,17 

2,19 1,50 

5. Усього за гру 99,16±5,1 94,0±5,01 0,948 100,14±5,3 89,25±8,3 0,891 
 

Таблиця 1
Співвідношення видів нападу і їх ефективність у грі баскетбол з урахуванням кваліфікаційних розходжень

команд
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дані становлять – 99,16 атак; 94,0 очка; очкова
вартість однієї атаки – 0,948 відповідно (таблиця 1).

Значно інформативніше для осмислюван-
ня особливостей існуючих кваліфікаційних розход-
жень є показники співвідношення позиційного на-
паду й нападу швидким проривом та їх внесок у
формування загального результату гри. Так, із за-
гальної кількості атак (106,25), виконуваних коман-
дою I ліги, 91,25 атака (85,88%) складає позицій-
ний напад, причому кількість закинутих очок дор-
івнює 64 або 79,25% від загальної кількості очок,
набраних за всю гру. Вартість однієї атаки дорів-
нює 0,701 очка. Ці ж показники в команд вищої ліги
Чемпіонату України відповідно становлять 79,4
атаки (83,57%); 71,6 очок (76,98%), вартість однієї
атаки – 0,901 очка. У команд професіоналів ці по-

казники складають: 75 атак (75,63%); кількість за-
кинутих очок дорівнює 58,16 (62,82%) та вартість
однієї атаки – 0,788 очка (таблиця 2).

Аналіз представленого фактичного матері-
алу свідчить про зниження з ростом спортивної май-
стерності кількості атак позиційного нападу, змен-
шенням відсотка атак у формування загального
результату. У команд вищої ліги зростає очкова
вартість однієї атаки в порівнянні з командами І ліги
й командами професіоналів. Це пояснюється з однієї
сторони підвищенням якості виконання основних
характеристик руху (час, простір, зусилля) убік пол-
іпшення точності їх виконання, з іншого (по відно-
шенню до команд професіоналів) – більш низькими
показниками захисної діяльності баскетболістів.

Вивчення й аналіз матеріалу, представлено-

Таблиця 2
Порівняльний аналіз ефективності видів нападу команд різної кваліфікації

 
№ 
п/п   

Кваліфікація  
команд 
 
Види  
нападу 

I ліга (n = 11) Вища ліга (n = 14) Професіонали  
(n = 7) 

Х m t1 X m t2 X m t3 

1. 
 
 
 

Швидкий 
прорив 
 
 

атак  
очок очок за 
1 атаку 

9,5 
9,25 

 
0,973 

0,54 
0,94 

0,382 
3,280 

9,75 
13,0 

 
1,303 

0,37 
0,65 

8,13 
5,23 

15,0 
20,0 

 
1,333 

0,53 
1,17 

7,27 
7,17 

2. 
 
 
 

Позиційний 
напад  
 
 

атак  
очок очок за 
1 атаку 

91,25 
64,0 

 
0,701 

0,76 
0,72 

9,68 
8,17 

79,4 
71,6 

 
0,901 

0,96 
0,59 

3,40 
11,48 

75,0 
59,16 

 
0,788 

0,87 
0,91 

14,0
6 

4,17 

3. 
 
 
 

Добивання   
  
 
  

атак  
очок очок за 
1 атаку 

5,25 
7,25 

 
1,389 

0,51 
0,57 

1,70 
1,75 

4,25 
6,0 

 
1,411 

0,29 
0,43 

4,96 
7,04 

7,16 
11,66 

 
1,628 

0,51 
0,68 

2,65 
4,97 

4. 
 

Без завершення атаки  атак  
очок очок за 
1 атаку 

0,25 
0,25 

 
1,0 

0,14 
0,14 

5,02 
7,51 

1,60 
2,40 

 
1,50 

0,23 
0,25 

0,81 
1,77 

2,0 
4,0 

 
2,0 

0,44 
0,87 

3,80 
4,26 

 Таблиця 3
Взаємозв’язок показника загального часу володіння м’ячем у позиційному нападі з результативністю атак

для команд різної кваліфікації

Час 
володіння 
м’ячем 

1 ліга (n = 10) Вища ліга (n = 14) 
атаки очки атаки очки  

кіль-
кість % кіль-

кість % кіль-
кість % кіль-

кість % 

До 5 с 19,75 21,64 14,75 23,05 11,48 14,46 6,6 9,2 
6 -10 с 26,5 29,04 23,25 36,32 27,74 34,93 36,25 50,62 

11 – 15 с 27,5 30,13 16,0 25,0 26,78 33,73 23,75 33,17 
16 – 20 с 11,25 12,32 7,0 10,93 11,48 14,46 5,0 6,98 
21 – 25 с 6,0 6,57 3,0 4,68 0,96 1,21 0,0 0,0 
26 – 30 с 0,25 0,27 0,0 0,0 0,96 1,21 0,0 0,0 
За гру 91,25  64  79,4  71,6  
До 5 с 11,67 15,56 11,67 19,72 14,3 17,46 11,11 16,95 
6 -10 с 28,33 37,77 20,83 35,20 27,52 33,61 26,78 41,25 

11 – 15 с 20,82 27,78 18,33 30,98 25,04 30,58 19,36 29,82 
16 – 20 с 12,5 16,66 8,33 14,08 11,74 14,33 6,77 10,42 
21 – 25 с 1,66 2,21 0,0 0,0 2,88 3,51 1,0 1,54 
26 – 30 с 0,0 0,0 0,0 0,0 0,40 0,48 0,0 0,0 
За гру 75,0  59,16  81,88  64,92  
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го в таблицях 1, 2 дозволяє констатувати, що з підви-
щенням кваліфікації команд збільшується внесок атак
„швидким проривом” або з ходу у формування загаль-
ного результату гри, а також очкова вартість однієї
атаки. Так, внесок атак з ходу для команд I ліги в за-
гальний результат становить 11,45% при вартості
однієї атаки в 0,973 очка. Для команд вищої ліги
13,97% - 1,303 і команд професіоналів 21,24% - 1,333.

Подальший аналіз змісту структури атаку-
ючої діяльності за показниками кількості атак, до-
ведених до логічного завершення – кидка, переко-
нує в наявності якісних і кількісних кваліфікаційних
розходжень. Із загальної кількості атак, проведених
у позиційному нападі, що становлять 91,25 атак у
команд I ліги до логічного завершення доведені
тільки 61,25 або 69,45% (таблиця 2).

Для команд вищої ліги ці ж показники ста-
новлять: загальна кількість атак – 79,4; 58 атак
(73,64%) доведені до завершення. У команд профес-
іоналів 75,0 атак за гру, із них 59,61 атак завершу-
ються кидком у кошик (79,48%).

Зменшення кількості атак, доведених до ло-
гічного завершення – кидка в кошик пояснюється,
насамперед, підвищенням ефективності гри в за-
хисті з ростом кваліфікації спортсменів. Із підви-
щенням кваліфікації спортсменів зберігається тен-
денція до збільшення кількості атак з ходу доведених
до кидка м’яча в кошик. Так для команд I ліги
кількість таких атак стосовно загальної їх кількості
дорівнює 10,58%, для команд вищої ліги – 12,12% і
професіоналів – 18,57%.

Подальший аналіз змагальної діяльності
баскетболістів різної кваліфікації дозволив розпод-
ілити показники зареєстрованих атак за часом їх
реалізації. Такий диференційований підхід обумов-
лений, насамперед, необхідністю моделювати тре-
нувальний процес спортсменів у відповідності ре-
альним  умовам  змагальної  діяльності .  Так,
розглядаючи часові параметри реалізації атакуючо-
го потенціалу баскетбольних команд різної кваліфі-
кації ми відзначаємо, що в рамках 5 с виконується
12,75 атак у командах I ліги, що становить 21,64%
від загальної кількості атак.

Причому кількість набраних очок у цих ата-
ках дорівнює 14,75 або 23,04% від загальної
кількості очок, набраних командами при грі в на-
паді. Для команд вищої ліги ці показники станов-
лять – 11,48 атак (14,46%) і 6,6 очок (9,21%). Для
команд професіоналів – 11,67, (15,56%) і 11,67 очок
(19,72%).

Середнє значення досліджених показників
для команд першої й вищої ліги й професіоналів до-
рівнює 14,3 атак (17,46%) та 11,01 очок (16,95%)
(таблиця 3).

Аналізуючи показники кількості атак й їх
внесок в очках у рамках від 6 до 10 с ми відзначає-
мо, що в розглянутому часовому діапазоні спостер-
ігається менші розходження зареєстрованих показ-
ників у команд різної кваліфікації, що дозволяє
констатувати про наявність кваліфікаційних

відмінностей тільки в окремих складових, які впли-
вають на ефективність ігрової діяльності в нападі.
Кількість атак в діапазоні часу 6-10 с для команд
першої ліги дорівнює 26,5, що становить 29,04%.
Кількість набраних очок у цих атаках дорівнює 23,25
або 36,32% від загальної кількості очок, набраних
командою при грі в нападі. Для команд вищої ліги
ці показники становлять 27,74 атак (34,93%) та 36,25
очок (50,62%). Для команд професіоналів – 28,93
атак (37,77%) та 20,83 очок (35,20%).

Середній показник для досліджуваних ко-
манд різних кваліфікацій склав 27,52 атак (33,61%)
та 26,78 очок (41,25%). Аналіз показників, представ-
лених у таблиці 3 дозволяє стверджувати про збере-
ження тенденції до вирівнювання зареєстрованих
показників або про наявність об’єктивних даних, що
дозволяють зазначити, що зі збільшенням часу ата-
ки слабо проявляються кваліфікаційні розходження
в зареєстрованих показниках атакуючої діяльності
при позиційному нападі.

Висновок.
Команди більш низької кваліфікації схильні

досягати переваги над суперником за рахунок фун-
кціональної  підготовленості .  З підвищенням
спортивної кваліфікації при збереженні необхідних
вимог до функціональної підготовки результат фор-
мується, в основному, на основі «розумного» бас-
кетболу. Варто підкреслити, що середні показники
кількості атак і набраних очок є орієнтиром при пла-
нуванні й реалізації тренувального процесу команд
різної кваліфікації й, на наш погляд, дають мож-
ливість із достатнім ступенем імовірності прогно-
зувати результат гри з конкретним суперником.

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується вивчення критеріїв ефективності атакуючих
дій баскетболістів шляхом оцінки ігрової діяльності,
а саме виявлення взаємозв’язку показника загаль-
ного часу володіння м’ячем на половині суперника
й результативності атак у позиційному нападі для
команд різної кваліфікації.
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САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В УМОВАХ СМКШ

У 70-80 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Пінський О.О.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті на основі аналізу досвіду діяльності
педагогічних колективів сільських малокомплектних
шкіл, архівних матеріалів розкрито деякі питання орган-
ізації самостійної роботи учнів у процесі викладання
дисциплін природничого циклу в умовах роботи мало-
комплектних шкіл Слобожанщини у 70-80-х роках ХХ
ст. Висвітлено окремі провідні форми та методи само-
стійної роботи учнів сільських малокомплектних шкіл,
перспективні напрямки використання набутого досві-
ду в сучасних умовах.
Ключові слова: сільська малокомплектна школа, само-
стійна робота учнів, природничо-наукова освіта.
Аннотация. Пинский А.А. Самостоятельная работа уча-
щихся в процессе преподавания биологии в условиях
СМКШ в 70-80-х годах ХХ века. В статье на основе
анализа опыта деятельности педагогических коллекти-
вов сельских малокомплектных школ, архивных мате-
риалов раскрыты некоторые вопросы организации са-
мостоятельной работы  учащихся  в процессе
преподавания дисциплин естественного цикла в усло-
виях работы малокомплектных школ Слобожанщины в
70-80-х годах ХХ века. Освещены некоторые ведущие
формы и методы самостоятельной работы учащихся
сельских малокомплектных школ, перспективные на-
правления использования полученного опыта в совре-
менных условиях.
Ключевые слова: сельская малокомплектная школа, са-
мостоятельная работа учащихся, естественно-научное
образование.
Annotation. Pinskiy A.A. Self-maintained work of pupils
during teaching biology in requirements in 70-80 years of
XX century. some problems of organizing pupils’ individual
work when teaching natural sciences at rural schools with
small quantity of studying classes on Slobozhanshchina in
the 70s – 80s of XX century on the basis of analyzing
pedagogical collectives’ experience and archive materials.
In the article are shown the leading forms and methods of
individual work in such kind of schools and perspective
ways of using the gained experience under the modern
conditions.
Key words: rural schools with small quantity of studying
classes, pupils’ individual work, natural-scientific
education.

Вступ.
Історичний погляд на якість біологічної ос-

віти сільських учнів у 70-80 роки ХХ століття виз-
начає, що вона залежала не тільки від відомої про-
блеми перманентного вдосконалення змісту освіти,
комплексу методів, методичних прийомів, принципів
освіти, але й від найліпшого співвідношення та ефек-
тивності використання необхідних форм навчальної
роботи. Практика викладання природничих дис-
циплін в сільській малокомплектній школі (СМКШ)
постійно вимагала та вимагає нині копіткої корекції
наукової інформації, ставить підвищені вимоги до
навчання учнів вправно читати, писати, рахувати,
самостійно працювати, ведення вчителями осмис-
леного відбору кількості і якості навчальної інфор-
мації з метою забезпечення необхідного рівня загаль-

ного розвитку кожної окремої особистості сільського
школяра, вседержавне поєднання яких і складає те,
що можна назвати корінням української нації.

Спостереження та аналіз сучасної провідної
форми навчання - уроків біології та природознав-
ства у сільських малокомплектних школах, який було
проведено нами у 80-х роках ХХ ст., коли явище ма-
локомплектності на Слобожанщині почало зроста-
ти швидкими темпами, показують, що навчально-
виховний процес, зокрема самостійну роботу учнів
учителі часто намагалися організовувати на уроках
приблизно так само, як і у міських школах, часто з
механічним перенесенням форм, методів і прийомів
навчання з великих шкіл у малі, коли навчання, особ-
ливо в надмалих класах, організовували на основі
так званих традиційних методичних підходів. Ура-
хування індивідуальних особливостей учнів відбу-
валося, в основному, не на дійсно наукових засадах,
а завдяки педагогічній інтуїції, рівень розвитку якої
у різних учителів є різним і багато в чому визна-
чається досвідом роботи в малокомплектній школі,
рівнем психологічної та фахової підготовки. Як
свідчать результати проведеного аналізу, у більшості
вчителів швидко складається індивідуальна оцінка
інтелектуальних, творчих здібностей учнів, їх здат-
ності до того, чи іншого виду діяльності, яка за умов
ведення у сільській малокомплектній школі одним
учителем 3-5 навчальних предметів, легко перекла-
дається й на ті галузі шкільної науки, де вчитель не
є дипломованим спеціалістом.

За свідченнями вчителів-природознавців –
членів районного методичного об’єднання вчителів
біології Харківського району, представників адмін-
істрації СМКШ особливих труднощів зазнавали вчи-
телі-початківці, особливо випускники державного
університету та педагогічного інституту через недо-
статню методичну і психологічну непідготовленість
до роботи у мікроколективах учнів і вчителів мало-
комплектних шкіл та вчителі, які працювали більше
десяти років з класами звичайної наповнюваності,
з сталими, сформованими педагогічними інтереса-
ми та уподобаннями.

Стабільно позитивним залишалося те, що
сільські малокомплектні школи як база отримання
сучасної біологічної освіти учнів, організації та
впровадження їхньої самостійної роботи, завжди
мали додаткові можливості дидактичної експлуатації
навколишніх природних та штучних екологічних
систем, що полегшувало застосування адекватних,
історично-стабільних методів та форм природничо-
біологічної освіти та виховання учнів малокомплек-
тних шкіл Слобожанщини у другій половині ХХ сто-
ліття, особливо у 70-80-х роках - періоду відносної
стабільності системи освіти в Україні.

У ході науково-історичного пошуку встанов-
лено, що в цей же період розроблено ряд шкільних
методик викладання основ наук, в яких висвітлено
зазначену проблему, у тому числі з основ наук при-
родничо-наукового циклу: викладанням природо-
знавства Г.М.Аквілєва, В.І.Кузнєцова, В.М.Пакуло-
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ва [2.], фізики О.І.Іванов, Л.Д.Мунчінова, Т.М.Сер-
гієнко, хімії – А.М.Бородіхіна, Р.М.Князєва, біології
– Л.Є.Алєєвська, З.М.Баташева, В.М.Пакулова [3]
та деякі інші [5].

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Стабільність і достатньо високий результат

функціонування освітньої  системи навчання
шкільній біології у СМКШ Слобожанщини у зазна-
чений історичний проміжок часу підтримувався
чітким балансом у середині самої системи роботи
вчителя біології: урочної, позаурочної та позаклас-
ної роботи з предмету, тож метою статті є аналіз
ряду провідних питань організації самостійної ро-
боти учнів в процесі викладання дисциплін природ-
ничого циклу в умовах роботи малокомплектних
шкіл Слобожанщини у 70-80-х роках ХХ століття.

Результати дослідження
Проведений науковий пошук дозволив вста-

новити, що проблема належить до комплексу мало-
досліджуваних в історії вітчизняної освіти.

Особливо гострою була у 70-80 роки і, як
свідчить практика, залишається нині проблема
змісту освіти, формально окреслена межами на-
вчальних програм, особливо предметів природни-
чого циклу. Інтереси сільськогосподарського вироб-
ництва базових господарств конкретного регіону,
комплекс спеціальних сільськогосподарських умінь,
професійні уподобання та потенціал екологічного,
біоетичного мислення та дії кожного окремого
сільгоспвиробника тісно перепліталися і становили
на той час практично постійний професійний інте-
рес вчителів природничих дисциплін сільських за-
гальноосвітніх закладів. Сьогодні цю проблему не
можна назвати вирішеною, вона постійно висуває
ряд додаткових вимог до процесу навчання у
сільській МКШ. Реалізація практичної частини про-
грами, виконання обов’язкового комплексу лабора-
торних та практичних робіт кожним учнем СМКШ
індивідуально, як показує педагогічна практика, на-
давало і надає нині додаткові можливості не тільки
для самостійного виконання таких робіт, привчаю-
чи школярів підліткового віку до відповідальності
та самостійності, але й несе додаткове дидактичне
навантаження, частково перебираючи на себе функ-
цію проміжного контролю рівня сформованості
знань, практичних умінь та навичок. Обов’язкове
підведення підсумків виконання у більшості ви-
падків індивідуальних за своїм характером робіт,
формулювання висновків надає учням додаткову
можливість обмінятися думками щодо отриманих
результатів, висловити свої враження, захистити
власну точку зору.

Прорахунки та методичну незабезпеченість
процесу багато у чому індивідуалізованого навчан-
ня на уроках біології та природознавства у сільських
МКШ було частково компенсовано потужною ме-
режею позашкільних закладів, особливо розгалуже-

ною системою СЮН з великою кількістю проф-
ільних, юннатських гуртків, які було розгорнуто на-
прикінці 70-х, початку 80-х років ХХ ст. практично
у всіх школах сільських районів Слобожанщини, що
підтверджено результатами анкетування вчителів
біології та адміністраторів СМКШ, віднайденими
архівними документами того періоду [3]. За архів-
ними документами, свідченнями отриманими від
директора районної (Покотилівської) станції юних
натуралістів лише за офіційною статистикою в се-
редині 80-х років на базі 56 (!) із 60-ти ЗОШ Харкі-
вського району Харківської області було створено
70 різноманітних за профілем натуралістичних, при-
родоохоронних гуртків. На думку багатьох спец-
іалістів, теоретиків і практиків методичної справи
необхідною складовою частиною системи роботи
вчителів природничих дисциплін було обов’язкове
постійне виконання самостійної практичної роботи
учнями СМКШ у позакласній, особливо гуртковій,
натуралістичній роботі. Провідною рисою позаклас-
ної роботи, яка здійснювалась на базі малокомплек-
тних шкіл є наявність проблеми створення та функ-
ціонування різновікових і нечисленних колективів
учнів [2], складності керування ними, специфічність
психологічної взаємодії у середині малих колективів,
питання проблеми підвищення працездатності учнів,
збереження їхнього творчого потенціалу.

 Основною формою позакласної роботи на-
прикінці 70-х, початку 80-х років ХХ століття, за
умов значно зрослого з боку держави фінансового
та матеріально-технічного забезпечення діяльності
обласних та районних СЮН, у сільських малокомп-
лектних школах стають біолого-натуралістичні гур-
тки різноманітного профілю, які діють на базі цих
шкіл від районних станцій юних натуралістів, гнуч-
ка основа діяльності яких передбачала здійснення
поглибленої освіти і виховання практично кожного
з учнів СМКШ, включно й так званих “нецілеспря-
мованих”, на різних рівнях їхніх індивідуальних
можливостей і бажань: від отримання комплексу
життєво-необхідних біоло-екологічних знань, через
набуття практичних умінь і навичок під час вико-
нання творчих за своїм характером самостійних
робіт на біологічних та сільськогосподарських об-
’єктах та удосконалення методів природоохоронної
роботи краєзнавчого та біоетичного спрямування,
аж до залучення учнів до елементарної науково-дос-
лідницької діяльності, здійснення кваліфікованої
професійної підготовки природничо-наукового та
сільськогосподарського спрямування тощо.

Найбільший інтерес у гуртківців виклика-
ла  самостійна  практична  природоохоронна
діяльність в оточуючому середовищі, проведення
традиційних довготривалих операцій: “Живе
срібло”, “Первоцвіт”, “Джерельце”, “Мурашка”,
“Ялиночка”. Десятки хлопців та дівчат щорічно у
складі офіційно створених зелених та голубих пат-
рулів добровільно йшли захищати природне сере-
довище. Особливе місце у роботі біологічних гуртків
різних профілів займала багатоденна операція
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“Ялинка”, яка щорічно починалася в середині груд-
ня, а закінчувалася напередодні Нового року. Лише
за роки існування гуртка юних друзів природи, ство-
реного на базі Вільхівської середньої школи Харкі-
вського району Харківської області було проведено
близько 150 багатогодинних рейдів на основний
об’єкт охорони – молодий бір біля села Уси. Чотири
постійно діючих зелених патрулі виконували роль
громадського дозору, проводили самостійну науко-
ву роботу: за завданнями лісничого Васівщевського
лісництва та місцевого лісника постійно проводив-
ся моніторинг стану зелених насаджень, втрат від
дій браконьєрів. Учні обраховували ступінь уражен-
ня членистоногими - шкідниками сосни звичайної,
грибковими та іншими хворобами, постійно прово-
дили догляд, санітарне очищення лісу. Досвід діяль-
ності гуртка був обговорений на засіданні методич-
ної Ради РМО вчителів біології та його робочу
програму, спрямовану на розвиток самостійності,
творчої ініціативи учнів, з урахуванням специфіки
місцевих природних екосистем було рекомендова-
но до впровадження в сільських малокомплектних
школах Харківського р-ну – Фрунзенській, Перемо-
жанській, Стрілечанській НСШ. У практиці діяль-
ності гуртків, утворених на базі цих сільських шкіл
були непоодинокі випадки, коли випускники шко-
ли, колишні члени гуртка після проходження стро-
кової служби у війську приходили й допомагали ке-
рівникам гуртків навчати молодих охоронців
природи. Випускники шкіл виконували роль гро-
мадських інструкторів, поглиблювали теоретичні
знання учнів на засіданнях гуртка та формували у
гуртківців необхідні практичні уміння й навички
проведення природоохоронної роботи.

Разом з тим, проведений історичний аналіз
проблем існування розгалуженої системи гуртків-
філіалів СЮН у досліджуваний період, особливо-
стей підготовки та проведення самостійної роботи
теоретичного та практичного характеру гуртківця-
ми, реалій підвищення ефективності функціонуван-
ня  різновікових  натуралістичних  гуртків  у
сільських малокомплектних школах засвідчує, що
вони практично завжди вимагали від учителів-гур-
тководів створення другої секції для учнів старших
класів, керівництво діяльністю якої часто не отри-
мувало фінансової підтримки через брак мінімаль-
но необхідної кількості учнів у їхньому складі. Не-
врегульованість цього питання у центральних
фінансових органах та відсутність необхідного
фінансування негативно позначалася на діяльності
різновікових за своїм складом природничо-науко-
вих гуртків СМКШ, викликала невдоволеність ча-
стини вчителів-гуртководів через значно зростаю-
че навантаження педагогів.

Висновки.
Аналіз практики діяльності малокомплект-

них шкіл Харківського району в яких юннатську дос-
лідницьку роботу було ґрунтовано перш за все на
самостійній роботі учнів у природному середовищі,
глибокому знанні оточуючих природних екологічних

систем, підтверджує ефективність, взаємопов’я-
заність існування і розвитку всіх необхідних скла-
дових системи роботи вчителя біології, необхідну
єдність всіх форм його роботи.

 Лише за таких умов виконання комплексу
різноманітних за своєю формою та змістом само-
стійних робіт, спрямованих на пошук теоретичної
інформації та особливо проведення різнопланових
практичних робіт у оточуючому природному сере-
довищі, перетворювалося у достатньо ефективний
засіб стимулювання потреб у самовдосконаленні
сільських учнів, створювало цілісну основу процесів
навчання прийомам і методам самоаналізу, необхід-
них у цивілізованому суспільстві процесів самови-
ховання та самоосвіти окремих особистостей, що на
той період мало також і позитивні соціально-демог-
рафічні наслідки.

Як свідчить аналіз практики діяльності
СМКШ наприкінці 70-х, початку 80-х років ХХ ст.,
новітні методичні підходи до викладання дисциплін
природничого циклу в умовах цих шкіл з класами
надмалої чисельності все частіше витікають з прин-
ципів особистісно орієнтованого навчання. Це й
індивідуалізація навчання, і самооцінка школярами
динаміки і якості просування до успіху, і максималь-
не наближення навчального матеріалу до реалій
життя, і формування в уяві школярів цілісності на-
вколишнього середовища тощо. Саме ці підходи
допоможуть і сьогодні учителю сучасної сільської
малокомплектної школи реалізувати вимоги, що пе-
редбачені реформою освіти в Україні [1], а якість
використання нових педагогічних явищ, технологій
за нинішніх умов практичної відсутності у сільських
школах ефективної системи гурткової позакласної
роботи, надають додаткову можливість максималь-
но розкрити здібності і нахили особистості, яка фор-
мується в умовах українського села.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших питань організації
та проведення позаурочної роботи в умовах діяль-
ності сучасних СМКШ Слобожанщини.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

БЕЗ ЭЛЕВАЦИИ СЕГМЕНТА ST,
ОСЛОЖНЁННЫМ ОСТРОЙ
ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ
НЕЙРОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Прихода И.В.
Луганский национальный педагогический уни-

верситет имени Тараса Шевченко

Аннотация. С целью количественной оценки качества
жизни больных с острым коронарным синдромом без
элевации сегмента ST, осложнённого острой левожелу-
дочковой недостаточностью, сравнения её с таковой у
больных со стабильной стенокардией напряжения ІІ –
ІІІ функционального класса, было изучено качество
жизни в динамике в течение 8 нед лечения эналапри-
лом и карведилолом у 200 больных с острым коронар-
ным синдромом без элевации сегмента ST. Качество
жизни больных с острым коронарным синдромом без
элевации сегмента ST значительно снижено и тем боль-
ше, чем выше класс левожелудочковой недостаточнос-
ти. В ходе лечения установлена достоверная положи-
тельная динамика составных частей качества жизни во
всех 3 группах.
Ключевые слова: качество жизни, острый коронарный
синдром без элевации сегмента ST, острая левожелу-
дочковая недостаточность, нейромодулирующая тера-
пия.
Анотація. Прихода І.В. Динаміка якості життя хворих з
гострим коронарним синдромом без елевації сегмента
ST, ускладненим гострої лівошлуночковою недостатні-
стю під впливом нейромодулюючої терапії. З метою
кількісної оцінки якості життя хворих на гострий коро-
нарний синдром без елевації сегмента ST, ускладнений
гострою лівошлуночковою недостатністю, порівняння
її з такою у хворих на стабільну стенокардію напружен-
ня ІІ – ІІІ функціонального класу, було вивчено якість
життя в динаміці на протязі 8 тижнів лікування еналап-
рилом та карведілолом у 200 хворих на гострий коро-
нарний синдром без елевації сегмента ST. Якість життя
хворих на гострий коронарний синдром без елевації сег-
мента ST значно знижена і тим більше, чим вище клас
гострої лівошлуночкової недостатності. У ході лікуван-
ня встановлено достовірну позитивну динаміку скла-
дових частин якості життя в усіх 3 групах.
Ключові слова: якість життя, гострий коронарний син-
дром без елевації сегмента ST, гостра лівошлуночкова
недостатність, нейромодулююча терапія.
Annotation. Prikhoda I.V. Dynamics of quality of life of
patients with the acute coronary set of symptoms without
ST-segment elevation, complicated acute left ventricular
failure under agency neuromodular of therapy. With the
purpose of quantitative assessment of life quality in patients
with acute coronary syndrome without ST-segment
elevation, complicated by acute left ventricular failure, its
comparison with the same in patients with stable angina
pectoris II – ІІІ functional class, life quality was investigated
in dynamics during 8-week treatment by enalapril and
carvedilol in 200 patients with acute coronary syndrome
without ST-segment elevation. Life quality of patients with
acute coronary syndrome without ST-segment elevation is
considerably reduced and, the more, the higher class acute
left ventricular failure. During treatment significant positive
dynamics of life quality components in all 3 groups was
reveald.
Key words: life quality, acute coronary syndrome without
ST-segment elevation, acute left ventricular failure,
neuromodular therapy.

 Введение.
Исследование качества жизни в медицине

– уникальный подход, позволивший принципиаль-
но изменить традиционный взгляд на проблему бо-
лезни и больного. Качество жизни (КЖ), связанное
со здоровьем, – интегральная характеристика физи-
ческого, психологического и социального функцио-
нирования здорового или больного человека, осно-
ванная на его субъективном восприятии (Новик А.А.
и соавт., 1999, 2004) [1].

 Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
существенно ухудшают КЖ больных. При этом ос-
новными неблагоприятными факторами являются
хроническое течение заболеваний, высокая инвалид-
ность и вероятность фатальных осложнений. Резуль-
таты многочисленных исследований свидетельству-
ют о значительном снижении КЖ у больных ССЗ по
сравнению с КЖ здорового населения (популяци-
онная норма). Так, в исследовании, выполненном в
Швеции (Brink E et al., 2002) [6], сравнивали КЖ
114 больных ишемической болезнью сердца (ИБС)
через 5 мес после перенесенного инфаркта миокар-
да (ИМ) с нормативными показателями в соответ-
ствующей по полу и возрасту выборке населения. В
результате значимые различия получены по всем
шкалам общего опросника SF-36, что свидетельству-
ет о значительном ухудшении физического, психо-
логического и социального функционирования боль-
ных ИБС, перенесших ИМ, по сравнению с популя-
ционной нормой. В исследовании, проведенном в
Великобритании (Dempster M. et al., 2001) [7], была
изучена зависимость показателей КЖ больных ИБС
от функционального класса стенокардии. Использо-
вали общий опросник SF-36, из результатов которо-
го установлено, что с ростом функционального клас-
са стенокардии в большей степени нарушается фи-
зическое функционирование, чем психологическое
(статистически достоверные различия).

Исходя из концепции пожизненного лече-
ния больных ИБС встает вопрос необходимости
подбора таких препаратов, которые будут не только
улучшать клиническое состояние и увеличивать про-
должительность жизни больных, но и не ухудшать
КЖ, а по возможности – улучшать его. Как только
были подведены итоги и обнародованы результаты
многоцентровых исследований, доказавших, что ле-
чение ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента (ИАПФ) и бета-адреноблокаторами (БАБ)
может существенно увеличивать продолжительность
жизни больных ИБС, немедленно возрос практичес-
кий интерес к изучению КЖ. КЖ стало рекомендо-
ваться к рассмотрению как самостоятельный кри-
терий оценки эффективности терапии [11], по зна-
чимости близкий к клиническим и не уступающий
экономическим критериям [8].

 Работа выполнена по плану НИР Луганс-
кого национального педагогического университета
имени Тараса Шевченко.

 Формулирование целей работы.
 Целью исследования была количественная
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оценка влияния нейромодулирующей терапии на КЖ
больных, перенесших острый коронарный синдром
(ОКС) без элевации сегмента ST, осложненный ост-
рой левожелудочковой недостаточностью (ОЛЖН).

 Материалы и методы исследования.
 Обследовано 200 больных с ОКС без эле-

вации сегмента ST, которые находились на стацио-
нарном лечении в инфарктном и кардиологическом
отделениях Луганской городской клинической мно-
гопрофильной больницы №1 в 2004 – 2006 годах.
Все больные были госпитализированы в течение
первых 24 часов от начала ишемического приступа.
Среди обследованных было 120 (60%) мужчин и 80
(40%) женщин в возрасте от 38 до 76 лет (средний
возраст составил 56,5 ± 8,6 лет).

 Диагноз ОКС без элевации сегмента ST ус-
танавливали на основании клинических, биохими-
ческих и электрокардиографических характеристик
согласно критериев клинической классификации
ИБС, предложенной Украинским обществом карди-
ологов (1999) [2], изложенных в Рекомендациях по
ведению пациентов с нестабильной стенокардией и
инфарктом миокарда без элевации сегмента ST Аме-
риканской ассоциации сердца и Американской кар-
диологической коллегии (1999) [5] и Европейским
обществом кардиологов (2002) [3].

 У всех пациентов во время госпитализации
отмечены клинические проявления ОЛЖН согласно
классификации T.Killip, J.Т.Kimball (1967) [10]: І клас-
са – у 124 (62%) больных (составили 1-ю клиничес-
кую группу), ІІ класса – у 46 (23%) больных (соста-
вили 2-ю клиническую группу) , ІІІ – у 30 (15%)
больных (составили 3-ю клиническую группу).

 Диагноз эссенциальной гипертензии уста-
новлен у 150 (75%) пациентов: І стадии – у 54 (27%),
ІІ и ІІІ стадии – у 86 (43%) и 10 (5%) больных соот-
ветственно.

 Все пациенты получали стандартную об-
щепринятую терапию антиагрегантами: аспирином
– по 100 – 160 мг/сут и/или клопидогрелем – 75 мг/
сут, прямыми антикоагулянтами: нефракциониро-
ванным гепарином (вводили внутривенно капельно
с последующим переходом на подкожное введение)
или эноксапарином (подкожно в течение 3 – 7 сут),
нитратами (нитроглицерином внутривенно капель-
но и/или изосорбида динитратом внутрь), статина-
ми (симвастатином или аторвастатином – по 20 – 40
мг/сут). В качестве нейромодулирующей терапии ис-
пользовали ИАПФ эналаприл и БАБ карведилол. С
первых суток эналаприл назначали в начальной дозе
2,5 мг /сут, карведилол – 3,125 мг /сут. При отсут-
ствии артериальной гипотензии через 12 часов пос-
ле приема первой дозы повышали дозу эналаприла
до 5 мг/сут (по 2,5 мг 2 раза в день), карведилола –
до 6,25 мг/сут (по 3,125 мг 2 раза в день). В даль-
нейшем проводили ступенчатое повышение дозы
эналаприла и карведилола каждые 2 – 3 дня до дос-
тижения целевых рекомендованных доз: эналапри-
ла – 20 мг/сут, карведилола – 50 мг/сут.

 Контрольную группу составили 30 больных

со стабильной стенокардией напряжения ІІ – III фун-
кционального класса (согласно классификации Ка-
надской ассоциации кардиологов в модификации
ВНКЦ АМН СССР). Группы были сопоставимы по
полу, возрасту, индексу массы тела, длительностью
ИБС, длительностью и стадией эссенциальной ги-
пертензии.

 Суточный ритм артериального давления
(АД) определяли методом суточного мониториро-
вания АД при помощи монитора „Cardio Tens”
(„Meditech”, Венгрия). Электрокардиограмму (ЭКГ)
покоя регистрировали в 12 отведениях на 6-ти ка-
нальном электрокардиографе NEC-6. Эхокардиогра-
фию (ЭхоКГ) в двухмерном режиме осуществляли
с помощью ультразвукового сканера  „Hewlett
Packard, USA” с датчиком 2,5 МГц по стандартной
методике согласно Рекомендаций Американского
общества эхокардиографии (ASE). Уровень Тропо-
нина Т определяли фермент связанным иммуносор-
бентным методом количественно с помощью при-
бора Cardiac Reader (Roche Diagnostics Corporation,
Indianapolis, USA). Толерантность к физической на-
грузке оценивали с помощью велоэргометрии
(ВЭМ) с применением опросника Борга [4] для ха-
рактеристики степени выраженности субъективных
ощущений, сопровождавших выполнение нагрузоч-
ной пробы.

 КЖ оценивали с применением общего оп-
росника „SF-36 Health Status Survey” [9], который
состоит из 11 разделов и позволяет оценить субъек-
тивную удовлетворенность больного своим физичес-
ким и психическим состоянием, социальным функ-
ционированием, а также отражает самооценку
выраженности болевого синдрома. Результаты пред-
ставлены в виде оценок в баллах по 8 шкалам, со-
ставленных таким образом, что более высокая оцен-
ка указывает на лучшее КЖ.  Количественно
оценивались такие показатели:

 1.Физическое функционирование (РF) – от-
ражающее степень, в которой здоровье лимитирует
выполнение физических нагрузок (самообслужива-
ние, ходьба, подъем по лестнице, подъем тяжести и
т. п.).

 2.Ролевое функционирование (RР) – влия-
ние физического состояния на выполнение буднич-
ной деятельности, работы.

 3.Физическая боль (ВР) – ее влияние на
способность заниматься повседневной деятельнос-
тью, включая работу по дому и вне дома.

 4.Общее состояние здоровья (YH) – оцен-
ка больным состояния своего здоровья в настоящий
момент и перспектив лечения.

 5.Жизненная сила (VT) – ощущение боль-
ным силы и энергии или, напротив, обессиленности.

 6.Социальное функционирование (SF) –
степень, в которой физическое или психическое со-
стояние ограничивает социальную активность.

 7.Эмоционально-ролевое функционирова-
ние (RE) – в какой степени эмоциональное состоя-
ние мешает выполнению повседневной деятельно-
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сти или работы.
 8.Ментальное здоровье (МН) – характери-

зует настроение (наличие депрессии, тревоги, об-
щий показатель положительных эмоций).

 Результаты исследования обрабатывали
путем определения для каждого вариационного ряда
средней арифметической величины „М” и стандар-
тного отклонения „SD”. Определение достовернос-
ти полученных данных устанавливали с помощью
критерия t Стьюдента. Проводили корреляционный
и регрессионный анализ показателей. Расчеты про-
водили на персональном компьютере при помощи
пакета программ Excel 2000. Достоверными счита-
лись различия при значении р<0,05.

 Результаты исследования и их обсужде-
ние.

 Через неделю у 114 (57%) больных доза
эналаприла была увеличена до 10 мг/сут, у 74 (37%)
– до 20 мг, у 12 (6%) больных не удалось увеличить
дозу из-за развития артериальной гипотензии и каш-
ля; у 110 (55%) больных доза карведилола была уве-
личена до 12,5 мг/сут, у 64 (32%) – до 25 мг/сут, у 16
(8%) больных не удалось увеличить дозу из-за раз-
вития артериальной гипотензии и выраженной бра-
дикардии. К концу исследования (8 нед) 10 мг/сут
эналаприла получали 44 (22%) больных, 20 мг/сут –
144 (72%), 12 (6%) – 5 мг/сут; 25 мг/сут карведило-
ла получали 46 (23%) больных, 50 мг/сут – 128
(69%), 12,5 мг/сут – 16 (8%) больных.

 Показатели КЖ больных, перенесших ОКС
без элевации сегмента ST, осложненный ОЛЖН в
сравнении с лицами контрольной группы, а также
их динамика через 8 нед  лечения с использованием
эналаприла и карведилола представлены в таблице.

Установлено значительное снижение КЖ у
больных, перенесших ОКС без элевации сегмента
ST, осложненный ОЛЖН в сравнении с лицами кон-
трольной группы. Исключение составили показате-
ли общего психического здоровья, приближавшие-
ся к таковым у лиц контрольной группы. Особенно
были снижены характеристики физического состо-
яния, что значительно ограничивало повседневную
и трудовую деятельность. Значительной интенсив-
ности достигал болевой синдром, была существен-
но снижена активность больных и повышена их
утомляемость. В целом состояние физического фун-
кционирования у больных 1 группы было снижено
по сравнению с группой контроля на 10,7% (р<0,05),
2 и 3 группы – на 21,1 (р<0,01) и 34% (р<0,001) со-
ответственно. Состояние физически-ролевого фун-
кционирования у больных 1 группы было снижено
по сравнению с группой контроля на 13,4% (р<0,05),
2 и 3 группы – на 22,6 (р<0,01) и 41,9% (р<0,001),
соответственно. Состояние эмоционально-ролевого
функционирования у больных 1 группы было сни-
жено по сравнению с группой контроля на 12,1%
(р<0,05), 2 и 3 группы – на 24,4 (р<0,01) и 37,4%
(р<0,001), соответственно. Следствием этого яви-
лось выраженное ограничение социального функ-
ционирования на 9% (р<0,05), 18,4% (р<0,01) и

28,3% (р<0,001) у больных 1, 2 и 3 групп, соответ-
ственно по сравнению с группой контроля.

 В ходе исследования составляющих мен-
тального здоровья отмечено, что у больных, пере-
несших ОКС без элевации сегмента ST, осложнен-
ный ОЛЖН имеет место, в сравнении с лицами кон-
трольной группы, напряженность большинства ме-
ханизмов психологической защиты. Больные 1 груп-
пы в  собственных глазах выглядели более
здоровыми, чем в действительности. У больных 2 и
3 групп отмечалось изменение чувства тревоги,
внутреннего напряжения, снижение настроения, а
также фиксированность внимания на состоянии сво-
его здоровья. Таким образом, у пациентов 1 группы
чаще встречался астено-невротический синдром, а
во 2 и 3 группе – преобладали тревожно-обессив-
ный и депрессивно-ипохондрический синдромы.

 В ходе анализа полученных данных уста-
новлена достоверная отрицательная корреляционная
взаимосвязь (r=-0,45, р<0,01) между показателями
физического функционирования и возрастом боль-
ных (чем старше больные, тем ниже КЖ по этой
шкале). Показатели по шкалам PF, RP, VT, SF, RE
достоверно коррелировали с классом ОЛЖН (r=-
0,46; r=-0,49; r=-0,48; r=-0,49; r=-0,45, соответствен-
но, р<0,01). Положительная корреляционная взаи-
мосвязь с величиной фракции выброса (ФВ) ЛЖ
была установлена для показателей шкалы физичес-
кого функционирования (r=0,45; r=0,47 и r=0,49, в
1, 2 и 3 группах, соответственно, р<0,01). Анало-
гично положительная корреляционная взаимосвязь
с величиной ФВ ЛЖ была установлена для показа-
телей шкалы физически-ролевого функционирова-
ния (r=0,48; r=0,50 и r=0,52, в 1, 2 и 3 группах, соот-
ветственно,  р<0,01). Также положительная
корреляционная взаимосвязь с величиной ФВ ЛЖ
была установлена для показателей шкалы социаль-
ного функционирования (r=0,50; r=0,52 и r=0,54, в
1, 2 и 3 группах, соответственно, р<0,001).

 При повторном исследовании КЖ через 8
нед лечения отмечено статистически достоверное
улучшение по шкалам физического функциониро-
вания, боли, общего здоровья, жизнеспособности и
общего физического здоровья во всех трех группах.
Изменения показателей КЖ по шкалам физически-
ролевого функционирования, социального функци-
онирования и эмоционально-ролевого функциони-
рования были недостоверны.

 Динамика показателей КЖ в значительной
степени коррелировала с результатами нагрузочно-
го теста на ВЭМ, в ходе которого проводилась ко-
личественная оценка ощущений – одышки, общей
слабости, утомляемости, сердцебиения и боли по оп-
роснику Борга. Улучшение субъективной переноси-
мости физической нагрузки в процессе лечения было
тесно связано с повышением КЖ больных во всех
трех группах по всем параметрам (в 1 группе – PF:
r=0,62; ВP: r=0,56; YH: r=0,64; VT: r=0,45; SF: r=0,57,
RE: r=0,54; МН: r=-0,54, р<0,001; во 2 группе – PF:
r=0,60; ВP: r=0,54; YH: r=0,62; VT: r=0,42; SF: r=0,55,
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RE: r=0,52; МН: r=-0,52, р<0,001; в 3 группе – PF:
r=0,56; ВP: r=0,50; YH: r=0,58; VT: r=0,38; SF: r=0,50,
RE: r=0,48; МН: r=-0,48, р<0,001).

 Повышение результативности нагрузочно-
го теста (увеличение времени педалирования) сопро-
вождалось ростом удовлетворенности своей способ-
ности к физическому (r=0,64; r=0,62 и r=0,58,
р<0,001) и социальному (r=0,54; r=0,52 и r=0,48,
р<0,001) функционированию, увеличением „свобо-
ды от боли” (r=-0,60; r=-0,56 и r=-0,52, р<0,001) у
больных 1, 2 и 3 группы, соответственно. Отмечен-
ное увеличение ФВ ЛЖ на фоне проведенной ней-
ромодулирующей терапии прямо коррелировало с
улучшением КЖ по шкале физического функциони-
рования (r=0,49; r=0,45 и r=0,42, р<0,01) у больных
1, 2 и 3 группы, соответственно .

 При оценке суммарного показателя (QLср)
составляющих КЖ выявлено, что после проведен-
ного лечения с использованием эналаприла и кар-
ведилола во всех трех группах имеет место его ста-
тистически достоверное улучшение (QLср=1,7;
QLср=1,5 и QLср=1,3) у больных 1, 2 и 3 группы,
соответственно.

Выводы.
1.Количественные показатели КЖ объек-

тивно отражают особенности нарушений жизнеде-
ятельности, зависят от класса ОЛЖН у больных с
ОКС без элевации сегмента ST и могут учитываться

при установлении уровня ограничения жизнедея-
тельности и степени утраты трудоспособности.

2.Повышение точности количественной
оценки КЖ предусматривает раздельный анализ его
физической, психоэмоциональной и социально-эко-
номической составляющих.

3.Нейромодулирующая терапия с использо-
ванием эналаприла и карведилола приводит к дос-
товерному улучшению КЖ больных, перенесших
ОКС без элевации сегмента ST, осложненный ОЛЖН
по шкалам физического функционирования, боли,
общего здоровья, жизнеспособности и общего фи-
зического здоровья.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
качества жизни больных.
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Показатель шкалы  
SF-36 

 

Величина показателя (M±m), до/после лечения 

Больные с  ОКС без элевации сегмента ST,  
осложненным ОЛЖН (n=200) 

 
Группа 
контроля 

(n=30) 
ОЛШН Ікл 

(n=124) 
ОЛЖН ІIкл 

(n=46) 
 

ОЛЖН ІІІкл 
(n=30) 

Физическое 
функционирование (PF) 

32,6±2,5* ∆ 
42,5±3,7# 

28,5±2,3*ο∆ 
36,2±2,5# 

24,13±2,2*ο  
30,2±2,4# 

36,5±2,7 

Физически-ролевое  
функционирование (RP) 

16,1±2,5* ∆ 
16,8±2,8 

14,4±2,3*ο∆ 
15,2±2,5 

10,8±2,1*ο  
11,3±2,3 

18,6±3,3 

Физическая боль (ВР) 40,8±5,3* ∆ 
52,7±4,9# 

35,6±4,3*ο∆ 
44,8±4,5# 

30,8±3,8*ο  
39,6±4,1# 

45,2±4,4 

Общее здоровье (YH) 36,9±3,5* ∆ 
46,3±3,8# 

32,7±3,3*ο∆ 
40,2±3,4# 

27,8±3,2*ο  
34,8±3,2# 

40,8±3,7 

Жизненная сила (VT) 35,5±4,3*∆ 
49,8±4,9# 

30,4±4,1*ο∆ 
43,2±4,3# 

25,3±3,4*ο  
37,6±4,1# 

43,6±4,4 

Социальное 
функционирование (SF) 

50,5±4,6* ∆ 
53,8±4,9 

45,3±4,3*ο∆ 
47,2±4,4 

39,8±3,5*ο  
40,4±4,0 

55,5±4,5 

Эмоционально-ролевое 
функционирование (RE) 

28,5±3,3* ∆ 
29,4±3,5 

24,5±3,2*ο∆ 
26,4±3,3 

20,3±3,0*ο  
22,1±3,2 

32,4±3,8 

Ментальное здоровье 
(МН) 

47,7±3,1 
58,4±3,7# 

47,3±3,0 
55,8±3,6# 

47,1±2,8 
53,9±3,4# 

49,8±3,2 

 

Таблица.
Показатели качества жизни больных, перенесших острый коронарный синдром без элевации сегмента

ST, осложненный острой левожелудочковой недостаточностью в сравнении с лицами контрольной груп-
пы, до и после лечения

Примечание: Разница показателей достоверна в сравнении с такими: * – с контрольной группой; % – с 1
группой; % – с 2 группой; “ – с 3 группой; # – после лечения (р<0,05–0,001).
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ИСТОКИ СТАНОВЛЕНИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С

УЧАЩИМИСЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛ В
УКРАИНЕ

(КОНЕЦ ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.)
Приходько А.И.

Национальная юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого

Аннотация. В статье представлены результаты изуче-
ния проблемы зарождения в Украине оздоровительной
работы с учащимися в период школьных каникул (ко-
нец ХІХ – начало ХХ в.). Существование летних школь-
ных колоний в исследуемый период было возможным
исключительно благодаря общественной инициативе.
Основными источниками финансирования были случай-
ные пожертвования, сборы от благотворительных кон-
цертов, базаров, вечеров, массовых гуляний, публичных
лекций, оплаты, взимаемой с колонистов за пребыва-
ние в колонии.
Ключевые слова: оздоровление учащихся, летние
школьные колонии, общественность.
Анотація. Приходько Г.І. Витоки становлення оздоров-
чої роботи з учнями у період канікул в Україні (кінець
ХIХ – початок ХХ ст.). У статті подано результати вив-
чення зародження в Україні оздоровчої роботи з учня-
ми в період шкільних канікул (кінець ХIХ – початок
ХХ ст.). Існування літніх шкільних колоній у досліджу-
ваний  період було  можливим винятково  завдяки
суспільній ініціативі. Основними джерелами фінансу-
вання були випадкові пожертвування, збори від благо-
дійних концертів, базарів, вечорів, масових гулянок,
публічних лекцій, оплати, що стягує з колоністів за пе-
ребування в колонії.
Ключові слова: оздоровлення учнів, літні шкільні ко-

лонії, громадськість.
Annotation. Prikhodko A.I. Origins of formation of sanitary
work with the pupils during the holidays in Ukraine (end
of XIX-beginning of XX century). In article are produced
the results of studying the problem of origin the sanitary
work with the pupils during the holidays (end of XIX-
beginning of XX century). Existence of years school colonys
in the explored season possible was extreme due to the
public initiative. The basic sources of financing were casual
donations, collectings from charitable concerts, markets,
evenings, mass walk, public lectures, the disbursement
raised from colonists for stay in colony.
Key words: pupil’s recovery, holidays, community.

Введение.
„Одной из важнейших задач Украины в сфе-

ре социальной защиты детей является реализация
их права на оздоровление и отдых,” – говорится в
проекте «Общегосударственной программы оздо-
ровления и отдыха детей, молодежи и семей с деть-
ми на 2008-2013 гг.». Однако можно констатировать,
что на фоне различных реформ в социальной сфе-
ре, сегодня практически утрачен прогрессивный
опыт массового оздоровления детей, накопленный
в Украине на протяжении прошлого века. По дан-
ным государственной статистики, в Украине в лет-
ний период 2006 г. функционировало лишь 18,0 тыс.
(в 2005 г. – 18,4 тыс.) оздоровительных учреждений,
из которых 16 тыс. лагеря с дневным пребыванием,
деятельность которых нельзя назвать оздоровитель-
ной, а скорее, они выполняли функцию обеспече-
ния детей организованным досугом, питанием и
профилактики беспризорности.

Зародившись еще в конце ХIХ в., работа по
оздоровлению детей достигла своего апогея в совет-
ский период развития Украины: повсеместно созда-
вались летние оздоровительные пионерские и ком-
сомольско-молодежные лагеря, отдых в которых был
доступен каждому школьнику. Круглогодично пре-
доставляли свои услуги детские санатории. Черно-
морское побережье было местом, куда на отдых в
летний период съезжались дети из Украины, разных
республик Советского Союза, зарубежья. Крупней-
шую международную детскую здравницу «Артек»
по праву можно отнести к национальному достоя-
нию Украины. К сожалению, сегодня многое из это-
го стало историей.

Снижение интереса к изучению проблемы
организации оздоровления учащейся молодежи на-
блюдается и в научной среде. Так, за последние годы
можно отметить лишь отдельные работы, посвящен-
ные изучению экономических (Я.Н.Кашуба, 2006),
профессионально-педагогических (Л.Е.Пундык,
1999; Е.П.Яковлева, 2002), воспитательных (Г.И.-
Шутка, 2002) аспектов работы с детьми в условиях
оздоровительного лагеря.

Очерчивая круг вопросов, связанных с про-
блемой оздоровления детей школьного возраста, ко-
торые как ранее, так и сейчас входили в поле зрения
ученых, обращает на себя внимание то, что практи-
чески неисследованным до настоящего времени ос-
тается исторический аспект, в частности, зарожде-
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ние оздоровительной работы с детьми. Оценивая
целостность поднятой нами научной проблемы,
можно сказать о том, что неизученность ее истоков
свидетельствует об отсутствии начального звена,
фундамента, опоры, в которую заложен конструк-
тивный и прогностический потенциал движения «че-
рез прошлое в будущее».

Исследование проведено в соответствии с
планом НИР кафедры физического воспитания На-
циональной юридической академии Украины име-
ни Ярослава Мудрого и кафедры педагогики Харь-
ковского национального педагогического
университета им. Г.С.Сковороды.

Формулирование целей работы.
Цель исследования: изучение истоков ста-

новления работы по оздоровлению и отдыху учащих-
ся в период каникул в Украине.

Результаты исследования.
Во второй половине ХIХ в. в кругах прогрес-

сивной общественности стран Европы и Америки
большую обеспокоенность стало вызывать состояние
здоровья подрастающего поколения. Проводимые в
те годы научные исследования [1] показывали, что
среди учащихся элементарных и средних школ Шве-
ции (1885 г.) 37,2% мальчиков и 61% девочек имели
различные заболевания; в Дании (1884 г.) 24% маль-
чиков и 41 % девочек – учащихся элементарных и
высших учебных заведений имели отклонения от
нормы в состоянии здоровья. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась в Великобритании (20% мальчиков
и 16 % девочек) и других странах.

Проведенные исследования позволили уче-
ным тех лет классифицировать все заболевания, на-
блюдаемые у школьников, на три группы:
1. Заболевания и их признаки, напрямую связан-
ные с воздействием неблагоприятных условий
школьной среды и умственной деятельности:
головные боли, близорукость, нарушения осан-
ки, «малокровие», «диспепсия», неврозы, «но-
совые кровотечения» и другие нарушения кро-
веносной, дыхательной, пищеварительной и
лимфатической систем.

2. Заболевания, которые своим происхождением
непосредственно не связаны со школьной сре-
дой, но находящие в ней благоприятные усло-
вия для распространения: инфекционные за-
болевания.

3. Заболевания, для которых неблагоприятная
школьная среда является условием для их ухуд-
шения и длительного течения: болезни органов
дыхания и кровообращения, «болезни роста» [1].
Исследования А.Кей (Швеция, 1885 г.) по-

казывали, что вышеперечисленные болезни наблю-
дались, преимущественно, у учащихся городских
школ, принадлежавших к бедным слоям общества
[1]. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что, во-
первых, в исследуемый период именно в городах, в
отличие от сельской местности, была чрезвычайно
неблагоприятной эпидемиологическая обстановка,
отражавшаяся, прежде всего, на наиболее физичес-

ки слабых и истощенных слоях населения, особен-
но детях. Во-вторых, представители городской бед-
ноты проживали в антисанитарных жилищных ус-
ловиях загазованных промышленных районов, что
само по себе предрасполагало к распространению
и обострению таких заболеваний, как туберкулез,
дифтерия, малярия, нервные болезни и пр. Таким
образом, во второй половине ХIХ в. стали склады-
ваться предпосылки для начала проведения работы
по оздоровлению и отдыху учащейся молодежи.

Как показало исследование, в европейских
странах первыми этот вопрос подняли представи-
тели передовой общественности. Они начали пред-
лагать, а затем и реализовывать различные меры по
оздоровлению подрастающего поколения, среди ко-
торых: введение в школьное обучение обязательных
организованных форм физического воспитания, ус-
тройство детских садов для организованных игр де-
тей, открытие детских санаториев и «школьных ко-
лоний» («colonia» в пер. с лат. – поселение выходцев
из другой местности), а позднее, «летних школ».

Как показало исследование, мысли о необ-
ходимости организованного оздоровления детей
высказывались еще Д.Локком, Ж.-Ж.Руссо, Л.М.Ле-
пелетье, И.Г.Песталоцци и др. Первый конкретный
практический проект был предложен английским
доктором Русселем лишь в начале ХIХ в. в виде «оз-
доровительной климатической станции для больных
детей». Однако первые подобные учреждения откры-
лись в Англии только спустя несколько десятилетий.

В материковой части Европы детские оздо-
ровительные учреждения санаторного типа начина-
ют открываться в середине ХIХ в.: в Дании в 1847
г., во Франции в 1852 г., в Италии в 1879 г., в Рос-
сийской Империи в 1872 г. («Приют для выздорав-
ливающих детей» был открыт Великой княгиней
Екатериной Михайловной в Ораниенбауме на бере-
гу Финского залива). Все учреждения, как правило,
располагались на морском побережье и решали за-
дачи физической реабилитации детей. Однако, как
отмечали современники [1], деятельность этих уч-
реждений на начальном этапе была несистематичес-
кой, и создавались они независимо от школы.

Пионером в деле организации летнего от-
дыха и оздоровления учащихся школ можно считать
пастора из небольшой деревушки, расположенной
около Цюриха (Швейцария) Вальтера Байона, осно-
вавшего в горах кантона Аппенцель в 1876 г. «школь-
ную колонию» (“Verein fur Ferien Kolonien”) и по-
славшего туда в сопровождении педагогического
персонала 68 учащихся с ослабленным здоровьем
Цюрихской народной школы. Через 5 лет таких ко-
лоний в Швейцарии было уже 8.

По примеру Швейцарии в конце 70 – нача-
ле 80 гг. ХIХ в. летние колонии для школьников ста-
ли открываться в странах Западной Европы и Аме-
рики (в России с 1882 г.) благодаря инициативе
общественных организаций и частных лиц прави-
тельства некоторых стран им стали выделять денеж-
ные пособия.
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Таким образом, к концу ХIХ в. во многих
европейских странах стали организовываться детс-
кие колонии двух типов:
1. «Лечебно-санаторные колонии» – для детей,
имеющих хронические заболевания, и распола-
гавшиеся в курортных районах на морских по-
бережьях;

2. «Летние школьные колонии», цель которых –
организация каникулярного отдыха учащихся с
ослабленным здоровьем и физическим разви-
тием в «здоровой гигиенической обстановке».
Задачу организации оздоровления и отдыха

учащейся молодежи в Украине (в исследуемый пе-
риод большая часть современной Украины входила
в состав Российской Империи) поставили перед со-
бой представители общественно-педагогического
движения в 90-е гг. ХIХ в., т.е. в период наивысшего
подъема общественной активности в различных сфе-
рах деятельности. Это было связано с тем, что в тот
период самодержавное Российское государство фак-
тически не проявляло заботы о состоянии здоровья
учащейся молодежи, хотя и соглашалось с необхо-
димостью организованного физического воспитания
в школах, но рассматривая его как подготовку к во-
инской службе.

Будучи серьезно озабоченными проблемами
развития системы образования в стране и ее негатив-
ным влиянием на здоровье подрастающего поколе-
ния, различные общественные институции выступи-
ли с инициативой создания летних оздоровительных
дач-колоний для учащихся городских школ. Так пе-
дагогическая общественность расширяла область
своего влияния на школьное дело. Причем, на этапе
становления эта работа велась исключительно сила-
ми общественных организаций и частных лиц при
полном отсутствии поддержки государства.

Первые летние школьные колонии на тер-
ритории Украины начали открываться в 90-е гг. ХIХ
в. в городах Екатеринослав (1893 г.), Одесса (1895
г.), Киев (1896 г.) Житомир (1897 г.), Елисаветград
(1897 г.), Харьков (1897 г.), Ялта (1900 г.), Славянск
(1900 г.) и др. Инициатива их создания, как прави-
ло, принадлежала частным лицам или различным
обществам: региональным отделениям «Российско-
го общества охранения народного здравия» и «Об-
щества распространения просвещения среди евре-
ев», «Обществам содействия физическому развитию
детей», «Обществам грамотности» и т.п.

Причем, как показало исследование, если в
первые годы инициаторами создания летних школь-
ных колоний были в большинстве своем просвети-
тельские и медицинские общества, то в последствии
стали организовываться самостоятельные институ-
ции, основным видом деятельности которых была
организация оздоровления школьников. Так, в г.
Одессе – центре прогрессивных начинаний в облас-
ти оздоровления школьников – появилось «Обще-
ство детских климатических колоний» (1900 г.), ко-
торое в летние и осенние месяцы открывало колонии
для больных и ослабленных детей, «Общество са-

наторных колоний для слабых здоровьем учащихся
неимущего еврейского населения города Одессы»
(1901 г.). Структурное подразделение «Харьковского
общества грамотности» – санитарный комитет – ста-
ло инициатором открытия летних колоний для уча-
щихся школ данного общества (1898), а в последствии
(1903 г.) был образован самостоятельный комитет
общества – «Комитет летних школьных колоний»,
проработавший вплоть до ликвидации общества в
1918 г. По статистическим данным, к 1910 г. в наибо-
лее крупных городах Украины функционировало: в
Одессе 6 организаций открывало в летний сезон 7
летних колоний на 2200 детей; в Киеве 3 организа-
ции – 30 колоний на 650 детей; в Харькове 3 органи-
зации – 4 колонии на 250 детей [2].

Изучение архивных материалов исследуе-
мого периода позволило создать достаточно полное
представление деятельности первых летних школь-
ных дач-колоний в Украине – предшественников
летних оздоровительных детских лагерей. Они от-
крывались в период летних школьных каникул и
принимали учащихся в две смены по 40-60 человек
в каждой. Продолжительность одной смены была 6
недель. Существовали колонии отдельно для маль-
чиков и девочек, смешанного типа и для нацио-
нальных меньшинств (например, «еврейские летние
школьные колонии» в Одессе).

Следует обратить внимание, что изначаль-
но передовая общественность, выступая с инициа-
тивой создания школьных летних колоний, стреми-
лась создать условия для оздоровления учащихся,
наиболее в этом нуждающихся, т.е. представителям
самых наибеднейших социальных слоев общества.
Поэтому основными критериями отбора учащихся
в колонии были: состояние здоровья ребенка, физи-
ческое развитие, семейное и социальное положение
(состав семьи, количество детей, место работы ро-
дителей, материальный достаток), бытовые условия,
питание (регулярность, рацион). В связи с этим, от-
бором кандидатов в колонии занимались исключи-
тельно школьные или участковые врачи.

Контингент колонистов составляли школьни-
ки в возрасте от 6-7 лет до 15-18 лет (возрастной ин-
тервал в различных колониях колебался) – дети чер-
норабочих,  извозчиков,  кондукторов,  прачек,
сторожей, садовников, рабочих и других мелких слу-
жащих, ремесленников, торговцев и т.п. Дети, в со-
стоянии здоровья которых не наблюдалось улучше-
ний, имели возможность остаться на вторую смену.

Школьники отдыхали в оздоровительной ко-
лонии как за плату («Харьковская городская коло-
ния общественного управления» и др.), так и бес-
платно (колония «Харьковского общества
грамотности» бесплатно оздоравливала учащихся
школ общества, а детей из других школ – за плату).

Открытию летней колонии предшествова-
ла большая подготовительная работа инициаторов
их создания, в процессе которой нужно было решить
ряд вопросов, а именно: найти за городом подходя-
щее помещение с необходимым материальным иму-
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ществом и подготовить его к приезду детей, подо-
брать педагогический и медицинский персонал,
обеспечить финансирование колонии. О сложнос-
тях, с которыми в конце ХIХ – начале ХХ в. сталки-
вались их организаторы, красноречиво свидетель-
ствует цитата из письма председателя Комитета
летних школьных колоний «Харьковского общества
грамотности» М.П.Ряснянского: «Девять десятых
времени и траты энергии идет не на дело, а на пре-
одоление всякого рода разрешений, усмотрений и
произвола – непременных спутников бюрократичес-
ки полицейского строя русской жизни» [6]. В связи
с этим, при вышеупомянутых обществах обычно
создавались постоянные или временные инициатив-
ные рабочие группы, которые занимались этой ра-
ботой исключительно благодаря собственному эн-
тузиазму. В число членов таких групп входили
представители медицинской и педагогической об-
щественности города: преподаватели университетов
и институтов, врачи и учителя школ и др.

Для летней колонии подбиралось соответ-
ствующие здание с отдельно стоящими хозяйствен-
ными постройками и обширной территорией, как
правило, на берегу водоема (реки, озера, моря). Как
показало исследование, обычно летние колонии рас-
полагались в частных усадьбах или загородных по-
местьях крупных землевладельцев и использовались
на правах аренды. Организаторы школьной колонии
заранее самостоятельно подыскивали такие поме-
щения или получали предложения о сдаче в аренду
непосредственно под детскую колонию от самих вла-
дельцев усадеб.

По необходимости, организаторы колонии
своими силами проводили в таких помещениях и на
приусадебной территории ремонтные работы, уста-
навливали хозяйственное оборудование, завозили
материальное имущество (мебель, посуду, белье,
книги и пр.), нужное для повседневной жизни, быта
детей и персонала.

Кадровое обеспечение деятельностью коло-
нии осуществлялось педагогами, врачами и обслужи-
вающим персоналом. Типичными примером может
быть опыт работы летней школьной колонии «Харь-
ковского общества грамотности». Одну смену детей
(50-60 человек) обслуживали руководитель колонии
и его помощники (воспитатели) – 3 человека, врач-
терапевт, приезжавший в колонию ежедневно, стома-
толог (выезжавший в колонию на профилактический
осмотр детей и в экстренных случаях), заведующий
хозяйственной частью, прислуга (3 человека). Все они
были сезонными наемными работниками. В качестве
воспитателей на период работы колонии нанимались
учителя городских школ, студенты.

Одной из наиболее остро стоящих проблем
при подготовке к открытию летней дачи-колонии
была проблема финансового обеспечения. Поэтому
все общественные организации (общества, комите-
ты, комиссии), создаваемые с целью работы по оз-
доровлению школьников в период каникул, ставили
своей главной задачей поиск источников финанси-

рования для открытия и содержания колоний. В пер-
вые годы их существования источниками финанси-
рования были случайные пожертвования, сборы от
благотворительных концертов, базаров, вечеров,
массовых гуляний, публичных лекций, оплата, взи-
маемая с колонистов за пребывание в колонии.

Как показало изучение архивных материалов,
на протяжении исследуемого периода работа по орга-
низации летних школьных колоний всегда проводи-
лась на фоне дефицита финансовых средств. Ситуа-
ция серьезно усложнилась в период Русско-японской
войны и последующего экономического спада, и мно-
гие летние колонии не смогли открыться и принять
на оздоровление учащихся. Поэтому прогрессивная
общественность, посвятившая себя делу их органи-
зации, «поставила во главу угла задачу – сделать так,
чтобы существование колоний не зависело от источ-
ников дохода случайного характера» [4].

В связи с этим, Комитет летних школьных
колоний «Харьковского общества грамотности» в
1906 г. выступил с таким призывом: «Город и зем-
ства обязаны прийти на помощь постоянными суб-
сидиями. Заводы, железнодорожные управления,
кассы взаимопомощи, банки, торговые предприятия
должны поддержать учреждения, польза и необхо-
димость которых признана всеми крупными русски-
ми городами, не говоря уже о загранице, где летние
колонии считаются столь же необходимым делом,
как и школы» [4].

В последствии ситуация с финансировани-
ем работы летних школьных колоний стала постепен-
но меняться. Многие из вышеперечисленных орга-
низаций,  располагавших довольно крупными
финансовыми возможностями, стали откликаться на
просьбы организаторов колоний и предоставлять им
субсидии и кредиты, заключать взаимовыгодные со-
глашения (например, в счет выделенной субсидии или
пожертвования принять в летнюю колонию опреде-
ленное количество детей малообеспеченных сотруд-
ников данного учреждения). Однако, практически
повсеместно, подавляющее большинство летних
школьных колоний открывалось в начале летнего се-
зона с дефицитом бюджета, который покрывался осе-
нью и зимой за счет благотворительных спектаклей,
выставок, концертов, литературных вечеров и пр. Так
постепенно складывалась одна из традиций в отече-
ственном общественно-педагогическом движении –
проведение благотворительных мероприятий.

Лишь в начале ХХ в. проблема организации
оздоровления учащихся в период каникул стала пред-
метом внимания правительства Российской Империи.
В 1900 г. выходит Циркуляр Министерства народно-
го просвещения (МНП) №20185, в котором факти-
чески впервые официальными властями указывалось
на необходимость организации активного отдыха и
оздоровления учащихся в период каникул, в частно-
сти, проведение образовательных прогулок и путе-
шествий под руководством классных наставников с
целью улучшения физического развития учащихся.

В 1902 г. было выработано Циркулярное
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предложение МНП №25985 руководителям учебных
округов, где «признавалась заслуживающей не толь-
ко живейшего сочувствия, но и полного внимания»
идея устройства школьных дач-колоний, и «вслед-
ствие чего представлялось желательным, чтобы она
получила широкое осуществление во всех учебных
округах» [5]. В последующие два года (1903-1904
гг.) выходит ряд официальных документов МНП
(Циркуляры №9106 от 12 марта 1903 г.; Циркуляр
№20152 от 29 июня 1903 г.), где не только обраща-
лось внимание на необходимость организации лет-
него каникулярного отдыха детей «в условиях наи-
более благоприятных для их физического и
нравственного развития» [6], но и предлагались кон-
кретные практические рекомендации учебным заве-
дениям по улучшению организации роботы летних
школьных «дач-колоний» (Циркуляр от 10 июня 1904
г.). Причем, традиционно МНП заботилось исклю-
чительно об учащихся средних учебных заведений
– гимназий, лицеев, реальных училищ, оставляя без
внимания положение учащихся начальных городс-
ких школ, которые не в меньшей степени нуждались
в государственной поддержке.

Среди предлагаемых мероприятий по раци-
ональной постановке оздоровительной работы с уча-
щимися в период школьных каникул правительство
предлагало:
1. Организацию дальних поездок по стране с це-
лью знакомства с историческими местами, па-
мятниками, святынями, музеями, известными
фабриками и заводами в летние и рождественс-
кие каникулы. При этом, для обеспечения дос-
тупности этих поездок учащимся из малообес-
печенных семей и детям-сиротам учебным
заведениям рекомендовалось использовать фи-
нансовые средства из своего специального фон-
да или другие дополнительные источники, т.е.
МНП снимало с себя обязанность финансиро-
вания таких мероприятий.

2. Устройство для учащихся, оставшихся в летний
период в городе, загородных прогулок с игра-
ми, физическими упражнениями на привалах.

3. Открытие загородных санаториев и дач-колоний
для детей с ослабленным здоровьем в период
летних каникул усилиями учебных заведений и
при содействии местных властей и земских де-
ятелей. Причем, по рекомендации министер-
ства, приоритетным правом такого оздоровле-
ния должны пользоваться дети неимущих ро-
дителей. Работу колонии предлагалось строить
таким образом, чтобы дети могли большую
часть времени проводить на свежем воздухе,
полноценно питаться, строго соблюдать режим
дня. Для активного отдыха детей территорию
колонии следовало оборудовать гимнастически-
ми «городками» (площадками), кегельбанами,
купальнями, лодочными станциями. Работа ко-
лонии и физическое развитие каждого колони-
ста должно находиться под постоянным конт-
ролем врача.

4. МНП в соответствие со своими финансовыми
возможностями высказывало готовность оказы-
вать помощь летним школьным колониям [5].
Несмотря на постоянные усилия прогрес-

сивной общественности в деле организации оздо-
ровления учащихся в каникулярное время к 1910 г.,
по данным училищной комиссии Харьковской го-
родской управы, лишь 3-4 % детей школьного воз-
раста имели возможность отдыхать в летних школь-
ных колониях [7]. Аналогичная тенденция
наблюдалась и в других городах Украины.

К концу первого десятилетия ХХ в. деятель-
ность летних школьных колоний во многих городах
Украины приобрела постоянный характер, был на-
коплен определенный опыт организации их работы
и решения текущих проблем. В связи с этим, в сре-
де прогрессивной общественности возникла потреб-
ность координации объединения усилий таких орга-
низаций для планомерного развития и расширения
потенциальных возможностей колоний. Например,
при училищной комиссии Харьковского городского
управления (1911-1912) была создана специальная
постоянная подкомиссия, которая занималась раз-
работкой единых организационных основ деятель-
ности летних школьных колоний. В ее состав вхо-
дили, члены училищной комиссии, представители
школьной колонии «Харьковского общества грамот-
ности», заведующие городскими летними колония-
ми, школьные врачи. Данная подкомиссия вырабо-
тала следующие концептуальные положения:
1. Летние школьные колонии – это часть комплек-
са мероприятий по организации детского досу-
га и оздоровления в летний период наряду с «по-
луколониями», детскими площадками,
детскими садами, колониями для дошкольни-
ков. «Полуколонии» – это формы организации
детского досуга, в содержание работы которых
входила организация прогулок за город на один
день с питанием и различными развлечениями.

2. Летние школьные колонии, по их оздоровитель-
ному и воспитательному значению, должны
быть дополнением системы учебно-воспита-
тельных учреждений, борющихся с неблагоп-
риятными условия школьного режима и быта
детей.

3. Организация летних школьных колоний долж-
на объединяться вокруг Городского управления
с сохранением инициативы их организаторов,
как в поиске источников финансирования, так
и в вопросах содержания работы.

4. Для планомерного развития дела летних школь-
ных колоний необходимо учреждение при го-
родской училищной комиссии постоянной под-
комиссии по руководству летними колониями,
в состав которой войдут члены училищной ко-
миссии, преподаватели и врачи школ, руково-
дители и врачи колоний и др. [7].

Выводы.
1. Проблема оздоровления учащихся в период
школьных каникул и организации с этой целью
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загородных летних дач-колоний (предшествен-
ников современных детских оздоровительных
лагерей) была выдвинута и начала реализовы-
ваться прогрессивной общественность Украи-
ны в 90-е гг. ХІХ в.

2. Летние школьные колонии организовывались в
пригородах крупных городов Украины (Киеве,
Харькове, Одессе, Елисаветграде и др.) и ста-
вили перед собой задачу организации отдыха
детей в «здоровой гигиенической обстановке».
При отборе в колонию предпочтение отдавалось
школьникам из наибеднейших слоев общества.

3. Существование летних школьных колоний в ис-
следуемый период было возможным исключи-
тельно благодаря общественной инициативе.
Основными источниками финансирования были
случайные пожертвования, сборы от благотво-
рительных концертов, базаров, вечеров, массо-
вых гуляний, публичных лекций, оплаты, взи-
маемой с колонистов за пребывание в колонии.
В перспективе планируется исследование

вопросов содержания работы летних школьных ко-
лоний, в частности, физического воспитания детей,
финансовой деятельности комитета летних школь-
ных колоний «Харьковского общества грамотности».

Литература
1. Исторический очерк по организации и изучению детских

каникулярных колоний за границей и в России (1910). –
ДАХО, ф.200, оп.1, спр.365, 33 арк.

2. Отчет о деятельности совета комитета школьных летних
колоний (1910). – ДАХО, ф.200, оп.1, спр.363, арк.1-52.

3. О благотворительной деятельности в пользу Комитета лет-
них школьных колоний: переписка, отчеты, программы
вечеров. Медицинский доклад комитета летних школьных
колоний Харьковского общества грамотности (1905). –
ДАХО, ф.200, оп.1, спр.286, 54 арк.

4. О работе школьных летних колоний. Протоколы, доклады
(1906). – ДАХО, ф.200, оп.1, спр.296, арк.6-20.

5. Циркуляр Министерства народного просвещения о физи-
ческом развитии учащихся (10 июня 1904 г.) // Журнал
Министерства народного просвещения. – 1904. – №8. –
С.97-101.

6. Циркулярное предложение министерства [Министерства
народного просвещения] начальствам учебных округов
по вопросу об устройстве дач для учеников средних учеб-
ных заведений (20 сентября 1902 г. №25985) // Журнал
Министерства народного просвещения. – 1902. – №11. –
С.23-24.

7. О задачах и правильном устройстве летних школьных ко-
лоний. Доклад Н.А.Ширяева (1910). – ДАХО, ф.200, оп.1,
спр.364, 52 арк.

Поступила в редакцию 08.02.2007г.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ КАК СПОРТ,
СВЯЗАННЫЙ С ПРОЯВЛЕНИЕМ РИСКА

Прокопенко О.В.
Национальный университет физического

воспитания и спорта Украины

Аннотация. Проблематика риска и проблематика психо-
логии спорта не в отечественных, не в зарубежных ис-
следованиях фактически не переплетались. Существует
несколько работ, написанных практическими психоло-
гами, да и то в популярных, а не научных изданиях. Зна-
чить проблема риска в спорте существует, но научного
отражения до сегодняшнего дня пока не получила.

Ключевые слова: риск, опасность, угроза, страх, фак-
торы риска.
Анотація. Прокопенко О.В. Гребний слалом як спорт,
пов’язаний із проявом ризику. Проблематика ризику й
проблематика психології спорту не у вітчизняних, не в
закордонних дослідженнях фактично не перепліталися.
Існує кілька робіт, написаних практичними психолога-
ми, та й то в популярних, а не в наукових виданнях. Тому
проблема ризику в спорті існує, але наукового відобра-
ження до сьогоднішнього дня поки не одержала.
Ключові слова: ризик, небезпека, погроза, страх, фак-
тори ризику.
Annotation. Prokopenko O.V. Rowing slalom as sports, the
bound with exhibiting hazard. A problematic of risk and a
problematic of psychology of sports not in domestic, not in
foreign researches actually as did not intertwine. There are
some works written by practical psychologists, and that in
popular, instead of scientific editions. To mean a problem
of risk in sports exists, but scientific reflection about one
today yet has not received.
Keywords: risk, danger, threat, fear, risk factors.

Введение.
Гребной слалом является одним из экстре-

мальных видов спорта, который требует от спорт-
смена проявления всех сил и возможностей в ситуа-
ции угрозы жизни, т.е. риска. Но если пожарники,
высотники, водолазы рискуют жизнью ради кого-то,
то зачем рискуют спортсмены?

Гребной слалом является одной из шести
технических дисциплин Международной Федерации
Гребли. Фактическая история слалома на бурной
воде началась 11 сентября 1932 года в Швейцарии,
где основатель этой дисциплины провозгласил, что
“Гребной слалом - это тест бурной воды”. Идея при-
шла от горных лыж, где такие характерные терми-
ны, как “Зима, Снег и Лыжный слалом” были моди-
фицированы в “Лето, Вода и Гребной слалом”.

Не смотря на красивую легенду, гребной сла-
лом был рожден именно на “ровной воде”. Но уже
очень скоро, этот молодой вид спорта был перене-
сен на бурную воду с порогами и естественным те-
чением рек. Именно пороги и мощное течение гор-
ных рек любят слаломисты по сегодняшний день.

Близость человека к природе внесла в этот
спорт: дружбу, положительные эмоции, сотрудниче-
ство между национальными командами разных
стран.

Первый Чемпионат Мира по гребному сла-
лому был организован в 1949 году в Женеве (Швей-
цария). С этой даты историю гребного слалома мож-
но разделить на три периода: с 1949 по 1972, с 1972
по 1992 и с 1992 года по сегодняшний день.

Первый период характеризуется некоторы-
ми изменениями в инвентаре. Второй важный пе-
риод был связан с изменениями правил соревнова-
ний,  а  также,  серьезными изменениями в
конструкции лодок. Третий период связан с призна-
нием гребного слалома как Олимпийского вида
спорта в 1992 году на летних Играх, что внесло из-
менения в правила соревнований по гребному сла-
лому. Эти изменения касаются штрафов и системы
двух попыток [12].

На Украине этот вид спорта стал развивать-
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ся приблизительно с 1975 года. Созданы спортив-
ные школы в городах: Киев, Винница, Харьков,
Днепропетровск.

Гребной спорт связан с риском, поэтому изу-
чение объективных особенностей риска в соревно-
ваниях и его субъективного отражения в сознании
спортсмена представляет несомненный интерес для
психологии спорта. Психологическое содержание
риска рассматривается в различных научных направ-
лениях. Так, в менеджменте рассматривается риск,
связанный с принятием решений; в медицине возни-
кает риск, связанный с угрозой для жизни пациента
и т.д. «Рискологическое» направление получило раз-
витие в западной [13, 14, 15, 16 и др.], а в последнее
десятилетие и в отечественной психологии. В месте
с тем в психологии спорта проблема риска и опасно-
сти еще не нашла достаточного отражения.

В русский язык слово «риск» пришло из ев-
ропейских языков. В.А. Ойгензихт [6] утверждает,
что его происхождение походит от испанского, где
оно означает «скала» (risсо). Так, В. И. Серебровс-
кий (1926) уточняет, что это слово португальского
происхождения и означает «отвесную скалу». Д.Н.
Ушаков (2000) понимает риск как опасность [10].
Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон (1899) рассматривают
риск как опасность, угрожающая страховому объек-
ту каким-либо вредом [11]. В словаре современного
русского языка риск определен как возможная опас-
ность [9]. Такое же значение придаётся риску и в
иностранной литературе [2, 3 и др.].

Таким образом, слово «риск» означает опас-
ность, возможную опасность, угрозу опасности. В.И.
Серебровский (1927) термины «риск» и «опасность»
рассматривал как синонимы. Автор считает поня-
тие риск по смыслу почти аналогичным или род-
ственным понятию «опасность» (явление, связанное
с отрицательными последствиями, которые могут
возникнуть, но не могут быть точно предсказаны).

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

Формулирование целей работы.
Цель работы - изучение факторов риска на

примере гребного слалома предполагало: краткое
хронологическое описание возникновения гребного
слалома как вида спорта; уточнение и краткое описа-
ние понятий «риск», «опасность», «угроза», «страх»;
раскрыть факторы риска в гребном слаломе.

Результаты исследования.
Риск рассматривается как субъективная и

объективная категория. По мнению Братусь С.Н.,
1973; Ойгензихт В.А., 1974; Терещенко Л.К., 1981
и др., риск выступает как субъективная категория,
которая существует параллельно с виной, но может
существовать и совместно с ней как психическое от-
ношение субъектов к результату собственных дей-
ствий или действий других лиц, а также к результа-
ту объективно-случайных либо случайно-невозмож-
ных действий (событий), выражающееся в осознан-
ном допущении отрицательных, в том числе невоз-

местимых последствий. Таким образом, рисковать -
это, значит, допускать несение (принятие) невыгод-
ных последствий от возможного результата право-
мерных либо объективно-случайных, либо объектив-
но-невозможных действий или событий [6].

В тоже время риск есть объективная катего-
рия, реально существующая вне сознания спортсме-
на и существующая независимо от его воли [5]. На-
пример, лодка, лежащая на конструкции прицепа,
опасна с точки зрения возможного ее падения, но
только при ее эксплуатации на воде спортсменом
можно говорить о том, что последний чем-то риску-
ет, причем опасность, возникшая от случайного об-
стоятельства, он должен допускать и осознавать. В
тоже время опасность - это не риск, она существует
сама по себе и до определенного момента не связа-
на с риском. Опасность можно определить как воз-
можность наступления вредных последствий, угро-
за их наступления.

Таким образом, опасность и угроза — это
тождественные понятия, определяемые как возмож-
ность (вероятность) наступления невыгодных по-
следствий (отрицательного результата), превраще-
ния этой возможностей действительность.
Совершенно очевидно, что и опасность, и угроза,
которые отдельные авторы называют риском, тако-
вым не являются и знака равенства между ними ста-
вить нельзя.

Однако, Н. С. Малеин (1971) считает, что
риск - это возможная опасность, но опасность - это
и есть возможность наступления чего-то отрицатель-
ного. Риск - это не создание опасности, а лишь до-
пущение, осознание её. Оба определения риска не
тождественны, они характеризуют риск не как
субъективную, а как объективную категорию. Не яв-
ляются риском также понятия вероятности и возмож-
ности. Совсем парадоксально звучит отождествле-
ние с риском самого события или признание риском
фактического обременения невыгодными послед-
ствиями. Обременение предусматривает какую-либо
затруднительность, неудобства, что не раскрывает
понятия «риска» [4].

Риск связан и с ущербом, и с вероятностью,
и со случаем. Включая в определение риска, поми-
мо стоимостной характеристики, также вероятность,
возможность некоторые авторы вплотную подходят
к субъективному пониманию риска, но при этом го-
ворят лишь о принятии решения и об оценке риска.
Ущерб есть ущерб, он не нуждается в дополнитель-
ном определении даже при включении в него сред-
ней, максимальной или минимальной величины.
Однако, вероятное допущение несения этого ущер-
ба, оценка принятия отрицательных последствий при
опредёленных, в основном случайных, обстоятель-
ствах как раз и составляют категорию риска [8].

Таким образом, риск можно рассматривать
в трёх аспектах.

Во-первых, как мотивированное действие,
активизирующее определённые специфические эмо-
ционально-волевые проявления, например, сме-
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лость, азарт, решительность, уверенность и другие
в неопределённых ситуациях.

Во-вторых, как предпосылка оперативного
решения в экстремальных условиях.

В-третьих, как особое эмоциональное состо-
яние удовлетворённости личности, находящейся в
опасных ситуациях.

Аналогично подходят к пониманию риска
В.А. Петровский и М.В.Ярошевский, которые при-
дают риску три значения: 1) Риск как мера ожидае-
мого неблагополучия при неуспехе в деятельности,
определяемая сочетанием вероятности неуспеха и
степени неблагоприятных последствий в этом слу-
чае; 2) Риск как действие, в том или ином отноше-
нии грозящее субъекту потерей (проигрышем, трав-
мой, ущербом; 3) Риск как ситуация выбора между
двумя возможными вариантами действия: менее
привлекательным, однако более надежным, и более
привлекательным, но менее надежным (исход кото-
рого проблематичен и связан с возможными небла-
гоприятными последствиями) [7].

Для многих людей, стремление к риску, к си-
туациям, где исход не известен, является чертой лич-
ности, собственной стратегией жизни. Поиск новых
ощущений, расширяющий горизонты, имеет боль-
шую движущую силу. В поведении человека при-
сутствуют две противоположные тенденции: попыт-
ка  избежать опасности и стремление к ней.
Противоречивость - это свойство человеческой на-
туры вообще. И зависимости от превалирования той
или иной тенденции человек либо рискует, либо убе-
гает. В системе ценностей экстремалов риск стоит
на первом месте.

Опираясь на эти ключевые позиции в опре-
делении риска можно рассматривать его как свой-
ство личности, базирующееся на эмоционально-во-
левых, интеллектуальных особенностях, посред-
ством которых спортсмен вовлекается в опасные
ситуации (ситуации соревнования), стремиться их
преодолеть как можно лучше и быстрее, чтобы по-
казать наилучший результат.

Гребной слалом характеризуется множе-
ством опасных факторов, которые можно условно
разделить на две категории: внешние и внутренние.

К внешним факторам риска относится: во-
первых, вода, т.е. опасность захлебнуться или уто-
нуть; во-вторых, спортсмен на дистанции находит-
ся один без тренера, который мог бы ему помочь в
нестандартных, рискованных ситуациях. В-третьих,
скорость течения воды, на разных каналах и речках,
разная. В-четвертых, у спортсмена ограничена ви-
димость дистанции из-за поворотов, бочек и пере-
падов уровня воды. В-пятых, износ инвентаря (на-
пример, лопатка от весла, сама трубка, на которой
крепиться лопатка, может сломаться об камень; рас-
стегнутся, и слететь шлем; также может раскрыться
фартук и в лодку хлынет поток холодной воды). В-
шестых, нарушение ориентации в пространстве при
перевертывании лодки. В-седьмых, опасность полу-
чения травмы во время прохождения дистанции:

удар о камни, удары об лодку и т.д.
К внутренним факторам можно отнести та-

кие как: болезненные ощущения, которые могут воз-
никнуть вследствие травм и растяжений; ограничен-
ную возможность моделирования дистанции потому,
что дистанции на разных соревнованиях не повто-
ряются; ощущение сырости, низкой температуры
воды; недостаточный опыт выступления в ответ-
ственных соревнованиях, длительный перерыв в вы-
ступлениях и другие.

Внешние и внутренние факторы можно счи-
тать детерминантами страха. Страх представляет со-
бой эмоциональное состояние, отражающее защит-
ную реакцию человека  при переживании им
реальной или мнимой опасности для его здоровья и
благополучия [1].

Страх сильная эмоция, освобождение от него
вызывает радость и психологический подъем. Сле-
довательно, для спортсмена возникновение страха не
только целесообразно, но и полезно, но страх часто
становиться препятствием для достижения постав-
ленных целей. Одна из основных причин страха – не-
уверенность в собственных силах и сопровождается
высокой тревожностью. Людей, чертой которых яв-
ляется тревожность можно разделить на две группы.
Одни склонны преувеличивать риск в опасных ситу-
ациях, другие - преуменьшать его. Но и те, и другие
рискуют, чтобы испытать страх на пике эмоций и ос-
вободиться или снизить свою тревожность.

 Поэтому многие спортсмены идут на риск
для того, чтобы доказать самому себе, что это не так.
Желание побороть свой страх во многом является
мотивом для занятий гребным слаломом.

Преодоление страха связано с риском. А
риск связан с преодолением опасности, что в свою
очередь является субъективным ощущением.

На риск идут тогда, когда полезность пре-
обладает над опасностью проигрыша. Риск - это не
безрассудный поступок, а нормальная линия пове-
дения в условиях, когда обстановка не определенна
(условия соревнований). Речь идёт о расчётливом
риске. Всякое отклонение от расчётливого риска при
действиях в неопределённой обстановке приводит
либо к авантюризму, если риск больше необходи-
мого, либо к перестраховке, если спортсмен боится
рисковать. И это и другое, в конечном счете, сулит
проигрыш [1].

В связи с риском возникает психологичес-
кая напряженность (тревога) и страх, что с одной
стороны активизирует психику спортсмена, и он
успешно выступает на соревнованиях, а с другой –
если психическое напряжение чрезмерное, то это
может приводить к блокировке сознания и потере
ориентации, скорости, нарушении координации дви-
жений, снижении реакции и внимания, а в гребном
слаломе эти перечисленные критерии составляют 60
% успешного выступления на дистанции.

Тревога – один из механизмов, позволяю-
щих спортсмену чувствовать опасность и своевре-
менно на нее реагировать, приводя в действие сис-
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темы экстренной мобилизации энергетических ре-
сурсов организма. Различие в поведении обычных
людей и спортсменов в большей степени обуслов-
лены их способностью контролировать свое состо-
яние, адекватно оценивать возникшую ситуацию
риска и своевременно принимать решения. В свою
очередь, уровень развития данных способностей во
многом определяется уровнем нервно-психической
устойчивости и психологической готовности к дей-
ствию в экстремальных условиях, которыми для
спортсмена являются соревнования.

Процесс подготовки спортсмена к участию
в соревнованиях предполагает знание того, как и к
чему готовить. Используя критерии [9] можно ситу-
ации в гребном слаломе представить как последо-
вательность деятельности связанной с риском.
Спортивная деятельность (тренировки) осуществ-
ляется по намеченному плану и заблаговременно до
соревнований, возникновение ситуаций риска и воз-
действие внутренних и внешних факторов с одной
стороны ожидаемо в стандартных ситуациях, а с
другой – если ситуация незнакома, а таких в греб-
ном слаломе относительное большинство, то риск
проигрыша возрастает т.к. у спортсмена нет других
«схем» как действовать в возникшей экстремальной
ситуации. Тогда способность рисковать является
решающей в результате, который покажет спортсмен
на данных соревнованиях.

Следует отметить, что действие факторов
описанных выше относительно долговременно, что
может исчерпать психические и физические возмож-
ности организма спортсмена, что также приведет его
к проигрышу.

Необходимо подчеркнуть, что поведение
спортсмена во время прохождения соревнователь-
ной дистанции в большинстве случаев осознано,
контролируемо и обусловлено, прежде всего, внут-
ренними его установками. Данные установки фор-
мирует тренер, а затем и сам спортсмен. Но, говоря
о мотиве самосохранения, который хотя и является
одним из сопутствующих мотивов в стандартных
ситуациях и может подавляться спортсменом, а, про-
являясь в экстремальных ситуациях, оказывается
решающим, что в свою очередь заставляет спорт-
смена рисковать, несмотря на страх и тревогу за
свою безопасность.

Спортсмены-слаломисты учатся контроли-
ровать свой страх, постоянно тренируясь и модели-
руя опасные ситуации.

Постепенно каждый спортсмен вырабаты-
вает собственную тактику преодоления препятствий
и становится настолько техничным, что уверенность
в собственных силах не дает страху «разрастись».
Нельзя сказать, что спортсмен перестает бояться во-
обще, но знание о возможной опасности помогает
ее избежать или смоделировать несколько вариан-
тов компенсации времени, затраченного на нахож-
дение необходимого решения. Кроме того, страх
может исчезнуть под напором другой сильной эмо-
ции: злости, удивления, радости. Спортсмены учат-

ся сдерживать и контролировать свой страх, трени-
руя в себе способность рисковать.

Выводы.
У спортсменов эмоции интереса и страха со-

перничают друг с другом. Сплавляясь по горной
реке, спортсмен взаимодействует со стихией, пре-
бывает в опасных ситуациях, но мастерское владе-
ние своим телом, способность чувствовать страх, и
все же идти на оправданный риск, позволяет пере-
жить контроль над экстремальной ситуацией, а зна-
чит над собственным страхом. Это развивает лич-
ность спортсмена . Осознание этого вызывает
радость, гордость, что само по себе способно быть
мотивом для занятия этим спортом.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения составляющих
компонентов риска в спортивной деятельности.
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ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы лиц с
ограниченными физическими возможностями в Иорда-
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нии и возможные пути их решения и коррекции. В Иор-
дании имеют место медицинские и социальные пробле-
мы  лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми . Это ставит  серьезные задачи перед
государственными структурами. Необходима разработ-
ка и внедрение эффективных программ.
Ключевые слова: специалисты, физическая реабилита-
ция, лица с ограниченными физическими возможнос-
тями.
Анотація: Ризик Алла Мустафа Хусін Кавакзе. Пробле-
ми осіб з обмеженими фізичними можливостями в Йор-
данії та можливі шляхи вирішення цих завдань. У статті
розглядається проблеми осіб з обмеженими можливос-
тями в Йорданії та можливі шляхи вирішення цих зав-
дань. У Йорданії мають місце медичні й соціальні про-
блеми  осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Це ставить серйозні завдання перед державними струк-
турами. Необхідна розробка й впровадження ефектив-
них програм.
Ключові слова: фахівці, фізична реабілітація, особи з
обмеженими фізичними можливостями.
Annotation. Rizik Alla Mustafa Husіn Kavakze. Problems
of persons with the limited physical opportunities in Jordan,
and possible ways of their decision. In the article are
examined problems of persons with the limited physical
opportunities in Jordan and possible ways of their decision
and correction. In Jordan medical and social problems of
persons with the limited physical opportunities take place.
It puts serious problems before the state structures.
Development and introduction of effective programs is
necessary.
Keywords: specialists, physical aftertreatment, persons with
restricted physical possibilities.

Введение.
Перспективным направлением в сфере фи-

зической реабилитации является восстановление лиц
с ограниченными физическими возможностями, ко-
торое выделяется в профессиональной деятельности
специалистов физической реабилитации. Цель дан-
ного направления не только на предотвращение раз-
вития патологического процесса и его полную лик-
видацию, профилактику осложнений и остаточных
явлений, восстановление или частичную компенса-
цию утраченных структур и функций, противодей-
ствие инвалидности. Главный акцент направлен на
дальнейшую подготовку выздоравливающих инвали-
дов к бытовым, учебным, трудовым и творческим
видам деятельности, а также социальную адаптацию.
Актуальным вопросом является вопросы рациональ-
ного и адекватного трудоустройства больных и инва-
лидов, а также их профессиональное обучение (пе-
реобучение,  смену профессии),  определение
профессиональных возможностей получивших трав-
му или перенесших болезнь к тому или иному виду
новой трудовой деятельности.

Понятия, “инвалид”, “инвалидность”, “ре-
абилитация инвалида”, “здоровье инвалида”, “интег-
рация инвалида”, “здоровый образ жизни инвали-
дов”  является объектом изучения специалистов
разных областей знаний. Философов и социологов,
генетиков и клиницистов, дефектологов и физиоло-
гов, психологов и педагогов, экономистов и юрис-
тов. Однако интегральной теории инвалидологии
пока не создано[4,5].

В Декларации ООН о правах инвалидов ска-

зано, что “инвалиды имеют неотъемлемое право на
уважение их человеческого достоинства независи-
мо от происхождения, характера и серьезности уве-
чий... имеют гражданские и политические права,
право на экономическое и социальное обеспечение,
на медицинское, психическое или функциональное
лечение, на восстановление здоровья и положения
в обществе, на образование, ремесленную профес-
сиональную подготовку и восстановление трудоспо-
собности; на помощь, консультации, на услуги по
трудоустройству и другие виды, которые позволят
им максимально проявить свои возможности и спо-
собности и ускорят процесс их социальной интег-
рации и реинтеграции” [1,2].

Следует отметить, что только в последние
десятилетия в Иордании общество отмечает большой
социальный слой инвалидов и лиц, имеющих выра-
женные нарушения в состоянии здоровья. Экологи-
ческие катастрофы, заболевания, травмы, увечья,
полученные на производстве, в быту, на транспорте
увеличивают число данной категории лиц [7,8].

Патологические процессы, развивающиеся
в результате болезни, с одной стороны, разрушают
целостность и естественность функционирования
организма, с другой вызывают у инвалидов комп-
лексы психической неполноценности, характеризу-
ющиеся тревогой, потерей уверенности в себе, пас-
сивностью, изолированностью или, наоборот,
эгоцентризмом, агрессивностью, а подчас и анти-
социальными установками [4,5].

В наших дальнейших исследованиях дан-
ный контингент населения в силу этичных норм
нами использовался термин - лица с ограниченны-
ми физическими возможностями.

При этом, хотя и было проведено статисти-
ческое исследования количества лиц с ограничен-
ными физическими возможностями в Иордании, до
сих пор данные этих исследований официально не
приведены. Данное обстоятельство делает пока
крайне затруднительным расчет хотя бы приблизи-
тельного количества специалистов, которых необ-
ходимо задействовать в этой сфере деятельности, в
частности  подсчет необходимого количества спе-
циалистов по физической реабилитации.

Только разработка научно-обоснованных
программ и привлечение профессионально подго-
товленных специалистов дает возможность созда-
ния оптимальных условий для жизнедеятельности,
восстановления утраченного контакта с окружаю-
щим миром, успешного лечения и последующих кор-
рекций, психолого-педагогической реабилитации,
социально-трудовой адаптации и интеграции людей
с ограниченными физическими возможностями в об-
щество. Решение этих вопросов относится сегодня
к числу первостепенных государственных задач.
Большинство авторов в последнее время указыва-
ют, что специалисты физической реабилитации наи-
более полно отвечают всем требованиям, предъяв-
ляемым для эффективной работы с лицами у
которых в результате различных причин имеют ме-
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сто ограничения физических возможностей [2,5].
Профессиональная деятельность именно этих спе-
циалистов позволяет в полной мере разрабатывать
и проводить адекватные реабилитационные мероп-
риятия, направленные на компенсацию утраченных
функций.

Формулирование целей работы.
Целью работы является анализ общего ко-

личества лиц с ограниченными физическими воз-
можностями Иордании. Как свидетельствуют ре-
зультаты опросов, на данный момент для лиц с
ограниченными физическими возможностями наи-
более характерным является:
– часто незнание собственного физического по-
тенциала, отсутствие ценностных ориентаций
и соответствующей мотивации, осознанной по-
требности в двигательной активности;

– незрелость общественного мнения о необходи-
мости создания для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями условий “равной
личности”;

– отсутствие квалифицированных педагогов, об-
ладающих необходимым комплексом фундамен-
тальных и прикладных знаний и практических
умений, позволяющих поддерживать и разви-
вать физические возможности данной катего-
рии лиц, формировать их личность;

– неполная и не всегда грамотная интерпретация
медицинских сведений о патологии человека
специалистами заинтересованных отраслей, что
приводит к недостаточно целенаправленной
коррекции дефектов развития и здоровья лиц с
ограниченными физическими возможностями.
По мнению большинства авторов, необхо-

димо принципиально новое мировоззрение, каче-

ственное переосмысление и творческое реформиро-
вание такого сложного педагогического явления, ка-
ким является адаптивная физическая культура
[1,2,3,6]. Единство мировоззренческого, интеллек-
туального и телесного компонентов должно стать ос-
новополагающим принципом формирования физи-
ческой культуры личности человека, в том числе и с
ограниченными физическими возможностями. Оно
должно основываться на объективных закономерно-
стях реализации биологических процессов в орга-
низме человека как единой самоорганизующейся и
саморегулируемой биологической системы. В пол-
ной мере такими качествами обладают специалис-
ты физической реабилитации.

Теория «инвалидологии» должна основы-
ваться на основных категориях общей патологии:
- целостность организма;
- структура и функция;
- реактивность организма;
- причинно-следственная связь;
- адаптация и компенсация организма.

При этом следует учитывать соотношение
адаптации (механизмов приспособления) и реаби-
литации (восстановительных механизмов). При ре-
абилитации принимают участие приспособительные
и компенсаторные реакции организма, обеспечивая
динамичный саморазвивающийся процесс. При этом
происходит либо приспособление к условиям суще-
ствования, либо возврат к прежнему состоянию в
клиническом, социальном, психологическом плане.
Таким образом, адаптация есть приспособление к
дефекту, а реабилитация преодоление его.

Результаты исследования.
Ограничив, таким образом, круг основных

вопросов данной проблемы, нами был проведен ана-

Рис. 1. Общее количество лиц с ограниченными физическими возможностями, обратившихся в различные
ведомства Иордании в период с 1998 по 2005 гг., за услугами по социальному обеспечению.
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лиз общего количества лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями за период с 1998 года по
2005 год, пользующихся системой социального обес-
печения Иордании, и проведенных через различные
государственные ведомства (рис. 1.). При этом, хотя
возможно использование данных параметров явля-
ется не совсем корректным и информативным, од-
нако, как отмечалось выше, официальные данные
об общем количестве данной категории лиц в Иор-
дании, и конкретно об их нозологических единицах,
к сожалению пока отсутствуют.

Приведенные данные могут косвенно сви-
детельствовать об увеличении, из года в год, коли-
чества лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями, которые обращаются в различные государ-
ственные инстанции и ведомства за предоставлени-
ем им социальной помощи, что в свою очередь име-
ет серьезные социальные и экономические
последствия для страны. Так, за последние пять лет
количество обратившихся увеличилось с 14512 че-
ловек до 33123, что было больше на 128 %.

Подобная направленность процесса зас-
тавила нас проанализировать, какое количество из
данного контингента обследуемых обратилась за со-
циальной помощью в органы здравоохранения.
Нами были получены следующие результаты (рис.
2.). Здесь наблюдается практически полностью ана-
логичная картина той, которая была отражена на
рисунке 1. Так, за пять последних лет общее коли-
чество пациентов обратившихся в силу возникшей
ситуации за медицинской помощью увеличилось с
6812 до 16301. Таким образом, наблюдается увели-
чение количество случаев  на 139 %.

Еще больший интерес представляли дан-
ные по общему количеству пациентов обративших-
ся по линии социального страхования за помощью
в реабилитационные центры. Анализ затрагивал пе-
риод с 1998 года по 2005 год, и показал, что, только

начиная с 2005 году, впервые за такой помощью об-
ратились всего 61 человек. Это составляет всего 0,18
% от общего количества пациентов, обратившихся
за социальной помощью в 2005 году. Также анализ
показал довольно низкий процент лиц с ограничен-
ными физическими возможностями прошедших за
последние десять лет профессиональную перепод-
готовку в специализированных заведениях.

Выводы.
Можно констатировать, что в Иордании

имеют место медицинские и социальные проблемы
лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми. Увеличение количества таких лиц, и более ак-
тивное вовлечение  их в различные сферы деятель-
ности государства делают эти проблемы весьма
актуальными на современном этапе, и ставит серь-
езные задачи перед соответствующими государ-
ственными структурами по разработке и внедрению
эффективных программ, целью которых является
устранение данных проблем, и соответствующего
обеспечения этих программ квалифицированными
специалистами.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем лиц
с ограниченными физическими возможностями.
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АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ

БАСКЕТБОЛІСТОК 16-17 РОКІВ
Романчук І.В.

Львівський державний університет
фізичної культури

Анотація. У статті висвітлено результати дослідження
показників спеціальної фізичної і технічної підготов-
леності юних баскетболісток груп спортивного вдоско-
налення ; зроблено порівняльний аналіз отриманих ре-
зультатів та нормативних вимог, пропонованих
навчальною програмою для дитячо–юнацьких спортив-
них шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл олі-
мпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстер-
ності.
Ключові слова: баскетбол, аналіз, тестові випробуван-
ня, показники, фізична і технічна підготовленість.
Аннотация. Романчук И.В. Анализ уровня физической
и технической подготовленности юных баскетболисток
16 – 17 лет. В статье отражены результаты исследова-
ния показателей специальной физической и техничес-
кой подготовленности юных баскетболисток групп
спортивного совершенствования ; сделан сравнитель-
ный анализ полученных результатов и нормативных
требований, предлагаемых учебной программой для
детско–юношеских спортивных школ, специализиро-
ванных детско–юношеских школ олимпийского резер-
ва и школ высшего спортивного мастерства.
Ключевые слова: баскетбол, анализ, тестовые испыта-
ния, показатели, физическая и техническая подготов-
ленность.
Annotation. Romanchuk I.V. Analysis of level of physical
and technical preparedness of young basketball-players 16
– 17 years. In the article are reflected the results of research
of indexes of the special physical and technical preparedness
of young basketball-players of groups of sporting perfection;
the comparative analysis of the got results and normative
requirements, offered an on-line tutorial for a child – youth
sporting schools, specialized child – youth schools of
olympic reserve and schools of higher sporting trade is done.
Keywords: basket-ball, analysis, tests, indexes, physical and
technical preparedness.

Вступ.
Вдосконалення системи підготовки юних

баскетболісток - предмет постійної уваги тренерів і
науковців. Сучасний баскетбол характеризується
підвищенням класу більшості команд, граничними
фізичними та психічними навантаженнями на
організм спортсменок під час змагальної діяльності.
Це потребує оптимізації процесу підготовки баскет-
болісток і спортивних команд за рахунок раціональ-
ного планування навчально-тренувальних наванта-

жень, методично грамотного застосування фізичних
вправ, об’єму та інтенсивності навчально-тренуваль-
них навантажень [4,6]. Необхідною передумовою
для досягнення високої спортивної майстерності є
систематичне і поступове зростання технічної підго-
товленості та фізичної працездатності юних баскет-
болісток. Проте об’єктивна оцінка спортивної май-
стерності можлива при умові визначення структури
техніко-тактичних дій та критеріїв ефективності
ігрових дій [5]. При побудові тренування юних бас-
кетболісток у певному періоді (підготовчому, зма-
гальному) важливого значення набуває питання про
вибір критеріїв, за допомогою яких можна оцінити
хід тренування у відношенні до зміни технічної і
фізичної підготовленості спортсменів. Але часто
тренувальний процес проходить без достатнього тре-
нувального контролю за темпом зростання різних
сторін технічної підготовленості та фізичних якос-
тей на кожному етапі підготовки. Тренери часто по-
кладаються на свій досвід та інтуїцію і нехтують
можливістю отримати точну кількісну оцінку техні-
чної  і  фізичної  підготовленості  своїх учнів .
Відсутність точних даних про рівень розвитку фізич-
них якостей і  вдосконалення прийомів техніки гри
утруднює ведення науково обґрунтованого трену-
вального процесу юних баскетболісток і пошуку
найбільш раціонального шляху при побудові трену-
вального процесу [1].

У нашому дослідженні зроблено спробу на
підставі вивчення показників фізичної і технічної
підготовленості юних баскетболісток виявити деякі
причини низького рівня майстерності і дефіцит
гравців високого класу в західному регіоні України.

Дослідження виконано згідно плану науко-
во-дослідної роботи кафедри спортивних і рухли-
вих ігор Львівського державного університету фізич-
ної культури по темі “Оцінка рухової активності
юних спортсменів залежно від особливостей зма-
гальної діяльності в спортивних іграх”, номер дер-
жавної реєстрації 0102U002648. Напрям досліджен-
ня відповідає тематиці Зведеного плану НДР
державного комітету з питань фізичної культури і
спорту на 2001-2005 роки “Оптимізація учбово-тре-
нувального процесу спортсменів різного віку і ква-
ліфікації в спортивних іграх”, номер державної реє-
страції 0101U006471.

 Формулювання цілей роботи.
Метою роботи було дослідити рівень фізич-

ної і технічної підготовленості у юних баскетболі-
сток і порівняти отримані дані з нормативними ви-
могами для груп спортивного вдосконалення,
пропонованими Навчальною програмою для
ДЮСШ, СДЮСШОР і ШВСМ [8]. Для вирішення
поставлених завдань використовувалися наступні
методи: аналіз літературних джерел; педагогічні спо-
стереження; ергометричні тести; статистичні мето-
ди. Дослідження з оцінки рівня фізичної і технічної
підготовленості юних баскетболісток проводилися
в 2005 році. У дослідженнях брали участь юні бас-
кетболістки ДЮСШ міст Львова, Сокаля, Самбора,
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Дрогобича, Нововолинська, Бердичева. Всього в
дослідженнях брали участь 90 спортсменок.

Результати дослідження.
Результати досліджень технічної і фізичної

підготовленості юних баскетболісток представлені
в таблиці 1. Аналіз результатів показав, що тестове
випробування 40 кидків з різних точок найкраще ви-

конали баскетболістки м. Львова ( X =21,3±0,86) таа

м. Самбора ( X =21,8±0,91), а найгірше – баскетбо-

лістки м. Дрогобича ( X =12,8±1,26). Разом з тим,
порівняльний аналіз результатів з програмними ви-

могами ( X =23,06±1,08) засвідчив недостатній
рівень кидкової підготовленості усіх дівчат; відста-
вання у влучності кидків сягає від 3.5 до 26 %.

У штрафних кидках спортсменки м. Сам-

Таблиця 1
Показники рівня фізичної і технічної підготовленості баскетболісток 1988-1989 р.н.

№ 
п/п 

Тести 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда 

Кидки з 
точок, 

40 кидків 
 

Штрафні 
кидки, 

30 
кидків 

Біг 20м, 
с 

 

Стрибок в 
довжину 
з місця,  
см 

 

Стрибок вгору 
з місця, 
см 

 

Човниковий 
біг 

(2х40с), с 

X ±σ; 
V 
 

X ±σ; 
V 

 

X ±σ; 
V 
 

X ±σ; 
V 
 

X ±σ; 
V 
 

X ±σ; 
V 
 

1. Сокаль  19,5±2,32 
11,9 

17,8±1,6 
8,99 

3,71±0.08 
2,26 

193±4,0 
2,07 

28,8±1,67 
5,8 

354±5,27 
1,49 

2. Нововолинськ 19,6±1,03 
5.25 

20,7±1,97 
9,52 

3,69±0,11 
2,98 

210±5,0 
2,38 

37,6±1,49 
3,96 

366±4,88 
1,33 

3. Дрогобич 12,8±1,26 
9,84 

15,4±2,15 
14,0 

3,69±0,16 
4,34 

193±5,0 
2,59 

29,0±1,44 
4,97 

339±4,92 
1,45 

4. Бердичів 18,8±1,55 
8,24 

21,8±1,27 
5,83 

3,93±0,06 
1,53 

184±6,0 
3,26 

32,1±1,53 
4,77 

354±3,57 
1,01 

5. Львів 21,3±0,86 
4,04 

22,7±0,55 
2,42 

3,40±0,05 
1,47 

207±4,0 
1,93 

32,8±2,08 
6,34 

354±4,03 
1,14 

6. Самбір 21,8±0.91 
4,17 

23,2±0,85 
3,66 

3,70±0,11 
2,97 

193±2,0 
1,04 

29,8±2,4 
8,05 

344±4,03 
1,17 

7. 

Нормат . 
вимоги 
програми 

для групи СВ  1-го 
року навчання 
ДЮСШ  

23,06± 
1,08 

 
22,2±1,2 

 
3,3±0,1 219±5 53,6±1,5 368±1,5 

 

Рис.1. Порівняльний аналіз показників рівня фізичної і технічної підготовленості юних баскетболісток
(у %).
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бора ( X =23,2±0,85) та м. Львова ( X =22,7±0,55)
показали результат, вищий за  нормативні показни-

ки ( X =22,2±1,2). Проте, тестовий результат гравців
команд м. Сокаля (17.8±1,6) та м. Дрогобича
(15,4±2,15) істотно нижчий від норм, рекомендова-
них Програмою для ДЮСШ.

Кращий результат в бігу на 20м показали
баскетболістки м. Львова – в середньому 3,40±0,05с,
що близький до вимог Програми (3,3±0,1с).Резуль-
тати інших спортсменок значно нижчі  (від
3,69±0,16с до 3,93±0,06с).

Результати тестових випробувань в стриб-
ках засвідчили значне відставання спеціальної фізич-
ної підготовленості досліджуваних спортсменок .

Кращий результат ( X =210±5,0с) у стрибках в дов-
жину, показаний баскетболістками м. Нововолинсь-
ка відстає від нормативного на 9 см. Показники реш-
ти спортсменок істотно нижчі. Що стосується
стрибка вгору з місця, то тут  результати коливають-

ся від X =37,6±1,49 см у гравців м. Нововолинськаа

до X =28,8±1,67 см у дівчат м. Сокаля. Для по-
рівняння, нормативний показник у даному тестово-
му випробуванні складає 53,6±1,5 см.

У човниковому бігу (2х40 с) кращий ре-
зультат показали баскетболістки м. Нововолинсь-

ка ( X =366±4,88 м), який практично не відрізняєть-
ся від нормативних вимог (367,5±1,5 м). Результати

спортсменок інших команд ( від X  =339±4,92 м
до =354±5,27 м), наближаються до показників Про-
грами.

Отримані значення коефіцієнта варіації (V)
свідчать про більше розсіювання результатів у кид-
кових тестах в порівнянні з тестами спеціальної
фізичної підготовленості. Це вказує на неоднорід-
не засвоєння техніки виконання кидків юними бас-
кетболістками.

Висновки.
 Аналіз отриманих даних рівня підготовки

баскетболісток команд 1988-1989 року народження
показав, що спортсмени на ранніх стадіях підготов-
ки не отримали різностороннього фізичного розвит-
ку, не засвоїли в достатній мірі раціональної техні-
ки. Багато баскетболісток зазнавали труднощів при
виконанні ведення “слабкою” рукою, долаючи опір
умовного супротивника, і кидка в кошик на макси-
мальній швидкості

Проведені дослідження показують, що юні
баскетболістки 16-17 років  мають неоднакові по-
казники рівня розвитку технічної і фізичної підго-
товленості. Баскетболістки одного віку, але різних
ДЮСШ,  мають по ряду показників  значні
відмінності. Це свідчить про різні шляхи відбору
дітей в ДЮСШ і різні системи тренування.

В середньому показники тестування баскет-
болісток всіх без винятку команд відстають від нор-

мативів програмних вимог, що вказує на недостатній
рівень фізичної і технічної підготовленості юних
спортсменок.

Контроль за рівнем фізичної і технічної
підготовленості у юних баскетболісток за даними пе-
дагогічного тестування дозволяє оптимізувати про-
цес підготовки команди до відповідальних змагань,
відбирати гравців в збірні команди за об’єктивними
показниками.

Перспективи подальших досліджень базу-
ються на необхідності вивчення  впливу певних ва-
ріантів тренування на різні аспекти фізичної підго-
товки, обґрунтування методики педагогічного
контролю і побудови тренувального процесу юних
баскетболісток.
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ВЛИЯНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ТРЕНАЖЕЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВЛЕНОСТЬ И ФУНКЦОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ КУРСАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ

ВВУЗов
Романчук В.Н., Романчук С.В.
Житомирский военный институт
радиоэлектроники им. С.П.Королева

Аннотация. Введение новой формы физической подго-
товки – ежедневных тренажей, позволило улучшить
психологическую и функциональную готовность кур-
сантов технических ВВУЗов в процессе  обучения и
формирования профессиональных качеств. Результаты
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позволили уточнить целевую направленность физичес-
кой подготовки курсантов ВВУЗов на этапах обучения,
отразить роль и место физической подготовки в систе-
ме обучения и воспитания курсантов.
Ключевые слова: курсанты, тренажи по физической
подготовке, психологическая и функциональная готов-
ность.
Анотація. Романчук В.М., Романчук С.В. Житомирсь-
кий військовий інститут радіоелектроніки ім. С.П.Ко-
рольова. Вплив щоденних тренажів з фізичної підго-
товки на психологічну підготовленість і функціональний
стан курсантів технічних ВВНЗ. Введення нової фор-
ми фізичної підготовки - щоденних тренажів, дозволи-
ло поліпшити психологічну й функціональну готовність
курсантів технічних ВВНЗ у процесі навчання й фор-
мування професійних якостей. Результати дозволили
уточнити цільову спрямованість фізичної підготовки
курсантів на етапах навчання, відбити роль і місце
фізичної підготовки в системі навчання й виховання
курсантів.
Ключові слова: курсанти, тренажі з фізичної підготов-
ки, психологічна й функціональна готовність.
Annotation. Romanchuk V.N., Romanchuk S.V. Influence
of daily exercises of physical training on psychological
efficiency and functional state of military students of
technical higher educational establishments. Introduction
of new form of physical training namely, daily exercises
allowed to improve psychological and functional efficiency
of military students of technical higher educational
establishments during the study process and formation of
professional skills. Outcomes have allowed to update a
target directivity of physical preparation of cadets at grade
levels, to reflect a role and a place of physical preparation
in a system of learning and education of cadets.
Keywords: cadets, tr ials on physical preparation,
psychologic and functional readiness.

Введение.
На вооружении Вооруженных Сил находят-

ся сложнейшие технические комплексы и системы,
требующие от операторов предельной мобилиза-
ции психофизиологических резервов, так как дея-
тельность по управлению ими связана с проблема-
ми  взаимодействия человека  со сложными
автоматизированными комплексами, а также с вли-
янием ряда неблагоприятных физических, хими-
ческих, социальных и других факторов, способ-
ствующих снижению работоспособности. При этом
успешность функционирования любых сложных
систем, в том числе и автоматических, зависит от
надежности и эффективности деятельности специ-
алистов управления [1, 2, 3].

Работоспособность человека определяется
многими социальными, психологическими и физио-
логическими параметрами и может изменяться в до-
вольно широких пределах под воздействием различ-
ных факторов. Основным фактором снижения
работоспособности является утомление, которое рас-
сматривается физиологией как естественный биоло-
гический процесс, сигнализирующий о необходимо-
сти уменьшения интенсивности работы [2, 6, 10].

Повышение и сохранение работоспособно-
сти достигается, прежде всего, за счет четкой регла-
ментации самой профессиональной деятельности,
обеспечения необходимых, достаточно комфортных
условий, а также внедрения оптимального режима

труда и отдыха личного состава. Кроме того, обра-
щается внимание на вопросы питания, применения
витаминных препаратов, а в экстремальных случа-
ях – биологических и лекарственных стимуляторов.

Важным и эффективным средством повы-
шения работоспособности являются также система-
тические физические упражнения.

При рассмотрении многообразной служеб-
ной деятельности военнослужащих можно выделить
три основных варианта умственного труда: 1) учеба
слушателей и курсантов; 2) работа операторов, вы-
числителей и других подобных специалистов; 3)
процесс творческой деятельности офицеров, труд ко-
торых связан с анализом информации, решением
тактических и технических задач, разработкой на-
учных материалов и т. д. В каждом из этих видов
деятельности имеются свои особенности, которые
важно иметь в виду при организации активного от-
дыха [6, 7].

Учебное время курсантов в среднем состав-
ляет 56 часов в неделю (включая самоподготовку),
т.е. ежедневная учебная нагрузка равна 8-9 ч, а, сле-
довательно, их рабочий день один из самых продол-
жительных. Значительная часть курсантов (более
30%) не умея планировать свой бюджет времени, за-
нимаются самоподготовкой и по выходным дням [3].

В военно-учебных заведениях создан опти-
мальный режим учебной деятельности курсантов, в
котором разумно сочетаются умственная работа и
физические упражнения. Утренняя физическая за-
рядка, занятия по физической подготовке, массовый
спорт – все это оказывает положительное воздей-
ствие на умственную работоспособность. Кроме
того, изучены и новые формы активного отдыха для
слушателей и курсантов [8].

К. В. Волков изучал возможность и эффек-
тивность проведения занятий физическими упраж-
нениями в период экзаменационной сессии. Оказа-
лось, что регулярные часовые занятия, проводимые
с умеренной нагрузкой, разнообразно и с достаточ-
ным эмоциональным воздействием, положительно
влияют на работоспособность слушателей [9].

И.И. Путивливский провел эксперименталь-
ное исследование по изучению влияния физкультур-
ной паузы на учебную работоспособность курсан-
тов высшего училища. Было установлено, что в
результате напряженной учебной деятельности у
курсантов больше всего изменяются психические
функции: внимание, память и др. [5].

Восстановительные процессы при этом у
многих курсантов проходят неполноценно по при-
чине недостаточной двигательной активности, ма-
лого пребывания на свежем воздухе, ограниченно-
го использования средств физической подготовки и
спорта и других причин [7].

К причинам, снижения положительного
воздействия физической подготовки на результаты
обучения и воспитания личного состава ВУЗов от-
носятся: отсутствие типовых программ по физичес-
кой подготовке в ВУЗах МО Украины [2]; низкий
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исходный уровень развития отдельных физических
качеств у части кандидатов при поступлении в во-
енный институт [5]; недостаточно эффективная на-
учно-исследовательская и методическая работа, про-
водимая преподавательским составом ВУЗов в
области физической подготовки [3]; незавершен-
ность научного обоснования специальной направ-
ленности физической подготовки курсантов и слу-
шателей [6]; несовершенная материальная база для
занятий физической подготовкой и спортом в неко-
торых ВУЗах; низкая эффективности организации и
проведения форм физической подготовки [2,3,5,6].

Исследование выполнено согласно плану
НИР Генерального штаба Вооруженных Сил Укра-
ины по теме «Физическая подготовка военнослужа-
щих с гиподинамическим режимом профессиональ-
ной деятельности», шифр «Оператор».

Формулирование целей работы.
Цель исследования - на практике доказать

эффективность ежедневных тренажей по физичес-
кой подготовке на формирование психологической
подготовленности и функционального состояния
курсантов технических ВВУЗов.

Результаты исследования.
На базе Житомирского военного института

им. С.П. Королёва в период с 2001 по 2006 года про-
водился педагогический эксперимент по внедрению
в систему физической подготовки в ВВУЗах новой
формы ФП – ежедневных тренажей.

В эксперименте принимали участие две
группы курсантов: одна из групп (n=65) была опре-
деленная как экспериментальная (ЕГ), вторая (n=66)
- контрольная (КГ).

Перед началом эксперимента было прове-
дено предварительное исследование, которое опре-
делило начальные показатели курсантов экспери-
ментальной и контрольной групп по уровню
общефизической, специальной физической, психо-
логической подготовленности, уровнем функцио-
нального состояния и физического развития. Резуль-
таты исследования начального уровня определенных
выше показателей курсантов ЕГ и КГ не имели дос-
товерных различий (Р>0,05).

В роботах Р.Н. Макарова определено, что
выполнение физических упражнений влияет на усо-
вершенствование психологической и психофизио-
логической подготовленности [6]. Поэтому мы де-
тально исследовали  влияние  тренажей по
физической подготовке на развитие психологичес-
кой готовности курсантов к профессиональной де-
ятельности операторов.

К психологическим качествам, которые
наиболее влияют на эффективность обучения кур-
сантам относятся: концентрация, стойкость, пере-
ключение внимания, эффективность работы, степень
вхождения в работу, психологическая стойкость и
умственная усталость.

Показатели концентрации внимания кур-
сантов ЕГ имели стабильное значение на протяже-
нии всего эксперимента (Р<0,01), значение показа-

телей курсантов КГ увеличивались на 3-м курсе
(Р>0,05) и уменьшались на 5-м курсе (Р>0,05). Срав-
нение показателей курсантов КГ и ЕГ определило,
что на младших курсах они достоверно равные
(Р>0,05), а на старший показатели ЕГ достоверно
больше аналогичных показателей курсантов КГ
(Р<0,05).

Динамика показателей устойчивости вни-
мания курсантов ЕГ имеет четко выраженную по-
ложительную тенденцию. Значение показателей на
пятом курсе достоверно больше аналогичных пока-
зателей в начале эксперимента (Р>0,05). Значение
показателей стойкости внимания курсантов КГ име-
ют стабильные показатели на протяжении всего пе-
риода исследований (Р>0,05), но хотелось бы ука-
зать, что значение психологического качества,
которое исследуется на пятом курсе ниже, чем ана-
логичная в начале исследования.

Исследование динамики показателей пере-
ключения внимания курсантов ЕГ и КГ выявили, что
на младших курсах значения достоверно равные
(Р>0,05). Достоверная разность показателей курсан-
тов КГ и ЕГ наблюдается на пятом курсе (Р<0,05).

Достоверная разность показателей эффек-
тивности работы курсантов ЕГ и КГ определена
на четвертом и пятом курсах (Р<0,05), к этому, на
младших курсах, достоверной разности указанных
показателей не наблюдается (Р>0,05).

Показатели степени врабатываемости в
работу курсантов ЕГ и КГ достоверно не отличаются
лишь на первом курсе (Р>0,05). В дальнейшем, ста-
тистический анализ показателей определил увеличе-
ние разности между результатами курсантов ЕГ и КГ.

Сравнение результатов исследования ум-
ственной усталости курсантов ЕГ и КГ определя-
ет, что показатели не отличаются лишь на первом
курсе. В дальнейшем, исследования показали, что
результаты курсантов ЕГ и КГ достоверно отлича-
ются (Р<0,001).

Нужно отметить, что с помощью система-
тических физических упражнений составляется фи-
зиологическая база стойкой профессиональной
трудоспособности.

Весо-ростовой индекс Кетле определяется
отношением веса в граммах на рост в сантиметрах.
Он характеризует особенности телосложения.

Сравнение показателей курсантов КГ и ЕГ
определило, что значение индекса Кетле достовер-
но не отличаются на младших курсах (Р>0,05). На
четвертом курсе результаты достоверно отличают-
ся (Р<0,01), а на пятом курсе достоверная разность
уменьшается (Р<0,05).

По значению индекса Руфье можно харак-
теризовать критерии резерва и экономизации функ-
ций сердечно-сосудистой системы.

На протяжении эксперимента значения ин-
декса, который исследовался у курсантов КГ, харак-
теризовался как средний показатель. Значение ин-
декса  Руфье курсантов  ЕГ на  первом  курсе
определялось как средний показатель, на 2, 3 и 4-м
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курсах - как выше среднего, а на пятом курсе - как
высокий.

Сравнительное исследование значения ин-
декса Руфье курсантов ЕГ и КГ за период экспери-
мента определило, что на 1-м и 2-м курсах досто-
верной разности в показателях не было (Р>0,05). На
старших курсах показатель курсантов ЕГ значитель-
но больше аналогичного показателя у курсантов КГ
(Р<0,01; Р<0,001; Р<0,001 соответственно).

С помощью коэффициента выносливости
Квааса можно контролировать уровень физической
трудоспособности курсантов, который влияет на
уровень профессиональной трудоспособности.

Значение коэффициента выносливости кур-
сантов ЕГ и КГ до 3-го курса достоверно не отлича-
ются (Р>0,05). На 4-м и 5-м курсах данные показа-
тели достоверно отличаются с достоверностью
ошибки исследования 99%.

Выводы.
Полученные результаты позволили уточнить

целевую направленность физической подготовки
курсантов ВВУЗов на этапах обучения, отразить роль
и место физической подготовки в системе обучения
и воспитания курсантов.

Исследования показали, что внедрение в учеб-
ный процесс ВВУЗа ежедневных тренажей по фи-
зической подготовке позволило в максимальной сте-
пени способствовать опережающему развитию и
формированию у курсантов необходимых физичес-
ких, психофизиологических и других качеств, обес-
печивающих им высокий уровень военно-профес-
сионального обучения и военно-профессиональной
деятельности.

Предложения. В связи с недостаточной эф-
фективностью проведения форм физической подго-
товки в ВВУЗах и сокращением количества часов
ФП военнослужащих для срочной службы считаем
необходимым рассмотреть введение тренажей по
физической подготовке в высших военных учебных
заведениях и учебных подразделениях Вооруженных
Сил Украины.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической подготовки курсантов.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

ГОМОГЕННЫХ И ГЕТЕРОГЕННЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

Сергиенко Л.П., Новак Т.Я.
Южнославянский институт Киевского слависти-

ческого университета (г. Николаев)
Днепропетровский государственный институт фи-

зической культуры и спорта

Аннотация. В статье представлены экспериментальные
материалы, раскрывающие явление гетерозиса спортив-
ной одаренности человека. Сделаны практические ре-
комендации для системы спортивного отбора. Прогно-
стическая значимость в определении склонности к
значительному развитию двигательных способностей
(фенотипическому проявлению спортивной одаренно-
сти) наиболее высокая при анализе гетерозисного эф-
фекта по показателям групп крови, а наиболее низкая –
по показателям различия в возрасте родителей.
Ключевые слова: двигательные способности, генетичес-
кое прогнозирование, гетерозис.
Анотація. Сергиенко Л.П., Новак Т.Я. Генетичний про-
гноз розвитку рухових здібностей дітей гомогенних і
гетерогенних батьків. В статті наведені експеримен-
тальні матеріали, що розкривають явище гетерозису
спортивної обдарованості людини. Зроблені практичні
рекомендації щодо системи спортивного відбору. Про-
гностична значимість у визначенні схильності до знач-
ного розвитку рухових здатностей (фенотипічному про-
яву спортивної обдарованості) найбільш висока при
аналізі гетерозисного ефекту по показниках груп крові,
а найбільш низька - по показниках розходження у віці
батьків.
Ключові слова: рухові здібності, генетичний прогноз,
гетерозис.
Annotation. Sergienko L.P., Novak T.Y. The genetical
forecast of development of propulsion abilities of children
of homogeneous and heterogenous parents. The article
suggests the experimental material studying heterosis of
human sports endowments. Practical recommendations for
the system of sports selection are proposed. The prognostic
significance in definition of predilection to the considerable
development of propulsion abilities (phene to a development
of sporting endowments) the highest at analysis heterotic
effect on parameters of blood groups, and the lowest - on
parameters of distinction in the age of parents.
Key words: motor abilities, genetic prognosis, heterosis.

Введение.
Генетический прогноз является важной про-

блемой спортивного отбора [8]. Он может осуще-
ствляться на основе изучения генетически обуслов-
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ленных в развитии признаков [5, 10], генетических
маркеров [2, 11], внутрисемейных исследований [1,
7]. Среди последних актуальными являются иссле-
дования гетерозисного эффекта.

Гетерозис – это явление гибридной мощно-
сти организма, обеспечивающее повышение жизне-
способности и продуктивности у гибридов, как пра-
вило, первого поколения по сравнению с родителями
(гомогенных или гетерогенных в отношении различ-
ных признаков). Гетерозисный эффект обеспечива-
ет большую устойчивость организма к неблагопри-
ятным факторам внешней среды, наблюдаются
ускорение роста человека, улучшение функциональ-
ной деятельности некоторых систем организма, со-
здаются предпосылки к увеличению продолжитель-
ности жизни индивидуума  [4]. Влияние
гетерозисного эффекта (сходных и различных роди-
телей по группе крови, возрасту, месту рождения)
дает возможность, на наш взгляд, прогнозировать
возможность более значительного двигательного
развития ребенка и его предрасположенность к
спортивной деятельности.

Изучалось явление гетерозиса в развитии
морфологических признаков [3, 15], функциональ-
ных возможностей [13], двигательных способнос-
тей [12] человека. Среди двигательных способнос-
тей по нескольким тестам изучался гетерозисный
эффект в развитии силовых и скоростных способ-

ностей детей в возрасте 11 – 13 лет. Выполнены пер-
вые исследования в отношении изучения влияния
экзогамии групп крови на фенотипическое прояв-
ление высокого спортивного мастерства [9]. Одна-
ко, явление гетерозиса в развитии двигательных спо-
собностей человека изучено пока недостаточно.

Работа выполнялась в соответствии со
Сводным планом научно-исследовательской работы
в сфере физической культуры и спорта на 2006 –
2010 годы Министерства Украины по делам семьи,
молодежи и спорта (тема 2.3.4).

Формулирование целей работы.
Задачи работы. 1. Изучить развитие дви-

гательных способностей детей, у которых родители
имели различный возраст.

2. Определить развитие двигательных спо-
собностей детей, у которых родители имели различ-
ную географическую отдаленность места рождения.

3. Исследовать развитие двигательных спо-
собностей детей эндогамных и экзогамных различ-
ной степени по особенностям дифференциации (воз-
раста и удаленности места рождения) их родителей.

4. Сделать рекомендации для системы
спортивного отбора в отношении перспективности
детей различной степени экзогамии к определенной
двигательной деятельности.

Методика. В исследованиях приняли учас-
тие 716 детей в возрасте 9 – 10 лет. Из них было

Расстояние между 
местами рождения 
родителей, км 

Мальчики  Девочки Общая выборка 
Количество % Количество % Количество % 

0 – 24 120 33,7 152 42,2 272 38,0 
25 – 74 24 6,7 30 8,3 54 7,5 
Более 75 212 59,6 178 49,5 390 54,5 
Всего 356 100 360 100 716 100 

 

Таблица 1
Различия в возрасте родителей обследованной выборки детей

Различия в возрасте 
родителей, лет 

Мальчики   Девочки Общая выборка  
Количество % Количество % Количество % 

До 5 280 78,7 297 82,5 577 80,6 
От 5до 10 65 18,3 51 14,2 116 16,2 
Более 10 11 3,0 12 3,3 23 3,2 
Всего 356 100 360 100 716 100 

 Таблица 2
Географическая удаленность мест рождения родителей обследованной выборки детей

 Таблица 3
Развитие двигательных способностей у мальчиков и девочек в возрасте 9 – 10 лет

Тесты  
Мальчики  n = 356 Девочки  n = 360 
Х  ±  m Х  ±  m 

Бег на 50 м, с 10,17 0,05 10,55 0,05 
Прыжок в длину с места , см 151,87 0,79 139,56 0,78 
Кистевая  динамометрия, кг 17,77 0,15 14,68 0,11 
Вис на согнутых руках, с 14,20 0,54 8,26 0,36 
Поднимание туловища за 30 с, раз 17,72 0,21 16,80 0,20 
Челночный бег 4×10 м, с 12,31 0,07 12,86 0,09 
Наклон туловища вниз, см 3,79 0,17 4,06 0,17 
Бег на 600 м, с 199,68 1,54 211,11 1,44 
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обследовано 356 мальчиков и 360 девочек. Распре-
деление выборки детей в зависимости от различий
в возрасте и географической удаленности мест рож-
дения родителей приведено соответственно в таб-
лицах 1 и 2.

Детям предлагалось выполнить междуна-
родную батарею тестов физической подготовленно-
сти детей и молодежи [14, 6]. Батарея тестов состо-

яла из 8 испытаний:
1. Бег на дистанцию 50 м (определялось раз-

витие скоростных способностей).
2. Прыжок в длину с места (оценивалось

развитие скоростной силы).
3. Кистевая динамометрия (определялась

абсолютная мышечная сила сгибателей кисти силь-
нейшей руки).

Таблица 4
Развитие двигательных способностей у мальчиков, у которых родители имели различный возраст

Тесты  
Статистичес

кие 
показатели 

Различия в возрасте родителей 

До 5 лет 
(эндогамы) 

От 5 до 10 лет 
(экзогамы І 
степени) 

Более 10 
лет 

(экзогамы  ІI 
степени)  

n = 280 n = 65 n = 11 

Бег на  50 м,  с Х  
± m 

10,19 
0,05 

10,10 
0,10 

10,16 
0,15 

Прыжок в длину с места , см Х  
± m 

151,77 
0,89 

153,26 
1,75 

146,00 
4,55 

Кистевая динамометрия,  кг Х  
± m 

17,74 
0,17 

17,67 
0,34 

17,60 
0,50 

Вис на согнутых руках,  с  Х  
± m 

13,79 
0,55 

12,20 
0,80 

13,00 
2,38 

Поднимание туловища за 30 
с, раз 

Х  
± m 

17,79 
0,23 

17,57 
0,50 

16,82 
1,58 

Челночный бег 4×10 м,  с Х  
± m 

12,21 
0,06 

12,17 
0,11 

12,50 
0,33 

Наклон туловища вниз,  см Х  
± m 

3,83 
0,18 

4,05 
0,31 

3,27 
0,33 

Бег на  600 м, с Х  
± m 

199,45 
1,68 

201,45 
4,18 

195,27 
8,10 

Таблица 5
Развитие двигательных способностей у девочек, у которых родители имели различный возраст

Тесты 
Статистичес
кие 

показатели 

Различия в возрасте родителей 

До 5 лет 
(эндогамы) 

От 5 до 10 лет 
(экзогамы І степени)  

Более 10 лет 
(экзогамы  ІI 
степени)  

n = 297 n = 51 n = 12 

Бег на 50 м, с Х  
± m 

10,57 
0,05 

10,47 
0,12 

10,36 
0,29 

Прыжок в длину с места , см Х  
± m 

139,34 
0,17 

142,67 
1,86 

131,83 
4,22 

Кистевая динамометрия, кг Х  
± m 

14,55 
0,11 

15,46 
0,31 

13,45 
0,45 

Вис на согнутых руках, с  Х  
± m 

7,90 
0,36 

9,61 
1,05 

4,98 
0,76 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

16,66 
0,22 

17,49 
0,52 

17,25 
1,18 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m 

12,71 
0,06 

12,41 
0,15 

12,45 
0,16 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m 

3,96 
0,18 

4,37 
0,49 

5,25 
0,36 

Бег на 600 м, с Х  
± m 

210,26 
1,61 

214,94 
3,35 

215,92 
1,42 
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4. Вис на согнутых руках (исследовалась
статическая мышечная сила рук и плечевого пояса).

5. Поднимание туловища из положения
лежа  в течение 30 с (оценивалась динамическая ско-
ростная сила мышц туловища).

6. Челночный бег 4ґ10 м с перенесением
двух кубиков (определялось развитие координаци-
онных способностей, а именно способности к диф-
ференцированию пространственно-временных ха-
рактеристик движений).

7. Наклон туловища вниз, стоя на платфор-
ме (определялась подвижность позвоночного стол-
ба при выполнении сгибания туловища).

8. Бег на дистанцию 600 м (оценивалось раз-
витие кардиореспираторной выносливости).

Выполнение тестов происходило в соответ-
ствии с рекомендациями, сделанными нами ранее
[6].Оценка результатов тестов производилась по Т-
шкале (в баллах). Вариация оценок была от 1 до 100
баллов. Оценка в 50 баллов считалась средней.

 Определение различной степени экзогамии
осуществлялось в соответствии со следующими кри-
териями. По возрасту родителей распределение
было следующим: дети, у которых родители имели
различия в возрасте до 5 лет, считались эндогамны-
ми, от 5 до 10 лет – экзогамными І степени, больше
10 лет – экзогамными ІІ степени. По межродительс-
кому географическому расстоянию (МГР) рождения
эндогамами считались дети, у которых МГР было
от 0 до 24 км, экзогамы І степени – 25 – 74 км, экзо-
гамы ІІ степени – 75 км и больше.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

Средние показатели развития двигательных
способностей у мальчиков и девочек приведены в
таблице 3. Мальчики в возрасте 9 – 10 лет практи-
чески все тесты выполняли с лучшим результатом,
чем девочки. Исключением являются только резуль-
таты в тесте наклон туловища вниз, который свиде-
тельствует, что у девочек подвижность позвоночно-
го столба значительнее, чем у мальчиков.

Показатели тестовых испытаний мальчиков и
девочек, у которых родители имели различный воз-
раст, приведены соответственно в таблицах 4 и 5.
Анализируя данные таблиц, отметим, что существен-
ных различий между эндогамами и экзогамами раз-
личной степени, как у мальчиков, так и у девочек, по
показателям различных тестов найдено немного.
Однако, тенденция иметь более высокие результаты
у мальчиков наблюдается у эндогамов и экзогамов І
степени. А у девочек более высокие результаты заре-
гистрированы у эндогамов І степени.

Сравнительный уровень развития двигатель-
ных способностей, рассчитанный по перцентильной
100-балльной шкале, мальчиков и девочек в возрас-
те 9 – 10 лет эндогамный и экзогамный по возрасту
родителей, приведен соответственно в таблицах 6 и
7. Анализируя данные, отметим несколько выше зна-
чения развития скоростной силы (у мальчиков), ки-
стевой динамометрии (у мальчиков), динамической
скоростной силы мышц туловища (у мальчиков и у
девочек), координационных способностей (значи-

Таблица 6
Развитие двигательных способностей у мальчиков (расчет по Т-шкале), эндогамных и экзогамных по воз-

расту родителей, баллы

Тесты 
Статистичес

кие 
показатели 

Различия  в  возрасте родителей 

До 5 лет 
(эндогамы) 

От 5 до 10 лет 
(экзогамы І степени)  

Более 10 лет 
(экзогамы  ІI  
степени)  

n = 280 n = 65 n = 11 

Бег на 50 м, с Х  
± m  

45,33 
0,60 

47,00 
1,02 

48,00 
1,79 

Прыжок в  длину с места , см Х  
± m  

52,03 
0,48 

53,46 
0,89 

51,55 
3,27 

Кистевая  динамом етрия, кг Х  
± m  

51,48 
0,48 

51,91 
0,83 

54,91 
2,02 

Вис на согнутых руках, с  Х  
± m  

44,77 
0,45 

43,94 
0,61 

47,09 
3,37 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m  

51,28 
0,48 

51,34 
0,90 

51,00 
2,65 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m  

59,61 
0,45 

59,51 
1,07 

56,82 
2,85 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m  

54,54 
0,40 

54,82 
0,62 

54,64 
1,51 

Бег на 600 м, с Х  
± m  

38,43 
0,63 

37,68 
1,48 

41,73 
2,90 

Интегративная оценка по 
тестовому комплексу 

∑ 
Х  

± m  

397,47 
49,68 
0,50 

399,66 
49,96 
0,93 

405,74 
50,72 
2,55 
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тельно больше у мальчиков и у девочек), подвижно-
сти позвоночного столба (у мальчиков и у девочек)
детей различной степени экзогамии украинской по-
пуляции (Днепропетровской области) по сравнению
с развитием исследуемых двигательных способно-
стей детей европейской популяции. Ниже у мальчи-

ков и девочек украинской популяции по сравнению
с двигательным развитием детей европейской по-
пуляции были результаты в тестах бег на 50 м, вис
на согнутых руках, бег на 600 м (самые низкие по-
казатели).  По интегративной оценке тестового ком-
плекса существенных различий между эндогамами

Таблица 7
Развитие двигательных способностей у девочек (расчет по Т-шкале), эндогамных и экзогамных по возра-

сту родителей, баллы

Тесты 
Статистичес

кие 
показатели 

Различия  в возрасте родителей 

До 5 лет 
(эндогамы) 

От 5 до 10 лет 
(экзогамы І степени)  

Более 10 лет 
(экзогамы  ІI 
степени)  

n = 297 n = 51 n = 12 

Бег на 50 м,  с Х  
± m 

46,62 
0,59 

48,31 
0,97 

48,33 
0,90 

Прыжок в длину с места , см Х  
± m 

50,25 
0,51 

52,47 
0,92 

46,50 
2,06 

Кистевая  динамометрия,  кг Х  
± m 

49,89 
0,41 

52,96 
0,94 

48,00 
1,86 

Вис на согнутых руках,  с  Х  
± m 

43,67 
0,28 

44,78 
0,82 

42,50 
0,87 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

52,65 
0,44 

54,29 
0,98 

53,67 
2,36 

Челночный бег 4×10 м,  с Х  
± m 

59,98 
0,62 

62,45 
1,68 

61,08 
1,97 

Наклон туловища вниз,  см Х  
± m 

51,98 
0,29 

52,92 
0,74 

54,08 
1,42 

Бег на 600 м,  с Х  
± m 

36,53 
0,75 

35,43 
1,52 

28,00 
5,89 

Интегративная оценка по 
тестовому комплексу 

∑ 
Х  

± m 

391,57 
48,95 
0,49 

403,61 
50,45 
1,07 

382,16 
47,77 
2,17 

 Таблица 8
Развитие двигательных способностей мальчиков, у которых родители имели различное географическое

расстояние места рождения

Тесты 
Статистичес
кие 

показатели 

Различия в МГР, км 

0 – 24  (эндогамы) 
25 – 74  (экзогамы І  

степени) 
Более 75 

(экзогамы ІI  
степени)  

n = 120 n = 24 n = 212 

Бег на 50 м, с Х  
± m 

10,16 
0,06 

10,80 
0,29 

10,10 
0,06 

Прыжок в длину с места , см Х  
± m 

152,23 
1,35 

144,83 
3,47 

152,46 
0,99 

Кистевая динамометрия, кг Х  
± m 

17,34 
0,25 

17,81 
0,66 

18,02 
0,20 

Вис на согнутых руках, с  Х  
± m 

12,58 
0,69 

12,25 
1,41 

13,82 
0,62 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

17,75 
0,37 

16,25 
0,53 

17,84 
0,28 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m 

12,20 
0,09 

12,90 
0,30 

12,15 
0,08 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m 

3,97 
0,28 

3,33 
0,54 

3,84 
0,21 

Бег на 600 м, с Х  
± m 

202,83 
2,71 

186,83 
6,02 

199,35 
1,95 
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и экзогамами различной степени не наблюдается.
Хотя у мальчиков более высокая оценка у эндога-
мов ІІ степени, а у девочек – у экзогамов І степени.
У мальчиков интегративная оценка несколько отли-
чается от оценки по комплексу рассматриваемых от-

дельно тестов.
В предыдущем нашем исследовании [9] было

найдено 80,5% эндогамов-спортсменов высокого
класса по показателям возраста родителей. Казалось
бы, несколько различные результаты, полученные

Тесты Статистически
е показатели 

Уровни экзогамии 

Эндогамы Экзогамы І степени Экзогамы ІI 
степени 

n = 120 n = 24 n = 212 

Бег на 50 м, с Х  
± m 

46,17 
0,69 

38,33 
3,83 

46,39 
0,60 

Прыжок в длину с места, см Х  
± m 

52,73 
0,72 

49,33 
2,02 

52,35 
0,53 

Кистевая динамометрия, кг Х  
± m 

51,08 
0,66 

52,50 
1,50 

51,90 
0,56 

Вис на согнутых руках, с Х  
± m 

44,58 
0,60 

43,58 
2,33 

44,88 
0,49 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

51,62 
0,72 

49,13 
1,56 

51,33 
0,55 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m 

59,97 
0,62 

56,38 
2,08 

59,46 
0,54 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m 

54,94 
0,57 

53,88 
0,99 

54,48 
0,45 

Бег на 600 м, с Х  
± m 

37,54 
0,97 

43,29 
2,26 

38,32 
0,73 

Интегративная оценка по 
тестовому комплексу 

∑ 
Х  

± m 

398,63 
49,83 
0,69 

386,42 
48,30 
2,07 

399,11 
49,89 
0,56 

 

Таблица 9
Развитие двигательных способностей девочек, у которых родители имели различное географическое рас-

стояние места рождения

Тесты 
Статистичес
кие 

показатели 

Различия в МГР, км 

0 – 24  (эндогамы) 
25 – 74  (экзогамы І 

степени) 
Более 75 

(экзогамы ІI 
степени)  

n = 152 n = 30 n = 178 

Бег на 50 м, с Х  
± m 

10,58 
0,07 

10,57 
0,20 

10,53 
0,07 

Прыжок в длину с места, см Х  
± m 

139,20 
1,25 

140,37 
2,78 

139,74 
1,07 

Кистевая динамометрия, кг Х  
± m 

14,76 
0,16 

14,65 
0,45 

14,58 
0,15 

Вис на согнутых руках, с Х  
± m 

7,88 
0,46 

7,58 
1,16 

8,01 
0,47 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

16,67 
0,31 

16,93 
0,74 

16,88 
0,28 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m 

12,80 
0,11 

12,63 
0,12 

12,57 
0,07 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m 

3,80 
0,26 

4,37 
0,59 

4,24 
0,24 

Бег на 600 м, с Х  
± m 

209,20 
2,42 

203,97 
5,48 

213,94 
1,81 

 Таблица 10
Развитие двигательных способностей у мальчиков (расчет по Т-шкале), эндогамных и экзогамных по МГР

места рождения, баллы
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для спортсменов и детей, по-видимому, можно
объяснить еще началом дифференциальных разли-
чий, формирующихся у детей 9 – 10 лет. На наш
взгляд, данные различия у девочек формируются
более ускоренно, чем у мальчиков (у девочек наблю-
дается смещение более высоких результатов в сто-
рону экзогамии). На основе комплексного анализа
наших данных, по-видимому, можно утверждать, что
как эндогамы, так и экзогамы І степени являются
более перспективными для занятий спортом, чем эк-
зогамы ІІ степени. Хотя очевидно, что разница в
возрасте родителей менее информативный показа-
тель в генетическом прогнозе спортивной одарен-
ности детей, чем абсолютный паспортный возраст
родителей [7].

По развитию отдельных двигательных спо-
собностей у детей различной степени экзогамии от-
носительно различий в возрасте родителей столь
дифференцированной тенденции, как это наблюда-
лось у экзогамов по группам крови, не выявлено.
Лишь для скоростной силы (контролируемой в раз-
витии тестами прыжок в длину с места в поднима-
ние туловища в сед за 30 с) наблюдается тенденция
большей предрасположенности в развитии у экзо-
гамов І степени.

В отношении развития двигательных способ-
ностей детей эндогамных и экзогамных по межро-
дительскому географическому расстоянию места
рождения данные следующие (табл. 8, 9).

Сравнивая данные, полученные для мальчи-

ков и девочек, отметим, что более высокие показа-
тели в комплексе тестов (тенденция наблюдалась для
6 из 8 тестов) были у мальчиков экзогамов ІІ степе-
ни, а у девочек – у экзогамов І и ІІ степени (значи-
тельнее результаты были у 7 из 8 тестов).

Показатели развития двигательных способ-
ностей, рассчитанные по перцентильной 100-балль-
ной шкале, у мальчиков и девочек в возрасте 9 – 10
эндогамных и экзогамных по МГР места рождения,
приведен соответственно в таблицах 10 и 11. Суще-
ственных различий как у мальчиков, так и у девочек
по интегральной оценке результатов тестового ком-
плекса у эндогамов и экзогамов различной степени
нет. Однако, найдена для мальчиков более высокая
интегративная оценка (е = 399,11 балла) у экзога-
мов ІІ степени, а для девочек – у экзогамов І степе-
ни (е = 398,67 балла).

Сравнивая данные результаты с результата-
ми предыдущих исследований [9] наблюдаем во
многом согласованность. Ранее при исследовании
спортсменов высокого класса 73,0% мужчин и 61,7%
женщин были экзогамными ІІ степени по показате-
лям межродительского географического расстояния
места рождения.

Гетерозисный эффект развития двигатель-
ных способностей по признаку МГР места рожде-
ния более значителен, по-видимому, у мальчиков,
чем у девочек. Данное предположение подтвержда-
ется выше приведенными результатами исследова-
ния спортсменов высокого класса.

Тесты Статистически
е показатели 

Уровни экзогамии 

Эндогамы Экзогамы І степени Экзогамы ІI 
степени 

n = 152 n = 30 n = 178 

Бег на 50 м, с Х  
± m 

46,64 
0,71 

46,87 
2,21 

47,16 
0,77 

Прыжок в длину с места, см Х  
± m 

50,21 
0,71 

51,40 
1,50 

50,47 
0,62 

Кистевая динамометрия, кг Х  
± m 

50,33 
0,58 

50,23 
1,34 

50,21 
0,52 

Вис на согнутых руках, с Х  
± m 

43,84 
0,41 

44,17 
1,01 

43,67 
0,36 

Поднимание туловища за 30 с, 
раз 

Х  
± m 

52,57 
0,61 

53,33 
1,72 

53,15 
0,55 

Челночный бег 4×10 м, с Х  
± m 

59,31 
0,96 

61,07 
0,97 

61,14 
0,78 

Наклон туловища вниз, см Х  
± m 

51,70 
0,41 

52,80 
0,87 

52,49 
0,37 

Бег на 600 м, с Х  
± m 

36,50 
1,03 

38,80 
2,79 

35,28 
0,96 

Интегративная оценка по 
тестовому комплексу 

∑ 
Х  

± m 

391,10 
48,89 
0,68 

398,67 
49,83 
1,55 

393,57 
49,20 
0,62 

 

Таблица 11
Развитие двигательных способностей у девочек (расчет по Т-шкале), эндогамных и экзогамных по МГР

места рождения, баллы
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Выводы.
1. Предрасположенность к двигательной ода-

ренности детей можно определять по гетерозисно-
му эффекту.

2. По признаку различия в возрасте родите-
лей дети эндогамы и экзогамы І степени являются
более перспективными для занятий спортом, чем эк-
зогамы ІІ степени.

3. По признаку межродительского географи-
ческого расстояния места рождения дети экзогамы
ІІ и І степени являются более перспективными для
занятий спортом, чем эндогамы. Прогностическая
значимость данного признака выше у мальчиков, чем
у девочек.

4. Прогностическая значимость в определе-
нии склонности к значительному развитию двига-
тельных способностей (фенотипическому проявле-
нию спортивной одаренности) наиболее высокая при
анализе гетерозисного эффекта по показателям
групп крови, а наиболее низкая – по показателям
различия в возрасте родителей.

5. На первых этапах спортивного отбора при
генетическом прогнозировании спортивной одарен-
ности детей следует учитывать возможный гетеро-
зисный эффект в развитии двигательных способно-
стей.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
генетического прогноза развития двигательных спо-
собностей детей.
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АЕРОБНА І АНАЕРОБНА (ЛАКТАТНА)
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ

ЧОЛОВІКІВ ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ
Сєрорез  Т.Б.

Луганський національний педагогічний університет

Анотація. Вивчалася вікова динаміка аеробної та
aнаеробної (лактатної) продуктивності організму чо-
ловіків 22 - 24 років. Встановлено, що рівень аеробної
продуктивності в середньому в 24 роки знижується до
межі “безпечного” і вимагає корекції.
Ключові слова: аеробна продуктивність, анаеробна про-
дуктивність, здоров’я.
Аннотация. Серорез Т.Б. Аэробная и анаэробная (лак-
татная) продуктивность организма мужчин первого зре-
лого возраста. Изучалась возрастная динамика аэроб-
ной и анаэробной продуктивности организма мужчин
22 - 24 лет. Установлено, что уровень аэробной продук-
тивности в среднем в 24 года снижается до границы
«безопасного» и требует коррекции.
Ключевые слова: аэробная продуктивность, анаэробная
продуктивность, здоровье.
Annotation.   Serorez T.B. Aerobic and anaerobic
productivity of the body of the men of the first mature age.
The age dynamics of the body aerobic and anaerobic
productivity of the body was studied in women 22 - 24
years old.  It was estimated that average volume of aerobic
productivity at 24 years old decreased to the “safe” level
and demand the correction.
Key words: aerobic productivity, anaerobic productivity,
health.

Вступ.
Визначальними показниками фізичного здо-

ров’я людини є фізична працездатність, аеробна [2]
та анаеробна (лактатна) [4] продуктивність організ-
му.  З огляду на те, що існують досить суперечливі
відомості щодо аеробних та анаеробних можливос-
тей організму осіб першого зрілого віку, були про-
ведені дослідження, що дозволили простежити ди-
наміку показників, які характеризують фізичну
працездатність, аеробну та анаеробну (лактатну)
продуктивність чоловіків 22, 23 та 24 років.

Робота виконана відповідно до зведеного
плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на
2006-2010 р.р.. Шифр наукової теми 3.2.4 – Корек-
ція аеробної та анаеробної продуктивності організ-
му учнівської та студентської молоді шляхом засто-
сування різних режимів фізичних тренувань.

Формулювання цілей роботи.
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Показники   

 

Середня величина, М ± m 
1 гр.  

22 роки 
2 гр.  

23 роки 
3 гр.  

24 роки 
n = 106 n = 102 n = 96 

PWC170, 
кгм ·хв –1 

1108,3±34,7 1064,7±28,9 1089,2±36,4 

PWC170, 
кгм·хв-1·кг-1 

15,4±0,48 14,7±0,4 14,7±0,61 

VO2 max абс., 
мл·хв –1 

3124,1 
± 48,6 

3049,9 
± 42,3 

3091,6 
± 50,2 

VO2 max відн., 
мл·хв-1·кг- 1 

43,5 ±0,67 42,2 ± 0,58 41,8 ± 0,74 

Маса тіла, кг 71,8±1,6 72,2±3,1 73,9±2,4 
 

Вік 
(роки)  

 
n 

РАП, % 
низький нижче  посереднього посередній добрий  відмінний 

22 106 2,1 58,8 29,3 9,8 - 
23 102 1,9 61,3 28,9 7,9 - 
24 96 1,8 67,6 25,4 5,2 - 

 

Таблиця 1
Показники фізичної працездатності й аеробної продуктивності організму осіб чоловічої статі 22-24

років

Таблиця 2
Відсоткове співвідношення рівня аеробної продуктивності (РАП) у осіб чоловічої статі

Примітка. Достовірна відмінність між середніми показниками досліджуваних вікових груп відсутня.

Рис. 1. Стани, які визначаються рівнем здоров’я. Примітки. По  вертикалі – рівень здоров’я;
По  горизонталі – стани: здоров’я (1),”третій стан” (передхвороба –2 і неманіфестований патологіч-

ний процес – 3), хвороба (4).

 

“ б е з п е ч н и й ”  р ів е н ь  з д о р о в ’я  

П о ч а т о к  ф о р м у в а н н я  
п а т о л о г іч н о г о  п р о ц е с у  

М а н іф е с т а ц ія  п а то л о г і ч н о г о  
п р о ц е с у  
 

Рис. 2.  Середні величини відносного показника максимального споживання кисню осіб чоловічої статі
відносно “безпечного” рівня здоров’я (42,0 мл/хв/кг)

05
1015202530354045

22 роки                     23 роки                   24 роки        

"Безпечний" рівень здоров"я
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Мета дослідження полягала у визначенні
та оцінці рівня фізичного здоров’я чоловіків першо-
го зрілого віку 22-24 років.

Методи дослідження. У роботі застосову-
вався метод визначення максимального споживан-
ня кисню (Vo2 max) за величиною фізичної працездат-
ності (PWC170) [3], а  також метод визначення
анаеробної (лактатної) продуктивності за величиною
максимальної кількості зовнішньої механічної ро-
боти за 1 хв (МКЗМР) [5].

Усього досліджено 598 студентів чоловічої
статі віком 22-24 роки, які не займалися спортом і
не були віднесені до спеціальної медичної групи.

Об’єкт дослідження: аеробна та анаероб-
на (лактатна) продуктивність організму студентів
першого зрілого віку.

Предмет дослідження: вікова особливість
аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності
чоловіків першого зрілого віку (22-24 роки).

Результати дослідження.
Порівняльний  аналіз фізичної працездат-

ності й аеробної продуктивності організму дає
підстави стверджувати, що як абсолютні так і
відносні показники PWC170 і VO2 max в період з 22 до
24 років не зазнають суттєвих змін  (табл. 1).

Однак, слід відзначити, що динаміка рівня
аеробної продуктивності, яку оцінюють за віднос-
ною величиною VO2 max, засвідчує його зниження в
23 роки порівняно із середнім значенням цього по-
казника, який був зареєстрований у 22 річних чо-
ловіків. Так у 22 роки РАП у середньому відповідає
“посередньому”, а у 23 роки – “нижче посередньо-
го”, утримуючись таким і в 24 роки.

Відмічено, що серед усіх досліджуваних
осіб у жодній віковій групі не виявлено таких, що
мають “відмінний” РАП. Причому, з 22 до 24 років
зменшується число тих, у кого РАП відповідає “доб-
рому” і “посередньому”, а число осіб з РАП “нижче
посереднього” зросло. При цьому практично не-
змінною залишається кількість осіб з “низьким” РАП
(табл. 2).

Опираючись на енергетичну концепцію про
фізичне здоров’я, Г.Л. Апанасенко [ 2 ] рекомендує
для характеристики здоров’я так звану шкалу, на якій

представлені рівні здоров’я з визначенням можли-
вого формування патологічного процесу при його
критичному зниженні ( рис. 1). Межею переходу від
стану здоров’я до стану передхвороби є той рівень,
який не може компенсувати виникаючі в організмі
під впливом негативних факторів функціональні і
біохімічні зрушення. “Безпечний” (”критичний”)
рівень здоров’я визначається за відносною величи-
ною VO2 max  і становить для чоловіків 42 мл·хв-1·кг-1
[1]. Якщо брати до уваги дану величину, то за ре-
зультатами наших досліджень у чоловіків у 22 роки
середній показник її дещо перевищує “безпечний”
рівень, у 23 роки майже відповідає “безпечному”
рівню, а в 24 роки знаходиться нижче цього рівня
(рис. 2.).

Враховуючи те, що критерії оцінки анаероб-
ної  продуктивності організму відсутні,  нами
здійснювалася вікова порівняльна характеристика
анаеробної (лактатної) продуктивності чоловіків 22,
23 і 24 років. Крім того анаеробна (лактатна) про-
дуктивність досліджуваних характеризувалася шля-
хом порівняння величини МКЗМР за 1 хв із середнім
значенням, яке за даними Shцgy A., Cherebetin G. [5]
відповідає 38,1 кгм·хв-1·кг-1 .

Середні величини абсолютних і відносних
показників анаеробної (лактатної) продуктивності
чоловіків 22-24 років представлені в таблиці 3.

 Як свідчать дані цієї таблиці, у 22, 23 і 24
роки рівень відносного показника МКЗМР виявив-
ся нижче середнього значення (38,1 кгм·хв-1·кг-1). Од-
нак, у кожній досліджуваній віковій групі зустріча-
лися особи, у яких відносна величина МКЗМР
перевищувала середнє значення  (табл. 4).

Висновки.
Аналіз динаміки рівня аеробної продуктив-

ності (РАП) організму чоловіків з 22 до 24 років зас-
відчив, що за критеріями Я.П. Пярната у 22 річних
осіб він у середньому відповідає “посередньому”, а
в 23 і 24 роки знижується до “нижче посереднього”.
Причому, співвідношення рівнів аеробної продук-
тивності серед чоловіків 22, 23 і 24 років змінюєть-
ся таким чином, що зі збільшенням віку зростає чис-
ло тих, у кого РАП “нижче посереднього” за рахунок
зменшення тих, у кого РАП “добрий” і “посередній”.

Примітка. Достовірна відмінність між середніми показниками досліджуваних вікових груп відсутня.

Таблиця 3
Показники анаеробної (лактатної) продуктивності організму осіб чоловічої статі 22-24 років

 
Показники  

 

Середня величина , М ± m 
1 гр.  

22 роки  
2 гр.  

23 роки 
3 гр.  

24 роки 
n = 102 n = 98 n = 94 

МКЗМР, 
        кгм·хв-1 

2416,2 
± 59,1 

2374,4 
± 63,9 

2523,6 
± 71,0 

МКЗМР, 
кгм·хв -1·кг-1 

33,5 ±0,8 32,9 ± 0,9 34,6 ± 1,0 

Маса тіла,  кг 72,1±2,1 71,6±1,8 72,7±1,6 
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Рівень фізичного здоров’я за шкалою Г.Л.
Апанасенка у чоловіків з 22 до 24 років погіршуєть-
ся, знижуючись до “безпечного” рівня у 23 роки і
опускаючись нижче “безпечного” рівня у 24 роки.

Рівень анаеробної (лактатної) продуктив-
ності організму чоловіків у 22, 23 і 24 роки суттєво
не відрізняється і знаходиться нижче середнього зна-
чення, яке становить  38,1 кгм·хв-1·кг-1[5].

Аеробна та анаеробна (лактатна) продуктив-
ності організму чоловіків першого зрілого віку не
відповідають належному рівню, тому вимагають ко-
рекції, яку можна здійснювати шляхом застосуван-
ня фізичних вправ аеробного та анаеробного спря-
мування.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем продук-
тивності організму чоловіків першого зрілого віку.
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ВЕСТИБУЛОВЕГЕТАТИВНЫЕ ТИПЫ
РЕАКЦИЙ  У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ

КВАЛИФИКАЦИЙ
Сышко Д.В.

Таврический национальный
университет им. В.И. Вернадского

Аннотация. Установлено, что с ростом спортивного
мастерства процентное соотношение эукинетического
и гиперкинетического типа реакции на вестибулярное
раздражение увеличивается за счет снижения гипоки-
нетического вестибуловегетативного типа реакции. Наи-
большее снижение гипокинетического типа реагирова-
ния наблюдается при росте спортивного мастерства от
массовых разрядов к первому разряду.
Ключевые слова: спортивное мастерство, вестибуляр-
ная устойчивость, вестибуловегетативний тип реакции.
Анотація. Сишко Д.В. Вестибуловегетативні типи ре-
акцій у спортсменів різних кваліфікацій.  Встановлено,
що з ростом  спортивної майстерності  відсоткове
співвідношення еукінетичного та гипіркинетичного
типу реагування на вестибулярне подразнення
збільшується за рахунок зменшення гіпокінетичного ве-
стибуловегетативного типу реакції. Найбільше знижен-
ня гіпокінетичного типу реагування спостерігається при
зростанні спортивної майстерності з масових розрядів
до першого розряду.
Ключові слова: спортивна майстерність, вестибулярна
стійкість, вестибуловегетативний тип реагування.
Annotation. Syshko D.V. Vestibule-vegetation phylums of
responses at sportsmen of various qualifications. It is set
that with growth of sporting trade percent correlation and
hyperkinetic type of reaction on the vestibular irritation is

increased due to the decline of gipokinetic vestibule-
vegetation type of reaction. Most decline of hipokinetic type
of reaction is observed at growth of sporting trade from
mass digits to the first digit.
Keywords: sporting trade, vestibular stability, vestibule-
vegetation   type of reaction.

Введение.
Известно, что квалифицированные спорт-

смены реагируют на стандартные нагрузки меньши-
ми сдвигами гомеостаза, а на предельные нагрузки
– большими, вовлекая в основном симпатоадрена-
ловые механизмы регуляции [1].  Особый интерес
представляет изучение вестибулярной устойчивос-
ти и типа вестибуловегетативной реакции у спорт-
сменов различной квалификации, так, как между ве-
стибуловегетативным  типом реакции и вестибуляр-
ной устойчивостью спортсменов, физической рабо-
тоспособностью, и координационными способнос-
тями  установлена  сильная статистическая
взаимосвязь, что  находит широкое подтверждение
в научной литературе [1;2;3].

В связи с этим исследования проводились
в соответствии с планами научно-исследовательской
работы кафедры теории и методики физической
культуры Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского по программе: « Медико-био-
логическое обоснование системы физического вос-
питания» (гос. регистрация №0101V005752).

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования являлось оп-

ределение соотношение вестибуловегетативных   ти-
пов реакций у спортсменов различных квалифика-
ций.

Методы и организация исследований. В
исследовании принимали участие спортсмены раз-
личных видов спорта и квалификации, являющиеся
студентами факультета физической культуры и
спорта Таврического национального университета
им. В.И. Вернадского. Исследуемые были разделе-
ны на три группы в зависимости от типа вестибуло-
вегетативной реакции. Первая группа с гипокине-
тическим типом  вестибуловегетативной реакции,
вторая  группа – с эукинетическим  и третья группа
– с гиперкинетическим. Тип вестибуловегетативной
реакции  определяли по формуле (1):

К= СВ2-СВ1/ОПСС·1000 (1)
Где СВ1– сердечный выброс в покое, л/мин
СВ2 - сердечный выброс после вестибуляр-

ных раздражений, л/мин.
ОПСС- общее периферическое сосудистое

сопротивление после вестибулярных раздражений.
Сердечный выброс и общее периферическое

сопротивление определяли при помощи реоанали-
затора РА-5.01, в тетраполярном грудном отведении
по Кубичеку в модификации Пушкаря. Вестибуляр-
ные раздражения задавались при помощи вращений
в кресле Барани по методу Воячека.

Результаты исследований.
Анализ процентного соотношения вестибу-

ловегетативных типов реакций, свидетельствовал,
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что все три типа реакции (гиперкинетический, эуки-
нетический и гипокинетический) наблюдаются у
спортсменов различной квалификации. Однако
структура этого процентного соотношения зависит
от уровня спортивного мастерства спортсмена. У
спортсменов имеющий высокий уровень спортив-
ного мастерства (кандидаты в мастера спорта, мас-
тера спорта, мастера спорта международного клас-
са) наблюдалось следующее соотношение
вестибуловегетативных типов реакции (рис.1):
- гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 49,2%;
- эукинетический вестибуловегетативный тип реак-
ции составлял 40,2 %;
- гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 10,6 %.

Атипичных реакций у спортсменов высокой
квалификации не наблюдалось.

 У спортсменов имеющих I спортивный раз-
ряд наблюдалось следующее соотношение вестибу-
ловегетативных типов реакций:
- гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 47,8%;
- эукинетический вестибуловегетативный тип реак-
ции составлял 35,8 %;
- гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 16,4 %.

Атипичных реакций у спортсменов имеющих I
спортивный разряд  не наблюдалось.

У спортсменов массовых разрядов процен-
тное соотношение вестибуловегетативных типов ре-
акции отличалось и составляло:
- гиперкинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 32,2%;
- эукинетический вестибуловегетативный тип реак-
ции составлял 20,8 %;
- гипокинетический вестибуловегетативный тип ре-
акции составлял 42,8 %.

Атипичных реакций у спортсменов массо-
вых спортивных разрядов   наблюдалось 4,2%.

Интересно, отметить, что снижение процен-
тного соотношения гипокинетического  вестибуло-
вегетативного типа реакции происходит в основном
за счёт увеличения процентного соотношения и
эукинетического и гиперкинетического   типов вес-
тибуловегетативной реакции. Этот факт, свидетель-
ствует о  формировании различный механизмов
адаптации к вестибулярным нагрузкам с ростом
спортивного мастерства. Формирование различных
механизмов адаптации к вестибулярным нагрузкам
у спортсменов  с ростом спортивного мастерства
зависит от направленности того вида спорта, кото-
рым они занимаются. Однако наличие этих типов
реакции возможно связано ещё и с различной вес-

Рис.2. Изменение процентного соотношения типов вестибуловегетативных реакций с ростом спортив-
ного мастерства.
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тибулярной чувствительностью вестибулярного ап-
парата. При низкой чувствительности рецепторов ве-
стибулярного аппарата вполне возможен эукинети-
ческий тип  вестибуловегетативной реакции, а при
высокой чувствительности гиперкинетический [4].
В первом случае происходит тип реакции характер-
ный для стандартной нагрузки, во втором для пре-
дельной нагрузки. Одни спортсмены реагируют на
вестибулярное раздражение как на стандартную на-
грузку, другие как на предельную.   Поэтому среди
спортсменов высокого класса наблюдается значи-
тельный процент с гиперкинетическим (49,2%) и
эукинетическим (40,2%) типом вестибуловегетатив-
ной реакции.

Заслуживает отдельного внимания  факт,
свидетельствующий о наличии гипокинетического
вестибуловегетативного типа реакции (10,6%) у
спортсменов высокого класса. Присутствие этого
типа реакции у спортсменов высокого класса по всей
вероятности связано либо с общим функциональным
состоянием в момент обследования, либо с тем, что
вестибулярная устойчивость не является определя-
ющим фактором в структуре специальной подготов-
ленности.  Весьма важным представляется то, что
вестибуловегетативный тип реакции отражает, в ка-
кой-то степени, уровень вестибулярной устойчиво-
сти и общей физической работоспособности спорт-
смена [5]. Поэтому тип вестибуловегетативной
реакции необходимо учитывать в оценке функцио-
нального состояния спортсменов.

Выводы.
1. С повышением спортивного мастерства спортсме-
нов процентное соотношение гиперкинетического
и эукинетического типов вестибуловегетативной ре-
акции  увеличивается.
2. Процентное соотношение гипокинетического ве-
стибуловегетативного типа реакции уменьшается с
ростом спортивного мастерства.
3. Наблюдается резкое снижение процентного соот-
ношения гипокинетического вестибуловегетативно-
го типа реакции с 42,8% до 16,4%   уже у спортсме-
нов имеющих I разряд. В дальнейшем с ростом
спортивного мастерства происходит менее значи-
тельное снижение с 16,4% до 10,6% процентного со-
отношения гипокинетического вестибуловегетатив-
ного типа реакции.

Дальнейшее  направление исследования свя-
зано с поиском  педагогических условий коррекции
типа вестибуловегетативной реакции, с целью оп-
тимизации структуры специальной подготовленно-
сти спортсменов.
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КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-
ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Хомич В.М.
Ковельський промислово-економічний коледж

ЛДТУ

Анотація. Стаття присвячена операціоналізації понят-
тя „модель” та розробці комплексної моделі професій-
но-прикладної фізичної підготовки студентів технічно-
го профілю. Проведена експериментальна робота
підтвердила ефективність розроблених засобів, мето-
дичних прийомів та педагогічних умов формування про-
фесійних здібностей в майбутніх техніків-механіків у
процесі занять професійно-прикладної фізичної підго-
товкою. В результаті експерименту отримано позитив-
ну динаміку збільшення показників сформованості про-
фесійних якостей у студентів експериментальної групи.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підго-
товка, модель, зміст, студент.
Аннотация. Хомич В.М. Комплексная модель профес-
сионально-прикладной физической подготовки студен-
тов технического профиля. Статья посвящена операци-
онализации понятия „модель”, а также разработке
комплексной модели профессионально-прикладной
физической подготовке студентов технического профи-
ля. Проведенная экспериментальная работа подтвердила
эффективность разработанных средств, методических
приемов и педагогических условий формирования про-
фессиональных способностей у будущих техников-ме-
хаников в процессе занятий профессионально-приклад-
ной физической подготовкой. В результате эксперимент
получен положительную динамику увеличения показа-
телей сформированности профессиональных качеств у
студентов экспериментальной группы.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка, модель, содержание, этапы, студент.
Annotation. Khomich V.M. The complex model
professional-application physical preparation of the students
of technical specialties. The article is devoted to the
background concept “model” and work out of the complex
model professional-application physical preparation of the
students of technical specialties. The lead experimental work
has confirmed efficiency of the developed means,
methodical receptions and pedagogical conditions of
formation of professional abilities at the future mechanics
during employment by professional - applied physical
preparation. In result experiment is received positive
dynamics of increase in parameters of formation of
professional qualities from students of experimental group.
Key words: professional-application physical preparation,
model, students.

Вступ.
Нині в галузі фізичного виховання і спорту

спостерігається посилення уваги дослідників до за-
гальних методологічних проблем моделювання.
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Проте аналіз значної кількості публікацій, які при-
свячені означеній проблемі, засвідчує, що поки не
існує єдиної думки з приводу ролі моделювання у
процесі формування рухових навичок та розвитку
професійних здібностей [1-5], які мають суттєве зна-
чення для успіху в майбутній професійній діяльності.

Будь-яка наука як спеціальна форма мислен-
ня, усвідомлення тієї чи іншої сфери об’єктивної
дійсності має свій, тільки їй властивий категоріаль-
ний апарат. На думку Б.Т.Лихачова, життєво важли-
ве значення цього апарата полягає в тому, що саме в
категоріях, в основних поняттях виражається сама
сутність цієї науки, її об’єкт і предмет, її основна
системно- і змісто-творча ідея, завдяки якій хаотич-
на сума емпіричних свідчень та фактів приймає фор-
му наукової системи [2]. Саме тому операціоналіза-
ція наукового поняття є необхідним  та

першочерговим кроком дослідження. Встановлено,
що нині у науковій літературі під моделлю розумі-
ють ідеальний (мисленнєвий), або знаковий (семіо-
тичний), або матеріальний (фізичний) замінник ори-
гінала, що відображає ряд характеристик останнього
(які є істотними для даного дослідження) у вигляді
множини елементів і, як мінімум, відносин між ними
або операцій і спрямований на вирішення за його
допомогою наукових та прикладних завдань. За ви-
дом відображеного оригінала моделі можуть бути:
1) морфологічні - ті, що відображають склад
компонентів системи і зв’язків між ними та операцій;
2) функціональні - ті,  що  відображають  склад
функцій  і  зв’язків,  або операції між ними;
3) еволюційні  - ті, що відображають компонен-
ти або функції системи, яка знаходиться в стадії роз-
витку, і зв’язки або операції між ними.

Рис. 1. Комплексна модель професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічного профілю
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За видом взаємозв’язків характеристик ори-
гінала розрізняють:

• моделі відносин, якщо крім множини еле-
ментів відомі ще і відносини між ними;
• моделі операцій, якщо крім множини еле-
ментів задані ще й операції над ними;
• комплексні моделі, якщо крім множини еле-
ментів задані ще й відносини, і операції.

Робота виконана у відповідності до прак-
тичних завдань професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів технічного профілю.

Формулювання цілей роботи.
Зазначена проблема аналізується в даній

роботі в двох взаємозалежних аспектах - феномено-
логічному й концептуальному. Відповідно мета і
завдання дослідження полягали у 1) побудові комп-
лексної моделі явища, визначенні його внутрішніх і
зовнішніх зв’язків; 2) виявленні умов, що забезпе-
чують формування рухових навичок та розвиток про-
фесійних здібностей, які мають суттєве значення для
успіху в майбутній професійній діяльності.

Задля вирішення поставленої мети дослід-
ження у роботі застосовувалися як загальнонаукові,
так і теоретичні дослідницькі методи: аналіз, осмис-
лення й узагальнення надбань, представлених у філо-
софській, психологічній і науково-методичній літе-
ратурі за проблемою дослідження, класифікація,
структурно-функціональне моделювання.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Програма професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів технічного профілю є багафак-
торною, а її зміст - багатоборним, з використанням
рівномірного, повторного, змагального та ігрового
методів. На рисі подано комплексну модель профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки студентів тех-
нічного профілю.

Із рис 1 видно, що для успішного форму-
вання рухових навичок та професійних здібностей
у майбутніх техніків-механіків у процесі професій-
но-прикладної фізичної підготовки необхідно ство-
рити певні умови, які забезпечують: чітке усвідом-
лення студентами мети навчально-виховного
процесу; систематичне і поступове підвищення труд-
нощів у процесі фізичної підготовки; формування у
студентів впевненості у власних силах; свідомого
прагнення до самовдосконалення, здатності до са-
моконтролю та самооцінки своєї діяльності, вміння
володіти собою при несприятливих труднощах і си-
туаціях, пов’язаних із ризиком. Центральне місце у
розробленій моделі займає процес прогнозування.
Завдання прогнозування зводиться до виявлення
вірогідного розвитку того конкретного явища, який
у найбільшій мірі відповідає науковому знанню,
відбиває передові тенденції та, в кінцевому резуль-
таті, визначає процес і досягнення заданого ефекту.
Прогнозування ґрунтується на використанні методу
екстраполяції, що припускає поширення висновків,
одержаних зі спостереження над однією частиною
якого-небудь явища, на інші його частини [1]. У про-

цесі екстраполяції розраховують діапазони можли-
вих коливань прогнозованих показників, що харак-
теризують загальну тенденцію їх змін.

У роботі [4] нами виявлено властивості та
якості техніків-механіків, які мають суттєве значен-
ня для їх успіху в майбутній професійній діяльності.
Отже для розвитку професійно важливих якостей сту-
дентів застосовувалися цілеспрямовані фізичні впра-
ви. Основою методики розвитку швидкості простої
рухової реакції є багаторазове виконання вправ з ак-
центом на раптове реагування конкретною дією на
різноманітні сигнали. Наприклад, раптова зупинка за
сигналом під час бігу; з упору присівши - швидко
встати або прийняти положення упору лежачи і т.д.
Пізніше застосовувався сенсорний метод, який ба-
зується на формуванні міцного зв’язку між чуттєвим
знанням об’єктивних показників (часу) і тривалістю
тонких м’язових відчуттів. Надалі вдосконалення
швидкості простої реакції здійснюють у варіативних
умовах простору, часу, величини та виду подразника.

Режими тренувальних навантажень при
вдосконаленні простої реакції були такими:
– кількість повторень в одній серії складає 4-6
реагувань;

– кількість серій - 3-5;
– інтервал активного відпочинку між серіями - 2-

3 хв, орієнтуючись на суб’єктивні відчуття сту-
дентів;

– реагувати з різних вихідних положень;
– у повторних реагуваннях рекомендувалося
змінювати: тривалість пауз між підготовчою та
виконавчою командами у межах від 1 до 2-3 с,
характер сигналу (зоровий, слуховий, тактиль-
ний) та його силу;
Розвиток швидкості складних рухових ре-

акцій забезпечувався шляхом навчання варіативних
рухових навичок, а засобами їх удосконалення були
вправи у повторних реагуваннях з поступовим удос-
коналенням умов виконання.

На першому етапі вдосконалення складної
рухової реакції основну увагу зосереджували на
вмінні тримати об’єкт, що рухається, в полі зору, ос-
кільки із загального часу реагування понад 80% при-
падає на зорове сприйняття та передачу імпульсів
до центральної нервової системи, і лише 20 % - на
формування зворотного сигналу.

На другому етапі акцент переносився на
вдосконалення просторових та часових відчуттів
щодо вірогідних переміщень об’єкта. Для вирішен-
ня цих завдань: збільшували швидкість переміщен-
ня об’єкта від помірної до максимальної; зменшу-
вали відстань від того, хто реагує, до об’єкта, що
рухається; зменшували величину об’єкта.

На третьому етапі комплексно вдосконалю-
вали сприйняття, оцінку параметрів переміщень об-
’єкта та реакцію на нього. З цією метою студенти
виконували: вправи з партнерами в умовах зміни
швидкості та відстані переміщення об’єкта; групові
вправи з великою швидкістю, у високому темпі і в
умовах обмеженого простору; групові вправи з
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кількома м’ячами.
При розробці експериментальної програми

нами розроблено спеціальні фізичні вправи, які були
доцільними для вдосконалення стійкості, концент-
рації та переключення уваги при  виконанні трива-
лої одноманітної роботи та в умовах перешкод.

Здатність людини диференціювати динамічні
зусилля значною мірою визначається функціональ-
ним станом рухового аналізатора. Ефект тренування
залежить в основному від фізіологічної природи фак-
тора, періодичності, інтенсивності і тривалості його
дії [3]. Орієнтація людини у часі являє собою склад-
ну форму діяльності, яка засновується на слухових,
зорових, дотикових і, що особливо важливо, рухових
відчуттів. При орієнтуванні людини в оточуючому
середовищі, особливо при оцінці власних рухів, сут-
тєва роль належать здатності рухового аналізатора
розрізняти напрямки відстані. Точність просторових,
часових і силових характеристик рухів виявляється в
“економічності” роботи. Фізичні вправи, які викори-
стовувалися розвитку у студентів здатності диферен-
ціювати часові, просторові та силові зусилля були
об’єднані у дві групи:

1. Спеціальні вправи для напівколових
каналів: метання м’ячів зповоротами, нахили, по-
вороти і колові рухи тулубом у максимальному тем-
пі;стрибки спиною і боком уперед; перекиди, пере-
вороти боком; стійка  налопатках,  руках,
передпліччях, голові.

2. Вправи з застосуванням на отоліто-
вий апарат: елементи прямолінійного руху зі
зміною швидкості, обличчям і спиною вперед,
стрибки вгору із пересуванням вперед на двох
(одній) нозі, присіди.

Загальна фізична підготовка студентів екс-
периментальної групи включала вправи, спрямовані
на розвиток і вдосконалення основних фізичних яко-
стей. До них відносяться засоби із розділу гімнас-
тики (загально розвиваючі і прикладні вправи,
стрибки, вправи на гімнастичних приладах); впра-
ви з обтяженнями (вправи з гантелями, еспандера-
ми, на тренажерах, вправи в обтяжуючих умовах,
вправи з власною вагою); легкої атлетики (біг на
короткі і середні дистанції, кросова підготовка, ме-
тання, подолання смуги перешкод); плавання;
спортивних ігор (футбол, баскетбол, волейбол); лиж-
ної підготовки.

Зміст занять в експериментальних групах
підбирався з урахуванням сучасних рекомендацій
розвитку фізичних якостей. Заняття з переважною
спрямованістю на розвиток фізичних якостей про-
водилися за загальною схемою, що складалася з
трьох частин: підготовчої, основної і заключної.
Обов’язковість такої структури обумовлена психо-
фізичними закономірностями функціонування
організму під час виконання м’язових навантажень.
На початку навантаження організм долав інерцію
спокою за рахунок поступового підвищення функц-
іональної працездатності органів і систем (фаза
впрацювання). Опісля оптимальний (високий) рівень

працездатності зберігається (з невеликими коливан-
нями) протягом певного проміжку часу (фаза стійкої
працездатності). Під час виконання фізичних вправ
поступово відбувається витрачання резервів робо-
чих органів і систем організму (фаза втоми).

Послідовність розвитку фізичних якостей,
враховуючи рекомендації науковців, була такою: спо-
чатку вправи на швидкість, після на силу, а в кінці -
на витривалість. Структура тренувального процесу,
спрямованого на розвиток фізичних якостей вклю-
чала такі складові компоненти:
1. Актуалізація мети та визначення виду потреб

(спортивні, оздоровчі).
2. Підбір відповідних вправ.
3. Визначення відповідного способу виконання
вправи: ступінь обтяження, швидкість, три-
валість і т.п.

4. Визначення оптимального способу повторень
окремих вправ на занятті. Після тривалих вправ
розрізнялися три стадії відпочинку: неповне
відновлення, надвихідна працездатність, повер-
нення до робочого рівня. Після короткочасних
вправ перша стадія відпочинку мала невираз-
ний характер і перебігала у короткий час (10-30
с). Відповідно застосовувалися три основних
способи повторення вправ: безперервний, інтер-
вальний та повторний.

5. Спосіб побудови малого (тижневого) циклу. При
цьому визначалася кількість занять у циклі із
застосуванням обраного засобу, співвідношен-
ня занять різної спрямованості, послідовність
їх розподілу, умови чергування з відпочинком,
динаміка навантаження.

6. Спосіб побудови навчального процесу, який пе-
редбачав визначення тривалості періоду розвит-
ку та необхідну кількість занять і малих циклів
у ньому, динаміку (підвищення, зниження) на-
вантаження, поєднання локальних програм, по-
слідовність у розвитку якостей, вибір засобів пе-
дагогічного контролю.
Зважаючи на великий інтерес студентів до

атлетичних занять в експериментальній групі у про-
цесі фізичного виховання широко використовували-
ся вправи на тренажерах. Позитивним моментом за-
нять з тренажерами є можливість чіткого дозування
навантаження.

Застосування спортивних і рухливих ігор
сприяло розвитку спритності і швидкості, подолан-
ню негативного ставлення до фізичного виховання.
Під час підбору ігор враховувалися основні завдан-
ня заняття, рівень фізичної підготовленості студентів
і місце проведення.

Висновки.
Проведена  експериментальна  робота

підтвердила ефективність розроблених засобів, ме-
тодичних прийомів та педагогічних умов формуван-
ня професійних здібностей в майбутніх техніків-ме-
ханіків у процесі занять професійно-прикладної
фізичної підготовкою. В результаті експерименту от-
римано позитивну динаміку збільшення показників
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сформованості професійних якостей у студентів ек-
спериментальної групи.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки студентів тех-
нічного профілю.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ
МОЛОДШИМИ ПІДЛІТКАМИ ЗА МІСЦЕМ

ПРОЖИВАННЯ
Шамич  Олександр

Інститут проблем виховання АПН України

Анотація. У статі досліджуються шляхи правильного
використання підлітками вільного часу та їх вплив на
пізнавальний розвиток підлітків . Для молодших
підлітків у вільний час є важливим вийти у двір або на
житловий масив і знайти для себе заняття за інтересом.
Значною виховною силою до цього фактору є облад-
нані майданчики, гарно пофарбовані, казково оформ-
лені, і мають у своєму арсеналі великий набір спортив-
но-педагогічних споруд.  Вони щороку  повинні
поновлюватись, ремонтуватись, фарбуватись і виступа-
ти  фактором психолого-педагогічним. Цю концепцію
повинні  враховувати дитячі лідери.
Ключові слова: підліток, вільний час, розвиток, навчан-
ня, педагогіка, активність.
Аннотация. Шамич А. Использование свободного часу
младшими подростками по месту проживания. В ста-
тье исследуются  пути правильного использования под-
ростками свободного времени и их влияние на позна-
вательное развитие подростка. Для младших подростков
в свободное время является важным выйти во двор или
на жилой массив и найти для себя занятие по интере-
сам. Значительной воспитательной силой к этому фак-
тору является оборудованные площадки, хорошо вык-
рашенные, сказочно оформленные и имеющие в своем
арсенале большой набор спортивно-педагогических
сооружений. Они каждый год должны  возобновляться,
ремонтироваться, краситься и выступать  психолого-пе-
дагогическим фактором. Эту концепцию  должны  учи-
тывать детские лидеры.
Ключевые слова: подросток, свободное время, разви-
тие, обучение, педагогика, активность.
Annotation. Shamych O. Use of the free time younger
teenagers in a place of residing. The ways of right use of
free time by teen-agers and their influence on cognitive
development of teen-agers are investigated in this article.

For teenagers important to leave for a yard or a vein an
array and to find for itself occupation on interests. The
considerable educational force is the arranged platforms.
They are well painted, made fantastically out. Have a major
panel of sports - pedagogical buildings. They every year
should be recommenced, repaired, painted and appear the
psychologic pedagogical factor. Children’s leaders should
take into account this concept.
Keywords: teenager, free time, development, learning,
pedagogics, activity.

Вступ.
Оцінка вільного часу, раціональне його ви-

користання дає можливість кожному учневі вияви-
ти себе найкращим чином в різних видах діяльності
за місцем проживання. Тоді громадське середови-
ще, як важлива з дитинства життєва школа, стає
фактором підвищення ефективності навчально-ви-
ховного процесу в школі та сім’ї. Активність учня
здобуває постійну внутрішню потребу діяти, розк-
ривати здібності, формувати свої інтереси. До ак-
тивних дій учня спонукає ряд  громадських потреб,
які виникають на різних індивідуальних та вікових
рівнях. їх пізнання дає можливість керувати діяльн-
істю школярів і наповнити її  громадсько-значимим
змістом. Школа, сім’я, оточуюче середовище мають
створити для учнів умови пізнання громадської
дійсності. Саме оточуюче життя своєю багатогран-
ністю визначає зміст виховної роботи, підказує ос-
новні напрями, ефективні педагогічні засоби вихов-
ного впливу на особистість.

Головним завданням школи, сім’ї, позашкіль-
них закладів є побудувати педагогічно обґрунтовану
систему, де робота за місцем проживання не повто-
рення, а продовження навчально-виховного процесу
школи. Методика громадського виховання може за-
безпечити цілісність педагогічного впливу на шко-
лярів в активному дозвіллі. До цього процесу залуча-
ються всі виховні сили суспільства. А виховна робота
в мікрорайоні важлива в усіх відношеннях ще і тому,
що школярі мають протягом року багато вихідних і
канікулярних днів. Вміння раціонально використати
свій час - дуже важливе і складне завдання.

Формування  активності учнів здійснюється
в середовищі, яке їх оточує. Це години навчання, праці
та дозвілля. В період навчання та фізичної праці лю-
дина завжди має план, програму або окреме завдан-
ня на визначений час. А остання сфера - дозвілля,
ніякого плану або програми не має, оскільки головне
тут  відпочинок. Вільний час це складна суспільно-
економічна категорія, показник способу життя членів
суспільства, рівня матеріального благополуччя і куль-
тури трудящих. Це сфера індивідуальної чи колектив-
ної діяльності, де в повній мірі розкриваються індив-
ідуальні особливості , групова  діяльність та
колективна відповідальність. У дітей та підлітків - це
невичерпні можливості входження в світ пізнання,
світ новизни для себе. Така проба сил через ініціати-
ву та творчість веде школяра до здібностей та обда-
рованості, що сприяє пізнанню оточуючої дійсності,
формування активності особистості.

Використання вільного часу підлітками дос-
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ліджували вчені І.Д.Бех [3], Г.С. Корда [6,7], Я.Н.
Абакумов [1], Л.Ф.Боженко [4], В.М. Матвєєв [10],
Б.Ф. Ведмедько [5], Н.Г. Аванесов [2], Л.А. Латиш-
кевич [8] та інші. Всі вони намагалися направити
підлітка  у напрямку правильного використання сво-
го вільного часу. Часи змінюються, матеріально-тех-
нічний прогрес зростає з кожним днем. Підлітки
знаходять для себе нові інтереси, тому ця проблема
потребує постійного вивчення. Але безпосередньо
основними місцями проведення вільного часу
підлітками залишається вулиця, двір, спортивні
секції, різноманітні гуртки. Про це у своїх трудах
писали класики педагогіки А.С.Макаренко [9], В.А.
Сухомлинський [11], К.Д. Ушинський [12].

Робота виконана за планом НДР Інституту
проблем виховання АПН України.

Формулювання цілей статі.
Метою цієї роботи є дослідити шляхи пра-

вильного використання молодшими підлітками
вільного часу їх вплив на пізнавальний розвиток
підлітків.

Відповідно до теми були  визначені такі зав-
дання:
1. Виявити підлітків, які не мають можливості ра-
ціонально використовувати вільний від навчан-
ня час.

2. Виявити місця, де молодші підлітки переважно
проводять вільний час.

3. Виявити комплекс занять якими займаються мо-
лодші підлітки у вільний від навчання час.

Результати дослідження
У вільний від  навчання час, особливо у

вихідні, святкові та канікулярні дні, школярі входять
до складу різних стихійних дворових груп. Це по-
зашкільні колективи, діяльність яких організовується
за інтересами. Їх можна розділити на два види об-
’єднань: організовані позашкільні колективи -
спортивні секції при спортшколах, спортивних то-
вариствах, підліткових клубах та гуртки при пала-
цах школярів, станціях юних техніків, туристів та
натуралістів. Другий вид об’єднань це різного роду
стихійні групи дітей та підлітків, що виникли в ос-
новному, спонтанно за місцем проживання у дворах
та житлових масивах. Спонтанно-групова діяльність

захопила основну масу дітей у мікрорайоні.
В нашому дослідженні виявлено структуру

спонтанних дворових груп. За статевими та вікови-
ми ознаками їх можна умовно розділити на три гру-
пи: дворові групи хлопчиків, дворові групи дівча-
ток, змішані дворові групи хлопчиків та дівчаток.
Всі вони захоплені єдиним предметом інтересу -
рухливі та спортивні ігри. Можуть бути додаткові
інтереси: захоплення велосипедом, рибальство, ко-
лекціонування значків, захоплення музикою, розве-
дення птахів, догляд за тваринами, рослинним світом
тощо. Підліток  вбирає в себе всі враження,  мужніє
фізично і духовно, відчуває своє зростання, але ще
не знає міри своїх сил. В нашому експерименті та-
кий підліток  є активним учасником фізкультурно-
спортивного життя за місцем проживання. Разом з
тим духовні і фізичні сили підлітка ще недостатні,
щоб вирішувати самостійно свої перспективні пла-
ни. В цьому й проявляється внутрішня проти-
лежність підліткового віку. Досліджуючи вільний час
як фактор пізнавального розвитку молодших шко-
лярів, було вирішено поспілкуватися з вихованця-
ми, в яких не має можливості раціонально викорис-
товувати свій вільний від навчання час. Причинами
виявлено стихійні ситуації, див. табл.1.

Всього було охоплено дослідженням 95%
респондентів. Причина  стихійності -   підлітків
відсікли у дворі.  Вони мали низький загальний роз-
виток 8%, подавлена психіка 10%, відсутня внутрі-
шня організованість 8%, неперспективні діти 60%.
Раціонально використати вільний час не мають мож-
ливості підлітки, які пасивні від природи: низький
розвиток 14%, подавлена психіка 12%, відсутня
внутрішня організованість 14%, всі вони є неперс-
пективні діти 95%. Окремі вихованці заявили що
відсутня бажана секція. Серед них було з низьким
розвитком 3%, подавлена психіка 4%, відсутня внут-
рішня організованість 3%, серед них неперспективні
12%. Причина стихії буває в житті у підлітків вай-
луватих повнотою тіла. Серед них 2% низького роз-
витку, 18% подавлена психіка, відсутня внутрішня
організованість 4%. Серед таких неперспективних
вважаються лише 3%. Для інших повнота спаде і
вони прагнуть знайти своє місце в житті. Частина

Таблиця 1
Підлітки які не мають можливості раціонально використати вільний від навчання час(у відсотках)
№  
п/п  

Причини стихії Низький 
загальний 
розвиток 

Подавлена 
психіка 

Відсутня внутрішня 
організованість 

Неперспектив
ні діти 

1.  Відсікли у дворі  8 10 8 60 
2.  Пасивні від природи  14 12 14 95 
3.  Відсутня бажана 

секція  
3 4 3 12 

4.  Вайлуваті повнотою  
тіла  

2 18 4 3 

5.  Далеко їхати 1 4 3 26 
6.  Висока затурканість  6 6 7 7 
7.  Заборона батьків 2 2 2 1 
8.  Бояться емоцій 8 10 14 4 
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підлітків заявила, що далеко їхати, щоб приймати
участь в роботі  гуртків, займатися в спортивних
секціях. Серед них неперспективні є 26%. Невелич-
ка частина дітей під забороною батьків, що є яви-
щем тимчасовим. Зовсім незначна кількість не
вміють використати вільний час, так як мають висо-
ке пригнічення з боку сім’ї. Там переважає менторсь-
ка мораль. По кожному поводу батьки нагадують ди-
тині про мораль і правила поведінки. Це значно
пригнічує дитину. Серед них перебувають діти тихої
натури, які бояться емоцій. Для них група або ко-
лектив не підходять. Вони шукають собі місце вдо-
ма, в бібліотеці, в бабусі на селі, спілкуватися з риб-
ками, тваринками,  рослинами.  Або шукають
товариство собі подібне.

Таким чином, сім’ї та школі, громадськості,
тренерам, студентам-волонтерам, пенсіонерам,
іншим фахівцям треба звертати увагу на дітей, які
не мають можливості раціонально використовувати
час вільний від навчання. Цих дітей не багато, але
вони є. Всі вони перебувають поза активним жит-
тям, і непомітні для суспільства.

Однак вивчення рухового режиму показало,
що більшість молодших підлітків не вміють само-
стійно планувати фізкультурно-оздоровчі заходи у
режимі дня. Батьки, як правило, не в змозі надавати
їм практичну допомогу в цьому. Цілком зрозуміло,
що недостатня увага школи до впровадження фізич-
ної культури у режим дня підлітків негативно відби-
вається на вихованні у них бажання самостійно ви-
конувати фізичні вправи щоденно. І тому процес
виховання в учнів позитивного ставлення до занять
фізичною культурою набуває часто формального
підходу, бо не всі батьки знають мету, завдання, засо-
би і методи фізичного виховання. Відсутні у багатьох
з них також єдині вимоги і чітка лінія щодо вихован-
ня в дітей позитивного ставлення до занять фізич-
ною культурою. Крім указаних вище недоліків є такі,

як перекладання батьками піклування про виховання
у підлітків мотивів, інтересу і потреби в систематич-
них заняттях фізичною культурою на школу.

Вільний час як фактор пізнавального роз-
витку молодших підлітків то велике багатство, яке
можуть завоювати вихованці, що проживають у
мікрорайонах шкіл України. Вільний час – це  склад-
на суспільно-економічна категорія, яка залежить від
рівня матеріального благополуччя і культури трудя-
щих. Майбутній добробут трудящих починається з
педагогічного впливу на школярів так як молодь –
це  майбутнє держави. Якщо їх виховали найкращим
чином, то ми закладаємо еліту нації. Ці молоді люди
у зрілі роки одержать професію і займуть командні
висоти в нашій державі. Отже, майбутнє держави -
це сьогоднішні підлітки.

Не всі підлітки мають можливість раціо-
нально використати час вільний від навчання, та на
це є різні стихійні причини, див. табл. 1. Подолати
їх не так просто. Але можна і потрібно. З цією ме-
тою ми прагнемо заглибитись у вільний час як фак-
тор вибору місця занять школярів. Дослідженням
було охоплено 82% дітей, див. табл. 2. Ми прагнули
вивчити, що обере підліток, якщо у нього часу не
має, або його мало. Опитані респонденти відпові-
ли: 18% відвідують спортивну школу, 10% станцію
юних техніків, 11% музичну школу, 22% спортивні
секції мікрорайону, 21% дозвілля у дворі.

Як бачимо діти обирають об’єкти занять і
далекі і близькі, так як у них не має зайвого вільного
часу. Ці самі фактори ми перевірили не тільки після
занять, а й у вихідні, святкові та канікулярні дні. Зрізи
в кінці експерименту показали, що достатня кількість
вільного часу сприяє розвантаженню перевтоми у
дітей, які обирають  колективні та групові спортив-
но-педагогічні клуби за місцем проживання. Як вид-
но,  заняття біля домівки розвантажує нервову напругу
підлітків і сприяє активному вільному розвитку. В

Таблиця 2
Вільний час як фактор вибору місця занять підлітків(у відсотках)

№ 
п/п/ 

Етапи експерименту Кількість 
опитаних 

Дозвілля 
у дворі 

Станція 
юних 
техніків 

Спортивні 
секції 

мікрорайону 

Спортивна 
школа 

Музична 
школа 

1. Початок 
експерименту 

82 21 10 22 18 11 

2. Кінець експерименту 82 36 6 25 10 5 
 Таблиця 3

Види занять підлітків 5-7 класів у вільний час
№  п / п  В и д и  за н я т ь   К Л А С И  

П ’ я т и й   Ш ос т и й   С ь ом и й   
1 . Ч и т а н н я  к н и ж о к  7  8  4  
2 . К о м п ’ю т е р н і  іг р и   6  7  6  
3 . Д о з в і л л я  у  д в о р і   1  1  2  
4 . Г у р т к и  в  м і к р о р а й о н і   2  2  1  
5 . П е р е г л я д  т е л е п е р е д а ч  3  3  3  
6 . П р о с л у х о в у в а н н я  м у з и к и  4  4  5  
7 . Д о м а ш н і за в д а н н я  5  5  7  
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кінці експерименту підлітки обрали, див. табл. 2.,
місця занять близькі до місця проживання.

Так дозвілля у дворі стоїть на першому місці
– 36%. Заняття в спортивних секціях мікрорайону
на другому місці – 25%. Спортивна школа – на 3
місці – 10%. А такі навчально-виховні заклади як
станція юних техніків на 4 місці – 6% і зовсім відда-
лена від довкілля музична школа на 5 місці – 5%.

Як видно із табл. 3 у п’ятому та шостому кла-
сах підлітки на першому місці ставлять  дозвілля у
дворі, а потім на другому заняття в гуртках. У сьо-
мому класі навпаки заняття в гуртках займає перше
місце. На третьому, четвертому, п’ятому, шостому
та сьомому місцях  види занять, які не потребують
ніяких рухових дій, це перегляд телепередач, про-
слуховування музики, читання книжок, комп’ютерні
ігри, виконання домашніх завдань. Таким чином,
підлітки перевантажені навчанням, вони бажають оз-
доровитись, але близько біля домівок у спортивно-
педагогічних клубах. Це  слід враховувати при забу-
дові нових мікрорайонів. Педагогічне середовище
має бути сконцентровано зручно для дітей, так як
фактор вільного часу це є вимір активного дозвілля
вихованців.  Обстежуючи мікрорайони,  нами
підтверджено фактор вибору місця занять, де при
наявності вільного часу, діти обирають об’єкти ак-
тивного дозвілля що найближче до місця проживан-
ня. При цьому помічено, що дітей приваблюють
добре обладнані спортивні майданчики. Там, де ба-
гато спортивних споруд вони гарно  і кольорово по-
фарбовані, є вибір: качелі, каруселі, гойдалки, турн-
іки, спортивні площадки, катки  тощо.

Висновки.
Отже, для молодших підлітків у вільний час

є важливим вийти у двір або на житловий масив і
знайти для себе заняття за інтересом. Значною ви-
ховною силою до цього фактору є обладнані май-
данчики, гарно пофарбовані, казково оформлені, і
мають у своєму арсеналі великий набір спортивно-
педагогічних споруд. Вони щороку повинні  понов-
люватись, ремонтуватись, фарбуватись і виступати
фактором психолого-педагогічним, де кожний
підліток може себе реалізувати за інтересами, що
його цікавлять у даний період літа чи зими. Цю кон-
цепцію  повинні  враховувати дитячі лідери. А для
дорослих основне завдання – всебічно підтримува-
ти дітей та підлітків у вільний від навчання час.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем викори-
стання вільного часу молодшими підлітками за
місцем проживання.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ

КРЕДИТНО–МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Шевченко С.М.

Державний університет інформаційно-комунікац-
ійних технологій м. Києва

Анотація. У статті розглядаються окремі технологічні
компоненти організації самостійної роботи студентів в
процесі вивчення дисциплін математичного циклу. Зап-
ропонована організація самостійної роботи студентів, як
свідчить аналіз результатів, дає змогу індивідуалізувати
навчальний процес, активізувати науково-дослідницьку
роботу студентів, залучити їх до участі в олімпіадах та
науково-технічних конференціях. А головне, дає студен-
там впевненість в тому, що вони зможуть розв’язати вста-
новлені задачі і в майбутній професійній діяльності.
Ключові слова: самостійна робота, студент, організація,
мотивація, математика, посібники, індивідуальний,
психологічний, властивості.
Аннотация. Шевченко С.Н. Опыт организации самосто-
ятельной работы студентов в условиях кредитно-модуль-
ного обучения. В статье рассматриваются отдельные
технологические компоненты организации самостоя-
тельной работы студентов в процессе изучения дисцип-
лин математического цикла. Предложенная организация
самостоятельной работы студентов, как свидетельству-
ет анализ результатов, дает возможность индивидуали-
зировать учебный процесс, активизировать научно-ис-
следовательскую работу студентов, привлечь их к
участию в олимпиадах и научно-технических конферен-
циях. А главное, дает студентам уверенность в том, что
они смогут решить установленные задачи и в будущий
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, орга-
низация, мотивация, математика, пособия, индивиду-
альный,  психологический, свойства.
Annotation. Shevchenko S.N. Experience of the organization
of self-maintained work of students in requirements of credit
- modular learning. In paper is considered separate
technological components of the organization of self-
maintained work of students during study of disciplines of a
mathematical cycle. The offered organization of self-
maintained work of students enables to individualize
educational process, to activate research work of students,
to get them to take part in Olympiads and scientific and
technical conferences. Gives students confidence of a
problem solving of the future of professional work.
Keywords: self-maintained work, student, organization,
motivation, mathematics, manuals, individual, psychologic,
properties.
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Вступ.
Сьогодні освіта нашої держави намагається

прямувати курсом входження до зони освіти Євро-
пейського континенту. На цей час у 58-ми вищих на-
вчальних закладах України почався експеримент по
впровадженню кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу ( наказ МОН України від
23.01.2004р. №48). Ця система висуває нові вимоги
до організації навчання, оскільки при її застосуванні
значна частина навчального матеріалу виноситься на
самостійне опрацювання студентами. Тому основним
завданням навчально-методичної діяльності виклада-
ча стає не репродуктивне викладання набору гото-
вих знань та фактів з відповідної галузі, а організація
активної самостійної діяльності студентів. Широке
впровадження самостійної роботи у практику вищих
навчальних закладів проходить дуже повільно. Без-
перечно, однією з причин цього – надзвичайна
складність технології організації самостійної роботи
студентів, яка потребує великого терпіння і часу. Інша
причина – не сформованість у студентів навчальних
умінь та навичок. Як свідчать результати сучасних
дисертаційних досліджень (Козаков В.А., Гнитецька
Г.О., Павлюк Л.І., Журавська Л.М., та інш.) та влас-
ний педагогічний досвід сьогоднішньому студенту
важко самому визначати мету, виділяти головне і
відокремлювати його від другорядного, проводити
порівняльний аналіз викладених фактів, поділяти на-
вчальний матеріал на складові частини та бачити їх
взаємозв’язок, проводити контроль та самоконтроль
при самостійному вивченні матеріалу.

З огляду на це постає потреба у розробці та
впровадженні таких посібників для самостійної ро-
боти студентів при вивченні вищої математики, щоб
студент при розв’язанні вправ зміг реалізувати прин-
цип від простого до складного і, таким чином, був
впевненим в своїх силах.

Нині нема потреби переконувати викладачів
про значущість самостійної роботи у навчанні. У
сучасних наукових дослідженнях (Підкасистий П.І.,
Єсипов Б.П., Козаков В.А., Лозова В.І., Дьомін А.І.,
Буряк В.К., Онищук В.О., Шаталов В.Ф., Ельконін
Д.Б., Давидов В.В.) значна увага приділяється орган-
ізації та методичному забезпеченню СРС, розгляда-
ються психолого-педагогічні основи пізнавальної
діяльності, піднімаються також проблеми активізації
СРС за допомогою програмованого навчання, техн-
ічних засобів. Актуальним є розроблення комплекс-
них систем управління самостійною роботою.

Робота виконана за планом НДР Державно-
го університету інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті – проаналізувати

досвід організації самостійної роботи студентів Дер-
жавного університету інформаційно-комунікаційних
технологій м. Києва (ДУІКТ) при вивченні вищої
математики.

Результати дослідження.
Самостійну навчальну роботу можна визна-

чити «як сукупність різноманітних видів індивіду-
альної і колективної навчальної діяльності студентів,
яка здійснюється ними на заняттях або вдома за зав-
данням викладача, під його керівництвом, проте без
його безпосередньої участі» (2, с.297). Ми погод-
жуємося з тими дослідниками, які розглядають про-
блему підготовки студентів до самостійної роботи і
керівництва нею викладацьким складом на мотива-
ційному, технологічному та організаційному рівнях.
(5). Іншими словами, 1) сформувати у студентів мо-
тивацію до самостійного вивчення навчального ма-
теріалу та 2) забезпечити впровадження технології
з боку викладачів, враховуючи при цьому індивіду-
альні психологічні властивості студента.

З метою вивчення навчальних мотивів у сту-
дентів нами було проведено констатуючий експери-
мент. Для цього було використано такі методи нау-
ково-педагогічного дослідження, як педагогічні
спостереження, індивідуальні бесіди зі студентами
та викладачами, анкетування. Аналіз результатів ан-
кетування студентів (всього опитано 200 осіб ) по-
казав такі стимули самостійного навчання:

1) я люблю навчатись, мене цікавить процес
навчання, подобається освоювати нові знання – 5%;

2) знання дозволять мені досконало оволо-
діти професією, що допоможе досягнути поваги в
суспільстві, а отже – здобуття матеріального статку
– 50%;

3) я завжди прагну самовдосконалюватися
(морально-етичний стимул) – 7%;

4) хочу одержати стипендію – 15%;
5) інше (не хочу засмутити батьків, сором-

но перед друзями, щоб не бути виключеним з на-
вчального закладу) – 23%.

У частини студентів (а інколи і у батьків)
виникає питання: за навчання сплачені кошти, але
вивчення частини необхідного навчального матері-
алу (до 50%) студент повинен проводити самостійно.
Таким студентам та їх батькам треба зрозуміти, що
вища освіта – це не набір готових знань, який про-
тягом 4-5 років навчання вкладається в свідомість
людини. Вони повинні усвідомити, що вища освіта
– це складова процесу реалізації навчання впродовж
усього життя, і що державі потрібен висококваліфі-
кований фахівець, який може безперервно навчати-
ся впродовж всієї подальшої діяльності, підвищую-
чи свою професійну компетентність.

Організацію самостійної роботи студентів
як складову навчальної діяльності схематично мож-
на представити таким чином:

усвідомлення цілей та  задач e мотиви e способи e   
eконтроль та самоконтроль e оцінювання  e результат.

Виходячи з цього, для успішної організації
самостійної роботі студентів викладач має викона-
ти ряд заходів:
1) встановити завдання стосовно самостійної робо-
ти;
2) забезпечити студентів необхідною навчальною та
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методичною літературою;
3) розробити та довести до студентів рекомендації
щодо вивчення теорії;
4) надати зразки виконання практичних вправ;
5) поставити контрольні питання та орієнтири для са-
моконтролю студентами своєї самостійної роботи.

Самостійна діяльність вимагає від студентів
активної розумової праці, вміння застосовувати ра-
ніше засвоєнні знання. Найбільш поширеними ви-
дами самостійної роботи є робота з підручником,
навчальними посібниками, дидактичними матеріа-
лами, персональним комп’ютером, розв’язування
задач, виконання вправ, написання рефератів, са-
мостійні спостереження, лабораторні роботи, досл-
ідницька діяльність, конструювання, моделювання.

За дидактичною метою самостійну роботу
можна поділити на: підготовчу, спрямовану на зас-
воєння нових знань, тренувальну, узагальнююче-по-
вторювальну й контрольну. Найбільш широко само-
стійна робота застосовується під час закріплення і
вдосконалення знань, умінь та навичок студентів.
Мають самостійний характер усі види творчих робіт.
Завдання для самостійної роботи можуть бути фрон-
тальними та індивідуальними. В усіх випадках зав-
дання, які вимагають самостійної роботи, даються
студентові з урахуванням його індивідуальних особ-
ливостей та пізнавальних можливостей. ( 2, с.297 ).

Викладачі кафедри вищої математики
ДУІКТ, враховуючи складові організації самостійної
роботи і можливості використання сучасного на-
вчального обладнання, розробили для СРС ряд по-
сібників з основних профільних дисциплін:
– методичні рекомендації для СРС денної та за-
очної форм навчання;

– індивідуальні кваліфікаційні завдання для СРС
і зразки їх виконання;

– індивідуальні розрахунково-графічні завдання
для СРС і зразки їх виконання;

– набір задач підвищеної складності та вказівки
щодо їх виконання.
Інноваційним підходом в організації само-

стійної роботи студентів заочної форми навчання є
розробка спеціальних зошитів, які є допуском до
іспитів з вищої математики. В цьому зошиті студент
відповідає письмово на теоретичні та практичні пи-
тання, аналогічні тим, які виносяться на іспит, при-
чому сформовані вони від простого до ускладнено-
го. Цим зошитом студент має право користуватися
на іспиті. Наявність зошита дозволяє студенту одер-
жати 40 балів із 100. Згідно отриманих нами відо-
мостей, ті студенти, які якісно виконали цю роботу,
на іспиті одержали відмінні результати, незадовіль-
но (1-2 студента з групи) мали ті студенти, у кого не
було даної “підказки”.

Оскільки, наш студент – це майбутній інже-
нер, то досвід показує, що фахівцю даної галузі, в
першу чергу, треба бачити результат, а не виконува-
ти самому математичні обчислення. В зв’язку з цим,
ми вважаємо, що застосування комп’ютерних тех-
нологій при вивченні вищої математики є одним з

основних чинників підвищення якості вищої осві-
ти, бо допомагає студентові в процесі здійснення са-
моконтролю. Так, під час виконання індивідуальних
завдань з тем „СЛАР”, „Ряди Фур’є”, „Дослідження
та побудова графіка функції” та інших тем для пере-
вірки різних розрахунків та графічних робіт студен-
ти використовують такі комп’ютерні програми як
„МаthCAD” та „Maple”, причому оцінюється робо-
та за розв’язання задач в двох варіантах: самостійне
обчислення та комп’ютерне.

В результаті дослідження розглянуті були
питання, які пов’язані з труднощами в організації
самостійної роботи із-за індивідуальних особливо-
стей студента. Вченими доведено, що темперамент
людини протягом життя в основі своїй не змінюєть-
ся і залежить від фізіологічних особливостей орган-
ізму. Тому визначення та врахування темпераменту
студента при організації його самостійної роботи –
одне з важливих завдань викладача. Наприклад, у
сангвініка проблем з самостійною роботою виника-
ти не повинно, бо люди-сангвініки легко пристосо-
вуються до будь-яких вимог, оточуючих, колективів,
установ. Вони працюють достатньо швидко, але при
необхідності можуть заповільнити темп і виконати
роботу з особливою точністю й ретельністю.

 Меланхолік виконує роботу повільніше за
сангвініка. Тому на виконання самостійної роботи
таким студентам необхідно виділити у двічі більше
часу.  Меланхоліка  швидко стомлює будь-яка
діяльність, навіть легка і приємна. Його лякають нові
завдання і великі обсяги роботи. Тому, щоб мелан-
холік якісно виконав роботу, викладачеві доцільно
розподілити завдання на частини. Саме студенти з
цим типом темпераменту в процесі навчання потре-
бують найчастіших консультацій з викладачем та
його підтримки.

Найскладніше буде самостійно працювати
над навчальним матеріалом холерикові. Йому склад-
но надовго зосередитися на одній роботі. Він швид-
ко стомлюється від рутини, одноманітності. Як пра-
вило, все робить надзвичайно швидко і не якісно,
часто не доводить справ до кінця. Завдання студен-
тові холерикові слід, як і меланхолікові, видавати не-
великими частинами. Розпорядження й інструкції
холерики, переважно, на дослуховують до кінця, не
вникають глибоко в суть справи, тому слід інфор-
мувати холерика стисло, небагатослівно, акцентую-
чи його увагу на основних аспектах. Не зайве також
переварити, чи зрозумів холерик суть справи.

Самостійно навчальну роботу студент-флег-
матик виконує сумлінно, якісно, але надзвичайно
повільно. В кожну проблему флегматик намагаєть-
ся вникнути як найглибше. Флегматик - це людина,
яка спочатку все ретельно продумає, прорахує, ви-
важить, і лише потім скаже чи зробить. Студент-
флегматик не здатний швидко зорієнтуватися, тому
усі завдання потрібно видавати йому заздалегідь.

Отже, вважаємо, щоб організація само-
стійної роботи студентів у вищому навчальному зак-
ладі при вивченні математики була ефективною, не-
обхідно забезпечити в цьому процесі врахування
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індивідуальних особливостей студентів.
Висновки.
Таким чином, запропонована організація

самостійної роботи студентів, як свідчить аналіз ре-
зультатів, дає змогу індивідуалізувати навчальний
процес, активізувати науково-дослідницьку робо-
ту студентів, залучити їх до участі в олімпіадах та
науково-технічних конференціях. А головне, дає
студентам впевненість в тому, що вони зможуть роз-
в’язати встановлені задачі і в майбутній про-
фесійній діяльності.

Подальший напрямок наших досліджень
буде спрямований на вивчення питань щодо надан-
ня оптимальної допомоги студентові на лекціях та
на практичних заняттях в умовах максимального об-
меження тривалості аудиторних занять.
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
СУТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ
Ярославцева М.І.

Харківський національний педагогічний універси-
тет імені Г.С.Сковороди

Анотація. Робота присвячена проблемі становлення
професійної самореалізації студентів. Дано аналіз нау-
кової літератури й виявлено поняття самореалізації й
професійної самореалізації студентів. Розкрито особ-
ливості, рівні й параметри професійної самореалізації
майбутніх педагогів. Остання показана як складний
процес, що здійснюється в результаті активної діяль-
ності студента.
Ключові слова: психологія, педагогіка, студент, реалі-
зація, професійний, навчання.
Аннотация. Ярославцева М.И. Психолого-педагогичес-
кие аспекты сущности профессиональной самореали-
зации студентов. Работа посвящена проблеме станов-
ления профессиональной самореализации студентов.
Дан анализ научной литературы и выявлено понятие
самореализации и профессиональной самореализации
студентов. Раскрыты особенности, уровни и парамет-
ры профессиональной самореализации будущих педа-
гогов. Последняя показана как сложный процесс, кото-
рый осуществляется в  результате активной
деятельности студента.
Ключевые слова: психология, педагогика, студент, реа-
лизация, профессиональный, обучение.
Annotation. Yaroslavtseva M.I. Psychologic pedagogical
aspects of nature of professional self-realization of students.
This article deals with the problem of professional self-
realize of the students. The author analysis different
scientific sources and gives the definition of the student’s
professional self-realization. The author opens before us

levels, peculiarities of students’ professional self-realization.
The author also shows us complex process which can be
realized as a result of student action.
Keywords: psychology, pedagogics, student, embodying,
professional, learning.

Вступ.
Зміни умов розвитку суспільства, вступ Ук-

раїни до світової спільноти, процеси демократизації
та інтеграції викликали зміни цілій освіти. Загальні
світові тенденції в освіті - створення єдиного освіт-
нього та інформаційного простору, перехід до без-
перервної освіти – висувають якісно нові вимоги
щодо підготовки фахівців. У зв’язку з цим психоло-
го–педагогічними науками зазначається той факт, що
в кожній особистості закладене позитивне начало,
призначення якого – спрямовувати людину шляхом
її самореалізації. Це, перш за все, стосується і шляхів
професійної самореалізації в умовах підготовки пе-
дагогічних кадрів для дошкільної освіти. Розгляда-
ючи навчально–професійну діяльність як важливу
сферу життєдіяльності студента, слід відзначити, що
реалізованість студентом власної індивідуальності,
неповторності, унікальності, має позитивний вплив
на саморозвиток та самореалізацію в подальшій
професійній діяльності педагога, професіоналізм та
компетентність якого є провідною умовою успіш-
ного розвитку підростаючого покоління.

Внаслідок аналізу психолого–педагогічних
досліджень було встановлено, що спільними риса-
ми для вітчизняних та закордонних гуманістичних
концепцій самореалізації є: віра в особистий досвід
людини, здатність відкривати в собі унікальний осо-
бистісний потенціал, самостійно визначати напрям
особистісного зростання у відповідній професійній
діяльності. Мотивом самореалізації є не протиріч-
чя, а узгодження між внутрішньою сутністю люди-
ни та рішеннями, які вона здійснює. Шлях до про-
яву самореалізації лежить через активну пізнавальну
діяльність, яка пов’язана із самопізнанням свого
ціннісного змісту, творчим мисленням, розвитком
допитливості та інтелекту в цілому[3] .

Отже, самореалізацію студента в навчаль-
ному процесі ми розуміємо як свідоме, за власною
ініціативою, прагнення до самопізнання, самовияв-
лення, самозадоволення, реалізації своїх можливо-
стей у професійній діяльності, створення вагомих
стосунків з іншими.

На підставі аналізу літературних джерел ми
виокремили дослідження, спрямовані на вивчення
процесу самореалізації.

Проблему сутності людини, її призначення
й сенсу життя висвітлює видатний український філо-
соф Г.С.Сковорода. Як просвітитель він вважав, що
ідеальним є таке суспільство, в якому кожен може
реалізувати свої задатки у «сродній праці», втілити
їх у життя за допомогою освіти. Г.С.Сковорода був
впевнений, що щастя доступне всім, бо природа ніко-
го не обділила. Варто лише звернути увагу на само-
го себе й пізнати у собі «справжню людину», усві-
домити, «до чого вона народжена», знайти своє
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покликання і щастя у «сродній праці». Тому він і
проголошував самопізнання універсальним спосо-
бом перебудови світу [6].

Продовження ідей видатного українсько-
го філософа та поета ми знаходимо у педагогічних
роботах К.Д.Ушинського. Він наголошує на тому,
що особистість реалізує себе в діяльності відпові-
дно до своїх задатків, потреб, внутрішніх мотивів
та ціннісних орієнтирів. Прагнучи створити нау-
кову основу для індивідуалізації людських особис-
тостей, видатний педагог обґрунтував теоретичні
засади організації навчального процесу, спрямова-
ного на розвиток творчої самодіяльності особис-
тості, здатної до внутрішнього самовдосконален-
ня й самореалізації [9]

У педагогічну розробку проблеми саморе-
алізації особистості значний внесок зробив В.О.Су-
хомлинський. У формуванні особистості, здатної ус-
пішно самореалізуватися, на думку українського
педагога – гуманіста, суттєва роль належить педа-
гогові, оскільки від нього значною мірою залежать
шляхи розвитку творчих здібностей вихованців [8].

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кого національного педагогічного університету імені
Г.С.Сковороди.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є розкрити сутність та основні

аспекти професійної самореалізації.
Конкретизація мети полягає у таких завдан-

нях:
– проаналізувати наукову літературу та виявити
поняття професійної самореалізації з точки зору
нашого дослідження;

– розкрити зміст поняття;
– виявити основні проблеми професійної само-
реалізації в педагогіці.

Результати дослідження
Принцип індивідуалізації навчально–вихов-

ного процесу, формування планів розвитку, засобів
стимуляції та корекції характерні для теоретичної
спадщини і педагогічної діяльності вітчизняного
педагога С.І.Миропольського. Він наголошував на
актуалізації суб’єктного начала у навчальному про-
цесі, що є обов’язковою умовою для продуктивного
перетворення самого себе [5].

Питання засобів саморозвитку особистості
для її самореалізації розробляли такі російські пе-
дагоги П.Ф.Каптерев, П.Ф.Лесгафт та ін.. У їх пе-
дагогічних роботах ми знаходимо високу оцінку на-
вчальному процесу діяльнісного характеру,
здатність до інтелектуальної самоосвіти, мораль-
ного самовизначення.

Спираючись на позицію П.Ф.Каптерева, ми
вважаємо, що визнання особистості студента як са-
моцінної індивідуальності, яка здатна до власної ло-
гіки розвитку, потреби до саморозвитку як самобуд-
івництві , прагнення до створення умов  щодо
пізнавальної діяльності сприяє самоосмисленню,
внутрішній активності, самодіяльності та, в свою
чергу, самореалізації в навчальному процесі [2]. Ці

важливі якості набувають особливого значення у
процесі різних видів педагогічної практики студентів
вищих навчальних закладів.

У межах нашого дослідження звернемо ува-
гу на роботи М.Бердяєва, М.Мамардашвілі, які про-
блему самореалізації особистості розглядають в кон-
тексті двох основних проблем: проблеми свободи та
проблеми творчості. Виходячи з аналізу їх робіт,
можна зробити висновок, що майбутній педагог в
сучасних умовах має вільний вибір шляхів досяг-
нення освітніх цілей, які передбачають особисту
відповідальність за результат своєї діяльності [1, 4].

Роздуми зазначених класиків педагогіки яв-
ляють собою цінність, оскільки вони звернені до
вільної та самостійної думки, усвідомленню унікаль-
ності особистості, розвитку її індивідуальності. Ви-
сунуте в педагогіці та психології гасло «вільного роз-
витку» пропонує усвідомлення студентом природи
своєї особистості, вільної та здатної до самореалізації.

 Феномену самореалізації особистості при-
свячені роботи сучасних педагогів та психологів
Л.О.Коростильової, М.А.Костенко, Л.О.Мільто,
М.І.Ситнікової, Л.В.Цурікової, в яких самореаліза-
ція розглядається як процес, як діяльність, як
творчість, як потреба.

Сучасні західні та вітчизняні школи, які ре-
алізують потреби часу та соціуму, виходять на шля-
хи створення освітніх систем, зорієнтованих на са-
мовизначення та самореалізацію особистості (сис-
теми розвивального навчання Л.Занкова, техноло-
гія розвивального навчання Д.Єльконіна – Давидо-
ва, системи розвивального навчання із спрямуванням
на розвиток творчих якостей особистості (І.Волков,
Г.Альтшуллер), особистісно зорієнтоване навчання
(І.Якіманська), технологія саморозвивального на-
вчання Г.Селевко, технологія авторської школи са-
мовизначення О.Тубельського, школа – парк М.О.-
Балабана та ін.).

 Наприклад, технологія саморозвивального
навчання Г.Селевко представляє новий рівень роз-
вивального навчання. Її концептуальні положення
базуються на використанні мотивів самовдоскона-
лення та задоволенні потреби саморозвитку особи-
стості у самоствердженні, самовираженні, захище-
ності, самоактуалізації. Школа – парк М.О.Балабана
створює умови для реалізації особистісного інтере-
су до тих або інших предметних галузей і констру-
ювання на цій основі особистісного знання про кон-
кретні науки й свого світосприймання в умовах
вільної, студійної форми комунікації на основі інте-
ресу. Яскраво виражений гуманістичний характер
має педагогіка відомого українського вчителя
В.Ф.Шаталова, яка є альтернативою традиційній ав-
торитарній педагогіці [7]. Цілісна і струнка його си-
стема дає ключі для розв’язання найгостріших пи-
тань сучасної освіти, створює надійні стимули для
підвищення якості знань учнів.

У роботах С.Вітвицької, С.Сисоєвої, З.Слеп-
кань, присвячених професійному становленню осо-
бистості, наголошується на тому, що професійне са-
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мовизначення індивіда, в першу чергу визначається
вимогами, які висуваються у тій чи іншій професії.
Професійне становлення має вигляд адаптації, при-
стосування людиною своїх особистісних якостей,
мотивів та потреб до зовнішнього середовища.

У основі досліджень професійної самореал-
ізації лежить категорія предметної діяльності педа-
гога як єдності практичних та теоретичних форм та
рухомих сил його розвитку, на яку впливають зміни в
умовах вищої освіти. Модернізація системи освіти та
діяльності педагогів відбувається сьогодні у зв’язку з
необхідністю пристосуватися до вимог соціуму. На
цей процес впливають політичні, економічні та куль-
турні умови життя. Не має сумніву, що у системі су-
часної освіти знаходять відображення загальні тен-
денції розвитку суспільства, пов’язані з гуманізацією,
індивідуалізацією та реалізацією особистісного підхо-
ду. Важливим завданням спеціаліста є узгодження між
напрямом зміни особистості в процесі професіонал-
ізації та особистісними якостями, які відповідають її
життєвим цілям і цінностям. Якщо ці орієнтири не
узгоджені, особистість не має змоги досягти зрілості
та цілісності, а суспільство – отримати ефективні ре-
зультати її діяльності.

Зв’язок особистості та професії потребує
конкретизації ознак та якостей категорії «професій-
на самореалізація» у відношенні до педагогічної
професії як особливого виду трудової діяльності.

Аналізу даної дефініції передує розуміння
головної освітньо–виховної функції діяльності пе-
дагога, під час якої педагог як суб’єкт професійної
діяльності сам визначає її зміст, завдання та засоби,
проектує і здійснює педагогічну діяльність та спілку-
вання. Тому, досліджуючи сутність професійної са-
мореалізації, ми звертаємося до наукових принципів,
змісту та методів педагогічної науки. Предмет дос-
лідження охоплює проблеми не тільки діяльнісного
характеру, а й особливості психологічного самопо-
чуття педагога, пов’язані із задоволенням потреби в
самоактуалізації  (як синоніму самореалізації), в
саморозвитку та професійному вихованні педагога.

Таким чином, розуміння професійної само-
реалізації як педагогічної категорії пов’язано з особ-
ливостями професії педагога як фахівця, як особис-
тості та головного суб’єкта діяльності.

Професійно-педагогічна самореалізація
студентів розуміється нами як сукупність виявів по-
стійно зростаючих індивідуальних професійно-осо-
бистісних якостей майбутнього педагога, внаслідок
яких він відтворює себе в педагогічній діяльності
(педагогічній практиці у ВНЗ на різних її рівнях).

Особливості професійної самореалізації
майбутніх педагогів виявляються в педагогічних діях
та відношеннях, ідентифікації себе з педагогічною
професією, що найбільш яскраво виявляються під
час суто навчального процесу та педагогічної прак-
тики. Згідно з цим аспектом можна зробити припу-
щення про те, що професійна самореалізація вияв-
ляється на певних рівнях та у певних межах.
1. У суто навчальній діяльності самореалізація має

вияв у межах навчально–виховного процесу у
вищому навчальному закладі на лекціях, семі-
нарських заняттях та ін.

2. На рівні педагогічної практики самореалізація
відбувається у процесі взаємодії безпосередньо
з дітьми дошкільного віку.
Аналіз процесу професійної самореалізації

дозволяє виокремити такі параметри: педагогічний
простір, характер та ефективність її вияву.

Педагогічний простір досягнення профес-
ійно-педагогічної самореалізації студентів охоплює
як суто навчальну так і практичну діяльність з вихо-
ванцями, де виявляються професійно–особистісні
якості майбутнього педагога. Його можна вважати
позитивним, якщо варіації досягнення самореалі-
зації багатозначні у різних її напрямках.

Характер самореалізації визначається як
творчий, конструктивний та репродуктивний. Творчій
самореалізації характерний самостійний пошук за-
собів виховання дітей та власного розвитку; конст-
руктивний характер проявляється у перенесенні знай-
омих засобів, методів становлення себе як педагога у
менш знайомі умови або застосуванні у знайомих
умовах засобів та методів з елементами новизни; реп-
родуктивна самореалізація характеризується віддзер-
каленням студентом результатів пошуків інших пе-
дагогів у навчально-практичній діяльності.

Ефективність процесу самореалізації нами
пов’язується з успішністю педагогічної діяльності
студента в процесі педагогічної практики та пози-
тивними майбутніми професійними орієнтирами.

Висновки.
Таким чином, професійно-педагогічна са-

мореалізація  є складним  процесом ,  який
здійснюється в процесі активної практичної діяль-
ності та має педагогічні функції і завдання згідно з
структурними характеристиками особистості май-
бутнього педагога.

Аналіз професійної самореалізації май-
бутніх педагогів потребує подальшого вивчення ком-
плексу умов, які детермінують цей процес.
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OBCIĄŻENIA TRENINGOWE
WYSOKOKWALIFIKOWANYCH

KULTURYSTEK
Ryszard Kopański1, Anna Sławska2

1ZMKF - Gorzów Wielkopolski, Polska,
2Ośrodek rekreacyjny „Forma” Szczecin, Polska

Adnotacja.  Praca poświęcona jest kulturystyce kobiecej,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień procesu
treningowego, a  mianowicie środków i obciążeń
treningowych wykorzystywa-nych w okresie
przygotowawczym. W pracy przedstawiono plany
treningowe 14 kulturystek. Pierwsza cześć pracy zawiera
szczegółowy opis treści treningowych, na które składa się:
tygodniowy plan treningowy, środki treningowe w postaci
ćwiczeń wykorzystywanych w treningu na daną grupę
mięśniową, obciążenie w postaci serii i powtórzeń. Druga
część pracy stanowi analiza zebranego materiału, mająca
na celu sprawdzenie częstotliwości wykorzystywania przez
badane zawodniczki poszczególnych ćwiczeń i ich ilości
oraz wielkości stosowanych serii i powtórzeń na daną
grupę mięśniową .  Analiza  wyników pozwoliła na
sformułowanie dyrektyw o charakterze metodyczno-
szkoleniowym.
Słowa kluczowe: trening, kulturystyka kobieca, okres
przygotowawczy, obciążenia treningowe.
Аннотация. Копанськи Р., Славська А. Тренировочные
нагрузки высококвалифицированных культуристок.
Работа посвящена женскому культуризму, в ней рас-
смотрены вопросы использования тренировочных
средств и нагрузок в подготовительном периоде тре-
нировочного процесса, проанализированы тренировоч-
ные планы 14 культуристок. Анализу подвергнуты их
еженедельные тренировочные планы, тренировочные
средства, серии нагрузок, частота и количество отдель-
ных упражнений, величины применяемых серий и по-
вторения упражнений для конкретной мышечной груп-
пы. Анализ результатов позволил сформулировать
учебно-методические рекомендации.
Ключевые слова: тренировка, женский культуризм,
подготовительный период, тренировочные нагрузки.
Анотація. Копанськи Р., Славська А. Тренувальні на-
вантаження висококваліфікованих культуристок. Робо-
та присвячена жіночому культуризму, у ній розглянуті
питання використання тренувальних засобів і наван-
тажень у підготовчому періоді тренувального проце-
су, проаналізовані тренувальні плани 14 культуристок.
Аналізу піддані їх щотижневі тренувальні плани, тре-
нувальні засоби, серії навантажень, частота й кількість
окремих вправ, величини застосовуваних серій і по-
вторення вправ для конкретної м’язової групи. Аналіз
результатів дозволив сформулювати учбово-методичні
директиви.
Ключові слова: тренування, жіночий культуризм, підго-
товчий період, тренувальні навантаження.
Annotation. Kopanski R., Slawska A. Training loadings
of highly skilled body builders. The study concerns
women’s body-building, taking training process into
consideration. Training plans of 14 female body-builders
were presented in the study. The firs part comprises
detailed training description, including: weekly training
plan; training means (the sets of exercises taking a given
muscles group into consideration); training loads in series
and repetition. The second part of the study based on
material analysis. The aim of the research was to determine
the frequency of performing the exercises in a series taking
a given group into consideration. The results were
presented in tables. The result analysis contributed to
training strategies development.

Key words: tra ining, women’s body-building, the
preparatory period, training loadings.

Wstęp.
Kulturystyka była przez bardzo długi okres

czasu domeną wyłącznie mężczyzn. Kobiety unikały
tego typu aktywności w obawie, że zniekształcą sylwetki,
pozbawią się wdzięku i kobiecości [3-5]. Obawy te
okazały się jednak bezpodstawne. Jest to wręcz idealny
sport dla kobiet, gdyż jest on dobry na wszystko,
począwszy od wzrostu siły i masy, poprzez poprawienie
wyglądu ciała, kończąc na zredukowaniu nadmiaru
tkanki tłuszczowej. Poprzez kulturystykę można uzyskać
pełne wdzięku proporcje, symetryczny rozwój,
witalność i zdrowie, a także zachować sprawność i
kondycję przez długie lata życia [1,2].

Korzyści płynących z uprawiania przez kobiety
kulturystyki jest bardzo wiele, nie sposób wymienić ich
wszystkich. Między innymi są to:

- decydowanie o kształcie poszczególnych
części ciała (np. brzuch, uda, ramiona), poprzez
stosowanie odpowiedniego programu ćwiczeń  i
przestrzeganie zdrowej diety;

- kobieta czuje się silniejsza psychicznie ze
względu na możliwość nadania swojemu ciału
wymarzonych kształtów co daje dobre samopoczucie i
podnosi samooceną:

- kobieta zyskuje na pewności siebie, wzrasta jej
poczucie atrakcyjności poprzez posiadanie zgrabnej i
prężnej sylwetki.

Kobiety kulturystki startujące w zawodach
kulturystycznych podzielone są na 3 kategorie wagowe:
do 52 kg, do 57 kg i powyżej 57 kg. Na prezentację
swojego umięśnienia mają 90 sekund; w czasie tym
wykonują one układ dowolny do podkładu muzycznego,
eksponując to, co uważają za najdoskonalsze, ukrywając
zarazem ewentualne niedociągnięcia w swoich
sylwetkach. Poza tym wykonują w bezpośredniej
konfrontacji z pozostałymi zawodniczkami 5 póz
obowiązkowych, w skład których wchodzą: bicepsy
przodem i tyłem, klatka piersiowa bokiem, triceps,
mięśnie brzucha i ud.

Cele i zadania pracy.
Cele i zadania pracy skupiają się wokół

następujących zagadnień:
- analizy treści treningowych okresu

przygotowawczego czołowych kulturystek świata i
Polski ze szczególnym uwzględnieniem;

- określenia   częstotliwości  występowania
różnych   ćwiczeń   na   poszczególne   grupy mięśniowe;

- określenia liczby ćwiczeń oraz ilości serii i
powtórzeń stosowanych na rozwój danej grupy
mięśniowej.

Materiał i metoda.
W pracy poddano analizie treści treningowe

realizowane w okresie przygotowawczym 14
zawodniczek uprawiających kulturystykę. Tabela 1
zawiera podstawową charakterystykę badanej grupy.

Treści treningowe zaczerpnięto z indywidualnych
planów treningowych w przypadku zawodniczek
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polskich, zaś w przypadku zawodniczek zagranicznych
treści treningowe zaczerpnięto z periodyków, takich jak:
„Muscle&Fitness”, „Flex”, „Jacek”, „Sport Revue” i z
internetu.

W opracowaniu materiału badawczego
wykorzystano proste techniki statystyczne pomocne w
określeniu ilości realizowanych na treningu ćwiczeń,
serii i powtórzeń oraz częstości stosowania określonych
ćwiczeń na poziomie całej grupy badanej.

Wyniki.
Charakterystykę doboru środków i obciążeń

treningowych wykorzystywa-nych w treningu na mięśnie
grzbietu przedstawia tabela 2.

Z indywidualnych planów treningowych
poszczególnych zawodniczek w okresie
przygotowawczym wynika, że mięśnie grzbietu
trenowane są 2-krotnie w tygodniu przez 2 zawodniczki:
C. Everson  i Ch. Envall , a przez resztę zawodniczek 1-
krotnie w tygodniu.

Zawodniczki stosują na tę grupę mięśniową od 3
do 5 ćwiczeń. Pięć kulturystek wykorzystuje 5 ćwiczeń,
siedem - 4 ćwiczenia, a dwie 3 ćwiczenia. Najczęściej
wykorzystywanymi ćwiczeniami są:

- przyciąganie drążka do klatki piersiowej na
wyciągu górnym (10 przypadków, czyli 71%  badanych
zawodniczek);

- podciąganie hantli w opadzie (10 przypadków,
czyli 71% badanych zawodniczek).

 Kulturystki wykonują na mięśnie grzbietu od 9
do 24 serii, z czego średnia wynosi 14 serii, natomiast
średnia liczba powtórzeń we wszystkich ćwiczeniach
na mięśnie grzbietu wynosi od 145 do l68.

Tabela 3 przedstawia charakterystykę doboru
środków i obciążeń treningowych wykorzystywanych
w treningu na mięsień dwugłowy ramienia.

Bicepsy trenowane są przez badane zawodniczki
raz w tygodniu, z wyjątkiem C. Everson  i Ch. Envall,
które trenują tę grupę mięśniową 2 razy w tygodniu.
Zawodniczki   stosują na  tę grupę mięśniową od  2  do
6  ćwiczeń. Jedna kulturystka wykorzystuje 6 ćwiczeń,
trzy - 4 ćwiczenia, dziewięć 3 ćwiczenia, a jedna 2
ćwiczenia. Najczęściej wykonywanym ćwiczeniem jest
uginanie przedramion ze sztangą stojąc (11 przypadków
czyli 78 % badanych zawodniczek).

Kulturystki wykonują na mięsień dwugłowy
ramienia od 6 do 24 serii, z czego średnia wynosi 11
serii, natomiast średnia liczba powtórzeń we wszystkich
ćwiczeniach na tę grupę wynosi 112,5-136.

Tabela 4 przedstawia charakterystykę doboru
środków i obciążeń treningowych wykorzystywanych
w treningu na mięśnie ud (czworogłowy i dwugłowy).
Z planów treningowych badanych kulturystek wynika,

Tab.1
Charakterystyka badanej grupy

L.
P. 

Imię i nazwisko Masa 
ciała 
[kg] 

Wzrost 
[cm] 

Rok 
urodz. 

Ważniejsze osiągnięcia sportowe Kraj 
pochodzenia 

1 Anna Sławska 60 168 1979 1998-1999-MP, I miejsce 
2003-MP, III miejsce 

Polska 

2 Joanna Krupa 58 153 1975 Wielokrotna Mistrzyni Polski 
2002-ME, I miejsce 

Polska 

3 Paulina Talus 70 163 1972 2000-Jan Tana Classic, VI m 
2002-Ms International, VII m 

Finlandia 

4 Gina Farnsworth 54 158 1967 2001-Ms International, V m Australia 
5 Emily Sharon 68 164 1975 1997-MŚ NABBA, III m 

1997-M. Austrii, II m 
Australia 

6 Juliette Bergman 70 168 1958 2001-2002-Ms Olympia Holandia 
7 Corina Everson 66 162 1959 1984-1988-Ms Olympia USA 
8 Bethany Howlett 70 165 1977 1999-NABBA Universe, II m 

2001-Jan Tana Classics, IV m 
USA 

9 Joy Jacobs 68 164 - 1999-MŚ NABBA, IV m USA 
10 Lori Braun 62 166 - 1995-NABBA Victoria Champ. II m USA 

11 Christie Envall 68 162 1972 2000-MŚ NABBA, I m 
 

Australia 

12 Ewa Kryńska 65 167 1965 Wielokrotna Mistrzyni Polski 
1999-MŚ, I  m 

Polska 

13 Gabriele Mayer 67 165 1969 2000-Australian Cup, I m 
2002-MŚ, VIII m 

Austria 

14 Anita Hess 70 172 1976 2002-MN, I m 
2002-MŚ w NABBA, VII m 

Niemcy 
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Tab. 3
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięsień dwugłowy ramienia

Tab. 2
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięśnie grzbietu

BADANE-ĆWICZENIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CZĘSTOTLIWO
ŚĆ 
WYSTĘPOWAN
IA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. PODCIĄGANIE NA 
DRĄŻKU ZA KARAK 

+  +    + + +   + + + 8 

2. PRZYCIĄGANIE 
GRYFU DO KARKU 

+  +   + + 
 

+   +    6 

3. PRZYCIĄGANIE 
GRYFU DO KLATKI 
PIERSIOWEJ 

+ +  +  +  + + + + +  + 10 

4. PODCIĄGANIE 
HANTLI W OPADZIE 

+ +   + + + + + + +   + 10 

5. PODCIĄGANIE 
SZTANGI W OPADZIE 

 + +  +       + + + 6 

6. MARTWY CIĄG       +    + + +  4 
7. PRZYCIĄGANIE 
DRĄŻKA DO BRZUCHA 
SIEDZĄC 

  + + + + +   +   +  7 

8. SZRUGSY   +        +    2 
9. PODCIĄGANIE NA 
DRĄŻKU W WĄSKIM 
CHWYCIE 

   + +   +       3 

10. PODCIĄGANIE 
GRYFU NA MASZYNIE 
SMITHA 

   +           1 

11. WYPROSTY 
TUŁOWIA NA ŁAWCE 

        +     + 2 

LICZBA  
WYKORZYSTYWANYCH 
ĆWICZEŃ U DANEJ 
ZAWODNICZKI 
 
 

4 3 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5  

LICZBA SERII 13 12 9 11 12 16 15 20 12 15 24 16 12 13  

LICZBA POWTÓRZEŃ 
110-

156 

72-
112 

82-
100 102-

128 

132 128-

160 

162-

180 

288 171 150- 
234 

240 160 88-

136 

145-

161 

 

 

BADANE   ĆWICZENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WYSTĘPOWANIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. UGINANIE 
PRZEDRAMION ZE 
SZTANGĄ STOJĄC 

+ + + +  + + +  + + +  + 11 

2. UGINANIE 
PRZEDRAMION Z 
HANTLAMI SIEDZĄC 

+ +  +  + +   +     6 

3. UGINANIE 
PRZDRĄMION NA 
MODLITEWNIKU -
WYCIĄG 

+       +   +    3 

4. UGINANIE 
PRZEDRAMION Z 
HANTLAMI STOJĄC 

  +  +    +  + + +  6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5. UGINANIE 
PRZEDRAMION Z 
HANTLAMI SIEDZĄC Z 
OPARCIEM 0 KOLANO 

  +  + +  + +   +  + 7 

6. UGINANIE 
PRZEDRAMION NA 
WYCIĄGU JEDNORĄCZ 

   +   +    + +   4 

7. UGINANIE 
PRZEDRAMION NA 
WYCIĄGU DOLNYM 

    +    +    + + 4 

8. UGINANIE 
PRZEDRAMION Z 
HANTLAMI NA 
MODLITEWNIKU 

     + +      +  3 

9. UGINANIE 
PRZEDRAMION NA 
MASZYNIE 

          +    1 

10. UGIĘCIA 
PRZEDRAMION ZE 
SZTANGĄ NACHWYTEM 

          +    1 

11. UGIĘCIA 
PRZEDRAMION Z 
HANTLAMI - CHWYT 
MŁOTKOWY 

         +     1 

LICZBA 
WYKORZYSTYWAN
YCH ĆWICZEŃ U 
DANEJ 
ZAWODNICZKI 

3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 6 4 3 3  

LICZBA SERII 10 6 6 10 7-
8 16 11 14 9 11 24 16 9 10  

 

LICZBA POWTÓRZEŃ 88-
124 

30-
42 

56-
64 

78-
96 

93-
111 

128-
160 

110- 
132 186 

126-

150 

94-
165 

240 192 
54-

108 

100-

132 

 

 

Tab. 3

Tab. 4.
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięśnie ud (czworogłowe-dwugłowe)

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

CZĘSTO
TLIWOŚ

Ć 
WYSTĘ
POWAN

IA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. PRZYSIADY ZE 
SZTANGĄ + +   + + +  + + + + + + 11 

2. WYKROKI ZE 
SZTANGĄ 

 +  + +  +  +  + + +   + 9 

3. WYPROSTY 
PODUDZI NA 
MASZYNIE 

+ + + +  + + + +  + + + + + 
 13 

4. 
WYPYCHANI
E NA 
SUWNICY 

+     +  

       2 

5. UGIĘCIA PODUDZI 
NA MASZYNIE  
LEŻĄC 

+ + + + + + + + + + + + + + 
14 
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że 3 zawodniczki: C. Everson (tab. 8), Ch. Envall  i A.
Hess , trenują mięśnie ud 2 razy w tygodniu, a reszta
badanych zawodniczek raz w tygodniu.

Zawodniczki stosują na tę grupę mięśniową od 3
do 8 ćwiczeń. Dwie kulturystki wykorzystują 8 ćwiczeń,
trzy - 7 ćwiczeń, jedna - 6 ćwiczeń, cztery - 5 ćwiczeń,
trzy - 4 ćwiczenia, a jedna - 3 ćwiczenia.

Najczęściej wykorzystywanymi ćwiczeniami na
mięśnie ud są :

- ugięcia podudzi na maszynie leżąc (14
przypadków, czyli 100 % badanych zawodniczek);

- wyprosty podudzi na maszynie (13 przypadków,
czyli 92 % badanych zawodniczek);

- przysiady ze sztangą (11 przypadków, czyli 78
% badanych zawodniczek).

Kulturystki wykonują na mięśnie ud od 12 do 29
serii, z czego średnia wynosi 18 serii, natomiast średnia
liczba powtórzeń we wszystkich ćwiczeniach na mięśnie
ud wynosi 210-240.

Tabela 5  przedstawia charakterystykę doboru
środków i obciążeń treningowych wykorzystywanych
w treningu na mięsień trójgłowy ramienia.

Tricepsy trenowane są przez większość badanych
zawodniczek raz w tygodniu, z wyjątkiem C. Everson i
Ch. Envall, które trenują tę grupę mięśniową 2 razy w

tygodniu. Zawodniczki  stosują na tę grupę mięśniową
od 2 do  5  ćwiczeń.  Jedna zawodniczka wykorzystuje
5 ćwiczeń, dwie - 4 ćwiczenia, dziesięć - 3 ćwiczenia, a
jedna 2 ćwiczenia. Najczęściej używanymi ćwiczeniem
są wyprosty przedramion w dół na wyciągu górnym (12
przypadków czyli 85 % badanych zawodniczek).

Kulturystki wykonują na mięsień trójgłowy
ramienia od 6 do 16 serii, z czego średnia wynosi 10
serii, natomiast średnia liczba powtórzeń we wszystkich
ćwiczeniach na tę grupę mięśniową wynosi 104-127.

Tabela 6 przedstawia charakterystykę doboru
środków i obciążeń treningowych wykorzystywanych
w treningu na mięśnie obręczy barkowej.

Z indywidualnych planów treningowych wynika,
że mięśnie obręczy barkowej trenowane są przez 2
zawodniczki 2-krotnie, a mianowicie przez C. Everson
i Ch. Envall . Reszta badanych kulturystek trenuje tę
grupę mięśniową 1-krotnie w tygodniu. Zawodniczki
stosują na tę grupę mięśniową od 3 do 5 ćwiczeń. Jedna
zawodniczka wykorzystuje 5 ćwiczeń, osiem - 4
ćwiczenia, a pięć - 3 ćwiczenia. Najczęściej używanymi
ćwiczeniami są :

- unoszenie hantli bokiem (11 przypadków, czyli
78 % badanych zawodniczek);

- wyciskanie sztangi zza karku (10 przypadków,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
6. MARTWY CIĄG + + +    + + +  +  + + 9 
7. PRZYSIADY NA 
HACK-MASZYNIE 

  +     +   +    3 

8. PRZYSIADY  NA 
MASZYNIE  SMITHA 

      +        1 

9. WYKROKI NA 
MASZYNIE SMITHA 

  +            1 

10. UGIĘCIA PODUDZI 
NA MASZYNIE 
SIEDZĄC 

   
+ 

          1 

11. 
WYCISKANIE 
NA 
MASZYNIE 

  

+ +   + +   +  + + 

7 

12. POJEDYNCZE 
WYPROSTY NA  
MASZYNIE 

   
+          + 

2 

13. UGIĘCIA PODUDZI 
NA  MASZYNIE  
STOJĄC 

  
+    + +   +   + 

5 

LICZBA 
WYKORZYSTY-                        
WANYCH ĆWICZEŃ U 
ZAWODNICZKI 

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

 

LICZBA SERII 17 18 15 19 16 16 21 26 16 21 29 12 14-
15 19  

 

LICZBA POWTÓRZEŃ 184-
206 

122-
158 

148-
170 

239-
278 

320-
340 

128-
160 

245
-
286 

342 237-
281 

208- 
327 314 120 116- 

225 
215-
243 

 
 

 

Tab. 4.
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czyli 71 % badanych).
Kulturystki wykonują  na mięśnie obręczy

barkowej od 6 do 16 serii, z czego średnia wynosi 12

serii, natomiast średnia liczba powtórzeń we wszystkich
ćwiczeniach na tę grupę mięśniową wynosi 119-145.

Tabela 7 przedstawia charakterystykę doboru
środków i obciążeń treningowych wykorzystywanych

Tab. 5
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięsień trójgłowy ramienia

BADANE   

C W I C ZE NI A 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTĘPOWANIA 

1. FRANCUSKIE 
WYCISKANIE 
SZTANGĄ LEŻĄC 

+ + +      +  +  + + 7 

2. WYCISKANIE 
SZTANGĄ W 
WĄSKIM 
CHWYCIE 

        +  + +   3 

3. WYPROSTY 
PRZEDRAMION 
NA WYCIĄGU  
GÓRNYM 

+  + + + + + + + + + + +  12 

4. WYPROSTY 
RZEDRAMION ZE 
SZNURKIEM NA 
WYCIĄGU 
GÓRNYM 

   +  +    +     3 

5. WYPROSTY 
RZEDRAMION Z 
HANTLAMI W 
OPADZIE 

 +        +    + 3 

6. POMPKI NA 
PORĘCZACH     +    +      2 

7. WYPROSTY 
RZEDRAMION ZZA 
GŁOWY NA 
WYCIĄGU 
GÓRNYM 

     + + +      + 4 

8. WYPROSTY 
JEDNORĄCZ NA 
WYCIĄGU 
GÓRNYM 

+      +       +  

9. WYPROSTY 
RZEDRAMION Z 
HANTLĄ ZZA 
GŁOWY 

 + +  + +      +  + 6 

10. FRANCUSKIE 
WYCISKANIE 
STOJĄC 

   +           1 

11. WYPROSTY 
ZEDRAMION Z 
HANTLAMI 
LEŻĄC 

            +  1 

LICZBA 
WYKORZYSTYWA-
NYCH ĆWICZEŃ U 
DANEJ 
ZAWODNICZKI 

3 3 3 3 3 4  2 4 3 3 3 3 5  

LICZBA SERII 10 12 6 11 9 16 9 8 10 14 12 12 8 10  
 

LICZBA 
POWTÓRZEŃ 

92-
128 

60-
96 

48-
64 

102-
120 

117- 
135 

128-
160 

90-
117 120 150 132- 

210 120 144 52-
96 

100- 
120 
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w treningu na mięśnie klatki piersiowej.
Z planów treningowych wynika, że 2

zawodniczki: C. Everson  i Ch. Envall, trenują mięśnie
klatki piersiowej 2 razy w tygodniu, a pozostałe
zawodniczki raz w tygodniu. Zawodniczki stosują na tę
grupę mięśniową od 3 do 4 ćwiczeń. 50 % Badanych
kulturystek wykorzystuje 3 ćwiczenia, a drugie 50 % 4
ćwiczenia. Najczęściej używanymi ćwiczeniami są:

-wyciskanie sztangi na ławce skośnej głową w
górę (8 przypadków, czyli 58 % badanych
zawodniczek),

-ściąganie linek na bramce z góry (8 przypadków,
czyli 58 % badanych zawodniczek).

 Kulturystki wykonują  na mięśnie klatki
piersiowej od 8 do 18 serii, z czego średnia wynosi 12
serii, natomiast średnia liczba powtórzeń we wszystkich
ćwiczeniach na tę grupę mięśniową 113-142.

Wnioski.
Analiza treści treningowych okresu

przygotowawczego czołowych kulturystek świata i
Polski pozwala na sformułowanie następujących
wniosków i dyrektyw o charakterze metodyczno-
szkoleniowym :

1) Analiza ćwiczeń pozwala na wyodrębnienie
ćwiczeń podstawowych (bazowych) na poszczególne
grupy mięśniowe:

- na mięśnie grzbietu - przyciąganie drążka
do klatki piersiowej na wyciągu górnym oraz
podciąganie hantli w opadzie (71 % badanych
zawodniczek realizuje to ćwiczenie),

- mięsień trójgłowy ramienia - wyprosty
przedramion w dół na wyciągu górnym (85 % badanych
zawodniczek),

- na mięsień dwugłowy ramienia - uginanie
przedramion ze sztangą  stojąc (78 % badanych
zawodniczek),

- na mięśnie klatki piersiowej - wyciskanie
sztangi na ławce skośnej w górę oraz ściąganie linek na
bramce (58 % badanych zawodniczek),

B A D A N E  ĆW IC ZE NI A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CZĘSTOTLI
WOŚĆ 

WYSTĘPO
WANIA 

1. WYCISKANIE 
SZTANGI ZZA KARKU + +   +  +  + +   +  + +   + 

10 

2. UNOSZENIE HANTLI  
BOKIEM + +  +  +  +  + +   +  + +  +  11 

3. UNOSZENIE HANTLI 
W OPADZI E TUŁOWIA 

+ +      + +  +  +   +    7 

4. UNOSZENIE HANTLI  
PRZODEM +     +    +   +  + + 6 

5. UNOSZENIE R.R. 
PRZODEM NA WYCIĄGU 
DOLNYM 

  +            
1 

6. WYCISKANIE SZTANGI 
Z PRZODU 

  +   +    +       3 

7. WYC ISKANIE HANTLAMI    +  +          + 3 
8. PRZYCIĄGANIE 
GRYFU DO BRODY NA 
WYCIĄGU 

   +            
1 

9. UNOSZENIE R.R. 
NA WYCIĄGU 
BOKIEM 

   +           + 
2 

10. PODCIĄGANIE 
SZTANGI DO BRODY     +   +   +      

 

11. SZRUGSY    +      +       2 
12. WYCISKANIE NA 
MASZYNI E         +   +  +  3 

LICZBA 
WYKORZYSTYWANYCH 
ĆWICZEŃ U DANEJ 
ZAWODNIC ZKI  

4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 

 

LICZBA SERII 14 10 6-7 13 10 16 11 16 14 15 12 12 9 13  
 

LICZBA POWTÓRZEŃ  124-
176 

58-
94 

60-
91 

112-
134 

86-
100 

128-
160 

102-
132 

23
6 

16
8 

150
- 

21
6 

12
0  

12
0 

78-
108 

130
- 

177 

 
 

Tab. 6
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięśnie obręczy barkowej
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- na mięśnie obręczy barkowej - unoszenie
hantli bokiem (78 % badanych zawodniczek) oraz
wyciskanie sztangi zza karku (71 % badanych
zawodniczek),

- na mięśnie ud - uginanie podudzi na
maszynie leżąc (100 % badanych zawodniczek),
wyprosty podudzi na maszynie (92 % badanych
zawodniczek) oraz przysiady ze sztangą (78 % badanych
zawodniczek );

Tab. 7
Treści treningowe badanych zawodniczek na mięśnie klatki piersiowej

BADANE 
ĆW ICZENIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTĘPOWANIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. WYCISKANIE 
SZTANGI NA ŁAWCE 
POZIOMEJ 

+ +   +     + +     5 

2. WYCISKANIE 
SZTANG NA ŁAWCE 
SKOŚNEJ W GÓRĘ 

+  + +  +  +      + + +  8 

3. ROZPIĘTKI NA 
ŁAWCE SKOŚNEJ +    +  +  +  + +  +   7 

4. 
WYCI SKANIE 
NA MASZYNIE 
SIEDZĄC 

 +  +           2 

5. WYCISKANIE 
HANTLAMI NA 
ŁAWCE PO ZI OMEJ 

  +    +  +  +     4 

6. WYCISKANIE NA 
MASZYNI E (ŁAWKA 
SKOŚNA) 

   +    +        2 

7. ROZPIĘTKI NA 
ŁAWCE POZIOMEJ  + + +        +  +  5 

8. ŚCIĄGANIE 
LINEK NA 
BRAMIE 

    +  + +  +   + +  + + 8 

9. WYCISKANIE 
HANTLAMI NA 
ŁAWCE SKOŚNEJ 

     + + +   + +     5 

10. BUTTERFLY       +        1 
11. ŚCIĄGANIE 
LINEK NA BRAMIE 
OD DOŁU 

          +     1 

12. WYCISKANIE 
HANTLAMI NA 
ŁAWCE GŁOWĄ DO 
DOŁU 

            +  1 

LICZBA 
WYKORZYSTYWA-
NYCH ĆWICZEŃ U 
DANEJ  
ZAWODNIC ZKI  

3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3  

LICZBA SERII 10 13 8 11 12 12 12 18 9 13 16 12 9 12  
 

LICZBA POWTÓRZEŃ 92-
128 

53-
106 

70
-

86 

78-
96 126 104-

140 

120
-

180 

23
4 

102
-

126 

112
-

174 

16
0 

14
4 

66
-

10
8 

120
-

180 

 
 

2) Średnia liczba ćwiczeń wykorzystywanych
przez jedną zawodniczkę podczas treningu wynosi :

- od 3 do 4 ćwiczeń na mięśnie : trójgłowy
ramienia, dwugłowy ramienia, obręczy barkowej,

- od 4 do 5 ćwiczeń na mięśnie : klatki
piersiowej, grzbietu, ud;

3) Średnia liczba serii wykorzystywanych w
treningu na daną grupę mięśniową wynosi:

- od 10 do 12 serii na mięśnie : trójgłowy
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ramienia, dwugłowy ramienia, obręczy barkowej,
- od 12 do 18 serii na mięśnie : klatki

piersiowej, grzbietu, ud;
4) Z treści treningowych badanych zawodniczek

wynika, że wykorzystują w planach treningowych zasadę
piramidingu oraz wykonywania ćwiczeń w seriach, a
także zasadę  treningu  dzielonego ,najczęściej 1- lub 2-
krotnie każdej grupy mięśniowej;

5) Analiza nie wykazała znaczących różnic w
treściach programowych pomiędzy zawodniczkami z
Polski a pozostałymi badanymi kulturystkami;

6) Optymalna liczba ćwiczeń wykorzystywanych
w treningu na mniejsze grupy mięśniowe (trójgłowy i
dwugłowy ramienia, obręczy barkowej) wynosi od 3 do
4, a na większe grupy mięśniowe (klatka piersiowa,
grzbiet, uda) wynosi od 4 do 5;

7) Optymalna liczba serii wykonywanych w
czasie jednego treningu na mniejsze grupy mięśniowe
wynosi 10 - 12, a na większe 12 - 18;

8) Ooptymalna liczba powtórzeń
stosowanych w czasie jednego treningu na mniejsze
grupy mięśniowe waha się w przedziale od 104 do 145
powtórzeń, a na większe od 113 do 246 powtórzeń.
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