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УЧБОВО-ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ПО
НАСТІЛЬНОМУ ТЕНІСУ ЯК ЗАСІБ

ПІДВИЩЕННЯ РЕАКЦІЇ
Афанасьєв В.В.

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Анотація. Фізичне виховання надає позитивну дію не
тільки на фізичний розвиток людини і на розвиток його
морально-вольових якостей. Серед задач, які розв’язу-
ються в процесі фізичного виховання у ВУЗі під час
учбових занять, виділяються задачі по розвитку фізич-
них якостей студентів. Розвиток реакції має достатньо
велике значення для студентів вищих учбових закладів,
які в майбутньому стануть молодими фахівцями в різних
галузях виробництва. В статті приведено дослідження
впливу занять настільним тенісом на розвиток реакції
у студентів Технічного університету.
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, вплив,
учбово-тренувальне заняття, фізичні якості, розвиток
якостей, реакція.
Аннотация. Афанасьев В.В. Учебно-тренировочные за-
нятия по настольному теннису как средство повыше-
ния реакции. Физическое воспитание оказывает поло-
жительное воздействие не только на  физическое
развитие человека и на развитие его морально-волевых
качеств. Среди задач, которые решаются в процессе
физического воспитания в ВУЗе во время учебных за-
нятий, выделяются задачи по развитию физических ка-
честв студентов. Развитие реакции имеет достаточно
большое значение для студентов высших учебных за-
ведений, которые в будущем станут молодыми специа-
листами в различных отраслях производства. В статье
приведено исследование влияния занятий настольным
теннисом на развитие реакции у студентов Техническо-
го университета.
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты,
влияние, учебно-тренировочное занятие, физические
качества, развитие качеств, реакция.
Annotation. Afanasyev V.V. Table tennis training lessons
as the means of reaction’s rising. Physical education renders
positive influence not only on the physical development of
man and on the development of his moral-volitional
qualities. There are tasks on development of students’
physical qualities are distinguished among the tasks which
deciding in the process of physical education in Higher
school at the time of training lessons. Development of
reaction has great importance for the students of Higher
educational establishments which will become young
specialists in different industries of production in the future.
The research of influencing of table tennis training lessons
on development of reaction at the students of the Technical
University are adduced in the article.
Keywords: physical education, students, influencing,
training lessons, physical qualities, development of
qualities, reaction.

Вступ.
Рішення вузівських проблем, як показує

практика життя вищих учбових закладів, натрапляє
на непідготовленість першокурсників до швидкої
адаптації до всього устрою вищої школи. Це особ-
ливо помітно при спробах ввести в учбовий процес
сучасні технології навчання. Звідси виникає одна з
важливих задач в роботі вузу - пошук ефективних
шляхів і методів залучення першокурсника до но-
вих для нього умов навчання і життя. До числа об-
’єктивних чинників, що знижують продуктивність

навчання, слід віднести недостатність рухової актив-
ності  студентів. Навчання у вузі – це напружена
праця, яка характеризується значною емоційною та
інтелектуальною напругою, гіпокінезією та стресо-
вими ситуаціями [7, 8].

Фізичне виховання в  сучасному вузі
відіграє важливу роль у підготовці всебічно розви-
неної молодої людини, яка здатна успішно працю-
вати в різних галузях господарства. Щоб підтри-
мувати оптимальний рівень фізичних та психічних
якостей необхідна постійна рухова активність,  яка
насамперед впливає на обмінні процеси в організмі.
Рухова активність являє собою потужним засібом
фізичного вдосконалення та оздоровлення органі-
зму. При цьому, крім фізичних якостей, також роз-
виваються цінні психічні якості - наполегливість,
воля, цілеспрямованість, рішучість та самовладан-
ня [1, 3].

Інтенсифікація учбового процесу без раці-
онального чергування розумових і фізичних вправ
призводить до передчасного стомлення, падіння ре-
зультативності підготовки, підвищеної захворюва-
ності студентів і тимчасової втрати працездатності.
Студентам складно адаптуватися до навчання у вузі,
що супроводиться істотною перебудовою психічних
і фізіологічних станів. Необхідно надавати більше
увагу розвитку як фізичної, так і розумової працез-
датності в процесі учбової діяльності, що обумов-
люється багатьма зовнішніми і внутрішніми чинни-
ками, серед яких велику роль грають правильна
організація режиму навчання і відпочинку, здоровий
спосіб життя студентів, що включає як обов’язко-
вий елемент заняття фізичними вправами. Заняття
систематичними фізичними вправами сприяють ви-
хованню здорового способу життя, організованості,
дисциплінованості та підвищенню академічної ус-
пішності студентів [4, 5].

Дослідження виконувалось за планом нау-
ково-дослідної роботи кафедри фізичного вихован-
ня ФФВС НТУУ “КПІ”.

Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є вивчення впливу уч-

бово-тренувальних занять з настільного тенісу рек-
реаційної спрямованості на розвиток реакції сту-
дентів.

Результати досліджень.
Ігрові види спорту пред’являють достатньо

високі вимоги до психіки. Це обумовлено швидкою
зміною тактичних ситуацій, необхідністю їх швид-
кої оцінки і організації відповідних дій, які здійсню-
ються в умовах дефіциту часу. Одним з ігрових видів
спорту є настільний теніс. Надзвичайно важливою
фізичною якістю, що розвивається в настільному
тенісі є швидкість реакції: як простої, безпосеред-
ньої реакції на удар партнера, так і складної реакції
прогнозування, яка сприяє розвитку оперативного
мислення, а також різних видів уваги [6].

Під час гри в настільний теніс гравець по-
винен швидко оцінювати обстановку та реагувати
на відповідь суперника, стартувати та робити за-
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мах, швидко рухатися та міняти напрям пере-
міщень. При цьому розвиваються швидкі та спритні
рухи. Найважливіша роль в змінах, які пов’язані з
учбово-тренувальними заняттями, належить не-
рвовій системі: збільшується сила, рухливість і
врівноваженість нервових процесів, удоскона-
люється функція аналізаторів, що обумовлено ве-
ликою різноманітністю подразників в процесі уч-
бово-тренувальних занять [2].

Швидкість реакції людини визначається
роботою нервової системи. Від рецептора сигнал по
нервовому волокну йде в спинний мозок і потім
відразу до м’яза, проходячи всього по трьох нерво-
вих клітинах - чутливому нейрону, вставочному ней-
рону в спинному мозку та руховому нейрону.
Швидкість нервового імпульсу по відростках нерво-
вих клітин декілька десятків мілісекунд. Визначаю-
чим є час синоптичної передачі - порядка 0,1с. Якщо
йдеться про реакцію під час гри в настільний теніс,
то поступове поліпшення реакції пов’язано з фор-
муванням стереотипних рефлексів, які дозволяють
реагувати без участі кори великих півкуль (тобто,
без роздуму), і, головне, такі реакції здійснюються
без зворотнього зв’язку, тобто не відбувається пост-
ійного коректування руху.

Всі рухові реакції, що скоюються людиною,
діляться на дві групи: прості і складні. Відповідь
наперед відомим рухом на наперед відомий сигнал
(зоровий, слуховий чи тактильний) називається про-
стою реакцією. Швидкість простої реакції визна-
чається по так званому латентному (прихованому)
періоду реакції - тимчасовому відрізку від моменту
появи сигналу до моменту початку руху. Більшість
складних рухових реакцій у фізичному вихованні і
спорті - це реакції “вибору” - коли з декількох мож-
ливих дій вимагається миттєво вибрати одне, яке
адекватне даній ситуації.

Час реакції на світло, звук або дотик визна-
чається за допомогою реакціомерів, які виміряють
час реакції з точністю до 0,01 або 0,001с.  В нашому
дослідженні використовувався персональний комп-

’ютер і комп’ютерна програма “Реакція” для дослі-
дження часу простої реакції. Авторське право на
комп’ютерну програму “Реакція” (автори Афанасьєв
В.В., Заєздний О.Є.) зареєстровано в Державному
департаменті інтелектуальної власності України
(свідоцтво №18907 від 13.12.2006).

Кожний учасник групи десять разів реагу-
вав на зображення різних геометричних фігур, які
з’являлися на екрані монітора. Потім обчислювало-
ся середнє значення десяти результатів. Для подаль-
шої статистичної обробці результатів дослідження
використовувся критерій Стьюдента.

Учбово-тренувальні заняття з настільного
тенісу проводилися з контрольною (дівчата n=20 та
юнаки n=20) та експериментальною групами (дівча-
та n=20 та юнаки n=20). Програми відрізнялися
різним розподіленням годин учбових компонентів.

Програма контрольної групи включала за-
гальну кількість годин - 70. З них на “Загальну фізич-
ну підготовку” виділялося 18 учбових годин, на
“Спеціальну фізичну підготовку” виділялося 16 го-
дин та на “Техніко-тактичну підготовку” - 20 годин.
На розділ “Теорія” було виділено 4 години від за-
гального часу, а на “Прийом контрольних норма-
тивів” - 12 годин з загальної кількості годин.

Програма експериментальної групи суттє-
во відрізнялася від контрольної групи, хоча також
включала 70 годин загального часу. На “Загальну
фізичну підготовку” та на “Спеціальну фізичну
підготовку” - було виділено по 10 учбових годин, а
на “Техніко-тактичну підготовку” - 44 учбових го-
дин. Розділ “Теорія” включав 2 години з усього за-
гального часу та розділ “Прийом контрольних нор-
мативів” - 4 години.

В таблиці 1 представлені результати дослі-
дження часу простої реакції студентів під впливом
учбово-тренувальних занять настільним тенісом.

За результатами даних дослідження можна
відзначити, що приріст результату в контрольній
групі у юнаків склав 8,2% - середнє значення до ек-
сперименту 0,305±0,038с, середнє значення після

 

Юнаки Дівчата 

КГ (n=20) ЕГ (n=20) КГ (n=20) ЕГ (n=20) 

Значення 
 

До 
експериме
нту 

Після 
експери- 
менту 

До 
експериме
нту 

Після 
експерим
енту 

До 
експерим
енту 

Після 
експерим
енту 

До 
експериме
нту 

Після 
експерим
енту 

Cереднє  _ 
значення (X) 

 
0,305 

 
0,28 

 
0,33 

 
0,252 

 
0,326 

 
0,285 

 
0,321 

 
0,27 

Стандартне 
відхилення (s) 

 
0,038 

 
0,029 

 
0,084 

 
0,039 

 
0,056 

 
0,054 

 
0,043 

 
0,045 

Критерій 
Стьюдента (t) 

 
2,34 

 
3,77 

 
2,356 

 
3,664 

Вірогідність 
помилки (p) 

 
<0,05 

 
<0,05 

 
<0,05 <0,05 

Приріст 
результату (%) 

 
8,2 

 
23,6 

 
12,6 15,9 

Таблиця 1.
Результати дослідження часу простої реакції



5

експерименту 0,28±0,029с (вірогідність помилки
р<0,05), тоді як в експериментальній групі приріст
результату склав 23,6% - середнє значення до екс-
перименту 0,33±0,084с, середнє значення після екс-
перименту 0,252±0,039с (вірогідність помилки
р<0,05).

В свою чергу приріст результату в конт-
рольній групі дівчат склав 12,6% - середнє значення
до експерименту 0,326±0,056с, а середнє значення
після експерименту 0,285±0,054с (вірогідність по-
милки р<0,05). В експериментальній групі дівчат
приріст результату склав 15,9% - середнє значення
до експерименту 0,321±0,043с, середнє значення
після експерименту 0,27±0,045с (вірогідність помил-
ки р<0,05).

Висновки.
Систематичні заняття настільним тенісом не

тільки роблять позитивний вплив на загальний стан
здоров’я студентів, але також і розвивають фізичні
якості, однією з яких є швидкість реакції.

За наслідками даних дослідження можна
зробити висновок про сприятливу дію занять на-
стільним тенісом на розвиток швидкості простої
реакції. Також необхідно відзначити, що студенти,
які займалися за експериментальною програмою
проведення учбово-тренувальних занять, показали
кращі результати, ніж учасники контрольної групи.

Доцільно проведення подальших дослід-
жень впливу учбово-тренувальних занять ігрових
видів спорту на розвиток фізичних якостей студентів,
які відвідують учбові заняття у вузі по дисципліні
“Фізичне виховання”.
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ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ
ПЕРСОНАЛУ МВС УКРАЇНИ

Бабенко В.Г.
Академія управління МВС (м. Київ)

Анотація. Підвищення вимог всебічної підготовленості
персоналу диктується  інноваційним розвитком усіх
сфер виробництва й суспільного життя. Воно ставить
завдання щодо реалізації гармонійного професійно-
фізичного вдосконалення людини в різних галузях су-
часної діяльності. Виявлення  захворювання, діагнос-
тика ступеня порушення функцій організму, особливості
та специфіка його пристосування до фізичних наванта-
жень за допомогою функціональних методів досліджен-
ня є основними критеріями для включення того чи іншо-
го працівника до спеціальної групи – групи лікувальної
фізкультури.
Ключові слова: персонал, гармонійний розвиток, про-
фесійно-фізичне вдосконалення.
Аннотация. Бабенко В.Г. Основы оздоровительной ра-
боты персонала МВД Украины. Повышение требова-
ний всесторонней подготовленности персонала дикту-
ется инновационным развитием всех сфер производства
и общественной жизни. Оно ставит задание относитель-
но реализации гармоничного профессионально-физи-
ческого совершенствования человека в разных отрас-
лях современной деятельности . Выявление
заболевания, диагностика степени нарушения функций
организма, особенности и специфика его приспособле-
ния к физическим нагрузкам с помощью функциональ-
ных исследовательских приемов являются основными
критериями для включения того или другого работника
в группу лечебной физической культуры.
Ключевые слова: персонал, гармоническое развитие,
профессионально-физическое совершенствование.
Annotation. Babenko V.G. Bases of improving work of the
personnel of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
The rise of requirements of comprehensive preparedness
of personnel is dictated by innovative development of all
spheres of production and public life. It puts the task in
relation to realization of harmonious professional-physical
perfection of man in different industries of modern activity.
The basic criteria for inclusion of the worker in group of
medical physical training are: diseases, diagnostics of a
degree of infringement of functions of an organism, feature
and specificity of the adaptation of an organism to physical
loadings.
Keywords: personnel, harmonic development, professional-
physical perfection.

Вступ.
Соціальний розвиток суспільства, науки,

техніки, модернізації навчально-трудових, виховних
і політичних процесів сучасних умов життєдіяль-
ності кожної людини вимагають від організму пер-
соналу практичних органів і підрозділів внутрішніх
справ України (далі ОВС) надзвичайно високого
рівня фізичної підготовленості. Здатність функціо-
нальних систем працівників ОВС пристосовуватись
до впливу різноманітних негативних факторів сприяє
їх швидкій адаптації до відповідних кризових про-
цесів і явищ [1]. Незначні відхилення у стані здоро-
в‘я працівників призводять, як правило, до неадек-
ватної й непередбачуваної реакції організму на
будь-які навантаження оперативно-службової діяль-
ності, пов’язаної з високим професійним ризиком[9].

Робота виконана за планом НДР Академії
управління МВС.
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Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – загальне обґрунтуван-

ня індивідуальних,  кадрових і психолого-педагогі-
чних підходів щодо покращення здоров‘я й профес-
ійно-фізичної підготовленості персоналу ОВС
України до специфіки їх оперативно-службової
діяльності.

Методи дослідження. Аналіз нормативних
документів, літературних джерел, практичне тесту-
вання з чинних нормативів фізичної підготовки пра-
цівників ОВС, узагальнення передового досвіду й
власних психолого-педагогічних спостережень за
організацією навчального процесу.

Результати роботи.
Як правило, в практичних органах і підроз-

ділах внутрішніх справ України недостатньо прово-
диться фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масо-
вих заходів серед працівників, які мають не тільки
незначні, а й суттєві відхилення у стані здоров‘я.
Фізичні, оперативно-службові й розумові наванта-
ження повинні відповідати віковим і функціональ-
ним можливостям кожного працівника ОВС. Це по-
винно базуватися, насамперед, на чіткій і добре
налагодженій системі підбору кандидатів на службу
[1, с.14]. Однак, відбір кандидатів, які ще до прийо-
му на службу мають різноманітні захворювання,
поступові відхилення стану здоров‘я працюючого
персоналу, невміння поєднувати активний і пасив-
ний відпочинок після важкого трудового дня не
тільки не позбавляють від існуючих хвороб, а на-
впаки, сприяють їх розвитку і прогресуванню.

Будь-яке захворювання порушує подальший
нормальний розвиток і процес удосконалення прац-
івника, а різко вимушений стан спокою, після стре-
сової ситуації, не завжди приносить користь під час
перебігу окремих патологічних процесів організму.
Виникаючий при цьому дефіцит звичайних рухів, не
завжди, але переважно у своїй більшості, сприяє
швидкому розвитку негативних процесів у людсь-
кому організмі. Фізичні рухи, що застосовуються у
любій формі й здійснюються під чітким лікарським
контролем, майже завжди будуть являтися оздоров-
чо-лікувальним фактором[8].

Згадайте, адже у кожного з нас є рідні,
близькі чи знайомі, котрим своєчасно видалили «апен-
дицит». Ще сім-вісім років назад, якщо хірургічне
втручання проходило без ускладнень, то хворому доз-
воляли підійматися з ліжка, у кращому випадку, лише
на третій-четвертий день. Зараз – навпаки. Вже на
другий день прооперованій людині кажуть, що треба
тихенько підійматися і,… здійснювати невеличкі про-
гуляночки «від ліжка до вікна й назад».

На нашу думку, поступове й незначне, а зго-
дом, інтенсивне і тривале  навантаження за допомо-
гою засобів фізичної культури та спорту, адекватне
функціональним можливостям організму працівників
ОВС, може забезпечити його адаптацію до профес-
ійних навантажень, усунення порушень, виниклих
результатами перенесення певних захворювань.

В умовах постійного й нескінченого рефор-

мування, діяльність практичних органів і підрозділів
внутрішніх справ потребувала якнайбільшої мобіл-
ізації наявних людських сил і матеріальних ресурсів.
Мобілізації повинна була підлягати і чинна система
навчання особового складу. Зриви та переноси за-
нять, відсутність чітко спланованого навчально-тре-
нувального процесу, надзвичайні навантаження та
стрімкий графік роботи поступово притупляли у
працівників ОВС відчуття небезпеки, виробляли
звикання до напруженої обстановки та постійного
ризику, а також поступово знижували рівень їх здо-
ров‘я й фізичної підготовленості.

Так, раціонально побудоване заняття з
фізичної підготовки у обов’язковому навчальному
процесі призводить до певного зростання функціо-
нальних можливостей органів і систем організму
працівника міліції за рахунок удосконалення всього
комплексу механізмів, які відповідають за адапта-
цію [6, 7].

Саме поняття адаптації походить від англ-
ійського слова “adaption”, яке, у свою чергу, похо-
дить від латинського слова “adaptere”, що тлумачить-
ся як “пристосування” [2]. У сучасних науках
поняття “адаптації” носить конкретно-специфічний
характер. У зв’язку з цим ми виділяємо найбільш
близькі нам за змістом і тематикою поняття.

Під поняттям “адаптації” розуміється су-
купність достовірних знань щодо пристосування
організму людини до умов оточуючого середовища,
особливо та їх частина, яка пов’язана з екстремаль-
ними ситуаціями, або це здатність усього живого
пристосовуватися до умов оточуючого середовища
[6, с.149]. Там же розрізняють два підвиди адаптації
[6, 7 ]:

- генотипічна – це процес пристосування до
середовищних умов популяцій (сукупності особин
одного виду) шляхом спадкових змін і природного
відбору. Вона лежить в основі еволюційного вчення
– сукупності уявлень про механізми і закономірності
історичних змін у живій природі;

- фенотипічна  - це пристосувальний про-
цес, який розвивається у окремої особи протягом
усього життя у відповідь на вплив різних факторів
зовнішнього середовища.

  Наступним формулюванням є визначення
поняття адаптації курсантів вищих навчальних зак-
ладів МВС України до навчального процесу, яке у
власних дослідженнях навів Г.І.Васильєв [3]. Він
визначив, що „це полікомпонентний процес призви-
чаювання особистості до нового соціального стату-
су, входження її до специфічного колективу вузу “зак-
ритого” типу з жорсткою статутно-регламентованою
системою стосунків, що зумовлює психологічну пе-
ребудову особистості з орієнтацією її на майбутню
правоохоронну діяльність. Це багатоплановий пси-
холого-педагогічний процес цілісної соціальної
адаптації особистості, що включає в себе низку взає-
мопов’язаних і взаємодіючих компонентів” [3, с. 4-
8]. Цим же дослідженням було визначено три підви-
ди адаптації [3, с. 5-9]:
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1) навчальна – процес активного пристосу-
вання особистості до умов навчання у вищому на-
вчальному закладі “закритого” типу при відповідній
організації навчальної роботи;

2) соціально-психологічна – організований
процес активного пристосування індивіда до ново-
го соціуму в умовах статутно-регламентованої сис-
теми стосунків “курсант-взвод-викладач”;

3) професійна – психологічна перебудова
особистості з орієнтацією на майбутню правоохорон-
ну діяльність в умовах певного обмеження грома-
дянських свобод специфічними умовами служби: ста-
тутні стосунки, принцип єдиноначальності, уніформа.

Поняття адаптації доволі глибоко увійшло
у різні сфери суспільної діяльності і може розгляда-
тися як певний закономірно-незакономірний процес,
або як результат будь-якої діяльності.

У  практичних органах і  підрозділах
внутрішніх справ України, крім вище перерахова-
них видів, можна виділити ще один вид адаптації. У
спеціальній, спортивній та психолого-педагогічній
літературі і, зокрема, в МВС України цей вид адап-
тації ще не має певної конкретної назви і формулю-
вання. Ураховуючи викладене, а також специфіку
діяльності  працівників практичних органів  і
підрозділів внутрішніх справ України, за робочий
термін цього виду адаптації ми пропонуємо взяти
назву „професійно-службова адаптація”, а робочим
формулюванням даного положення вважати таке:

професійно-службова адаптація – це процес
залучення працівника міліції до розумових, психо-
логічних і фізичних навантажень, змін впливу зовн-
ішньо-внутрішніх середовищних факторів, присто-
сування до яких проходить протягом певного періоду
служби або всієї його службової діяльності.

Специфіка оперативно-службової діяль-
ності працівників ОВС, психоемоційна стомленість,
негативний вплив соціально-економічних факторів,
складність оперативної обстановки в регіонах та
постійний ризик примушують їх витримувати
надмірні навантаження, які проявляються не тільки
у вигляді або відчутті фізичної втоми. Обсяг цих
навантажень дуже часто перевищує індивідуальні
можливості людини і вимагає надмірної мобілізації
структурних та функціональних ресурсів органів і
систем організму. Без виконання спеціальних рухо-
вих вправ, фізичної, психоемоційної розрядки і
відпочинку сукупно все це призводить до переадап-
тації, яка полягає у виснаженні та дуже швидкому
зношуванні функціональних систем організму, які
несуть основне навантаження [6, 7].

У праці [6] встановлено, що надмірні на-
вантаження визначеної спрямованості містять у собі
ряд небезпек [6, с.115], а саме:

1) можливість виснаження тих систем
організму, які домінують під час адаптації до над-
мірних навантажень;

2) зниження функціонального резерву інших
систем організму, які беруть участь у адаптації;

3) виникнення відрази до будь-яких наван-

тажень.
Між тим, характерно те, що повне або час-

ткове зниження інтересу і бажання, припинення обо-
в’язкових навчальних занять, тренувань, само-
стійних занять фізичними вправами або
використання на цих заняттях навантажень, не здат-
них забезпечити підтримання належного рівня все-
бічної підготовленості працівників міліції, призво-
дять до дезадаптації організму.

 У працях [4, 7, 8] зазначено, що адаптаційні
процеси в організмі розвиваються у суворій відпов-
ідності з характером і величиною впливу факторів
зовнішнього середовища, а дезадаптаційні процеси
є не чим іншим, як вираженням здатності організму
використовувати вивільнені структурні ресурси у
інших системах організму і забезпечують перехід від
однієї адаптації до іншої.

Відсутність навчально-тренувального про-
цесу у вигляді систематичних занять фізичними
вправами поступово зменшує бажання і потяг до їх
виконання й викликає у працівників міліції інтен-
сивне протікання процесів дезадаптації.

Зворотній процес приносить зовсім інші
результати. Так, певна рухова активність сприяє емо-
ційному розряджанню, реалізовує переключення
уваги працівника ОВС і суттєво полегшує боротьбу
з наслідками дезадаптації і стресових ситуацій. Од-
нак, постстресовий синдром не можна повністю
ліквідувати лише за допомогою самостійного вико-
нання фізичних вправ, як і не можна його ліквідува-
ти лише за рахунок обов’язкових занять в системі
професійної підготовки персоналу ОВС. Повинна
існувати обов’язкова взаємодія цих процесів. Їх тан-
демність повинна визначатися методикою і органі-
зацією занять, а також чітким поєднанням і підбо-
ром оздоровчої системи фізичних вправ. Від того,
як керівник здійснить підбір засобів фізичного ви-
ховання, методики використання і організації, зале-
жить їх оздоровча ефективність.

Максимальність оздоровчої ефективності в
процесі обов’язкових занять системи професійної
підготовки персоналу ОВС потребує дозовано-ди-
ференційованого використання форм і методів про-
ведення занять з усіма службово-посадовими кате-
горіями залежно від їх розподілу за медико-віковими
групами. Не можна стверджувати, що поєднання на
заняттях персоналу різних медико-вікових груп чи
службово-посадових категорій недоцільне. Спроби
розмежування рухової активності навпаки сприяти-
муть зменшенню потягу й прагнення до вдоскона-
лення й самовдосконалення за рахунок розподілу на
дорослих і молодих, здорових і хворих, сильних і
слабих. Саме тому, можна вважати основною пере-
поною, що заважає розвивати рухові якості кожно-
го працівника окремо, певний психічний бар’єр,
який може долатися відповідними заходами психо-
лого-педагогічного впливу. Для цього, керівнику
необхідно виявити працівників, які мають відхилен-
ня у стані здоров‘я і, спрямувати їх власні зусилля
на ліквідацію цих відхилень, які знижують функці-



8

ональні можливості й працездатність персоналу.
Висновки.
Таким чином, існуючий розподіл персона-

лу ОВС за медико-віковими групами й службово-
посадовими категоріями [5] дозволяє правильно
визначити навантаження, засоби контролю, рівень
складності та їх періодизацію відповідно виконує-
мих оперативно-службових завдань, рівня поперед-
ньої підготовленості, антропометричних даних і ста-
ну здоров‘я. Виявлення  захворювання, діагностика
ступеня порушення функцій організму, особливості
та специфіка його пристосування до фізичних на-
вантажень за допомогою функціональних методів
дослідження є основними критеріями для включен-
ня того чи іншого працівника до спеціальної групи
– групи лікувальної фізкультури (ЛФК).

Подальші дослідження спрямовуватимуть-
ся на обґрунтування принципів комплектування груп
лікувальної фізкультури в системі МВС України,
планування їх роботи щодо подальшого оздоровчо-
го й професійно-фізичного вдосконалення.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ
РЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ ІЗ ВАДАМИ
РОЗУМОВОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Бабич Н.Л.
Полтавський інститут економіки і права ВНЗ

ВМУРоЛ «Україна»

Анотація. В статті охарактеризовано особливості роз-
витку емоційно-вольової сфери осіб із різним ступенем
розумової відсталості, проаналізована участь емоцій та
вольових якостей в процесі  регуляції та здійсненні ру-
хової активності, доведена залежність успішного фор-

мування певного виду діяльності від наявності відпов-
ідної мотивації.
Ключові слова: вади інтелекту, емоційно-вольова сфе-
ра, психічні функції, мотивація.
Аннотация. Бабич Н.Л. Характеристика эмоционально-
волевой регуляции поведения лиц с нарушениями ум-
ственного и физического развития. В статье проанали-
зированы особенности развития эмоционально-волевой
сферы лиц с различной степенью умственной отстало-
сти, определена роль эмоций и волевых качеств в про-
цессе регуляции двигательной деятельности, доказана
роль мотивации в обеспечении формирования опреде-
ленного вида деятельности.
Ключевые слова: нарушение интеллекта, эмоциональ-
но-волевая сфера, психические функции, мотивация.
Annotation. Babich N.L. Description of the emotional-
volitional adjusting of conduct of persons with violations
of mental and physical development. In the article is
analysed the features of development of emotional-volitional
sphere of persons with a  different degree of mental
backwardness, the role of emotions and volitional qualities
in the process of adjusting of motive activity is definite;
the role of motivation in providing of forming of definite
type of activity is proved.
Keywords: violation of intellect, emotional-volitional
sphere, psychical functions, motivation.

Вступ.
Сучасна психологія розглядає волю, як

свідому та цілеспрямовану психічну саморегуляцію
поведінки і діяльності людини, що пов’язана з різни-
ми умовами, функціями та механізмами [10].

У ранніх роботах Л.С. Виготського доведе-
но, що воля базується на мотивації людини, експлі-
куючи мотиви поведінки у свідомість. Мотивація
складає основу вольової поведінки, але не вичерпує
собою всіх її детермінант. Одним із рівнів прояву
феномену волі є розрізнення детермінації вольових
процесів „знизу” та „згори”. Наступний рівень во-
льової регуляції поведінки пов’язаний з фактом
єдності афекту та інтелекту [8].

На необхідність розвитку рефлексії емоц-
ійних переживань, що забезпечують посилення во-
льової регуляції поведінки людини, указує І.Д. Бех.
Сутність практичного методу побудови емоційно-
гностичного комплексу, На думку автора, полягає в
спеціально організованому плануванні особистістю
власного майбутнього [2].

У спеціальній психології проблема волі
посідає особливе місце. На підставі вивчення сут-
ності інтелектуального недорозвитку, Л.С. Виготсь-
кий доводить, що основна проблема розумової
відсталості полягає не тільки в слабкості інтелекту-
альних та афективних процесів таких осіб, а в труд-
нощах їх взаємодії. Основним дефектом розумово
відсталих автор вважає нездатність хворих до регу-
ляції власної поведінки [6]. Указане зумовлює не-
обхідність дослідження особливостей розвитку та
функціонування емоційно-вольової сфери дітей і
підлітків з інтелектуальною недостатністю в кон-
тексті вирішення завдань з підготовки спортсменів-
інвалідів до участі у змаганнях різних рівнів.

Проблемами корекції відхилень у розвит-
ку дітей із вадами інтелекту займаються такі вітчиз-
няні та зарубіжні фахівці, як Є.З. Безрукова, Г.М.
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Бойко, Л.С. Вавіна, Т.П. Вісковатова, О.Ф. Давіден-
кова, Н.П. Кравець, Р.І Лалаєва, Г.С. Маринчева, О.Р.
Маллер, Г.В.Цикото, А. Шинкарюк т. ін. Їхня увага
зосереджена на біогенетичних дослідженнях, про-
блемах психосоціальної інтеграції в суспільство,
вивченні окремих психічних функцій, розробці ме-
тодик формування рухових навичок. Зокрема, Г. М.
Бойко наголошено на необхідності розробки на-
вчально-тренувальних програм з урахуванням ре-
зультатів психологічної класифікації, додаткових
психодіагностичних обстежень спортсменів із вада-
ми інтелекту, актуального рівня фізичного розвит-
ку, фізичної підготовленості, психомоторного роз-
витку,  а також даних психолого-педагогічних
спостережень, що забезпечують раціональну побу-
дову навчально-тренувального процесу, формуван-
ня найвищого (можливого) рівня підготовленості
спортсменів із вадами інтелекту, їхніх успішних ви-
ступів у змаганнях [3,4].

Проблема вольової регуляції поведінки
людини відображена в роботах Л.С. Виготського, В.А.
Іваннікова, В.К. Калініна, Б.Н. Смирнова т. ін. Вчені
пов’язують вольову регуляцію з різними умовами,
функціями та механізмами психічної саморегуляції
поведінки та діяльності людини. Участь емоцій в ре-
гуляції цілеспрямованої активності людини та особ-
ливості розвитку емоційної сфери осіб із вадами інте-
лекту досліджували І.Д . Бех, А.В. Вартанов,
О.А. Конопкін, А.В. Котов, І.В. Пацявічус, С.Л. Руб-
інштейн, П.В. Сімонов, С.А. Тимофєєва т. ін.

Однак, проблеми дослідження особливо-
стей емоційно-вольової регуляції діяльності спорт-
сменів із вадами розумового та фізичного розвитку
з метою їх подальшого врахування в процесі скла-
дання корекційних навчально-тренувальних програм
у науково-методичній літературі майже не порушу-
ються. Указане спонукало нас до всебічного теоре-
тичного аналізу літературних джерел, присвячених
вивченню емоційно-вольової регуляції поведінки
осіб із вадами інтелекту в контексті вирішення зав-
дань із підготовки спортсменів-інвалідів до участі у
змаганнях різних рівнів.

Робота виконується у відповідності до Зве-
деного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.,  тема
2.5.2.: „Теоретико-методологічні основи психолого-
педагогічного супроводу підготовки спортсменів-
інвалідів різних нозологічних груп”, номер держав-
ної реєстрації 0106U012125.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає в узагальненні

особливостей емоційно-вольової регуляції поведін-
ки осіб із вадами інтелекту.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз,
синтез, узагальнення та систематизація даних спец-
іальної науково-методичної літератури.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Особливості вольової регуляції поведінки в
розумово відсталих досліджували С. Горбенко, Д. І-

саєв, В. Петрова, С. Рубінштейн т.ін. Вченими до-
ведено залежність таких осіб від ситуації та власної
афективності, їхню нездатність до подолання труд-
нощів і перешкод, неможливість протидіяти най-
меншій спокусі внаслідок слабкості спонукань, не-
достатньої ініціативності ,  сугестивності ,
несформованості соціальних мотивів. Г. Дульнєв,
Б. Пінський, М. Царидзе, С.П. Євсєєв вказують на
схильність розумово відсталих до імпульсивної по-
ведінки, їхню нездатність до управління емоціями,
низьку усвідомленість власних переживань, немож-
ливість підпорядкувати їх інтелекту, невміння стри-
мувати, адекватно трансформувати емоційні прояви,
стереотипність реакцій.

Діти з відхиленням розумового розвитку
характеризуються емоційною незрілістю, нестабіль-
ністю почуттів, труднощами в розумінні міміки та
рухів.  Для них типовим є  підвищене  відволікання
(Д.М. Ісаєв, В.В. Лебединський т.ін.). М.С. Певзнер,
С.Д. Забрана, Є.М. Мастюкова відмічають, що ро-
зумово відсталим притаманна швидка втомлю-
ваність, особливо внаслідок виконання монотонної
роботи, указують на швидку втрату інтересу до од-
номанітних занять та ігор. Однак, Г.М. Бойко заува-
жує, що поняття „одноманітність” у відношенні до
осіб із вадами інтелекту має певні особливості. До-
ведено, що достатньо монотонні рухові дії, що не
потребують високої концентрації уваги, прояву во-
льових зусиль та ініціативи не сприймаються розу-
мово відсталими як одноманітні та можуть викону-
ватись тривалий час без  суттєвого зниження
ефективності роботи [3].

Л.С. Виготський вказує на залежність по-
ведінки розумово відсталої дитини від конкретної
ситуації, визначає її, як „дефект володіння власною
поведінкою”. Розумово відсталі погано усвідомлю-
ють мотиви власної поведінки. Вони характеризу-
ються несформованістю ієрархії мотивів, домінуван-
ням органічних потреб, бідності, ситуативності та
пасивності пізнавальних інтересів. Дітям і підліткам
з інтелектуальною недостатністю притаманні при-
мітивні форми поведінки, відсутність цілеспрямо-
ваності та усвідомлення власних дій. Вольова пове-
дінка розумово відсталих залежить від зовнішніх
подразників, а імпульсивна –  від внутрішніх потреб,
серед яких домінують органічні [6].

Результати наукових досліджень указують на
неоднорідний рівень розвитку емоційно-вольових
якостей та рухових здібностей осіб із різним ступе-
нем інтелектуальної недостатності. Зокрема,  в дітей
із легкою та помірною формою розумовою відста-
лості спостерігаються окремі прояви таких вольових
якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, стри-
маність, витривалість. Емоційно-вольова сфера у та-
ких дітей більш збережена, ніж пізнавальна. Психо-
моторний недорозвиток характеризується
уповільненим темпом розвитку локомоторних
функцій, недостатністю дрібної моторики, предмет-
ної маніпуляції, жестикуляції та міміки [5].

В емоційній сфері дітей із тяжкою розу-
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мовою відсталістю спостерігаються задатки само-
оцінки та переживань. Розвиток вольових якостей
характеризується загальмованістю, їм притаманні
байдуже ставлення до завдань, безініціативність,
нездатність до прояву вольових зусиль у подоланні
труднощів. Діти з тяжкою формою розумової відста-
лості, за умови корекційного навчання та вихован-
ня, можуть оволодіти простими навичками самооб-
слуговування та елементарної фізичної діяльності.

Хворим із глибоким ступенем інтелекту-
ального недорозвитку притаманні елементарні
емоції, що пов’язані з фізіологічними потребами.
Форми прояву емоцій дуже примітивні і висловлю-
ються через крик, гримаси, рухові збудження, агре-
сію та невмотивовані дії. Їхня поведінка обмежуєть-
ся імпульсивними реакціями на зовнішні подразники
або спрямована на реалізацію інстинктивних бажань
[1, 3, 7, 11].

Отже, недорозвиток вольових якостей ро-
зумово відсталих осіб науковці пояснюють не тільки
первинним дефектом, але й соціально-педагогічни-
ми факторами, зокрема, відсутністю адекватного
корекційного навчання та виховання, невмінням
батьків організовувати процес спілкування з хворою
дитиною, гіперопікою, соціальною стигмацією, зву-
женням контактів з однолітками, їх примітивним
характером.

Поведінку осіб із вадами розумового та
фізичного розвитку визначає їхня підвищена
схильність до навіювання. Висока сугестивність
призводить до того, що вони легко потрапляють під
вплив інших людей. У стані навіювання такі особи
можуть діяти всупереч власним бажанням [2, 7].

У розумово відсталих своєрідно формуєть-
ся система цінностей: критерії оцінки власних
здібностей та особистісних якостей виявляються
неадекватними та недиференційованими. Вони з
великими труднощами засвоюють моральні понят-
тя, виявляються нездатними до оцінки складних соц-
іальних взаємовідносин [1, 3].

Доведено, що успішність формування пев-
ного виду діяльності залежить від наявності відпо-
відної мотивації, що розглядається науковцями як
психічне явище. Аналіз даних сучасної наукової літе-
ратури дозволив встановити існування термінологі-
чної неузгодженості в тлумаченнях поняття „моти-
вація”. Так, К. Мадлен, Е. Фромм, інші науковці.
розглядають мотивацію як сукупність факторів, що
утримують і визначають поведінку людини; А.В.
Котов, К.В. Судаков, Р. Хайнд – як сукупність про-
цесів, що відповідають за прагнення до діяльності.
Підґрунтям мотиваційної теорії А. Маслоу виступа-
ють потреби.

 Доведено, що вивчення мотиваційної сфе-
ри людини не повинно обмежуватись дослідженням
проявів її фізіологічних потреб. Такий підхід зали-
шає поза увагою науковців вищі потреби особис-
тості. Мотиви діяльності, як предметний зміст по-
треб,  суб’єктивно відображаються в  формі
переживань, бажань, прагнень до відповідної мети.

Розумово відсталі характеризуються специфічним
поєднанням недорозвитку емоційно-вольової та
інтелектуальної сфер, що безпосередньо впливають
на розвиток мотивації діяльності таких осіб [6, 9].

Висновки.
Аналіз наукових даних показує, що розумо-

ва відсталість проявляється в неузгодженості взає-
модії між інтелектуальними та афективними проце-
сами. Діти та підлітки з вадами розумового та
фізичного розвитку характеризуються нездатністю
до регуляції власної поведінки, що обумовлена пси-
хічною пасивністю, несформованістю абстрактно-
го мислення, його низькою критичністю, недороз-
витком внутрішнього мовлення, рефлексивною
неадекватністю.

Розумово відсталим притаманна імпульсив-
на поведінка, нездатність до управління власними
емоціями, низька усвідомленість власних пережи-
вань,  нездатність до підпорядковування їх інтелек-
ту, стереотипність реакцій. Вони характеризуються
підвищеним відволіканням, схильністю до навіюван-
ня, неадекватною оцінкою власних здібностей та
особистісних якостей.

Ступінь недорозвитку емоційно-вольової
регуляції поведінки осіб із вадами розумового та
фізичного розвитку залежить від глибини інтелек-
туального дефекту. Доведено залежність рівня осо-
бистісного недорозвитку таких осіб від соціально-
педагогічних факторів розвитку дитини.

Недосформованість емоційно-вольової сфе-
ри розумово відсталих  зумовлює труднощі в фор-
муванні вольової регуляції поведінки таких осіб,
визначає необхідність організації системного корек-
ційного навчання та виховання.

Проблематика подальших досліджень буде
спрямована на вивчення емоційно-вольового забез-
печення спортивної діяльності дітей і підлітків із
вадами розумового та фізичного розвитку.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
БОРЦІВ-ДЗЮДОЇСТІВ 15-17 РОКІВ ЗА
ПОКАЗНИКАМИ АЕРОБНОЇ ТА
АНАЕРОБНОЇ (ЛАКТАТНОЇ)

ПРОДУКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ
Бекас О.О., Паламарчук Ю.Г.

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Дослідження присвячене аналізу рівня фізич-
ного здоров’я борців-дзюдоїстів 15-17 років та старшок-
ласників-неспортсменів за показниками аеробної та
анаеробної (лактатної) продуктивності організму. Вста-
новлено, що заняття боротьбою позитивно впливають
на рівень як аеробних, так і анаеробних (лактатних)
метаболічних процесів енергозабезпечення. У борців-
дзюдоїстів  показники фізичної працездатності, макси-
мального споживання кисню і максимальної кількості
зовнішньої механічної роботи за 1 хв достовірно вищі
ніж у неспортсменів даного віку.
Ключові слова: фізичне здоров’я, аеробна, анаеробна
(лактатна) продуктивність організму, боротьба дзюдо.
Аннотация. Бекас О.О., Паламарчук Ю.Г. Характерис-
тика физического здоровья борцов дзюдоистов 15-17 лет
за показателями аэробной и анаэробной (лактатной)
продуктивности организма. Исследования посвящены
анализу уровня физического здоровья борцов-дзюдои-
стов 15-17 лет и старших школьников не спортсменов
за показателями аэробной и анаэробной (лактатной)
продуктивности организма. Установлено, что занятия
борьбой положительно влияют на уровень как аэроб-
ных, так и анаэробных (лактатных) метаболических про-
цессов энергообеспечения. У борцов-дзюдоистов пока-
затели физической работоспособности, максимального
потребления кислорода и максимального количества
внешней  механической  работы за 1 мин достоверно
выше, чем не спортсменов такого же возраста.
Ключевые слова: физическое здоровье, аэробная, анаэ-
робная (лактатная) продуктивность организма, борьба
дзюдо.
Annotation. Beckas O.O., Palamarchyk J.G. The
characteristic of physical health of the wrestlers judo 15-
17 years old by the parameters of aerobic and anaerobic
(lactate) productivity of organism. The research is devoted
to the analysis of level of physical health of the wrestlers
judo 15-17 years old and elder schoolboys which not go in
for sports by the parameters of aerobic and anaerobic
(lactate) productivity of organism. Determined that the
occupation by wrestling are positively influence on the level
both aerobic and anaerobic (lactate) metabolically of
processes of mode of providing of energy. The parameters
of physical capacity, maximal oxygen consumption and
maximal number of external mechanical work for 1 minute
are authentically higher at the wrestlers-judo, than at elder
schoolboys which not go in for sports of the same age.

Keywords: physical health, aerobic and anaerobic (lactate)
productivity of organism, wrestling judo.

Вступ.
Боротьба є цінним засобом виховання муж-

ньої, сильної і спритної людини – справжнього бо-
гатиря, який шанувався за всіх часів.

За  останні  роки в усіх видах спорту
відмічається тенденція до збільшення об’єму та
інтенсивності тренувального навантаження, що
впливає на рівень фізичного здоров’я спортсменів.
У зв’язку з помітним збільшенням у сучасних
підлітків та юнаків інтересу до занять боротьбою і
значною різницею в методиці їх тренувань актуаль-
ним є вивчення фізичного здоров’я в юних дзю-
доїстів [3].

Як відомо робота борця пов’язана з активі-
зацією як аеробних, так і анаеробних метаболічних
процесів енергозабезпечення, а рівень розвитку
аеробних можливостей організму і в певній мірі ана-
еробних визначає рівень фізичного здоровўя люди-
ни [5].

За існуючими концепціями фізичного здо-
ров’я [1,4], його інтегральним показником виступає
величина максимального споживання кисню, за
рівнем якої визначають рівень фізичного стану
(РФС) людини. Однак, деякі науковці вважають, що
крім аеробної продуктивності на рівень фізичного
здоров’я впливає також анаеробна (лактатна) про-
дуктивність організму [2,7,8].

Тема дослідження відповідає науковій темі
3.2.4 “ Корекція аеробної та анаеробної продуктив-
ності організму учнівської та студентської молоді
шляхом застосування різних режимів фізичних
впливів” зведеного плану науково-дослідної роботи
у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Формулювання цілей роботи.
 Мета дослідження полягала у виявленні

впливу занять боротьбою на рівень фізичного здо-
ровўя дзюдоїстів віком 15-17 років.

Для реалізації мети дослідження окресле-
но його основні завдання:
1. Визначити показники аеробної продуктивності
організму борців-дзюдоїстів 15-17 років та оц-
інити їх за критеріями Я.П. Пярната.

2. Визначити анаеробну (лактатну) продуктивність
організму борців-дзюдоїстів 15-17 років за по-
казниками максимальної кількості зовнішньої
механічної роботи (МКЗМР) за 1 хв.
Об’єктом дослідження виступають особли-

вості аеробної, анаеробної (лактатної) продуктив-
ності організму та рівня фізичного стану борців-дзю-
доїстів 15-17 років.

Предмет дослідження: вплив занять бороть-
бою дзюдо на фізичне здоровўя дзюдоїстів.

Матеріали та методи дослідження.  У роботі
застосовувалися методи  велоергометрії та електро-
кардіографії. Дані методи  дали змогу визначити у
досліджуваних величину фізичної працездатності
(PWC170), максимального  споживання кисню (Vo2max),
які характеризують аеробну продуктивність організ-
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му, а також максимальну кількість зовнішньої механ-
ічної роботи за 1 хв (МКЗМР) [9], яка відображає
анаеробну (лактатну) продуктивність організму.

В дослідженні брали участь учні старших
класів загальноосвітніх шкіл   м. Вінниці. З них 30
старшокласників чоловічої статі, віком 15 – 17 років,
які займаються боротьбою дзюдо у ДЮСШ №5 м.
Вінниці, і 20 старшокласників, які не займаються
спортом. І групу досліджуваних (контрольну) скла-
дали не спортсмени. Контингент досліджуваних
спортсменів було розподілено на дві групи за ваго-
вими категоріями: ІІ групу складали представники
легкої вагової, а ІІІ групу середньої вагової категорії,
у кожній групі було по 15 осіб.

Результати досліджень.
Результати фізіологічних досліджень пока-

зали, що середні величини показника PWC 170 абс. віро-
гідно відрізнялися в усіх трьох досліджуваних гру-
пах (табл.1). Найвищим був показник у борців
середньої вагової категорії, а найнижчим у конт-
рольній групі. Причому, середня величина PWC 170

абс. борців легкої вагової категорії більша, ніж у кон-
трольній групі на 18,8% (Р<0,05)   , а в середній ва-
говій  категорії – на 50,1% (Р<0,05).

Середні статистичні значення відносного

показника фізичної працездатності   (PWC 170 відн. )
у старшокласників  достовірно відрізнялися між І
та ІІ, І та ІІІ групами (Р<0,05) (табл.1). Проте, між
показниками ІІ та ІІІ груп вірогідної різниці не ви-
явлено. Причому, середня величина PWC 170 відн.
ІІ групи на 27,7%, а ІІІ групи –  на 29,1% більша,
ніж І групи.

Середня статистична величина Vo2 мах абс віро-
гідно вища у борців легкої вагової категорії на 15,4%,
а в борців середньої вагової категорії на 29,1%, ніж
у контрольній групі (Р<0,05)  (табл.1). У представ-
ників середньої вагової категорії даний показник на
16,4% вищий, ніж у представників легкої вагової
категорії (Р<0,05).

Середні величини відносного показника Vo2

мах достовірно відрізнялися між усіма групами
(Р<0,05) (табл.1). Встановлено, що найвища вели-
чина даного показника була у борців легкої вагової
категорії, причому, дана величина у них перевищу-
вала показник контрольної групи на 15,4%, а серед-
ньої вагової категорії – на 5,1%. А середній показ-
ник Vo2 мах відн. у представників середньої вагової
категорії на 9,9% був вищий, ніж у старшокласників-
неспортсменів (Р<0,05) .

Що стосується фізичного стану досліджу-

Таблиця 1
Середні показники фізичної працездатності, максимального споживання кисню, максимальної кількості

зовнішньої механічної роботи та маси тіла у старшокласників 15 – 17 років
Середня величина, М ± m 

І гр. ІІ гр.  ІІІ гр. 
вагові категорії борців контрольна 

(неспортсмени) легка середня  

 
Показники 

n=20 n=15 n=15 

PWC 170 абс.,  
кгм·хв-1 

1008,4±29,6 1198,2 ± 27,6 
       * 

1514,0± 42,5          
• ∆ 

PWC 170 відн.,  
кгм·хв-1 · кг-1 

15,9±0,4 19,7 ± 0,3 
      * 

20,3 ± 0,5 
• 

Vo2 max абс., 
 мл·хв-1 · 

2954,2±50,3 3276,9 ± 46,9 
      * 

3813,8± 72,3 
• ∆ 

Vo2 max відн., 
 мл·хв-1 · кг-1 

46,7±0,8 53,9 ± 0,6 
          * ∆ 

51,3± 0,9 
• 

Рівень Vo2 max, 
(РФС) 

посередній добрий добрий 

МКЗМР абс., 
кгм·хв-1

 

1902,5±56,1 2118,8 ± 87,6 
        * 

2628,7±75,6 
• ∆ 

МКЗМР відн., 
кгм·хв-1 · кг-1 

29,9±0,6 34,6 ± 1,2 
          * 

35,3 ± 0,9 
• 

Маса тіла, кг 63,6±1,2 60,9 ± 0,8 74,2 ± 0,8 
• ∆ 

 Примітка:
* - вірогідність різниці між І і ІІ групами (Р< 0,05);
% - вірогідність різниці між І і ІІІ групами (Р< 0,05);
%- вірогідність різниці між ІІ і ІІІ групами (Р< 0,05);
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ваних старшокласників, то за критеріями Я.П. Пяр-
ната [6] середня величина  Vo2 мах відн.  46,7±0,8  мл ·
хв-1 ·  кг-1 у неспортсменів відповідає „посередньо-
му” РФС, у борців легкої вагової категорії - 53,9±0,6
мл · хв-1 · кг-1, а в борців  середньої вагової категорії
- 51,3±0,9 мл · хв-1 · кг-1 відповідають „доброму”  РФС
(див.табл.1).

Дослідження середньої величини абсолют-
ного показника МКЗМР засвідчило статистично
вірогідну різницю даного показника між усіма гру-
пами (Р<0,05) (див.табл.1). Так, середній показник
МКЗМР абс. у борців легкої вагової категорії на 11,4%,
а в осіб середньої вагової категорії на 38,2% вищий,
ніж у контрольній групі. Також відмічено, що да-
ний показник у представників середньої вагової ка-
тегорії вищий, ніж у представників легкої на 24,1%.

Слід зазначити, що середні показники маси
тіла досліджуваних осіб достовірно відрізнялися між
І та ІІІ групами на 16,7%, та між ІІ і ІІІ групами на
21,8% (Р<0,05) (див.табл.1). Проте, між І та ІІ гру-
пами вірогідної різниці маси тіла не виявлено. Це
свідчить про те, що вірогідна різниця абсолютних
показників МКЗМР між І та ІІ групами не зумовле-
на масою тіла.

Аналізуючи середній показник МКЗМР відн.,
ми виявили вірогідну різницю між І і ІІ та І і ІІІ гру-
пами (Р<0,05), а між показниками ІІ та ІІІ групи
достовірної різниці не спостерігається (див. табл.1).
Причому, середня величина даного показника у
борців легкої вагової категорії на 15,7%, а  в борців
середньої – на 18,1% більша, ніж в групі неспортс-
менів (Р<0,05).

Висновки.
Таким чином, результати проведених дослі-

джень свідчать, що рівень фізичного здоров’я за по-
казниками відносної величини максимального спо-
живання кисню у школярів 15 – 17 років, які не
займаються спортом, поступається тим, котрі займа-
ються боротьбою дзюдо. Відносний показник макси-
мального споживання кисню у старшокласників, які
не займаються в спортивних секціях, в середньому
становить 46,7 ± 0,8 мл · хв-1 · кг-1, в той час як у борців
легкої вагової категорії – 53,9 ± 0,6 мл · хв-1 · кг-1 , а
середньої  – 51,3 ± 0,9 мл · хв-1 ·  кг-1.

Анаеробна  (лактатна) продуктивність
організму, об’єктивним показником якої служить
максимальна кількість зовнішньої механічної робо-
ти за 1 хв, у борців незалежно від їх вагової кате-
горії вища, ніж у  осіб, які не займаються спортом.
Середня величина відносного показника максималь-
ної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв у
борців середньої вагової категорії становить 35,3 ±
0,9 кгм · хв-1 · кг-1, а легкої –  34,6 ±1,2 кгм · хв-1 · кг-
1. У неспортсменів даний показник вірогідно ниж-
чий (Р < 0,05) і становить 29,9 ± 0,6 кгм · хв-1 · кг-1.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем фізич-
ного здоров’я борців-дзюдоїстів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ВПРАВ
У ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЕДИНОБОРЦІВ

Бєлих С.І.
Донецький національний університет

Анотація. У статті викладені нові методики травмобез-
печної підготовки боксерів із застосуванням оригіналь-
них вправ, що не вимагають додаткового вкладення
коштів у педагогічний процес тренування єдиноборців
і забезпечують інтелектуальний, техніко-тактичний роз-
виток спортсмена.
Ключові слова: вправи, удосконалювання, інтелект,
травмобезопасность.
Аннотация. Белых С.И. Внедрение оригинальных уп-
ражнений в педагогический процесс единоборцев. В
статье изложены новые методики травмобезопасной
подготовки боксеров с применением оригинальных уп-
ражнений, не требующих дополнительного вложения
денежных средств в педагогический процесс трениров-
ки единоборцев и обеспечивающих интеллектуальное,
технико-тактическое развитие спортсмена.
Ключевые слова: упражнения, совершенствование, ин-
теллект, травмобезопасность.
Annotation. Belykh S.I. The introduction of original
exercises in pedagogical process boxers. In the article are
stated new techniques of safety preparation of boxers with
application of original exercises of money resources that
are not demanding in additional investment in pedagogical
process of training boxers and providing intellectual,
engineering-tactical development of the sportsman.
Key words: exercises, perfection, intelligence and traumatic
safety.

Вступ.
Нові якісні перетворення в єдиноборствах

неможливі без повсякденних наукових досліджень і
пошуків нових методичних рішень у зниженні трав-
матизму і підвищенні техніко-тактичної майстер-
ності за найкоротші терміни. Особливо в такому
травматичному виді спорту, яким є кікбоксінг [1-8].
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З кожним роком кікбоксінг розширює свою
географію, збільшується кількість займаючих, але
якісна сторона цього виду спорту (техніко-тактична
майстерність, психологічна підготовка, самобутність
у виконанні прийомів, яскраві особистості серед
спортсменів і тренерів), за нашими спостереження-
ми, не поліпшується. Книги з кікбоксінгу перевида-
ються, а нових книг, заснованих на експеримен-
тальній, науковій базі, на прилавках магазинів, на
жаль, немає. Тому спортзал стає єдиною ефектив-
ною науково-дослідною лабораторією, де можна
створювати і впроваджувати нові методи підготов-
ки кікбоксерів.

Робота виконана за планом НДР Донецько-
го національного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень. Пошук, впровадження

ефективної програми, методик для зниження трав-
матизму кікбоксерів за допомогою нових вправ, що
підвищують їх інтелектуальну і техніко-тактичну
підготовку. Розробити ефективну методику знижен-
ня травматизму за рахунок оригінальних вправ.

Методи й організація досліджень. Для
рішення, поставленої задачі нами створені оригі-
нальні вправи [1-8].

Результати досліджень.
За програмами ДЮСШ, ШВСМ, СДЮШОР

пропонується навчати кікбоксерів серіям ударів,
боєві на ближній і середній дистанціях, на 5 - 8 ро-
ках тренувань. У зв’язку з вимогами сьогоднішньо-
го дня ми не можемо обмежитися їхніми рекомен-
даціями.  Суть нашої експериментальної ,
травмобезпечної методики викладена в простоті і
доступності навчання на прикладі древнього бігу,
тільки змахи рук уздовж тулуба замінені прямими
ударами, ударами знизу і бічними ударами [7,8].

 

Рис.1.

На рис.1 зображені кікбоксери в момент бігу
на місці, у якому змахи рук уздовж тулуби замінені
прямими ударами. Далі ми навчали серіям ударів у
русі вперед та назад, фіксуючи увагу спортсменів
на різниці рухів рук і ніг. При русі вперед удари на-
носять під різнойменні ноги, а назад, навпаки, під
однойменні: крок лівої назад удар лівою рукою, крок
правою удар правою. Потім ми навчали серіям ударів
з рухом по колу вліво і вправо. Після цього ми відпра-
цьовували серію в русі назад, закінчуючи сайд сте-

пом з ударами те лівою рукою, те правої. Потім вив-
чали серії ударів у русі вперед і закінчували бічни-
ми ударами лівої або правої. З відходом у праву сто-
рону закінчували ударом правої, а в лівої-лівої,
звертаючи пильну увагу ніг, що навчаються на ро-
боту, при відході убік з бічним ударом.

Рис.2.

Рис.3.

На мал.2 і 3 позначені правильне і помил-
кове положення ніг. На мал.2 добре видні розташу-
вання ніг, де носок правої ноги спортсмена (завер-
шує серію ударів правим бічним) знаходиться на
рівні п’яти суперника. Таке розташування ніг забез-
печує безпечну позицію тому, що кікбоксер знахо-
диться за плечем суперника, якому незручно завда-
ти удару з положення, що створилося. Після цього
спортсмен миттєво іде по колу вправо, чим подвійно
підстраховує себе від можливої контратаки. На мал.4
показані прийоми подальших наукових досліджень,
коли один зі спортсменів приймає серію прямих
ударів підставкою долонь на відході, по завершенні
якої миттєво переходить у контратаку з відповідною
серією різноманітних ударів, мал.5.

Велику увагу ми приділяли також швидко-
му переключенню руху ніг: від руху із серією зустр-
ічних ударів назад до миттєвого руху із серією впе-
ред. Цей прийом формував своєчасність атак і
контратак, що давало в кожнім змаганні велику пе-
ревагу по кількості і якості точних ударів, що ство-
рювали психологічну непевність у супротивника і
приводили його до швидкої поразки.

 Від навчання прямим серійним ударам ми
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переходили до різноманітного. На мал.3 зображене
неправильне положення ніг кікбоксера розташова-
ного праворуч, що, у момент завершення серії ударів
бічним лівої, іде вліво. Помилка полягає в тім, що
єдиноборець залишився на лінії атаки, у зоні досяж-
ності удару, і, розгорнувши вправо, підставив голо-
ву під удар суперника.

На мал.4 і 5 відбиті моменти тренувань пе-
реключення від захисту до миттєвої атаки і, навпа-
ки, від атаки до захисту.

Рис.4.

Рис.5.

Для кращого усвідомлення важливості ро-
боти ніг, що створюють сприятливу позицію для
нанесення ударів, ми застосовували розроблені нами
вправи (мал.6). Сидячи на статі, вихованці наноси-
ли різноманітні удари, переміщаючи при цьому на
сідницях у різних напрямках: уперед, назад, уліво,
вправо, по колу.

Рис.6.

Дані вправи помітно прискорювали усві-
домлення важливості роботи над технікою і розмаї-
тістю роботи ніг і різко скорочували терміни фор-
мування правильних пересувань.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

 Для індивідуального підбору видів пересу-
вань нами демонструвалися трохи найважливіших,
на наш погляд способів. Той, котрий у них виходив
відразу, ми пропонували для негайного розучуван-
ня, а ті пересування, що виходили гірше, ми пере-
носили на наступні заняття. Така методика помітно
поліпшила настрій кікбоксерів, тому що час чекан-
ня позитивних результатів помітно скоротився й
успіх став відчутніше.

Для більш швидкого становлення і закріп-
лення навички ми розробили вправи, що допомага-
ють усувати замах при ударах збоку і знизу
(мал.7,8,9). Ці вправи ми давали учням у виді до-
машнього завдання. Дані вправи значно поліпшили
техніку ударів і скоротили час, що відводиться на
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технічне освоєння прийомів. Суть їх складається в
наступній методиці: кікбоксер стає в бойову стійку
правим боком до стіни, торкаючись її плечем, до-
лоня лівої руки тримає перед собою ребром на лінії
носа й нею завдає удару бічною правою. Стіна ви-
користовується, як обмежник замаху. А долоня, що
розташована на лінії носа - орієнтир обмеження
амплітуди руху. Усі ці недоліки ми усунули розроб-
леними нами вправами.  Вони зображені  на
мал.7,8,9. На мал.8 кікбоксери наносять бічні уда-
ри, перекочуючи з одного плеча на інше. У даній
вправі підлога є обмежником амплітуди руху руки
при бічному ударі.

 На мал.9 спортсмени відпрацьовують тех-
ніку ударів знизу. Підлога перешкоджає замахові,
відведенню ліктя за лінію тулуба. Стеля служить
орієнтиром руху руки в мету. Кікбоксер повинний
направляти передпліччя і кулак “штикообразно” від
себе в мішень і повертати руку рухом ліктя до тулу-
ба, а не описувати кистю руки дугоподібний ковза-
ючий рух.

 По наших дослідженнях, починаючи з
міських і закінчуючи чемпіонатами Світу і Європи,
кікбоксери рідко використовують ефективні прийо-
ми відходів від канатів і з кута рингу. А ті прийоми,
якими користуються деякі спортсмени, відомі бага-
тьом, їх легко угадати, і тому вони малоефективні.
У зв’язку з цим ми розробили свої прийоми, що по-
легшують відхід з кута і від канатів рингу. Один з
них на мал.10.

Рис. 10.

Рис. 11.

 На мал.10 видно, як кікбоксер (ліворуч),
ретельно прикриваючи голову, баскетбольним рухом
лівої ноги іде від суперника, що набігає на його,
вправо. Спортсмен (у світлій формі), переорієнту-
вавши, кидається слідом за суперником ( що знахо-
диться ліворуч), що лівою ногою, миттєво, відхо-
дить назад вліво і, різко розгорнувши плечі, завдає
удару правою в голову. Такий 1 варіант відходу. В 2
варіанті вихованець, робить крок лівою ногою впе-
ред, за плече супротивника, завдає бічного удару
лівої в голову з переносом ваги тіла на ліву ногу і
розворотом пліч і стегна вправо. Приведені для при-
кладу нами прийоми (на мал.11-другий варіант) були
несподіваними для суперників наших хлопців.

 

Рис.12.

Рис.13.

 На мал. 12 кікбоксер у темній формі по-
стійно атакує лівою в тулуб, прагнучи “збити” ди-
хання суперника. Його суперник “правша” непом-
ітно змінює місцями положення ніг на “лівшу”,
чекає удар супротивника й у момент його атаки
миттєво крокує правої убік, завдає удару правою в
голову з розворотом стегна і переносом ваги тіла
на праву ногу.

 В другому варіанті (мал.13) удар, що кон-
тратакує, правою рукою вироблявся зі стійки “прав-
ши”- за рахунок стрибка за ліву руку суперника.

Кікбоксер у світлій формі (зі звичайної
стійки) робить відбив лівої руки суперника, на зов-
нішню сторону, у момент нанесення йому прямого
удару в тулуб (мал.14,15,16).
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Рис.14.

Рис.15.

Рис.16.

Відвідуючи тренування кікбоксерів у різних
залах, вивчаючи змагання багатьох чемпіонатів (від
міських до чемпіонатів Світу), ми помітили, що та-
кий ефективний прийом, як відбив лівої руки наго-
ру, украй рідко застосовується спортсменами
(мал.17). На додаток до описаного вище отбиву ми
використовували в експерименті й інший, не менш
ефективні відбиви (мал.18). Кікбоксер, що знахо-
диться праворуч, долонею лівої руки робить відбив-
ши прямого удару суперника і цією же рукою, мит-
тєво, завдає відповідного удару в голову.

Такі дії лівої руки, що блискавично вико-
нують відразу два прийоми захисного і характеру,
що контратакує. Крім перерахованих вище отбивов,
у своїх дослідженнях, ми застосовували розробле-
ний нами техніко-тактичний прийом, що сполучить

у собі дві функції: захисну і контратакуючу (мал.19
і 20).

Рис. 17.

Рис. 18.

Рис.19.

Рис.20.

Суть прийому в наступному. Один з кікбок-
серів завдає прямого удару лівої в голову, а другий
передпліччям правої руки робить відбив уліво вниз
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і потім, випрямляючи лікоть, завершує другу части-
ну прийому ударом правої в голову.

Як показала практика, використання даних
вправ сприяє: прискореному формуванню правиль-
ної техніки ведення бою, виконанню ударів і за-
хистів, загостреному почуттю дистанції, прищеплю-
ванню “смаку” до роботи на ближній і середній
дистанціях, що вже на ранніх стадіях підготовки доз-
воляє навчати кікбоксерів універсальному стилеві
ведення бою [1-8].

Висновки.
Застосовувана нами методика показала, що

спортсмени стали осмислено відноситися до трену-
вань. Швидко підвищувалися їх інтелектуальна, тех-
ніко-тактична підготовка, значно знизився травма-
тизм, і підвищилася результативність їхніх виступів
на змаганнях [3,6,7,8]. А також покращилися відвіду-
ваність тренувань, їх освітні, виховний рівні і підви-
щилася успішність у навчальних закладах.

Дослідження підтвердили ефективність на-
ших методик. Вони можуть бути використані при
організації фізичного і спортивного удосконалюван-
ня студентської молоді. Дана методика може засто-
совуватися в спортивних школах – інтернатах, за-
гальноосвітніх школах зі  спортивною
спрямованістю, у технікумах фізичної культури, у
вузах, училищах Олімпійського резерву й в ін. на-
вчальних закладах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впровад-
ження оригінальних вправ у педагогічний процес
единоборців.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ В
ОПТИМІЗОВАНІЙ ІНДИВІДУАЛЬНІЙ

ОЗДОРОВЧІЙ ПРОГРАМІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ
Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. Внаслідок зниження темпів розвитку інфра-
структури фізичної культури у вузах і тенденції до
підвищення коштовності спортивно-оздоровчих послуг,
в останнє десятиріччя значно збільшилась кількість
студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціаль-

ної медичної групи. Тому, у числі першочергових за-
ходів, спрямованих на подолання кризової ситуації, що
склалася, необхідне активне залучення студентів до
систематичних самостійних занять фізичною культу-
рою. У розробленій оптимізованій індивідуальній тре-
нувально-оздоровчій програмі для самостійного вико-
ристання  студентами обґрунтовано доцільність
використання дихальних вправ.
Ключові слова: здоров’я, студенти, індивідуальна, оз-
доровча, програма, оптимізація, дихальні, вправи.
Аннотация. Верблюдов И.Б., Лоза Т.А. Исследование
действия дыхательных упражнений в оптимизирован-
ной индивидуальной оздоровительной программе для
студентов педагогических вузов.
Вследствие снижения темпов развития инфраструкту-
ры физической культуры в вузах и тенденции к повы-
шению стоимости спортивно-оздоровительных услуг, в
последнее десятилетие значительно увеличилось коли-
чество студентов, отнесённых по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе. Поэтому, в числе
первоочередных мероприятий, направленных на пре-
одоление кризисной ситуации, которая сложилась, не-
обходимо активное привлечение студентов к система-
тическим самостоятельным занятиям физической
культурой. В разработанной оптимизированной инди-
видуальной тренировочно-оздоровительной программе
для самостоятельного использования студентами обо-
сновано целесообразность использования дыхательных
упражнений.
Ключевые слова: здоровье, студенты, индивидуальная,
оздоровительная, программа, оптимизация, дыхатель-
ные, упражнения.
Annotation. Verbludov I.B., Loza T.A. Research of action
of respiratory exercises in the optimized individual
improving program for students of pedagogical high
schools. Scientific novelty of obtained results: the received
data on the maintenance and the technique of the fulfillment
of the optimum health-improving programme which directly
and indirectly influences the positive results of the solved
problem national health. The specificity of a training
component at a formation of a health-improving programme
is revealed. The conclusions concerning the wore which is
theoretically necessary and possible in the practical
realization in the context of the notion “corporal culture”
are received. The model of individual health-improving
programme as the method of the optimum use of the means
of the restored health is proved.
Key words: individual; health-improving programme; the
students of pedagogical high schools; optimization.

Вступ.
Аналіз останніх досліджень показав, що

ланка “вчитель – школяр” має значні вади для якіс-
ного використання її у покращенні здоров’я учні-
вської молоді [3]. Для поліпшення її актуальною є
активізація самостійної тренувально-оздоровчої
роботи зі студентською молоддю [2, 4]. Під час на-
вчання в педагогічному вузі, майбутні вчителі, по-
ряд з здобуттям основної професії, повинні набути
твердих знань, вмінь, навичок використання індиві-
дуальних засобів фізичної культури для поліпшен-
ня та збереження здоров’я. Використання засобів
фізичної культури для підвищення фізичного здо-
ров’я значною мірою пов’язане із застосуванням
індивідуальних тренувально-оздоровчих програм
(ІТОП) і широких мотиваційних настанов на їх без-
заперечне виконання у продовж життя.

ІТОП – це щоденні заходи, які сприяють
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гармонізації та вдосконаленню психофізичних про-
цесів організму людини і охоплюють широкий
спектр факторів: оптимальний руховий режим, ре-
гулювання ваги тіла, складання необхідного харчо-
вого раціону, заходи по очищенню організму, пси-
хорегуляцію, загартовування, самомасаж та інше.

Однією із важливих умов в якісному вико-
ристанні ІТОП є оволодіння вмінням регулювати
процес дихання, м’язовий тонус, роботу внутрішніх
органів, взаємодію психофізіологічних процесів
організму та інше.

Від якості і рівня м’язового напруження ба-
гато в чому залежить потреба організму в кисні, а
під дією реалаксації знижується потік імпульсації
від м’язів, зв’язок і суглобів у центральну нервову
систему. М’язова реалаксація, яка використовуєть-
ся у багатьох варіантах, підвищує рівень перебігу
нервових процесів. У результаті перехід від напру-
ження м’язів до реалаксації і знову до напруження
сприятиме своєрідній гімнастиці нервових про-
цесів, зокрема вегетативної нервової системи. Зап-
ропонована нами методика застосування дихальних
вправ і оптимальних короткочасних затримок ди-
хання після вдиху, а іноді і на висоті вдиху, підви-
щує стійкість організму до кисневої заборгованості,
що благотворно впливає на ферментні системи, на
кровопостачання серця і мозку. Система вправ, зап-
ропонована нами, підвищує функціональні можли-
вості організму. При виконанні цих вправ регу-
люється  артеріальний  тиск ,  активізуються
кровоносні судини і капілярна сітка, поліпшується
забезпечення організму киснем, урівноважуються
нервові процеси.

Робота виконана у зв’язку з планом науко-
вих досліджень кафедри ТМФК Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А.С. Макарен-
ка на 2000 – 2005 рр.

Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є обґрунтування ви-

користання дихальних вправ в оптимізованій інди-
відуальній тренувально-оздоровчій програмі сту-
дентів  педагогічних вузів  для покращення їх
функціонального стану. Для досягнення поставле-
ної мети були використані наступні методи дослід-
ження: педагогічний експеримент; функціональні
проби Генча і Штанге; педагогічне тестування.

У дослідженні брала участь експеримен-
тальна група – кількість 206 студентів, у яку
ввійшло 122 студентки і 84 студенти. Для по-
рівняльної оцінки були обстежені 210 студентів
контрольної групи (125 студентів жіночої статі та
85 чоловічої статі). Загальна кількість досліджених
складала 416 осіб.

При проведенні експерименту студенти ек-
спериментальної і контрольної груп займалися обо-
в’язковими заняттями з фізичного виховання за
програмою університету. З метою навчання сту-
дентів навичкам самостійного оздоровчого трену-
вання, для експериментальної групи досліджува-
них була  впроваджена  система  заходів  для

оволодіння навичками ІТОП.
Результати дослідження.
Процесами зовнішнього дихання можна

керувати через скелетну дихальну мускулатуру.
Свідомі впливи на вегетативні процеси через ди-
хання опосередковані скелетною мускулатурою,
тому є вихідною ланкою в підпорядкуванні вегета-
тики свідомості і моторній системі [5]. Від того, як
дихає людина, значною мірою залежить її здоро-
в’я. За допомогою дихання можна свідомо вплива-
ти на внутрішні органи. Існує досить багато захво-
рювань, виникнення яких пов’язане з порушенням
дихання. При порушеннях зовнішнього дихання
безпосередньою причиною захворювань є не кис-
нева недостатність і погіршення газообміну, а не-
правильний режим дихання. Хибний режим зовні-
шнього дихання спричиняє розлад функцій різних
органів. Головним і найсерйознішим наслідком
порушення дихання часто є не зміни в газообміні,
а розладнання серцевої діяльності. За допомогою
дихальних вправ можна керувати дихальними м’я-
зами і, таким чином рефлекторно впливати на інші
такі функції: серцеву, кровообіг, вегетативну нерво-
ву систему. Так, з допомогою затримки дихання
можна вплинути на вегетативну нервову систему і
через неї свідомо міняти функцію серця і кровооб-
ігу. Вольова гіпоксія при затримці дихання спри-
чиняє розширення судин мозку й серця і звуження
периферичних кровоносних судин. Сильний фор-
сований вдих і особливо сильний форсований ви-
дих не тільки очищують дихальні шляхи, а й под-
разнюють слизову оболонку носа , зокрема, її
рецептори повітряним струменем. Ці рецептори, в
свою чергу, приводять у дію вегетативні рефлекси,
внаслідок чого розширюються бронхи та їхні
найдрібніші розгалуження – бронхіоли, що полег-
шує проникнення повітряного струменя до легене-
вих альвеол. Таким чином, зміцнюється весь ди-
хальний апарат, загартовується проти всіляких
захворювань, передусім, простудних. Оптимізую-
чи ІТОП, ми застосували певний набір дихальних
вправ, створений йогами і широко застосовуваний
у світовій практиці оздоровлення [6]. На таблиці 1
наведений набір дихальних вправ, оптимізованих
нами для ІТОП.

Методика виконання дихальних вправ.
В оптимізованих ІТОП дихальні вправи ви-

конуються щодня.
Під час експерименту дихальні вправи ви-

конувались як на групових заняттях, так і само-
стійно. Рекомендований час виконання 10:00 –
12:00 або 17:00 – 19:00. Нами рекомендовано ці
вправи виконувати перед іншими видами наванта-
жень ІТОП.

Для визначення функціонального стану сту-
дентів на кожному етапі експерименту також були
застосовані проби Генча і Штанге. Результати вимі-
рювання представлені в таблиці 2, а динаміка змін
показників - на рисунках 1 і 2.
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Слід відзначити, що у експериментальній
групі спостерігався значний приріст показника про-
би Генча, який характеризує функціональний стан
досліджуваних, про що свідчать результати проби
від 31,45 ± 5,26 до 82 ± 4,75 (сек.) у чоловіків і від
22,86 ± 4,23 до 72,34 ± 5,42 (сек.) у жінок. У конт-
рольній групі відповідно 31,34 ± 4,22 – 34,56 ± 6,25

і 21,06 ± 5,76 – 22,28 ± 8,56. Показники тестування
також свідчать про ефективність запропонованої
нами програми для підвищення функціонального
стану.

При впровадженні оптимізованої ІТОП була
використана проба Штанге для визначення ефектив-

№ п.п. Опис вправ Напрямок фізіологічної дії 
1 2 3 
 
 
 
1 

Черевне дихання. 
В.п. – стійка ноги нарізно. Повільно вдихнути 
через ніс, випинаючи живіт.  
Видих, втягуючи живіт.  
Груди, плечі нерухомі.   

Покращення травлення, зміцнення 
серця. 
Нормалізація кров’яного тиску. 
Зміцнення органів дихання. 
Покращення роботи печінки. 

 
 
2 

Середнє дихання (діафрагмальне). Вдихаючи через 
ніс, розширюємо ребра; видихаючи, здавлюємо їх. 
Живіт та плечі нерухомі. 

Зміцнення серця. Нормалізація 
кров’яного тиску. 
Зміцнення органів дихання. 

 
 
3 

Верхнє дихання. 
Вдихаючи піднімаємо плечі, видихаючи – 
опускаємо. Живіт і ребра нерухомі. 

Оздоровлення лімфатичної 
системи, укріплення  
органів дихання. 

 
 
 
4 

Повне дихання. 
Стоячи, сидячи, лежачи повільно вдихаємо, 
послідовно виконуючи три попередні дії. Поволі 
видихаємо у тому ж порядку: живіт, ребра, плечі. 

Покращення травлення. Зміцнення 
серця. Нормалізація тиску крові. 
Оздоровлення лімфатичної 
системи. 
Зміцнення дихального апарату. 

 
5 

Сидячи, лежачи, стоячи повний вдих, затримка 
дихання на 32 сек., видих. 

Зміцнення органів дихання. 
Зміцнення серця. 

 
 
 
6 

Сидячи, лежачи, стоячи повний вдих, затримка 
дихання на 8 сек., видих через рот зі звуком “с”. 

Нормалізація тиску крові. 
Зміцнення органів дихання. 
Покращення роботи ендокринних 
залоз. 

 
 
7 

Сидячи, стоячи вдихи – видихи черевом, вдих 
черевом і через одну ніздрю поштовхами видихи. 
Те ж через іншу ніздрю. 

Покращення роботи мозку. 
Попередження захворювань 
верхніх дихальних шляхів. 

 
 
8 

Сидячи закриваємо праву ніздрю і робимо на 4 
рахунки вдих через ліву ніздрю; затримуємо 
дихання на 16 рахунків, закриваємо ліву ніздрю і 
видихаємо через праву на 8 рахунків. Цикл 
повторюємо. 

Покращення роботи мозку. 
Зміцнення органів дихання. 

 
 
 
9 

Сидячи робимо декілька вдихів і видихів черевом, 
потім робимо повний вдих і затримку дихання на 
14 сек., потім видих і повторюємо ще 2 рази. 

Запобігання захворюванню верхніх 
дихальних шляхів.  
Зміцнення органів дихання. 
Профілактика та лікування астми. 

 
10 

Стоячи повний вдих і 3-5 видихи поштовхом (якби 
гасячи полум’я свічки на відстані 2 м), повторити 3 
рази. 

Прискорення виходу токсинів. 
Профілактика запорів. Очищення 
після дихальних отруєнь. 
Запобігання простуд. 

 
 

11 

Стоячи повний вдих, підняти руки уперед, зігнути 
три рази руки, стиснуті у кулаки до плечей, видих 
нахилом, руки опустити вниз. Випростовуючись, 
цикл повторюємо 2 рази. 

Зміцнення нервової системи. 
Очищення після дихальних 
отруєнь. 

 
 
 
 
 

12 

Стоячи робимо повний вдих і піднімаємо руки 
догори, пауза 6 сек., потім різким нахилом робимо 
видих із звуком “ха”, руки опускаємо униз; 
випростовуючись робимо вдих, піднімаючи руки 
догори і опускаємо руки з видихом . 
Цикл повторюємо ще 2 рази. 
Те ж лежачи, але при видиху робимо групування 
(фото 17). 

Попередження простудних 
захворювань. 
Зміцнення кровоносної системи. 
Очищення при дихальних 
отруєннях. 

 

Таблиця 1.
Дихальні вправи в оптимізованій ІТОП
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ності дії запропонованої програми. З таблиці 3, де
приведені середні показники першого і останнього
тестування у нашому експерименті, видно, що є сут-
тєва різниця у зміні показника між експерименталь-
ною та контрольною групами досліджуваних. Особ-
ливо відчутний приріст показників функціонального
стану був на V курсі навчання. Це пов’язано з тим,
що у експериментальній групі студенти використо-
вували повний обсяг навантаження з аеробною спря-

мованістю.
Динаміка змін показника проби Штанге на

всіх етапах експерименту наведена на рис. 2.
Аналіз результатів дослідження свідчить

про ефективність застосування наведеного набору
дихальних вправ у оптимізованій індивідуальній
тренувально-оздоровчій програмі студентів для по-
кращення їх функціонального стану.

Висновки.

Проба Генча 

І тест ІІ тест 

К.гр. 
n= 85 ч. 
n=125 ж. 

Е.гр.  
n= 84 ч. 

n= 122 ж. 

К.гр.  
n= 73 ч. 
n=116 ж. 

Е.гр.  
n= 75 ч. 

n= 103 ж. 
Стать 

σ±X  σ±X  

t P 

σ±X  σ±X  

t Р 

Ч. 31,34 ± 4,22 31,45 ± 5,26 0,15 > 0,05 34,56 ± 6,25 82,58 ± 4,75 52,36 < 0,05 
Ж. 21,06 ± 5,76 22,86 ± 4,23 2,78 < 0,05 22,28 ± 8,56 72,34 ± 5,42 51,06 < 0,05 

Проба Штанге 
Ч. 49,15 ± 2,28 48,25 ± 4,34 1,68 > 0,05 50,05 ± 8,15 105,15 ± 9,44 37,71 < 0,05 
Ж. 34,72 ± 5,20 35,22 ± 6,78 0,64 > 0,05 35,20 ± 6,15 86,15 ± 8,41 51,31 < 0,05 

 

Рис. 1. Динаміка змін показника проби Генча.
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Таблиця 2
Результати тестування проб Генча і Штанге у експериментальній та контрольній групах досліджува-

них (сек.)

Рис. 2. Динаміка змін показника проби Штанге.
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1. Аналіз отриманих результатів свідчить про те що,
після впровадження оптимізованої ІТОП у експери-
ментальній групі студентів спостерігалися позитивні
якісні зміни показників функціонального стану.
2. Показники тестування по пробі Генча у експери-
ментальній групі змінилися від 31,45 ± 5,26 до 82,58
± 4,75 сек. у чоловіків і від 22,86 ± 4,23 до 72,34 ±
5,42 сек. у жінок. У контрольній групі відповідно –
від 31,34 ± 4,22 до 34,56 ± 6,25 і від 21,06 ± 5,76 до
22,28 ± 8,56. При впровадженні оптимізованої ІТОП
спостерігалось суттєве відрізнення показників про-
би Штанге у експериментальній та контрольній гру-
пах досліджуваних на завершальній стадії експери-
менту у порівнянні із вихідними даними. Особливо
відчутний приріст показників функціонального ста-
ну був на V курсі навчання. Це пов’язано з тим, що
у експериментальній групі студенти виконували по-
вний обсяг навантаження з аеробним спрямуванням,
а також з застосуванням комплексу наведених ди-
хальних вправ.
3. Наведений комплекс дихальних вправ можна ре-
комендувати для застосування у самостійній оздо-
ровчій роботі студентів з метою покращення їх фун-
кціонального стану.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем дії ди-
хальних вправ в оптимізованій індивідуальній оз-
доровчій програмі для студентів педагогічних вузів.
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ
ВИТРИВАЛОСТІ СТУДЕНТОК

СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП З
УРАХУВАННЯМ ЇХ ПОПЕРЕДНЬОГО

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
Веселова В.В., Підвальна О.В.

Міністерство України у справах сім’ї,
молоді та спорту

Національний педагогічний
університет ім. М.Драгоманова

Анотація. Стаття розкриває проблеми мотивації студен-
ток спеціальних медичних груп до занять фізичною
культурою у вищому навчальному закладі, підвищення

витривалості після виконання ними запропонованого
комплексу фізичних вправ за допомогою підручних за-
собів у позалекційний час.
Ключові слова: спеціальна медична група, мотивація,
витривалість.
Аннотация. Веселова В.В., Подвальная Е.В. Разработ-
ка комплекса физических упражнений для развития
общей выносливости студенток специальных медицин-
ских групп с учетом их предыдущего местожительства.
Статья раскрывает проблемы мотивации студенток спе-
циальных медицинских групп к занятиям физической
культурой в высшем учебном заведении, повышения вы-
носливости после выполнения ними предложенного
комплекса физических упражнений с помощью подруч-
ных средств во внелекционное время.
Ключевые слова: специальная медицинская группа,
мотивация, выносливость.
Annotation. Veselova V.V., Pidval’na O.V. Development of
complex physical exercises for development of the
generalendurance of students of special medical groups in
view of their previous residence. Problems of motivation
to physical culture lessons of high-school students were
highlighted in the article. Raising of endurance results were
exposed after complex physical exercises with dumb-bells
that had been completed by students at the out-of-university
time.
Keywords: special medical group, motivation and
endurance.

Вступ.
Період, коли молодь закінчує школу і пере-

ходить до іншої діяльності, є дуже важливим. Вели-
ким психологічним навантаженням відзначається
той проміжок часу, коли молода людина вирішує чим
їй займатись у подальшому житті – піти працювати
або навчатись з метою здобуття професії. Але, окрім
зміни діяльності, випускники шкіл стикаються зі
зміною розпорядку дня, оточення, збільшується
фізичне і психологічне навантаження. Значна
кількість студентів змінює сільську місцевість про-
живання на міську, що здійснює також свій певний
вплив на них. Тому, головна мета роботи кафедри
фізичного виховання і здоров’я Національного пе-
дагогічного університету ім. Драгоманова – допо-
могти студентам підтримати своє здоров’я, покра-
щити фізичну форму задля сприяння молодим
вчителям у їх майбутній роботі.

Очевидним є той факт, що заняття фізич-
ною культурою серед студентів, особливо серед тих,
які мають значні проблеми зі здоров’ям і відносять-
ся до спеціальної медичної групи, зміцнять їх фізич-
ний стан та повинні зацікавити їх до цього [2, 3, 5].
Тому важливим є не лише пошуки нових комплексів
фізичних вправ, а також шляхи мотивування сту-
дентів до занять фізичною культурою.

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було розробити ком-

плекс вправ з предметом для розвитку та підвищен-
ня загальної витривалості студенток спецмедгрупи.

Задачі, що вирішувались під час проведен-
ня дослідження:
1. Оцінити стан фізичної підготовленості студен-
ток спецмедгрупи на початку та вкінці навчаль-
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ного року за допомогою системи тестів.
2. Розробити анкету та провести анкетування сту-
денток, що брали участь у дослідженні.

3. Розробити комплекс фізичних вправ з предме-
том для його виконання як домашнього завдан-
ня.

4. Оцінити динаміку фізичної підготовленості до
та після проведення експерименту.
У дослідженні взяли участь 46 студенток

фізико-математичного, історичного та дефектологі-
чного факультетів Університету. Дослідження про-
водилось протягом 2005-2006 навчального року.

На першому етапі роботи ми оцінили рівень
фізичної підготовленості студенток, які вступили до
педагогічного університету, за системою тестів
фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК) [1].
Дані результатів заносились до “щоденника здоро-
в’я”. Після проведення експерименту було здійсне-
но чергове тестування з ФОКу з метою з’ясування
динаміки результатів фізичної підготовленості сту-
денток та ефективності запропонованого комплек-
су з предметом.

На наступному етапі нами було розроблено
анкету та проведено анкетування студенток. Анкету-
вання проводилось з метою вивчення соціального
статусу, оцінки фізичного виховання в школі, моти-
вації до фізкультурних занять в Університеті і бажа-
ної їх кількості протягом учбового тижня за розроб-
леною нами анкетою, що складалась з 16 питань.

Результати досліджень.
На питання анкети відповіла половина тих

студенток, що брали участь в експерименті. Ми з’я-
сували, що 48% опитаних студенток проживало до
навчання у ВНЗ у сільській місцевості, а 52% - у
міській. Майже 79% респонденток виховувались у
родинах, де двоє дітей.

Важливим є той факт, що лише 10% з них
займались спортом у школі і всі вони виявились
міськими жительками. На думку студенток, оцінка
фізичного виховання в школі становить в середньо-
му 3,57 бали за п’ятибальною шкалою, що свідчить
про низький рівень не лише цього предмету у школі,
а й можливо, їх зацікавленості до цієї дисципліни.

На запитання про мету занять фізичною
культурою у ВНЗ студентки відповіли, що вони зай-
маються: для підтримки здоров’я, гарної фізичної
форми, для відпочинку від учбового процесу. Одна
студентка відповіла, що взагалі не бачить потреби у
цій дисципліні. Бажана кількість занять, згідно з
опитуванням, коливалась від 0 до 4, а в середньому
становила 1,57 заняття на тиждень. Лише дві особи
хотіли б займатись фізичною культурою 4 рази що-
тижнево, переважна більшість - всього 1 раз. Аеро-
біка, плавання, легка атлетика, спортивні ігри – це
вибір рухової активності студенток, хоча переважна
більшість зазначила у своїх анкетах аеробіку. Таким
чином, проведене анкетування дозволило нам кра-
ще ознайомитись з соціальним статусом, попереднім
місцем проживання студенток, а також мотивацією
до занять фізичною культурою у ВНЗ.

Відповідно до задач дослідження на наступ-
ному етапі нами було розроблено комплекс фізичних
вправ з додатковим предметом та проведено педаго-
гічний експеримент. Додатковим предметом була зви-
чайна пластикова пляшка (0,5 літра) - “гантель”, яка
в залежності від складності зусиль для виконання
вправ та певних проміжків часу мала різне наповнен-
ня. Така розробка не потребує додаткових матеріаль-
них витрат із скромного бюджету студента. На по-
чатку експерименту пляшка містила воду, для
посилення фізичного навантаження через два місяці
пляшку наповнювали сухим піском, а через наступні
два місяці сухий пісок замінили на мокрий.

На початку експерименту комплекс з “ган-
телями” був показаний студентам і розучений з ними.
Вони отримали домашнє завдання двічі на тиждень
виконувати запропонований комплекс і кількість
повторів кожної вправи 6-8 разів. Комплекс вправ
було необхідно виконувати після навчання, удома.

Вісім вправ комплексу складались з махів
руками; підйомів рук з навантажувачем стоячи, ле-
жачи; жим лежачи; випади; піднімання тулуба до
прямого кута; присідання.

На початку комплексу передбачались впра-
ви на гнучкість, наприкінці – дихальні вправи. Після
закінчення експерименту ми отримали наступні ре-
зультати, які вказані в таблиці  1.

Плавання є одним з найефективніших видів
рухової активності для розвитку витривалості. Пе-
ребування тіла людини у “підвішеному” стані доз-
воляє органам і системам працювати у менш напру-
женому темпі, особливо це корисно тим, хто має
хвороби опорно-рухової системи.

Не всі ВНЗи Києва та України мають у своє-
му розпорядженні для занять фізичною культурою і
спортом плавальні басейни. Тому наявність басей-
ну в НПУ ім. Драгоманова дозволяє студентам не
лише підвищити рівень фізичної підготовленості та
покращити своє здоров’я, а й в деяких випадках вза-
галі навчитись плавати.

З таблиці 1 видно, що студенти, які попе-
редньо проживали у місті, після проведення комп-
лексу з предметом покращили витривалість у пла-
вальному тесті на 7,2%, а сільські – на 26,9%. Цей
факт можна пояснити тим, що багато зі студентів,
які проживали у сільській місцевості могли не мати
можливості плавати у зв’язку із відсутністю відпов-
ідних водоймищ та басейнів. Тому, можливо, приріст
результатів у цьому тесті для них є значно вищим.
Також студенти з міста мали попередній результат у
плаванні - 223 метра за 12 хвилин, а з села – 145, що
становить майже 54% різниці.

Відомо, що витривалість визначається у
різних формах [4]: загальна, силова тощо. Тому у
тесті на віджимання від підлоги ми досліджували
динаміку результатів саме у силовій витривалості.
Впроваджений нами комплекс вправ з предметом
(гантелями) розвивав і цю фізичну якість. З таблиці
1 видно, що результати сільських (9 разів) і міських
(5 разів) студентів значно різняться, за цим тестом
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сільські жителі показували значно вищі результати.
Це можна пояснити недостатньою руховою активн-
істю студентів, що провели своє дитинство і юність
у містах, з відсутністю можливостей (недостатньою
кількістю спортивних клубів, секцій) і потреб у русі
та зацікавленості займатись спортом. Після прове-
дення експерименту різниця результатів сільських і
міських студентів становила 57%, тобто значно по-
кращилась у порівнянні зі студентами з села (на по-
чатку експерименту – майже 100 %). Про це свідчить
той факт, що не зважаючи на однаковий приріст у 2
рази після проведеного комплексу, його відсоткова
значимість відрізнялась. Так показники студентів з
села збільшились на 22 %, а з міста – на 40 %.

Наступний тест – згинання тулуба лежачи,
який показує розвиток силової витривалості виявив
майже таку ж динаміку результатів, як і попередній.
Приріст становив у студенток з сільської місцевості
4 рази (21,1 %), а з міста – 3 рази (21,4 %), тобто
результати у відсотках зросли майже однаково, а за
кількістю виконання цієї вправи відрізнялись на 1
раз. Загалом попередні показники сільських сту-
дентів переважали міських на 35,7 %, після закін-
чення експерименту - на 35,3 %.

Низький відсоток росту результатів у тес-
тах: стрибок у довжину з місця і кидок м’яча (від 0
% до 10 %) може свідчити про те, що ці вправи виз-
начають вибухову силу, а метою нашого експеримен-
ту було – розвиток витривалості, показники якої
значно покращились протягом експерименту.

Висновки:
1. Проведене анкетування студенток визначило,
що вони хотіли б покращити своє здоров’я та
мати гарну фізичну форму за допомогою занять
фізичною культурою, але в середньому займа-
тись лише 1,6 рази на тиждень, хоча для
підтримки рівня фізичної підготовленості на
належному рівні необхідно займатись щонай-

менше тричі на тиждень.
2. Запропонований нами для домашнього завдан-
ня комплекс з предметом дозволив збільшити
показники загальної та силової витривалості у
плавальному тесті у студенток з міста на 7,2%,
з села – на 26,9%, у віджиманнях від підлоги
показники студенток з міста – збільшились на
40 %, а з села - на 22 %, у згинанні тулуба лежа-
чи приріст становив у студенток з міста – 21,4
%, а з села 21,1 %.

3. Показники студенток з сільської та міської
місцевості виросли після проведення експери-
менту майже однаково пропорційно попереднім
результатам.

4. Розроблений нами комплекс може бути запро-
поновано для застосування студенткам спец-
іальних медичних груп інших ВНЗ як такий, що
не потребує спеціального дорогого обладнання
і є ефективним для покращення витривалості.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем загаль-
ної витривалості студенток спеціальних медичних
груп.
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Таблиця  1
Результати тестувань студенток спецмедгрупи з ФОКу

Тест Час проведення 

Студенти, які 
проживали у 

сільській місцевості 
до навчання у ВНЗ 

Студенти, які 
проживали у міській 

місцевості до 
навчання у ВНЗ 

Початок експерименту 145 223 
Кінець експерименту 184 239 Плавання 

12 хвилин (метр) Різниця 39 (26,9%) 16 (7,2 %) 
Початок експерименту 9 5 
Кінець експерименту 11 7 Віджимання 
Різниця 2 (22 %) 2 (40 %) 
Початок експерименту 19 14 
Кінець експерименту 23 17 Згинання тулуба 

лежачи Різниця 4 (21,1 %) 3 (21,4 %) 
Початок експерименту 159 141 
Кінець експерименту 163 144 Стрибок у довжину 

з місця Різниця 4 (2,5 %) 3 (2,1 %) 
Початок експерименту 29 31 
Кінець експерименту 32 31 Кидок м’яча 
Різниця 3 (10 %) 0 (0 %) 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОЇ
ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНИХ

РЕГІОНІВ СВІТУ
Волков В.Л.

Національний педагогічний
університет ім. М.П. Драгоманова

Анотація. У статті розглянуті особливості та узагаль-
нений досвід організації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності студентів в умовах закордонних
вищих навчальних закладів. Найбільший інтерес для
організації вітчизняної системи фізичного вдосконален-
ня майбутніх фахівців становить досвід Китаю, де на
початкових курсах обов’язково передбачено вирішен-
ня завдань загальної фізичної підготовки, а на старших
курсах здійснюється фізичне вдосконалення засобами
спортивної підготовки.
Ключові слова: спорт, фізична культура, здоров’я, сту-
дент.
Аннотация. Волков В.Л. Особенности организации
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятель-
ности студентов высших учебных заведений разных
регионов мира. В статье рассмотрены особенности и
обобщен опыт организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной деятельности студентов в усло-
виях зарубежных высших учебных заведений. Наиболь-
ший интерес для организации отечественной системы
физического совершенствования будущих специалистов
представляет опыт Китая, где на начальных курсах обя-
зательно предусмотрено решения задач общей физичес-
кой подготовки, а на старших курсах осуществляется
физическое совершенствование средствами спортивной
подготовки.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье,
студент.
Annotation. Volkov V.L. The features of organization sports
and sports improving students activity of higher educational
institutions of different regions of the world. In the paper is
generalized the features surveyed and the experience of
organization of improving and sports activity of the students
in conditions of foreign higher educational institutions. The
greatest interest for the organization of domestic system of
physical perfection of the fu ture experts represents
experience of China where on initial rates it is necessarily
stipulated decisions of problems of the general physical
preparation, and on the senior rates physical perfection by
means of sports preparation is carried out.
Key words: sports, physical training, health, student.

Вступ.
Система сучасної вищої освіти спрямована

на підготовку висококваліфікованого фахівця, який
в умовах ринкової економіки здатен виконувати
значні обсяги роботи без зниження якості та інтен-
сивності, а також повинний володіти високим рівнем
розвитку психомоторних якостей, що у сукупності
відображає модель вимог до фізичного та психіч-
ного здоров’я, загальної та спеціальної працездат-
ності студента. Реалізація вказаних завдань у вітчиз-

няних вузах здійснюється фахівцями з фізичної куль-
тури та спорту в умовах загальних та спеціальних
медичних груп, груп спортивного вдосконалення, а
також спортивних та фізкультурно-оздоровчих
секцій.

Однак, аналіз [1] результатів досліджень
вітчизняних науковців свідчать про незадовільний
стан фізичної підготовленості більшої частини су-
часного студентства та постійне збільшення контин-
генту з послабленим здоров’ям як на початку, так в
процесі навчання у вузі.

Професори Р. Раєвський та С. Канішевсь-
кий [7] вважають таке становище наслідком неефек-
тивного функціонування системи фізичного вдоско-
налення студентської молоді, при чому ряд інших
авторів [2, 3, 5, 9] наголошують на необхідності ко-
рекції механізмів управління в першу чергу шляхом
перебудови умов організації вказаного процесу.

В такому випадку, аналіз закордонного дос-
віду вирішення вказаного завдання є передумовою
реорганізації відповідної системи, яка дозволяє
уникнути прорахунків і помилок, що були здійснені
у інших країнах.

Дослідження проведено згідно зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2006-2010 рр. за темами 3.1.1.
«Теоретико-методичні та програмно-нормативні
основи фізичного виховання учнів і студентів» та
3.1.2. «Науково-методичні засади удосконалення
викладання дисципліни «Теорія та методика фізич-
ного виховання»».

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: здійснити аналіз закор-

донного досвіду особливостей організації процесу
фізичного вдосконалення студентів вузів засобами
фізичної культури та спорту.

Методологічною основою дослідження є
теоретичних аналіз та узагальнення досвіду прак-
тики щодо організації спортивної та фізкультурно-
оздоровчої діяльності студентів в умовах закордон-
них вищих навчальних закладів країн – представниць
Європейського союзу та Азійського регіону, а також
Сполучених штатів Америки.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Концепція фізичного вдосконалення студен-
тської молоді в Європі народилася з моменту появи
перших університетів та рицарських академій і має
багаторічні традиції та досвід.

Наприклад відомо [10], що у Польщі на-
прикінці ХVIІ сторіччя в університетах фізичне ви-
ховання було необов’язковим, однак систематично
займатися фехтуванням, верховою їздою, танцями
та плаванням було дуже престижно, а відмова від
занять фізичними вправами викликала ганьбу серед
провідної молоді. Вказані види рухової діяльності
з’являються у навчальних програмах Collegium
Nobilium (1740) та Collegium Theresianum (1776), а
наприкінці кожного року у вказаних вузах здавався
відповідний екзамен.
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Організаційно-правові умови функціонуван-
ня системи фізичного вдосконалення студентської
молоді Польщі за останні 40 років змінювалися де-
кілька разів [2], що також відображало політичні та
економічні зміни у країні.

Так, з 1979 до 1985 рр. Державна програма
з фізичного виховання польської студентської мо-
лоді передбачала обов’язкові 4 години на основні
заняття всебічною фізичною підготовкою та додат-
ково 2 години на факультативи.

Програма передбачала диференціацію вка-
заного контингенту на п’ять окремих груп:

% групи загального фізичного вдосконален-
ня;

% групи спортивної підготовки з наявністю
початкового етапу;

% групи спортивного вдосконалення;
% спортивні групи, члени яких входили до

Академічного спортивного союзу (АСС);
% групи лікувальної фізичної культури та

реабілітації.
Після 1985 року університетам були надані

більш широкі повноваження, які призвели до зни-
ження обсягів часу на фізичне виховання на 50% з 4
років навчання до 2 років.

У 1990 році набрав чинності новий Устав
про вищу освіту. Згідно вказаного Уставу програма
затверджувалася радою факультетів університету або
сенатом вузів. Була здійснена спроба гальмування
тенденції обмеження кількості годин на фізичне
вдосконалення, однак згідно рекомендації ради по
справах вищої школи від 1991 року на фізичне ви-
ховання повинно було виділятися на весь період на-
вчання тільки 120 годин.

Аналіз, який був здійснений Юзефом Вой-
нером [2] показав, що на даний момент заняття з
фізичної підготовки у вузах державної форми влас-
ності, у більшості випадків, проводяться в обсязі 120
годин (41% вузів), які реалізовуються впродовж 1-
го та 2-го курсів навчання. Близько 28% подібних
вищих навчальних закладів виділяють 180 годин на
рішення завдань цілеспрямованого фізичного вдос-
коналення студентської молоді, що здійснюється
протягом 1-го, 2-го та 3-го курсів.

Як правило, після виконання обов’язкової
програми з фізичного виховання 1-го та 2-го років
навчання, студент продовжує займатися фізичною
культурою чи спортом на факультативних заняттях,
при чому у більшості вузів, для активних членів
спортивних клубів діють суттєві знижки на навчан-
ня або нараховуються підвищені стипендії.

Сучасна організація фізичного вдосконален-
ня студентської молоді у Польських вузах передба-
чає наявність диференціації відповідного континген-
ту на декілька груп:

% групи загальної фізичної підготовки (1-й
та 2-й курси);

% групи спортивної спеціалізації (1–5-й кур-
си);

% спортивні групи АСС (1–5 курси);

% групи диспансерної та лікувальної фізич-
ної культури (1–2 курси).

Аналізуючи особливості організації та пра-
вового забезпечення системи фізичного вдоскона-
лення студентської молоді у Європейських держа-
вах наприкінці минулого сторіччя,  необхідно
відмітити [4], що у ряді країн існували проблеми з
реалізацією принципів здорового способу життя і
виконанням населенням мінімальних обсягів рухо-
вої діяльності.

Так, на початку 60-х років Скандинавські
країни разом з федеративною республікою Німеч-
чина та Голландією розпочали рух «Трім», а Євро-
пейська рада створила його керуючий орган. Ідея
«Тріму» була запропонована фахівцями галузі фізич-
ної культури та медицини, а її завдання мають бага-
то спільного з завданнями вітчизняної програми
«Фізичне виховання – здоров’я нації». Однак у Євро-
пейської версії є значна перевага – вказаний рух
носить розважальний характер і був розрекламова-
ний у засобах масової інформації.

Результати аналізу показують [4, 8], що в
Американській системі фізичного виховання сту-
дентів не існує єдиної програми. Кожний штат, ок-
руг чи окремий вищий навчальний заклад має пра-
во на розробку власної програми в залежності від
умов, традицій, особливостей викладацького скла-
ду та матеріально-технічної бази.

Однак, заняття з фізичної підготовки чи
спорту проводяться у кожному вузі США. Справа-
ми студентського масового спорту [6] опікується
Національна  асоціація студентського спорту
(NKAA), а на регіональному рівні діють відповідні
ради і конференції, які здійснюють контроль за ро-
ботою місцевих членів асоціацій.

У Сполучених штатах Америки студентам-
спортсменам, які захищають гідність університету,
нараховують два види стипендій: повна та частко-
ва. У першому випадку передбачається оплати жит-
ла, меблів, книг, кишенькових витрат, а у другому –
один або декілька видів вказаних витрат. Кожен рік
рада університету переглядає як склад стипендіатів,
так і перелік безкоштовних послуг.

Необхідно зауважити, що фізичне вихован-
ня студентів в Американських вузах, у більшості
випадків, здійснюється засобами спортивної підго-
товки з обраних видів. В зв’язку з відсутністю єдиної
програми кожен заклад обирає сам які з видів і у
якому обсязі включити до навчального плану, однак,
як правило, обов’язкові заняття фізичними вправа-
ми є тільки на 1-му курсі. При чому в усіх універси-
тетах передбачений курс оздоровчого фізичного тре-
нування (Healthrelated fitness training).

В більшості університетів існують так звані
«центри здоров’я», де студент може пройти діагно-
стування функціональних можливостей різних сис-
тем чи комплексне лікарняне обстеження. Після цьо-
го,  для кожного студента  розробляється
індивідуальна програма фізкультурно-оздоровчих
занять з урахуванням обсягу та інтенсивності наван-
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таження, енергозатрат, харчування і т.д. Корекція
здійснюється кожного місяця.

Фахівці центру здоров’я проводять заняття
у лікувальних та оздоровчих групах. В останньому
випадку мова йде про практично здорових студентів,
які не можуть або не мають бажання займатися
спортом. У різних університетах їх кількість коли-
вається від 25 до 50%, і як правило, більшість вка-
заного контингенту становлять представниці жіно-
чої статі.

В таких групах викладається танц-аеробіка
(відрізняється рухом на відносно великі відстані),
степ-аеробіка (з використанням спеціальних сходи-
нок), фанк-аеробіка (виконується під музику, ритм
якої нагадує серцебиття), бодіскалптінг (з викорис-
танням вправ силової спрямованості), стреч-аероб-
іка (з великою кількістю вправ, спрямованих на роз-
виток гнучкості), крос-аеробіка (з використанням
методу організації колового тренування). Тобто вка-
заний процес спрямований на підвищення аеробних
можливостей організму і оздоровлення майбутньо-
го фахівця.

У Китайській народній республіці питан-
нями фізичного виховання студентської молоді [3]
опікується Державний комітет у справах освіти, який
розробив і втілює у практику програму «План оздо-
ровлення всього народу Китаю», що спрямована на
популяризацію спортивно-масових заходів і фізкуль-
турно-оздоровчих занять.

Структура навчальної програми з фізичної
культури студентів Китаю складається з трьох
розділів:

1-й – зміст обов’язкової програми для 1-го
та 2-го курсів;

2-й – зміст навчальної програми з факуль-
тативних занять;

3-й – зміст екзаменів, методичні особливості
розвитку фізичних здібностей та стандарти фізич-
ної підготовленості.

Практичним заняттям з фізичної підготов-
ки [5] на 1-му та 2-му курсах уділяють 64 години на
рік. З них: 22 години – на легку атлетику; 10 годин –
на гімнастику; 20 годин – на спортивні ігри; 10 го-
дин – на ушу. При чому з 4 годин, які мають місце у
навчальному тижні, 2 години є факультативними.

Після 2-го курсу обов’язковим є відвідуван-
ня факультативів з обраного виду спорту, а обсяги
навчально-тренувального навантаження коливають-
ся від 2-ох до 4-ох годин на тиждень, в залежності
від рішення адміністрації вищого навчального зак-
ладу.

Слід відмітити, що для студентів з послаб-
леним здоров’ям передбачена дисципліна «Охоро-
на здоров’я», а її програма та зміст, головним чи-
ном, побудовані на ідеях традиційних східним
систем «тай-дичуань», «цигун», «чао-інь».

В японських вищих навчальних закладах з
1949 року «фізична культура» є обов’язковою дис-
ципліною [9], заняття з якої повинні проводитися
не менш ніж 1 раз на тиждень, а їх загальний обсяг

повинний становити як мінімум 45 годин на рік. У
разі відсутності можливості відвідувати заняття у
повному обсязі, студент повинний виконати підви-
щені нормативи з фізичної підготовленості, і тільки
у такому випадку він переводиться на інший курс.
При чому хвороба чи заняття спортом на першому
курсі не звільнюють майбутнього фахівця від вказа-
них обов’язків.

По закінченню 1-го курсу студент має от-
римати чотири оцінки з вказаної дисципліни: 2 – за
теоретичні знання і 2 – за виконання практичних
вимог. В результаті сукупна оцінка студента залежить
від відвідування, теоретичних знань, якості техніки
рухів та рівню фізичної підготовленості.

Особливості організації вищезгаданого про-
цесу передбачають диференціацію студентського
контингенту на декілька груп:

«а» – практично здорові;
«б» – з незначними відхиленнями у стані

здоров’я;
«в» – інваліди та ті, кому не можна займати-

ся фізичними вправами з максимальною та серед-
ньою інтенсивністю, однак вони повинні вивчити та
здати відповідні комплекси вправ.

У групі «а» студенти з мінімум 10 видів
спорту обирають для себе найбільш інтересний і
корисний, а розвитком того чи іншого виду опіку-
ються декілька спортивних організацій, кожна з яких
займає визначене місце у відповідній системі. Це так
звані спортивні кружки, дококай, спортивні коман-
ди, андобу, тайікукой, спортивні клуби, спортивні
федерації та асоціації.

Спортивні кружки – це невеликі групи лю-
дей, що об’єднані для сумісного відпочинку та за-
нять фізичною культурою засобами обраного виду
спорту для отримання задоволення.

Дококай – спортивна група, що формується
на добровільній основі з представників студентсь-
кої молоді з метою сумісного відпочинку та занять
масовим спортом.

Спортивні  команди – це формальні
спортивні групи, які приймають участь у змаганнях
на рівні «великого» спорту.

Андобу – формальна спортивна група, що
формується зі спортсменів, які приймають участь у
змаганнях між командами вищих навчальних зак-
ладів та на більш високому рівні.

Тайікукой – федерація, яка складається з
декількох ангобу, але у межах конкретного вузу.

Спортивні клуби – це спортивні групи, які
включають декілька спортивних кружків чи команд.

Висновки.
Здійснений теоретичний аналіз та узагаль-

нення закордонного досвіду функціонування систе-
ми фізичного вдосконалення студентської молоді в
умовах вищих навчальних закладів дозволяють зро-
бити наступні висновки:

1. Аналіз міжнародного досвіду правового
забезпечення системи фізичного вдосконалення сту-
дентської молоді свідчить про відсутність єдиного
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підходу, однак у більшості випадків, у вирішенні
відповідних проблем приймають активну участь як
державні органи влади, так і громадські організації
та засоби масової інформації, що свідчить про ро-
зуміння актуальності  вказаної  проблеми у
суспільстві розвинутих країн;

2. У Японії та Сполучених штатах Америки
функціонування системи фізичної культури студен-
тської молоді, в основному, відбувається засобами
спортивного тренування на  базі  відповідних
спортивних клубів. Завдяки впровадженню так зва-
ної «клубної системи» майбутній фахівець має мож-
ливість здійснювати розвиток фізичних здібностей
та підвищувати рівень технічної майстерності в об-
раному виді спорту, який він вважає найбільш ціка-
вим і сприятливим для фізичного вдосконалення.

3. Відсутність систематичної змагальної
діяльності у більшості представників студентського
контингенту Японії та Сполучених штатів Америки,
вимагає іншої інтерпретації визначеного процесу –
фізична культура засобами обраного виду спорту.
Крім того спортивна підготовка передбачає декілька
початкових етапів, основним завданням яких є побу-
дова міцного фундаменту засобами загальної фізич-
ної підготовки. При відсутності високого рівню роз-
витку загальних фізичних здібностей, ігнорування
вказаного підходу на фоні впровадження великої
кількості спеціальних засобів у навчально-тренуваль-
ний процес студента може призвести до однобічної
фізичної і функціональної підготовленості;

4. На нашу думку, найбільший інтерес для
організації вітчизняної системи фізичного вдоско-
налення майбутніх фахівців становить досвід Китаю,
де на початкових курсах обов’язково передбачено
вирішення завдань загальної фізичної підготовки, а
на старших курсах здійснюється фізичне вдоскона-
лення засобами спортивної підготовки.

Такий підхід сприяє формуванню відповід-
ної бази для подальшого розвитку спеціальних
фізичних здібностей та накопичення техніко-тактич-
ного арсеналу в обраному виді спорту без шкоди для
здоров’я;

5. Існує негативний приклад послаблення
контролю збоку державних органів у Польщі, де
збільшення повноважень адміністрації вузів призве-
ло до різкого зменшення обсягів навчального наван-
таження, спрямованого на фізичне вдосконалення
студентів. Така ситуація, на наш погляд, свідчить про
необхідність адміністративного контролю збоку дер-
жави як за розробкою науково-обґрунтованих об-
сягів цілеспрямованої рухової діяльності, так і за
виконанням відповідних урядових і президентських
наказів та розпоряджень.

Перспективи подальших досліджень з об-
раної теми. Враховуючи, що організація відповід-
ного процесу є одним з багатьох факторів, які виз-
начають ефективність управління системою
фізичного вдосконалення, наступні дослідження
будуть спрямовані на аналіз особливостей і корек-
цію інших компонентів відповідної структури, що

впливають на результат фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності студентської молоді.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 4-5 РОКІВ З

ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ
Воловик Н.І.

Національний педагогічний
університет ім. М.Драгоманова

Анотація. Стаття присвячена проблемі дослідження
координаційних здібностей дітей 4-5 років з патологією
зору. Наведені результати проведеного експерименту та
зроблений аналіз отриманих даних. Керувати розвит-
ком координаційних здібностей необхідно з врахуван-
ням особливості діагнозу та глибини захворювання, віку
та психоемоційного стану дітей, Необхідно долати та
попереджати виникнення вторинних порушень у ру-
ховій сфері. Слід виховувати позитивне ставлення до
здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей.
Ключові слова: діти, зір, координація, здібності.
Аннотация. Воловик Н.И. Исследование координаци-
онных способностей детей 4-5 лет с нарушением зре-
ния. Статья посвящена проблеме исследования коорди-
национных способностей у детей 4-5 лет с нарушением
зрения. Приведены результаты эксперимента и сделан-
ный анализ полученных данных. Руководить развити-
ем координационных способностей необходимо с уче-
том особенности диагноза и глубины заболевания,
возраста и психоэмоционального состояния детей, Не-
обходимо одолевать и предупреждать возникновение
вторичных нарушений в двигательной сфере. Следует
воспитывать положительное отношение к здоровому
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образу жизни и укрепление здоровья детей.
Ключевые слова: дети, зрение, координация, способно-
сти.
Annotation. Volovik N.I. Research of coordination abilities
in 4-5 age children with impairment vision. The article is
devoted to the problem of research coordination abilities
in 4-5 age children with impairment vision. The author has
written the experimental results and made analyses of the
experimental data. To supervise over development of
coordination abilities it is necessary in view of feature of
the diagnosis and depth of disease, age and an emotional
condition of children. It is necessary to overcome and warn
occurrence of secondary infringements in impellent sphere.
It is necessary to bring up the positive attitude to a healthy
way of life and strengthening of health of children.
Key words: children, vision, coordination, abilities.

Вступ.
Чим досконаліші здібності дитини до точ-

ного аналізу своїх рухів, тим вищі його можливості
до швидкого оволодіння ними та їх перебудови(4).
Здібність відчувати та сприймати власні рухи доз-
воляє швидше оволодівати вміннями та навичками
навчальної та трудової діяльності. Діти з порушен-
ням зору повільніше засвоюють складні рухи, оск-
ільки окремі прояви координаційних здібностей спи-
раються на зорову аферентацію(2). Тому розвиток
координаційних здібностей набуває особливого зна-
чення у фізичному вихованні дитини. Незважаючи
на те, що за останні роки накопичено достатній тео-
ретичний та експериментальний матеріал з питань,
пов’язаних з розвитком та формуванням координа-
ційних здібностей у дітей, проте проблемі розвитку
координаційних здібностей у дітей дошкільного віку
з порушенням зору не приділено достатньої уваги,
хоча вона є надзвичайно важливою для вирішення
питань пов’язаних з проблемою вторинних відхи-
лень у руховій сфері дітей з патологією зору. Саме
тому дослідження координаційних здібностей дітей
цього вікового періоду з депривацією зорового ана-
лізатору представляє особливий інтерес, що зумо-
вило актуальність роботи

Дослідження свідчать, що найбільш серй-
озні відхилення моторики у дітей з вадами зору роз-
повсюджуються на сферу координаційних проявів
(5). Ці відхилення є однією з головних причин, які
утруднюють формування рухових вмінь, розвиток
фізичних здібностей (3). У дітей з порушенням зору,
як правило, спостерігається цілий комплекс відхи-
лень у фізичному розвитку та руховій сфері, відсо-
ток цих відхилень значно вищий, ніж у дітей з інши-
ми аномаліями в  розвитку (1,2,3). Аналіз
науково-методичної літератури дає змогу зробити
висновок, що проблемі розвитку та формування ко-
ординаційних здібностей дітей дошкільного віку з
вадами зору не приділено достатньої уваги, в основ-
ному експериментальні дослідження стосувались
дітей шкільного віку.

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету ім. М.Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити рівень роз-

витку координаційних здібностей у дітей середньо-

го та старшого дошкільного віку з вадами зору.
Для досягнення поставленої мети необхід-

но вирішити наступні задачі: провести теоретичний
аналіз літературних джерел з даної проблеми;
підібрати відповідні тести для комплексної оцінки
координаційних здібностей та провести педагогіч-
ний експеримент на визначення рівня розвитку даної
фізичної якості у дітей з порушенням зору та у дітей
без зорової патології 4-5 років.

Для вирішення поставлених задач застосо-
вувались наступні методи: аналіз науково-методич-
ної літератури; аналіз медичних карт; педагогічні
спостереження, педагогічний експеримент, у ході
якого використовували тестування з визначення
рівня розвитку координаційних здібностей та мето-
ди математичної статистики (критерій W Шапіро-
Уілкі, F-критерій Фішера, t-критерій Стьюдента).

 Тестування передбачає визначення рівня
розвитку здібності до оцінки і регуляції просторо-
во-часових та динамічних параметрів рухів, здібно-
стей до орієнтування в просторі, відчуття ритму,
здібності до збереження статичної та динамічної
рівноваги, здібності до розслаблення м’язів та ко-
ординованості рухів (за Л.П. Сергієнком). Керуван-
ня розвитком координаційних здібностей вимагає
застосування відповідних методів її оцінки (тесту-
вання), які, з однієї сторони, повинні адекватно
відображувати рівень розвитку цієї якості, а з іншої
- бути доступними дітям з патологією зору, відпові-
дати їх морфологічним можливостям та руховій
підготовці. Тестування дітей з порушенням зору ут-
руднено через обмеження вибору тестів. З набору
тестів виключаються виси, зстрибування з висоти,
різки нахили, вправи з обтяженнями.

 Результати дослідження та їх обгово-
рення.

Дослідження проводилось з дітьми на занят-
тях з фізичного виховання на базі спеціалізованої
школи-дитячого садка „Пізнайко” № 335 для дітей з
порушенням зору та на базі дошкільного навчально-
го закладу № 712 м. Києва. Всього обстежено 139
дітей 4-5 років. В експерименті брало участь 15 дівча-
ток та 22 хлопчика - 5 років, 18 дівчаток та 14 хлоп-
чика - 4 років зі спеціалізованих груп для дітей з ва-
дами зору, 26 дівчаток та 16 хлопчиків -5 років, 13
дівчаток та 15 хлопчиків – 4 років, які відвідують
масові групи дитячого дошкільного закладу.

У результаті дослідження отримано на-
ступні дані, які представлені в таблиці 1 та 2.

Таким чином, при проведенні даного досл-
ідження виявлена достовірна різниця в показниках
дітей з порушенням зору та їх однолітків без зоро-
вої патології, як у хлопчиків, так і в дівчаток. Оцін-
ка розвитку координаційних здібностей дітей стар-
шого та середнього дошкільного віку з патологією
зору показала, що вони за всіма координаційними
здібностями відстають від параметрів здорових од-
нолітків. Найбільше відставання від показників здо-
рових дітей виявлено за показниками тестів, які
відображають рівень розвитку здібності до орієн-
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Таблиця 1
Рівень розвитку координаційних здібностей у дівчаток 4-5 років

 
Норма 

 
Порушення 
зору  

 
t-Стьюдента,  

P 

 
Координаційні 
здібності 

 
Тести  

В
ік

 

X  ±m X ±m 

 
% 

зниження 
рівня 
розвитку 

t P 

4 15,19 0,32 19,05 0,4 25.41 7,88 <0.05 човниковий біг , с 
 5 13,19 0,19 16,5 0,34 25.01 9.56 <0.05 

4 3,92 0,24 2,54 0,13 35.2 5,11 <0.05 

оцінка та регуляція 
просторово-часових і 
динамічних  
параметрів  рухів 

метання тенісного  
м ’яча, м  5 4,91 0,16 3,21 0,24 34.62 6.3 <0.05 

4 68,15 6.31 108,78 11,19 59.61 3,26 <0.05 ходьба по  прямій із  
закритими  очима , 
см  

5 62,23 5,45 101,47 11,47 63.06 3.19 <0.05 

4 2,46 0,43 1 0,20 59.35 3,19 <0.05 кидки м ’яча у ціль, 
бали 
 

5 3,50 0,35 1,53 0,23 56.29 4.8 <0.05 

4 12,16 0,31 19,19 0,36 57.81 14.65 <0.05 

 
 
 
 
орієнтування в 
просторі 

біг до м ’ячів , с  
 5 10,95 0,17 16,79 0,27 53.3 19.47 <0.05 

4 12,84 0,97 6,12 0,41 52.3 6,61 <0.05 за  методикою  
Бондаревського , с , 
відкриті очі 
 

5 21,87 1,32 9,45 0,85 56.79 8.08 <0.05 

4 6,23 0,42 2,62 0,21 57.94 7,85 <0.05 

 
 
збереження статичної 
рівноваги 
 за  методикою  

Бондаревського , с, 
закриті очі 

5 8,22 0,3 4,7 0,38 42.75 7.49 <0.05 

4 3,96 0,21 2,47 0,13 37.62 6,48 <0.05 збереження 
динамічної рівноваги 
 

повороти  на  
гімнастичній  лаві, 
раз 

5 4,56 0,126 3,17 0,1 30.48 8.85 <0.05 

4 7,92 0,346 4,94 0,33 37.62 6,34 <0.05  
відтворення ритму 

ритмічне 
постукування 
руками, раз 

5 9,96 0,3 5,93 0,31 40.46 9.16 <0.05 

4 2,92 0,17 1,83 0,13 37.33 5,32 <0.05 довільне  розслаблення 
м ’язів  
 

 
повороти  тулуба, 
бали 

5 3,85 0,15 2,87 0,15 25.45 4.45 <0.05 

4 22,09 0,90 30,52 1,28 38.16 5,55 <0.05 загальна 
координованість рухів 

десять 
 „вісімок”, с 
 

5 18,36 0,51 26,09 0,61 42.10 9.78 <0.05 

 

 
Норма 

 
Порушення  
зору  

 
t-Стьюдента,  

P  

 
Координаційні 
здібності 

 
Тести 

В
ік

 

X  ±m X  ±m 

 
%  

зниження  
рівня 
розвитку  

t P  

4  14,22 0 ,22 18,11 0 ,45 27.35 8,10 <0.05 човниковий  біг , с 
 5  12 ,86 0 ,24 16,28 0 ,24 26.59 9,77 <0.05 

4  4 ,36 0 ,14 2 ,86 0 ,25 34.4  5,56 <0.05 

оцінка та регуляція 
просторово -часових  і 
динамічних параметрів 
рухів  

метання  тенісного  
м ’яча , м  5  5 ,57  0 ,17 3 ,67 0 ,2 34.11 7,31 <0.05 

4  64,2  7 ,78 103,57 10,26 61.32 3,21 <0.05 ходьба  по  прямій  із  
закритими  очима, 
см  

5  59 ,12 7 ,9  95,73 9 ,25 61.92 3.09 <0.05 

4  2 ,67 0 ,38 1 ,14 0 ,24 57.30 3,48 <0.05 кидки  м ’яча у  ціль , 
бали  
 

5  3 ,69  0 ,58 1 ,54 0 ,23 58.26 3,52 <0.05 

4  12,64 0 ,41 19,81 0 ,9 56.72 7,55 <0.05 

 
 
 
 
орієнтування  в 
просторі 

біг до  м ’ячів, с 
 5  10 ,85 0 ,26 16,97 0 ,52 56.4  10,81 <0.05 

4  12,83 1 ,05 6 ,21 0 ,37 51.6  6,15 <0.05 за методикою  
Бондаревського , с, 
відкриті очі 

5  20 ,09 1 ,42 9 ,04 0 ,61 55.0  7,42 <0.05 

4  6 ,24 0 ,28 2 ,69 0 ,18 56.89 11,16 <0.05 

 
 
збереження  статичної 
рівноваги  
 

за методикою  
Бондаревського , с , 
закриті очі 

5  8 ,0  0 ,42 4 ,55 0 ,22 43.12 7,5  <0.05 

4  4  0 ,19 2 ,5  0 ,16 37.5  6,25 <0.05 збереження  динамічної 
рівноваги  
 

повороти на 
гімнастичній лаві, 
раз  

5  4 ,5  0 ,22 3 ,09 0 ,14 31.3  5,88 <0.05 

4  7 ,73 0 ,31 4 ,93 0 ,49 36.2  5,04 <0.05  
відтворення  ритму  

ритмічне  
постукування  
руками , раз  

5  9 ,87  0 ,51 5 ,86 0 ,28 40.63 7.16 <0.05 

4  3  0 ,23 2 ,07 0 ,24 31.0  2,91 <0.05 довільне  розслаблення 
м ’язів 
 

 
повороти тулуба , 
бали  

5  3 ,81  0 ,22 2 ,82 0 ,17 25.98 3,81 <0.05 

4  21,92 0 ,8  30,19 1 ,83 37.73 4,31 <0.05 загальна 
координованість  рухів  

десять  
 „вісімок”, с  
 

5  17 ,98 0 ,89 25,78 0 ,89 43.88 6,19 <0.05 

 

Таблиця 2
Рівень розвитку координаційних здібностей у хлопчиків 4-5 років



31

тації у просторі (у дівчаток 4 років зниження скла-
дає – 58,92%, 5 років – 57,55%, у хлопчиків відпов-
ідно – 58,45% та 58,86%) та здібності зберігати ста-
тичну рівновагу(у дівчаток 4 років – 55,12%, 5 років
– 49,77%, у хлопчиків відповідно – 54,24% та
49,06%). Різниця в показниках дітей даної категорії
суттєва , розходження статистично достовірні
(Р<0,05).

Зниження розвитку здібності до орієнтації
у просторі можна пояснити тим, що проявлення та
розвиток просторового орієнтування у значній мірі
залежить від швидкості сприйняття та оцінки про-
сторових умов дії, яка досягається на основі комп-
лексної взаємодії аналізаторів, серед яких, як відо-
мо, провідна роль належить зоровому.  Проте
недостатність її у дітей з порушенням зору – резуль-
тат не тільки патологічних порушень, але є наслідком
гіподинамії(2).

Низький рівень розвитку здібності до збе-
реження статичної рівноваги у дітей з вадами зору
можна пояснити тим, що у дітей дошкільного віку з
вадами зору не сформовані зорово-рухові взаємозв-
’язки, відсутнє вміння підтримувати тіло у визначе-
ному положення, а також труднощі у просторовому
орієнтуванні, що негативно впливає на оволодіння
функцією збереження рівноваги(1).

Висновки.
1. Проведений нами експеримент показав, що діти
середнього та старшого дошкільного віку з порушен-
ням зору за всіма координаційними здібностями
відстають від параметрів здорових однолітків. Зни-
ження розвитку складає у дітей 4 років – 25 - 61%, у
дітей 5 років – 25 - 63%. Найбільше відставання від
показників здорових дітей виявлено за показника-
ми тестів,  які відображають рівень розвитку
здібності до орієнтації у просторі та здатності збер-
ігати статичну рівновагу.
2.Недостатня кількість наукових досліджень з про-
блеми порушення координаційних здібностей у
дітей дошкільного віку з вадами зору, що суттєво
знижує ефективність методики розвитку, формуван-
ня та удосконалення координаційних здібностей у
дітей з депривацією зорового аналізатору. Проте
розвитком координаційних здібностей у дітей даної
категорії треба керувати, враховуючи, особливості
діагнозу та глибини захворювання, вік, а також пси-
хоемоційний стан дитини, використовуючи фізичні
вправи координаційної спрямованості з метою по-
долання та попередження виникнення вторинних
порушень у руховій сфері, виховання позитивного
ставлення до здорового способу життя та зміцнен-
ня здоров’я дітей.

Проблемі розробці науково обґрунтованої
методики розвитку координаційних здібностей у
дітей 4-5 років з порушенням зору в умовах спеціа-
лізованих дошкільних навчальних закладів присвя-
чені наші подальші дослідження.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Вохмяніна І.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті розглядаються проблема створення
технології формування індивідуального стилю педаго-
гічної діяльності майбутнього вчителя На основі про-
веденого аналізу психолого-педагогічної літератури
визначено стан даної проблеми в сучасних досліджен-
нях, а також окреслені головні структурні складові роз-
робленої технології формування індивідуального сти-
лю педагогічної діяльності майбутнього вчителя.
Ключові слова: технологія, вчитель, стиль, педагогіка,
індивідуальний.
Аннотация. Вохмянина И.В. Технология формирования
индивидуального стиля педагогической деятельности
будущего учителя. В статье рассматриваются проблема
создания технологии формирования индивидуального
стиля педагогической деятельности будущего учителя.
На основе проведенного анализа психолого-педагоги-
ческой литературы, определено состояние данной про-
блемы в современных исследованиях, а также представ-
лены  основные структурные составляющие
разработанной технологии формирования индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности будущего учи-
теля.
Ключевые слова: технология, учитель, стиль, педагоги-
ка, индивидуальный.
Annotation. Vokhmyanіna I.V. Technology of formation of
individual style of pedagogical activity of the future teacher.
This article is dedicated to the problem technology of
formation individual style of prospective teacher as
important component of their professional competence in
a pedagogical educational establishment. The central aim
of this paper is to present a detailed analysis of the essence
and basic kinds of the pedagogical conception “technology
of formation individual style of a prospective teacher”.
Key words: technology, the teacher, style, pedagogics,
individual.

Вступ.
У зв’язку з орієнтацією вищої школи Украї-

ни на освітню концепцію Болонського процесу,
відбувається перебудова навчального процесу у ви-
щому навчальному закладі, змінюється векторна
спрямованість педагогічних завдань. Сучасне сусп-
ільство, що залежить від мінливого потоку інфор-
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мації, вимагає пошуків нових принципів навчання.
Головні вимоги до педагогічних кадрів та рівнів
їхньої підготовки знайшли відображення в урядо-
вих документах , а саме: в законі України “Про осв-
іту”, державних національних програмах “Діти Ук-
раїни” та Національній доктрині розвитку освіти.
Згідно ціх документів, освіта сьогодні сприймаєть-
ся як соціальна цінність, як фактор підвищення про-
фесійного росту і якості життя; ефективність педа-
гогічної праці прямо залежить від мобільності
реакції вчителів на професійні інновації.

Сучасна концепція освіти передбачає фор-
мування людської особистості яке включає вихован-
ня, навчання, розвиток. У зв’язку з цим формулю-
ються сучасні освітні завдання: навчити вчитися,
виховати прагнення до самостійного розвитку, до
самовдосконалення, самореалізації й самоактуалі-
зації протягом життєвого шляху [2;8].

Послідовне здійснення окреслених завдань
відбувається в умовах навчально-виховної діяльності
педагогічного вищого навчального закладу, тому що
“майбутньому вчителеві необхідно опанувати прин-
ципом саморозвитку, інакше він не зможе надавати
іншим допомогу в цьому процесі” [1:333]. Тому
цілком зрозумілою є особлива увага, що приділяєть-
ся останнім часом науковцями, методистами, педа-
гогами-практиками питанням формування індивіду-
ального стилю педагогічної діяльності майбутнього
вчителя. Зокрема це стосується професійної підго-
товки вчителів музики. Індивідуальний стиль педа-
гогічної діяльності вчителя, який веде уроки музи-
ки, суттєво впливає на загальну культуру та розвиток
особистості їх вихованців.

Проблема індивідуального стилю педагогі-
чної діяльності досліджувалася науковцями як в
нашій країні, так і за кордоном. Вагомий внесок в
розробку цього поняття зробили А.  Адлер,
Л. Андрюхiна, С. Вершловський, В. Григор‘ян, Л. -
Дорфман, В. Загв‘язінський, О. Зімняя, I. Iсаев,
Е. Клiмов, Л. Лесохина, Л. Макарова, А. Маркова,
В. Мерлiн, Л. Подимова, В. Посталюк, В. Сласть-
онін, Е. Устюгова, М. Щукін [6; 7].

Проблемами розробки педагогічних техно-
логій займалися В.Беспалько, С.Гончаренко,
І. Дічковська, В. Євдокимов, І.Зязюн, О.Падалка,
О. Пехота І.Прокопенко, Г. Селевко та інші вчені
[3;4; 5;9].

Культурно-стилевий підхід, який розробле-
но у сучасних наукових працях, створює сприятливі
умови для формування у вчителів професійно-педа-
гогічних якостей, які допомагають керувати проце-
сом навчання й виховання, визначають рівень загаль-
ної  культури особистості  вчителя та  його
професійної компетентності. Але формування інди-
відуального стилю педагогічної діяльності вчителя
музики окремо не розглядалися.

Коло питань, пов’язаних із формуванням
індивідуального стилю педагогічної діяльності май-
бутнього вчителя музики, є дуже об‘ємним та різно-
манітним. Важливою частиною наукового дослід-

ження цієї проблеми є розробка технології форму-
вання індивідуального стилю педагогічної діяльності
майбутнього вчителя музики.

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

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є обґрунтування технології

формування індивідуального стилю педагогічної
діяльності майбутнього вчителя музики.

Результати досліджень.
Розробці технології формування індивіду-

ального стилю педагогічної діяльності майбутніх
вчителів музики сприятимуть теоретико-методо-
логічні засади особистісно-орієнтованого підходу.
З’ясовано, що особистісний підхід – це методологі-
чний інструментарій, розробка якого спирається на
синтез видобутих психологічною та педагогічною
наукою закономірностей функціонування та розвит-
ку особистості. Технологізація особистісно-орієнто-
ваного освітнього процесу, що відбувається через
різноманітні технології навчання, передбачає спец-
іальне конструювання дидактичного матеріалу, ме-
тодичних рекомендацій, навчального діалогу, форм
контролю за розвитком особистості студента-музи-
канта в ході музично-педагогічної підготовки.

За даними науково-педагогічної літератури
структуру будь-якої технології навчання утворюють:
а) концептуальна основа; б) змістова частина, яка
охоплює: постановку, уточнення, формулювання
цілей щодо досягнення результатів; зміст навчаль-
ного матеріалу; в) процесуальна частина, до складу
якої належать такі компоненти: організація навчаль-
ного процесу відповідно до поставлених цілей; ме-
тоди і форми навчальної діяльності студентів та
діяльності викладачів; управління навчальним про-
цесом (оцінювання поточних результатів, корекція
навчання, спрямована на досягнення поставлених
цілей); заключна оцінка результатів [3; 4]. Це необ-
хідно враховувати при розробці технології форму-
вання індивідуального стилю педагогічної діяльності
майбутніх вчителів музики.

Таким чином, концептуальна частина тех-
нології формування індивідуального стилю педаго-
гічної діяльності майбутнього вчителя музики ба-
зується на основних положеннях сучасних освітніх
та педагогічних технологій, що визначають страте-
гію і тактику розвитку вищої педагогічної освіти.
Технологізація особистісно-орієнтованого освітнь-
ого процесу при формуванні індивідуального сти-
лю педагогічної діяльності майбутніх вчителів му-
зики повинна бути спрямована на формування
культури життєдіяльності осбистості вчителя, зок-
рема у галузі професійної діяльності, через стиму-
лювання притаманних йому індивідуальних харак-
теристик. Вона  передбачає спеціальне
конструювання педагогічного матеріалу, розробку
методичних рекомендацій до його використання,
застосування навчального діалогу, запровадження
різноманітних форм контролю, а головне, самокон-
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тролю за особистісним розвитком кожного студен-
та-музиканта під час підготовки до музично-педа-
гогічної діяльності.

При розробці змістової частини технології
формування індивідуального стилю педагогічної
діяльності майбутніх вчителів музики ми виходили
з поглядів вчених, які стверджують, що структура
будь-якої технології визначається наявністю програ-
ми, спрямованої на розв’язання певної проблеми,
заданим алгоритмом як системою послідовних опе-
рацій на шляху досягнення результату, а також пев-
ним стандартом, критеріями успішності [9]. У ме-
жах дослідження технологія викладена  у
розробленій нами програмі спецкурсу “Індивідуаль-
ний стиль педагогічної діяльності сучасного педа-
гога”. Проте, формування індивідуального стилю
педагогічної діяльності студентів-музикантів відбу-
вається не тільки у процесі вивчення даного спец-
курсу, а й під час засвоєння дисциплін музично-пе-
дагогічного циклу,  що складають основу
професійної підготовки майбутніх вчителів музики.

Вченими запропоновані такі ознаки науко-
во-обґрунтованої технології: розподіл процесу на
взаємопов’язані етапи; координоване і поетапне ви-
конання дій, спрямованих на досягнення необхідно-
го результату (мети); однозначність виконання вклю-
чених в технологію процедур і операцій, що є
вирішальною умовою досягнення результатів, адек-
ватних поставленій меті [7:33].

Ефективне вирішення висунутих педагогіч-
них завдань можливо за умови цілеспрямованого за-
стосування комплексу науково-обґрунтованих етапів,
розробка яких базується на основних положеннях
теорії діяльності (Л.Виготський, А.Леонтьєв, С.Рубі-
нштейн) та особистісно-орієнтованого підходу.

Нами визначено наступні етапи формування
індивідуального стилю педагогічної діяльності май-
бутніх учителів музики: інформаційно-діагнос-
тичний (підготовчий); змістовно-процесуальний (ос-
новний); аналітично-підсумковий (заключний).

На основі аналізу психолого-педагогічних
досліджень (В.Денісенко, З.Кокаревої, І.Лушнікова,
В.Сластьоніна), для кожного етапу технології були
визначені компоненти процесу формування індиві-
дуального стилю педагогічної діяльності: мотивац-
ійно-інформаційний; когнітивно-гносеологічний,
емоційно-рефлексійний, оцінно-прогностичний та
регуляційно-корекційний, за якими можливо обґрун-
тувати відповідні рівні сформованості індивідуаль-
ного стилю педагогічної діяльності майбутніх вчи-
телів музики:

Перший етап – інформаційно-діагностич-
ний – етап діагностики природних стилевих та фа-
хових задатків, пов‘язаний із виявленням первісно-
го рівня сформованості індивідуального стилю та
схильності до певної стратегії педагогічної діяль-
ності. Цей етап спрямований на створення інтересу
до формування індивідуального педагогічного сти-
лю майбутніх учителів музики й розвитку в них про-
цесу рефлексії як основних засобів стимуляції й

мотивації майбутньої професійної діяльності через
створення інформаційно-діагностичних, самодіагно-
стичних ситуацій.

Завданнями першого етапу згідно основних
компонентів процесу формування ІСПД майбутнь-
ого вчителя музики є:

мотиваційно-інформаційний компонент –
інформування щодо поняття ІСПД та виявлення інте-
ресу до формування ІСПД, розвиток первинної мо-
тивації та стимуляції щодо процесу формування ІСПД
вчителя музики; когнитивно-гносеологічний компо-
нент – оволодіння інформацією про фахову та стиль-
ову діагностику, вивчення своїх індивідно-психолог-
ічних особливостей та природних педагогічних
задатків; емоційно-рефлексійний компонент – аналі-
зування своїх індивідно-психологічних особливостей
та природних педагогічних задатків, визначення
відношення щодо місця індивідуального стилю вчи-
теля музики у цілісній системі музично-педагогічної
діяльності, усвідомлення залежності позитивного
самовизначення у професії вчителя музики від успі-
шно сформованого ІСПД; оцінно-прогностичний
компонент – формування вміння правильно оціню-
вати свої індивідно-психологічні особливості, при-
родні задатки та нахили щодо педагогічних стилів;
регуляційно-корекційний – первинна корекція індив-
ідно-психологічних особливостей, природних за-
датків та нахилів щодо педагогічних стилів на основі
проведеної діагностики.

У зв’язку зі складністю механізмів, що
ініціюють та стимулюють розвиток індивідуальності
кожного студента, маємо підстави стверджувати, що
зміст діагностично-інформаційного етапу має склад-
ний характер та може бути розподіленим на три
підетапи: інформаційно-мотиваційний, індивідуаль-
но-діагностичний і самодіагностичний, що визна-
чаються у зв’язку динамікою розвитку мотивацій-
ної  сфери та  рефлективних можливостей
особистості студентів-музикантів у ході реалізації
розробленої технології.

За умови успішної реалізації визначених
підетапів, передбачуваний результат першого ета-
пу – усвідомлення кожним студентом-музикантом
себе як суб‘єкта майбутньої музично-професійної
діяльності та створення на цій основі інтересу до
формування індивідуального педагогічного стилю
майбутніх учителів музики шляхом стимулювання
мотиваційно-рефлексивних процесів.

Другий етап, змістовно-процесуальний,
спрямований на формування в кожного студента-
музиканта особистісного індивідуально-стильового
педагогічного еталону вчителя музики й проектуван-
ня шляхів його досягнення.

Завданнями другого етапу згідно основних
компонентів формування індивідуального стилю пе-
дагогічної діяльності майбутнього вчителя музики є:

мотиваційно-інформаційний компонент –
розвиток інтересу до пошуку свого стилю та потре-
би в оволодінні основами формування індивідуаль-
ного стилю педагогічної діяльності вчителя музи-
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ки, прагнення використовувати набуті знання та
вміння щодо формування такого стилю в умовах
педагогічної практики; когнитивно-гносеологічний
компонент – формування комплексу вмінь та нави-
чок, необхідних для успішного формування свого
індивідуального стилю педагогічної діяльності; емо-
ційно-рефлексійний компонент – формування осо-
бистісного культурно-педагогічного еталону та ви-
ховання в себе необхідних якостей для досягнення
певного рівню сформованості індивідуального сти-
лю педагогічної діяльності у професії вчителя му-
зики; оцінно-прогностичний компонент – формуван-
ня адекватної оцінки індивідуального стилю
педагогічної діяльності як необхідної умови пози-
тивного професійного самовизначення та вміння
правильно прогнозувати можливі зміни свого інди-
відуального педагогічного стилю в зв’язку з вико-
ристанням нових способів діяльності; регуляційно-
корекційний – формування навичок самокорекції,
регуляція співвідношення між реальним індивіду-
альним стилем педагогічної діяльності (“Я-сьо-
годні”), ідеальним (“Я-майбутнє) та пред’являємим
(“Я-імідж”) на основі самодіагностики. Регуляцій-
но-корекційний компонент забезпечує подолання
стереотипів мислення й методів роботи за рахунок
оволодіння сучасними технологіями та основами
нормативної професійної етики [6:79].

Змістово-процесуальний етап розбито на
такі підетапи: підетап усвідомлення та прийнят-
тя еталонного індивідуального стилю педагогіч-
ної діяльності, а також підетап усвідомлення та
трансформації кожним студентом власних індиві-
дуальних можливостей щодо досягнення педагогі-
чного еталону.

За умови успішної реалізації визначених
підетапів, передбачуваний результат другого ета-
пу – наявність в кожного студента-музиканта пев-
них чітких уявлень про індивідуально-стильовий
педагогічний еталон вчителя музики та шляхи його
досягнення, що базуються на самоусвідомленні ним
власних індивідуальних особливостей.

Третій, заключний, аналітично-підсумко-
вий етап має на меті усвідомлення майбутнім учи-
телем музики свого індивідуального стилю педаго-
гічної діяльності й себе як суб’єкта майбутньої
професійної діяльності, підготовка до реалізації та
самореалізації його в процесі музично-педагогічної
діяльності.

Завданнями третього етапу, згідно основних
компонентів формування індивідуального стилю пе-
дагогічної діяльності майбутнього вчителя музики, є:

мотиваційно-інформаційний компонент –
наявність у майбутнього вчителя музики прагнення
до стильового самовираження та педагогічного са-
мовдосконалення у музично-педагогічній діяль-
ності; когнитивно-гносеологічний компонент –
відпрацювання комплексу вмінь та навичок форму-
вання індивідуального стилю педагогічної діяльності
в умовах практичних занять спецкурсу та педагогі-
чної практики; емоційно-рефлексійний компонент

– реалізація вмінь самодіагностики та педагогічної
рефлексії; оцінно-прогностичний компонент – фор-
мування здібностей щодо професійного самовизна-
чення на основі певного рівня сформованості інди-
відуального стилю педагогічної  діяльності ,
адекватної системи власних та загально педагогіч-
них цінностей; регуляційно-корекційний компонент
– відпрацювання набутих навичок самокорекції та
педагогічної рефлексії в умовах наближених до ре-
альної практики педагогічної діяльності.

Виходячи з поглядів на майбутнього вчите-
ля музики як суб’єкта власної діяльності, можемо
визначити у змісті аналітично-підсумкового етапу
такі підетапи: підетап формування певної індиві-
дуально-стильової поведінки майбутнього вчителя
музики та підетап проектування індивідуального
стилю майбутньої професійної діяльності.

За умови успішної реалізації визначених
підетапів, передбачуваний результат третього
етапу – наявність в кожного студента-музиканта
прагнення до стильового самовираження та педаго-
гічної самовдосконалості у музично-педагогічній
діяльності; комплексу вмінь та навичок щодо фор-
мування індивідуального стилю педагогічної діяль-
ності в умовах педагогічної практики; вмінь само-
діагностики та педагогічної рефлексії здібностей
щодо професійного самовизначення; адекватної си-
стеми власних та загально педагогічних цінностей
навичок самокорекції та педагогічної рефлексії.

Висновки.
Таким чином, запропонована технологія

передбачає реалізацію сукупності етапів, які приво-
дять до формування індивідуального стилю педаго-
гічної діяльності майбутніх вчителів музики. Розроб-
лена технологія має на меті: сприяння формуванню
у майбутніх вчителів музики індивідуального сти-
лю педагогічної діяльності на основі розвитку інди-
відуальних позитивних сторін їхньої особистості,
вироблення ними власних еталонів успішної профес-
ійної музично-педагогічної діяльності та знаходжен-
ня індивідуальних, оптимальних для кожної особи-
стості, шляхів їх досягнення.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем техно-
логії формування індивідуального стилю педагогіч-
ної діяльності майбутнього вчителя.
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СКЭНАР-РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ
ВЕРТЕБРОГЕННОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ

Высоцкая Е.Ф., Степанова Н.В.
Факультет «ЗСТ», Гуманитарный университет «За-
порожский институт государственного и муници-

пального управления»

Аннотация. Статья посвящена исследованию эффектив-
ности СКЭНАР-реабилитации при вертеброгенном бо-
левом синдроме. Применение СКЭНАР-технологии
представляет интерес ввиду доступности, быстрого
положительного эффекта, простоты и результативнос-
ти воздействия.  СКЭНАР-реабилитация эффективна в
качестве моновоздействия. Об этом свидетельствует
полное восстановление работоспособности у 100%
больных исследуемой группы по завершению проведен-
ного курса реабилитации.
Ключевые слова: СКЭНАР, реабилитация, вертеброген-
ный, болевой, синдромом.
Анотація. Висоцька О.Ф., Степанова Н.В. СКЕНАР-ре-
абілітація при вертеброгенному больовому синдромі.
Стаття присвячена дослідженню ефективності СКЕ-
НАР-реабілітації при вертеброгенному больовому син-
дромі. Застосування Скенар-технології становить інте-
рес через доступність, швидкого позитивного ефекту,
простоти й результативності впливу.  Скенар-реабілі-
тація ефективна в якості моновпливу. Про це свідчить
повне відновлення працездатності в 100% хворих дос-
ліджуваної групи по завершенню проведеного курсу
реабілітації.
Ключові слова: СКЕНАР, реабілітація, вертеброгенний,
больовий, синдром.
Annotation.Visotskaya E.F.,Stepanova N.V. SKENAR
rehabilitation of vertebroneurological syndrome of illness.
This article is based on the results of vertebroneurological
investigation and shown the effectiveness of SKENAR
technology in rehabilita tion patiens with
vertebroneurological syndrome of illness (backache).
Application SKENAR of technology is of interest in view
of availability, a  fast positive effect, simplicity and
productivity of influence. SKENAR rehabilitation is
effective as monoinfluence. Full restoration of serviceability
testifies to it at 100 % of patients of researched group on
end of the lead rate of rehabilitation.
Keywords: SKENAR, rehabilitation, vertebroneurological,
syndrome, illness.

Введение.
 Боль в спине – одна из наиболее актуаль-

ных проблем здравоохранения. В течение жизни она
возникает у 70 – 90% населения и ежегодно отмеча-
ется у 15-25% населения [1]. Хотя эпизод боли в
спине часто оказывается кратковременным, пример-
но у трети пациентов в последующем развивается
хроническая боль, которая сохраняется более 12
недель и служит причиной длительной нетрудоспо-
собности у 4% населения [2-4].

 Алгоритм лечения и дальнейшей реабили-
тации больных, страдающих ВБС, сводится к купи-
рованию болевого синдрома с последующим вос-
становлением утраченных функций и созданием
временных и постоянных компенсаций. Стратеги-
ческая цель реабилитации при ВБС состоит в по-
степенном увеличении двигательных возможностей
больного.

 Однако, несмотря на все разнообразие
предлагаемых сегодня средств и методов борьбы с
ВБС и его последствиями, очевидно, что долгосроч-
ная эффективность их остается под вопросом [5].

 Применение СКЭНАР-технологии являет-
ся новым подходом к реабилитации больных ВБС в
рамках традиционной физиотерапии. Используемые
в ней методические приемы и технические решения
позволяют индивидуально дозировать воздействие
на определенные участки кожных покровов челове-
ка, индуцируя в организме реакции, направленные
на активацию резервных возможностей и восстанов-
ление нарушенных функций.

 СКЭНАР – аббревиатура названия прибо-
ра, означающая — самоконтролируемый энергоней-
роадаптивный регулятор. Болезнь в своей основе
имеет нарушение гомеостаза веществ, энергии и
информации (Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров
Н.К., 1999). Это определение является обосновани-
ем энергетических воздействий для нормализации
гомеостаза и коррекции имеющихся функциональ-
ных нарушений.

 В аппаратах типа СКЭНАР, разработанных
ЗАО ОКБ “Ритм” (г.Таганрог, Россия), реализованы
возможности эффективного электроимпульсного
воздействия путем использования нейроподобной
формы сигнала, широких возможностей изменения
амплитудо-частотных параметров импульса и ряда
других оригинальных решений.

 Отличительными особенностями СКЭНА-
Ра являются: 1) оптимальная форма импульса и сила
воздействия; 2) практически отсутствующая, благо-
даря биотехнической обратной связи, адаптация
организма к СКЭНАР-воздействию; 3) неповрежда-
ющий режим воздействия; 4) высокая крутизна
фронта воздействующего сигнала с нейтрализаци-
ей эффекта аккомодации; 5) высокий уровень мето-
дологической проработки способа лечения; 6) ис-
пользование во время лечения экспертной оценки
состояния кожи для оптимизации зоны воздействия
этим же прибором; 7) оптимальная конструкция
прибора для работы во всех условиях [6, 7].

 Учитывая эти особенности, представляет-
ся целесообразным применить СКЭНАР-воздей-
ствие в качестве метода физической реабилитации
при вертеброгенном болевом синдроме.

 Работа выполнена в соответствии с планом
НИР гуманитарного университета “Запорожский
институт государственного и муниципального уп-
равления”.

Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования было обосно-



36

вание возможности применения аппарата типа СКЭ-
НАР при ВБС без использования других средств и
методов физической реабилитации.

В задачи исследования входила клиничес-
кая оценка и сравнительный анализ исходного и
постреабилитационного состояния больных после
10-дневного курса воздействия аппаратом СКЭНАР-
2003/05.

Для решения поставленных задач исполь-
зовались сравнительно-аналитический, медико-био-
логический и статистический методы.

Результаты исследований.
Исследования проводились на базе поли-

клинического отделения ЦРКБ г.Вольнянска Запо-
рожской обл. Исследуемая группа составила 7 че-
ловек, страдающих вертеброгенными болями в
поясничном отделе позвоночника. Болевой синд-
ром носил во всех случаях носил рефлекторный
характер с выраженными мышечно-тоническими
проявлениями. Средний возраст больных составил
34 года. Средняя давность заболевания – 2,5 года.
Все больные неоднократно лечились амбулаторно,
средний срок пребывания на больничном листе –
14 дней (по данным амбулаторных карт за 2005г.).
Среднее число эпизодов заболевания в году – 6,5.
Все больные находились в подостром или раннем
восстановительном (3-4 неделя) периоде заболева-
ния, по поводу случая настоящего заболевания ле-
чились самостоятельно с эпизодическим примене-
нием НПВС, анальгезирующих мазей. Эффект от
лечения во всех случаях был непродолжительным,
рецидив боли во всех случаях провоцировался фи-
зической нагрузкой или длительным вынужденным
положением тела.

 Исходное состояние каждого больного
было оценено после сбора анамнеза жизни и насто-
ящего заболевания, осмотра, оценки общего и ло-
кального статуса (выраженность симптомов натяже-
ния,  объективизация болевых ощущений по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и индексу
мышечного синдрома (ИМС), оценка амплитуды
сгибания позвоночника). Диагноз был подтвержден
наличием соответствующих записей в выписках из
амбулаторных карт.

 Все больные не имели противопоказаний к
СКЭНАР-терапии. Каждому больному было прове-
дено по 10 сеансов по общепринятым правилам,
другие методы реабилитации не применялись. Се-
ансы проводились ежедневно, длительность сеанса
– 40-50 мин.

 СКЭНАР-воздействие осуществлялось пу-
тем непосредственного контакта электрода прибо-

ра с определенными участками кожных покровов
больного. Применялась (сочеталась и чередовалась)
работа прибора в 4-х режимах: 1)индивидуально –
дозированный режим (ИДР); 2)субъективно – дози-
рованный режим (СДР); 3)режим амплитудной мо-
дуляции (АМ); 4) режим частотной модуляции (ЧМ).

 Реализация воздействия осуществлялась
прибором СКЭНАР-2003, версия 05, в которой пре-
дусмотрено: 1)два значения частоты воздействую-
щих импульсов 60 и 120 Гц; 2)режим частотной
модуляции; 3)режим амплитудной модуляции; 4)пре-
рывистая серия импульсов длительностью 1 сек;
4)один алгоритм дозирования воздействия; 5)специ-
альный режим уменьшения энергии для высокочув-
ствительных пациентов; 6)возможность оценки зна-
чений реакции и коэффициента  реакции по
состоянию светодиодных индикаторов.

 Работу СКЭНАРом проводили по общим
правилам, согласно инструкции. Обрабатывались
зоны общего воздействия и зоны локальных боле-
вых проявлений до появления положительной ди-
намики болевых ощущений. Критерием достаточ-
ности воздействия считались такие реакции со
стороны организма пациента как состояние легкой
сонливости, расслабленности (генерализованная
реакция), изменения вегетативного характера в виде
потливости, локальной гиперемии кожи, парестезий
(сегментарная реакция), локальные реакции в виде
уменьшения болевых ощущений [6]. Оптимальным
считалось появление всех типов реакций [7,8].
Объективная оценка в процессе работы производи-
лась по цифровым методикам, заложенным в про-
грамму прибора.

У всех больных до применения курса СКЭ-
НАР-воздействия наблюдались положительные сим-
птомы натяжения, по завершению курса эти симп-
томы отсутствовали.

Для оценки динамики уровня боли исполь-
зовалась визуальная аналоговая шкала. Индивиду-
альный уровень боли в мм определялся перед каж-
дым сеансом. Средний уровень боли до начала
эксперимента составлял 6,3 балла (от 5 до 7мм)
(табл.1), по завершению курса воздействия у всех
обследуемых боль купировалась (0 баллов).

Прослеживалось значительное снижение
боли на 2-м сеансе, однако наблюдалось повыше-
ние боли на 3-м, 5-м и 8-м сеансах. Манифестация
основных симптомов заболевания возникала нака-
нуне отмеченных сеансов и исчезала с началом ра-
боты аппаратом. К моменту завершения курса СКЭ-
НАР-воздействия у всех больных наблюдалось
полное купирование болевого синдрома, не зависи-

№  сеанса  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Средний  уровень   боли , мм , ВАШ  6 ,3 1 ,8 4 ,4 1 ,4 4 ,8  2 ,4  0 ,8  4  0 ,8 0  

 

 Таблица 1.
Динамика среднего уровня боли в ходе СКЭНАР-воздействия (в мм)
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мо от исходного уровня боли.
Оценка двигательных возможностей обсле-

дуемых до начала воздействия показала, что сред-
няя величина амплитуды сгибания позвоночника
составила 33,7см+1,5 (р<0,001), движения в полном
объеме были невозможны из-за боли. После курса
реабилитации среднее расстояние от пальцев боль-
ного до опоры при сгибании позвоночника досто-
верно уменьшилось до 2,6см+0,5*** (р<0,001), сред-
ний прирост амплитуды составил 30,2+3,5.
Клинически это выражалось в увеличении двига-
тельных возможностей каждого обследуемого к
окончанию курса СКЭНАР-воздействия.

Оценка индекса мышечного синдрома в бал-
лах до начала воздействия показала, что средний ре-
зультат составил 9,1+1,75 (р<0,01).

Снижение среднего балла ИМС до 2,2+0,38
**(р< 0,01) свидетельствует о достоверном улучше-
нии в состоянии всех обследуемых и полном купи-
ровании болевого синдрома по завершению 10-днев-
ного курса реабилитации.

Все обследуемые в процессе реабилитаци-
онных мероприятий отмечали значительное улучше-
ние общего состояния, повышение эмоционально-
го фона, работоспособности, нормализацию сна и
аппетита, повышение устойчивости к стрессорным
факторам различного генеза.

Выводы:
1. Применение СКЭНАР-технологии представля-
ет интерес ввиду доступности, быстрого поло-
жительного эффекта, простоты и результатив-
ности воздействия.

2. СКЭНАР-реабилитация больных вертеброген-
ным болевым синдромом эффективна в качестве
моновоздействия, о чем свидетельствует пол-
ное восстановление работоспособности у 100%
больных исследуемой группы по завершению
проведенного курса реабилитации.
Дальнейшие исследования предполагает-

ся провести в направлении изучения других про-
блем реабилитации при вертеброгенном болевом
синдроме.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ХОККЕИСТОВ 13-14

ЛЕТ
Г. Гирдаускас, Р. Казакявичюс, Н. Солдаткина

Литовская академия физической культуры, Каунас

Аннотация. Цель нашего исследования состояла в ус-
тановлении изменений общей, специальной физической
и технической подготовленности хоккеистов на льду в
течение тренировочного макроцикла для дальнейшего
планирования тренировочных режимов работы и мо-
дельных характеристик.
Сравнительный анализ полученных результатов, с ре-
зультатами представителей других спортивных игр,
показал соответствие подготовленности наших субъек-
тов самому высокому - 5-му уровню, подготовленности
атлетов этого возраста.
Ключевые слова: соотношение нагрузок, виды трени-
ровки, изменения физической работоспособности, вос-
становление, модельные характеристики.
Анотація. Гирдаускас М., Казакявичюс Р., Солдаткина
Н. Аналіз фізичної і технічної підготовленості хокеїстів
13-14 років. Ціль нашого дослідження складалася у
встановленні змін загальної, спеціальної фізичної і тех-
нічної підготовленості хокеїстів на льоді протягом тре-
нувального макроциклу для подальшого планування
тренувальних режимів роботи і модельних характерис-
тик. Порівняльний аналіз отриманих результатів з ре-
зультатами представників інших спортивних ігор, по-
казав відповідність підготовленості наших суб’єктів
найвищому - 5-му рівню підготовленості атлетів цього
віку.
Ключові слова: співвідношення навантажень, види тре-
нування, зміни фізичної працездатності, відновлення,
модельні характеристики.
Annotation. Girdauskas G., Kazakevicius R., Soldatkina
N. Analysis of physical and technical preparedness of ice-
hockey players aged 13-14 years. The aim of our study was
to establish changes in general physical and technical
preparedness of ice-hockey players within macrocycle and
to clear up causality of changes in terms of increase or
decrease. The date obtained and their comparison is an
objective condition for further planning of physical modes
and working out of modal characteristics.
A comparative analysis of the results shown by our subject
with the results of general physical preparedness
demonstrated by athletes, representatives of other sports
games, correspond to the highest - 5th level of preparedness
of athletes of this age phase.
Key words: ratio of loads, kinds of training, changes in
working capacity, regeneration, model characteristics.

Введение.
Во время спортивной подготовки очень важ-

но правильно подобрать и распределить физичес-
кие нагрузки, их соотношения с другими видами
подготовки. Также не менее важным является на-
блюдение за изменениями работоспособности мо-
лодых спортсменов - усталости и регенерации орга-
низма  после физических нагрузок различной
направленности. Полученные результаты исследо-
вания показывают эффективность применяемых в
спортивной тренировке средств и методов.
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Важность исследования обуславливается
тем, что возраст наших испытуемых - это возраст
созревания (13-14 лет). Поэтому было очень важно,
чтобы воздействие применяемых средств и методов
спортивной тренировки было адекватным развива-
ющемуся организму. С этой целью спортсмены пе-
риодически исследовались и в недельном микроцик-
ле, устанавливалось воздействие упражнений на
организм. Учитывая рекомендации ученых [8], ве-
лось наблюдение за восстановлением организма
после физических нагрузок различного направления,
величины и интенсивности. Только установив уро-
вень нагрузки и проявление суперкомпенсационных
механизмов можно направленно развивать физичес-
кие особенности и совершенствовать мастерство.

Очень актуальным моментом спортивной
подготовки для детей этого возраста является учас-
тие в турнирах, в результате чего организм испыты-
вает суммарную усталость. Поэтому важным явля-
ется не только восстановление соответствующих
функций организма медико-биологическими сред-
ствами, но и применение, а также разнообразие пе-
дагогических средств и методов. Слишком пассив-
ный отдых уменьшает показатели спортивной
подготовленности, тренированность и вызывает де-

адаптационные явления [1, 6, 7, 8].
Данные исследований, проводимые нами с

молодыми хоккеистам различных возрастов, физи-
ческой и технической подготовленности, публико-
вались в научных журналах (Воспитание. Физичес-
кая культура. Спорт, 2001; Спортивная наука, 2003)
[3]. Такие исследования в Литве не проводились,
поэтому результаты, полученные нами, анализиру-
ются и сравниваются с аналогичными результатами
ученых других стран.

Методы и организация исследования. В
проведенном исследовании принимали участие иг-
роки Каунасской детской хоккейной команды 13-14
лет (n=17). Первое исследование проводилось в мае-
июне 2003 г., второе - в мае-июне 2004 г.

Определялась общая, специальная физичес-
кая и техническая подготовленность хоккеистов. Для
исследования общей физической подготовленности
применялась аппаратура «New test».

Общая физическая подготовленность опре-
делялась с помощью следующих тестов: бег на 20 м
с места и с хода; прыжок в длину, вверх (на контак-
тной платформе); кистевая динамометрия (лучший
результат фиксируется с трех попыток); бег на 300
м и подтягивание; специальный тест на ловкость:

Рис. 2. Тест для оценки техники бега на коньках и ведения шайбы

Рис. 1. Тест на ловкость
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после сигнала испытуемый выполняет два оборота
на 360 градусов влево и вправо, два кувырка назад
и один вперед, затем прыжок через барьер высотой
в 60 см, через второй барьер нужно пролезть снизу,
далее оббежать шесть препятствий и финишировать
спиной. (Рис. 1).

Тесты по специальной физической подго-
товленности также проводились три раза, после чего
фиксировался лучший результат: бег на коньках 30
м с места, 10 м и 20м с места, 20 м с хода и бег на
коньках спиной вперед, выполнение слаломного бега
без шайбы и с шайбой. Бег на коньках и скорость
выполнения технических действий при ведении
шайбы оценивались согласно тесту, рекомендован-
ному русскими учеными [5] (Рис.2).

На протяжении годичного макроцикла про-
водились и этапные тестирования, на основе кото-
рых корректировалась спортивная подготовка. На-
правленность макроциклов составлялась с учетом
адаптации и регенерации детского организма к на-
грузкам.

Применялись следующие методы исследо-
вания:
1. Анализ научной литературы.
2. Тестирование.
3. Математическая статистика: среднее арифмети-
ческое, выражение изменения процентного абсолют-
ного и отношения, значимость разницы среднего

значения согласно критериям оценки Stjűdent (n=17).
4. Сравнительный анализ.

Задачи исследования: 1) Установить и оце-
нить изменения результатов общей физической под-
готовленности хоккеистов; 2) Установить и оценить
изменения результатов специальной физической и
технической подготовленности; 3) Сравнить резуль-
таты исследования и их рост с аналогичными ре-
зультатами других ученых и представителей иных
спортивных игр.

Результаты исследования.
Данные исследования общей, специальной

физической и технической подготовленности хок-
кеистов 13-14 лет представлены в таблицах 1 и 2.

Обсуждение результатов.
Следует отметить, что между I и II тестиро-

ванием результаты общей физической подготовлен-
ности улучшались, изменения статистически досто-
верны (р<0.05), однако улучшение результатов среди
отдельных физических качеств были неодинаковые.

Наибольшая разница в росте результатов
наблюдается при исследовании физических особен-
ностей силы выносливости - во время выполнении
подтягивания на перекладине. Также большие из-
менения наблюдались при определении силы кисти
- при сжатии динамометра правой и левой кистью
(Таблица 1).

Значительно улучшилась разница в росте

 Таблица 1.
Результаты общей физической подготовленности хоккеистов 13-14 лет. 

 Тесты 30м бег на 10м бег на 20м бег на 20м бег на 20м бег на Слаломный Слаломный 
  коньках с коньках с коньках с коньках с коньках бег на конь- бег на конь- 

Исследов. 

места 
(сек) 

 

места 
(сек) 

 

места 
(сек) 

 

разбега 
(сек) 

 

спиной в пе- 
рёд (сек) 

 

Ках без 
Шайбы (сек) 

 

ках с ведением 
шайбы (сек) 

 
I исслед. 4,8 2,02 3,48 2,84 4,4 11,05 11,34 
II исслед. 4,67 1,95 3,37 2,68 4,22 10,83 11,07 
Абсол.раз- 
ница 0,13 0,07 0,11 0,16 0,18 0,22 0,27 
Проц.соот-
ношение        
 ( %) 2,7 3,5 3,2 5,6 4,1 2 2,4 
p < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 
Таблица 2.

 Результаты специальной физической и технической подготовленности хоккеистов 13-14 лет
 Тесты 30м бег на 10м бег на 20м бег на 20м бег на 20м бег на Слаломный Слаломный 

  коньках с коньках с коньках с коньках с коньках бег на конь- бег на конь- 

Исследов. 

места 
(сек) 

 

места 
(сек) 

 

места 
(сек) 

 

разбега 
(сек) 

 

спиной в пе- 
рёд (сек) 

 

Ках без 
Шайбы (сек) 

 

ках с ведением 
шайбы (сек) 

 
I исслед. 4,8 2,02 3,48 2,84 4,4 11,05 11,34 
II исслед. 4,67 1,95 3,37 2,68 4,22 10,83 11,07 
Абсол.раз- 
ница 0,13 0,07 0,11 0,16 0,18 0,22 0,27 
Проц.соот-
ношение        
 ( %) 2,7 3,5 3,2 5,6 4,1 2 2,4 
p < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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результатов быстроты силы нижних конечностей:
прыжок вверх с размахом рук - 8.3%, а прыжок в
длину с места - 5.1%. Увеличение в разнице резуль-
татов выносливости (бег на 300 м) также заметно -
5.2% (статистически достоверно р<0,05).

Менее всего изменились результаты тестов
на ловкость (специальный тест), на силу скорости
(бег на 20 м с места) и на скорость (бег на 20 м с
хода). Незначительное улучшение результатов в лов-
кости, скорости и силы скорости связано с больши-
ми антропометрическими изменениями конечностей
характерными для детей данного возраста [2].

Сравнивая результаты общей физической
подготовленности исследуемой нами группы с ана-
логичными результатами исследований зарубежных
авторов [4] видим, что данные общей физической
подготовленности являются схожими: например,
результаты ловкости исследуемых нами детей 17,58
с, группы, исследуемой русским ученым Быстро-
вым, - 17,60 с. Прыжок в длину с места: аналогично
- 2.29 м и 2.07 м. Результаты теста на выносливость
- 51.36 с и 52.0 с. Сравнивая результаты наших ис-
следований с результатами общей физической под-
готовленности представителей других спортивных
игр, например, с футболистами, согласно подготов-
ленной Европейской футбольной федерацией
(UEFA) модели-характеристики, результаты прыж-
ка вверх с размахом рук соответствуют высшему
пятому уровню подготовленности спортсменов дан-
ного возраста (46,3 см).

Сравнив изменения результатов специаль-
ной физической и технической подготовленности с
аналогичными результатами общей физической под-
готовленности видим, что увеличение результатов
спец. подготовленности в беге на коньках 20 м с
места и с разбега является большим, чем при вы-
полнении теста по бегу. Особенно значительное
улучшение наблюдается при беге на коньках 20 м с
разбега, по сравнению с бегом на 20 м (в неспеци-
фических условиях). Думается, что полученные ре-
зультаты обусловлены структурой средств подготов-
ки годового макроцикла: около 80% специфических
и 20% неспецифических средств. Такое соотноше-
ние средств оказало решающее влияние на быстрое
улучшение результатов техники катания на коньках.

Анализируя технику ведения шайбы, оце-
ниваем ее по результатам разницы слаломного бега
на коньках без шайбы и бега на коньках с ведением
шайбы. Сравнивая результаты данного теста с ана-
логичными результатами исследований ученого
Быстрова [4] видим, что результаты наших хоккеис-
тов по овладению этой техникой являются более
низкими - рост составляет соответственно 2 и 2,4%.
Полученные результаты позволяют утверждать, что
в данном возрасте наибольший рост результатов
специальной физической подготовленности наблю-
дается в быстроте физических особенностей - 5,6%.

Оценивая рост результатов всесторонней
физической подготовленности по методике Сирис
[9] видно, что результаты увеличения силы рук (сила

кисти и сила рук) - отличные, а рост результатов
быстроты силы ног - удовлетворительный.

Рост результатов специальной подготовлен-
ности является удовлетворительным лишь в быст-
роте. Небольшой рост результатов наблюдается при
выполнении технических действий. Думаем, что
влияние оказало несоответствие данной методики
при оценке результатов технических действий [9].

Выводы.
Проведенные исследований позволили сде-

лать следующие выводы:
1. Определено, что в ходе исследования результа-
ты общей физической подготовленности меня-
лись неравномерно, хотя изменения статисти-
чески достоверны (р<0,05). Наиболее значимым
было увеличение результатов силы (подтягива-
ние к перекладине и кистевая динамометрия).
Менее всего изменились показатели тестов на
ловкость, скорость и силу скорости. Это связа-
но с развитием конечностей детей данного воз-
раста.

2. Изменения результатов специальной физичес-
кой и технической подготовленности также ста-
тистически достоверны (р<0,05), однако менее
заметны, чем тесты общей физической подго-
товленности. Наибольший рост наблюдается в
скоростных особенностях бега, наименьший -
в технике маневренности катания на коньках.

3. Сравнивая результаты наших исследуемых
групп с аналогичными зарубежными результа-
тами исследований [4] видим, что данные об-
щей физической подготовленности сходны.
Сравнивая результаты наших исследований с
результатами общей физической подготовлен-
ности спортсменов других спортивных игр,
напр., футболистов, в соответствии с модель-
ной характеристикой, подготовленной Европей-
ской федерацией футбола (UEFA), результаты
прыжков вверх с размахом рук соответствуют
наивысшему пятому уровню спортсмена данно-
го возраста (46,3 см).
Результаты исследований специальной фи-

зической и технической подготовленности хоккеис-
тов, проведенные Быстровым, оказались лучшими.

Дальнейшие исследования предполагает-
ся направить на изучение других проблем физичес-
кой и технической подготовленности хоккеистов 13
- 14 лет.
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ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ ТА СПОСОБИ ЇЇ ТЕСТУВАННЯ

Громов О.М., Коломоєць В.М.
Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. У статті представлено результати фізичної
підготовленості студентів, продемонстровані у силових
вправах. Розглянуто проблему розвитку сили в процесі
фізичного виховання. Тестування силової підготовле-
ності юнаків 1-х курсів засвідчило незадовільну підго-
товку у підтягуванні, задовільну - у стрибках в довжи-
ну, і тільки результат у СКВ оцінюється в чотири бали.
Таке становище потребує педагогічних усиль для ко-
рекції розвитку силових здібностей. Для оптимізації
силової підготовки у рамках процесу фізичного вихо-
вання у ВНЗ рекомендуємо використовувати перерахо-
вані вище методичні підходи.
Ключові слова: студенти, сила, силові здібності, фізична
підготовленість, фізичні якості, оцінка, тести, методи.
Аннотация. Громов О.М., Коломоец В.Н. Особенности
силовой подготовки студентов и способы ее тестирова-
ния. В статье представлены результаты физической под-
готовленности студентов, продемонстрированные в си-
ловых упражнениях. Рассмотрена проблема развития
силы в процессе физического воспитания. Тестирова-
ние силовой подготовленности юношей 1-х курсов удо-
стоверило неудовлетворительную подготовку в подтя-
гивании, удовлетворительную - в прыжках в длину и
только результат в СКВ оценивается в четыре балла.
Такое положение нуждается в педагогических усилиях
для коррекции развития силовых способностей. Для
оптимизации силовой подготовки в рамках процесса
физического воспитания в вузах рекомендуется исполь-
зовать вышеперечисленные методические подходы.
Ключевые слова: студенты, сила, силовые способнос-
ти, физическая подготовленность, физические качества,
оценка, тесты, методы.
Annotation. Gromov A.M., Kolomoets V.M. Features of
power preparation of students and methods of its testing.
The results of physical preparedness of students are
represented in the article, shown in power exercises. The
problem of development of force is considered in the process
of physical education. The problem of development of force
is considered during physical training. Testing of power
readiness of young men of 1  ra tes has certified
unsatisfactory preparation in pulling up, satisfactory – in
broad jumps and only the result in hard currency is estimated
in four points. Such position requires pedagogical efforts
for correction of development of power abilities. For
optimization of power preparation within the framework
of process of physical training in high schools it is
recommended to use set forth above methodical approaches.
Keywords: students, force, power capabilities, physical
preparedness, physical internals, estimation, tests, methods.

Вступ.
Сучасний період – період тотальної комп’-

ютеризації – характеризується розвитком виробниц-

тва, де знижена доля мускульних зусиль. Така ситу-
ація призвела до того, що на перше місце виходять
такі якості, як швидкість реакції, здатність до віднов-
лення у короткий проміжок часу, протистояння втомі,
уміння концентрувати увагу, тощо. Однак, такі
здібності людина може демонструвати тільки на пев-
ному фізичному підґрунті (плато), яке, на нашу дум-
ку становлять добре розвинуті фізичні якості
(спритність, витривалість, гнучкість, швидкість,
сила).

Сила  – це здатність людини долати
зовнішній опір або протидіяти йому м’язовим на-
пруженням (Л.П.Матвєєв, А.Д.Новіков, 1976;
С.М.Вайцеховский, 1971) [2]. У залежності від умов,
характеру та величини проявів м’язової сили у прак-
тиці фізичного виховання виділяють декілька її
різновидів: динамічна, статична, вибухова, швидка,
повільна, силова витривалість.

Оцінюючи величину зусилля, використову-
ють терміни «абсолютна» та «відносна» сила.

 При вимірюванні сили використовуються
різні динамометри (кистьові, станові). Для оцінки
м’язової сили підбираються вправи з подоланням
опору.

Розвиток сили цікавить численних дослід-
ників і нас у тому числі тому, що:
1. недостатній розвиток мускулатури, яку пов’язу-
ють із проявом сили, призводить до серйозних
порушень та  патологій (від опускання
внутрішніх органів до розвитку діабету) [6];

2.  за даним призовних комісій 60% юнаків дослі-
джуваного нами віку (18 – 20 років) мають не-
задовільну фізичну підготовку у вправах, що
потребують прояву сили [3,8,9];

3. за показниками сили, зокрема «силовим індек-
сом», розрахованим за динамометрією робочої
руки та масою тіла, судять про рівень фізично-
го здоров’я, а вирішення оздоровчих задач –
ключова проблема фізичного виховання.
Дослідниками (Я.С.Вайнбаум, 1991; А.С.-

Соломонко, 1992) відмічається слабкий взаємозв’я-
зок між рівнем розвитку сили різних м’язових груп,
тобто, за кількість підтягувань не може свідчити про
силу м’язів ніг або спини [7]. Тому тести на силу
повинні бути комплексними і підібраними до основ-
них м’язових груп плечового пояса, спини, живота,
ніг. Найбільш вдалим прикладом такого у сучасних
посібниках називається тест «Крауса – Вебера», який
містить 6 вправ для різних м’язових груп і просту
методику їх оцінки [6,7].

У ВНЗ оцінювання силових здібностей про-
водять шляхом виконання тестових випробувань із
системи Державних тестів та нормативів.
Наявні у літературі дані свідчать про недостат-

ню силову підготовку студентської молоді [8,9]. Дос-
лідники вказують, що у юнаків-студентів за період з
1998 по 2003 рік кількість незадовільних оцінок у
різних видах вправ була наступною:
· витривалість – від 23,8 до 49,4% „двійок”;
· силові якості – 25,6 - 44,6%;
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· швидкісні якості – 11,7 - 14,2% [8].
Серед причин такого становища найчасті-

ше називаються недостатній розвиток мускулатури
тіла [1,8], зниження загальної мотивації до занять
[10], низьку рухову активність [3,4,8], недоступність
залів для занять, їх невідповідність гігієнічним ви-
могам, недостатнє впровадження на заняттях нових
технологій фізичного виховання [7,10].

Однак, враховуючи те, що прояв сили по-
в’язаний перш за все із розвитком кістякової муску-
латури, яка окрім рухової, відіграє ще три життєво
важливих функції: корсетну, насосну та обмінну [6],
ми вирішили доповнити дані вчених [1,8] про стан
кістякової мускулатури нашими даними про прояв
силових якостей у молоді, яка щойно прийшла у ВНЗ
зі школи.

Робота виконана за планом НДР Кремен-
чуцького державного політехнічного університету.

Метою нашого дослідження є поліпшення
сторін силової підготовки у процесі фізичного ви-
ховання у ВНЗ.

Для цього, на наш погляд, необхідно по-
слідовно вирішити такі задачі:
· Протестувати прояв силових здібностей;
· Оцінити результати;
· Виявити слабкі місця у силовій підготовці;
· Розробити рекомендації щодо корекції фізичної
підготовленості, зокрема, розвитку силових
здібностей студентів.

Методи дослідження:
· тести для оцінки силових здібностей: підтягу-
вання на перекладині, стрибок у довжину з
місця; силова комплексна вправа;

· статистичні методи;
· теоретичний аналіз та синтез.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Для оцінки прояву силових здібностей ми
застосували вправи, запропоновані Державними
тестами [5]: стрибок у довжину – для оцінки вибу-
хової(швидкісної) сили ніг, підтягування на перекла-
дині – для оцінки сили згиначів рук і силова комп-

лексна вправа – для комплексної оцінки прояву сили
м’язів спини та сили розгиначів рук. Силова комп-
лексна вправа (СКВ) проводилась протягом 1 хви-
лини: перші 30 с виконувалось згинання та розги-
нання рук в опорі лежачи, наступні 30 с – піднімання
тулуба із положення лежачи без перерви на відпо-
чинок. Результатом тестування є загальна кількість
згинань та розгинань рук і піднімань тулуба.

У наших дослідженнях прийняли участь 100
студентів-першокурсників чоловічої статі. Дослід-
ження проведено на початку першого навчального
семестру. Усі вимірювання проводились згідно існу-
ючих методик.

Після статистичної обробки результатів дос-
ліджень маємо дані, представлені в таблиці 1.

За даними цієї таблиці відповідно до Дер-
жавних тестів та нормативів фізичної підготовле-
ності населення України підтягування оцінюється в
середньому у два бали, силова комплексна вправа –
в чотири бали, стрибок у довжину виконується на
„задовільно”. Така ситуація свідчить, що ні оздо-
ровчі, ні освітні задачі фізичного виховання у про-
фесійній школі не вирішуються як належить або
вибраний нами підхід не є коректним. Допускаючи
і те, і інше, ми порівняли отримані нами дані із да-
ними інших дослідників (табл. 2).

Можна констатувати, що своїми досліджен-
нями ми підтвердили дані інших авторів [1,3,4,8,9]
щодо незадовільного розвитку силових здібностей
у студентів, отримані в аналогічних тестах. Причи-
ни такого становища названо вище, але, окрім цьо-
го, усі названі дослідники зауважують, що широко
використовуваний та застосований нами метод оці-
нки фізичної підготовленості (Держтести) не є ко-
ректним. Одна з причин - регламентований підхід і
повне ігнорування особливостей фізичного розвит-
ку, тому рядом авторів пропонується використову-
вати сучасні технології для розвитку та оцінки фізич-
ної підготовленості [6,7,8] .

Щодо методики розвитку сили, то пропо-
нується використовувати наступні методичні на-
прямки [2]:

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості юнаків-першокурсників (N=100)

  Показники ФП 
 
 
Статистична характеристика Підтягування, разів Стрибок у довжину з місця, см 

СКВ, 
 разів 

σ±x  10,2 ±  3,6 229,9 ± 19,5 46,8 ± 9,6 
р < 0,01 <0,05 <0,03 

Таблиця 2.
Стан показників фізичної підготовленості за даними різних авторів

Показник ФП Власні  
дослідження, 2006 

Гуменний В.С., 2003 Лошицька Т.І., 2002 Бондарчук 
Н.Я.,2006 

Підтягування, разів  10,2 11,7 10,3 8,1 
Стрибок у довжину, см 229,9 230 229,3 219,7 
СКВ, разів 46,8 46,8 47,2 - 
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1. виконання неграничних обтяжень з граничним
числом повторень;

2. використання близькомаксимальних та макси-
мальних обтяжень;

3. використання ізометричних напружень;
4. використання ізокінетичних вправ.

Висновки.
1. Сила – це комплексна фізична якість людини,
яка є вирішальною у виконанні вправ, пов’яза-
них із подоланням опору, м’язовими напружен-
нями. Прояв сили залежить від розвитку муску-
латури тіла та окремих м’язових груп.

2. Відсутність кореляції між силою різних м’язо-
вих груп потребує комплексу тестів для оцінки
силових здібностей людини.

3. Тестування силової підготовленості юнаків 1-х
курсів засвідчило незадовільну підготовку у
підтягуванні, задовільну - у стрибках в довжи-
ну, і тільки результат у СКВ оцінюється в чоти-
ри бали. Таке становище потребує педагогічних
усиль для корекції розвитку силових здібностей.

4. Для оптимізації силової підготовки у рамках
процесу фізичного виховання у ВНЗ рекомен-
дуємо використовувати перераховані вище ме-
тодичні підходи.

 У подальших дослідженнях ми плануємо
провести оцінку силових показників фізичної підго-
товленості методом індексів і порівняти показники,
отримані у першому та другому дослідженнях.
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ВЛИЯНИЕ МАССАЖА И САМОМАССАЖА
НА ДАВЛЕНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ В
АМБУЛАТОРНЫЙ ПЕРИОД ПРИ

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ I – II
СТЕПЕНИ
Диброва А.В.

Гуманитарный университет Запорожский институт
государственного и муниципального управления

Аннотация. Гипертоническая болезнь одно из самых
распространенных заболеваний сегодняшнего дня.
Большое значение для курса лечения данного заболева-
ния имеет амбулаторный период. Массаж и самомас-
саж введенные в курс физической реабилитации в ам-
булаторный период  у больных с диагнозом
гипертоническая болезнь I-II степени, способны в зна-
чительной степени повысить психо-эмоциональное со-
стояние и благоприятно повлиять на показатели арте-
риального давления.
Ключевые слова: гипертоническая, болезнь, реабили-
тация, массаж
Анотація. Диброва А.В. Вплив масажу і самомасажу на
тиск і самопочуття в амбулаторний період при гіпер-
тонічній хворобі I - II ступеня. Гіпертонічна хвороба
одне з найпоширеніших захворювань сьогоднішнього
дня. Велике значення для курсу лікування даного зах-
ворювання має амбулаторний період. Масаж і самома-
саж введені в курс фізичної реабілітації в амбулатор-
ний період у хворих з діагнозом гіпертонічна хвороба
I-II ступеня, здатні в значній мірі підвищити псіхо-емо-
ційний стан і сприятливо вплинути на показники арте-
ріального тиску.
Ключові слова: гіпертонічна, хвороба, реабілітація,
масаж
Annotation. Dibrova A.V. The influence of massage and
self massage on pressure and feel in an ambulatory period
at hypertonic disease of I - II level. Hypertensive illness is
one of the most widespread diseases of today. A large value
for the course of treatment of this disease has an ambulatory
period. Massage and self massage, introduced during the
course of the physical rehabilitation in ambulatory period
in patients with the diagnosis of hypertonic disease of I-II
level, can increase considerably psycho-emotional state of
the patient and have a positive influence on the arterial blood
pressure levels.
Keywords: hypertensive, illness, rehabilitation, massage

Введение
Гипертоническая болезнь — заболевание,

ведущим проявлением которого служит склонность
к артериальной гипертензии, не связанная с каким-
либо известным заболеванием внутренних органов.
Болезнь широко распространена главным образом
среди лиц старше 40 лет, часто сочетается с атерос-
клерозом, способствует развитию ишемической бо-
лезни сердца. В основе болезни лежит нарушение
регуляции артериального давления. Предполагают,
что в большинстве случаев болезнь возникает в ре-
зультате воздействия внешних факторов при опре-
деленной генетической предрасположенности.[5]

Гипертонической болезнью особенно часто
страдают люди с семейной предрасположенностью
к заболеванию. Наследственная предрасположен-
ность к гипертонической болезни как базисная пред-
посылка связана с наличием при этой форме гипер-
тензии предшествующих отклонений в структуре и



44

функциях клеточных мембран, вызывающих наруше-
ние транспорта катионов натрия и кальция и повы-
шение их концентрации в цитоплазме клеток. Это
способствует развитию тонического сокращения
гладких мышц сосудистой стенки, что и является од-
ной из главных причин артериальной гипертензии.

Гипертоническая болезнь одно из наиболее
встречающихся заболеваний сегодняшнего дня. Осо-
бенности протекания данного заболевания таковы,
что необходимо постоянно поддерживать цифры
артериального давления, которое и является зачас-
тую основным симптомом протекания данного за-
болевания, на определенном уровне. К тому же не
выяснены этиология, именно при гипертонической
болезни, которое является самостоятельным забо-
леваним. Не последнюю роль в протекании данной
патологии отводят сбалансированности работы ав-
тономной нервной системы и её реакции на различ-
ные внешние факторы. В данной работе мы попы-
тались проследить на  сколько введенные в
амбулаторный период физической реабилитации
курсы массажа и самомассажа могут повлиять на
субъективные и объективные данные относительно
самочувствия больных.[4]

По данной работе опубликованы тезисы на
XIII межвузовской студенческой конференции «На-
ука и высшее образование» в ГУ ЗИГМУ 2007 г.
Запорожье.

Работа выполнена по плану НИР гумани-
тарного университета «Запорожский университет
государственного и муниципального управления».
Формулирование целей работы.

Целью данной работы является ввести в
программу физической реабилитации в амбулатор-
ный период при гипертонической болезни I-II сте-
пени курсы массажа и самомассажа, и оценить воз-
можности предложенной методики относительно
показателей субъективной оценки здоровья, а так же
проследить действие курсов массажа и самомасса-
жа на показатели артериального давления у боль-
ных страдающих гипертонической болезнью I-II
степени.

Результаты исследования:
Методом отбора по медицинским карточкам

были отобраны женщины – работники Запорожско-
го хлебзавода №3 с диагнозом гипертоническая бо-
лезнь I – II степени, 6 человек в эксперименталь-
ную группу и 6 человек в контрольную группу.

Все пациенты проходили опрос для оценки
субъктивного состояния здоровья. Пациентам пред-
лагалось оценить свое самочувствие по шкале 0 – 10.

Опрос проводился:
1. в начале эксперимента в контрольной

и экспериментальной группах
2. после проведения курса массажа в экс-

периментальной группе и параллельно в конт-
рольной группе

3. в конце эксперимента (через 3 месяца).
Для определения динамики изменения ар-

териального давления под действием массажа про-

водились замеры артериального давления аускуль-
тативным методом Короткова.

Артериальное давление замерялось:
1. В начале эксперимента всем участвую-

щим.
2. Пациентам из экспериментальной груп-

пы после сеанса массажа.
3. Всем участникам эксперимента через

три месяца после начала исследования.
Проводился следующий курс массажа пред-

ложенный при гипертонической болезни:
Массаж применяют в комплексном лечении

сердечнососудистых заболеваний в целях воздей-
ствия на функциональное состояние нервной, сер-
дечно-сосудистой систем, уменьшения застойных
явлений.

Гипертоническая болезнь (эссенциальная
гипертензия). Гипертоническая болезнь — повыше-
ние артериального давления в сосудистой области
от устья аорты до артериол включительно. В основе
заболевания лежит сужение артериол, которое но-
сит функциональный характер. Это сужение обус-
ловливается усилением тонической функции глад-
кой мускулатуры артериальных стенок. Ведущим
симптомом является высокое артериальное давле-
ние.[4]

Задача массажа: нормализовать функцио-
нальное состояние нервной системы; улучшить кро-
вообращение и обмен веществ; снизить возбуди-
мость нервно-мышечного аппарата сосудистой
стенки.

Методика массажа. Положение пациента
сидя. Массируются задняя поверхность шеи, начи-
ная от волосистой части головы, затем область над-
плечья, верхняя часть спины и позвоночного столба
(С4—Т2). Применяется непрерывистое поглажива-
ние, полукружное растирание, поперечное и про-
дольное разминание. Особенно тщательно массиру-
ют сосцевидные отростки. Показан также массаж
нижних конечностей. Можно нормализовать АД и
массажем живота. Продолжительность массажа
10—15 мин. Курс № 15.[1]

Кроме того, обследуемые с эксперименталь-
ной группы регулярно на протяжении исследования
проводили самомассаж волосистой части головы и
шеи по следующей методике:

 Самомассаж головы. При самомассаже го-
ловы ее необходимо слегка наклонить вперед-вниз.
Производят растирание подушечками пальцев, пря-
молинейно, кругообразно, начиная от волосистой
части лба до затылка. Лоб массируют таким обра-
зом: кладут кончики пальцев на середину лба и про-
изводят растирание, поглаживание к вискам. Ладон-
ной поверхностью полусогнутых II—IV пальцев
поглаживают лоб попеременно то одной, то другой
рукой от бровей к линии роста волос в правую и
левую стороны. Вначале поглаживание и растира-
ние производят в области переносицы вправо, за-
тем над бровью и на виски. Затем в области углов
глаз необходимо произвести подушечками III—IV
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пальцев несколько легких поглаживаний.[3]
Массаж шеи производится одной или дву-

мя руками с применением поглаживания, растира-
ния и разминания. Поглаживание выполняют двумя
руками, при этом ладони кладут на затылок и про-
изводят поглаживание сверху вниз или поглажива-
ние выполняют одной рукой, а другая поддержива-
ет ее за локоть. Затем положение рук меняют. После
этого кончиками пальцев обеих рук осуществляют
растирание и разминание от затылка к верхним от-
делам лопатки. В области выхода большого заты-
лочного нерва и сосцевидного отростка производят
глубокое разминание согнутыми средними фалан-
гами — II—IV пальцев. Заканчивают массаж шеи
поглаживанием двумя руками, движения идут от за-
тылка к верхним углам лопатки. При поглаживании
одной рукой движения идут к плечу (к дельтовид-
ной мышце).[2]

В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 показана
динамика изменений систолического и диастоличес-
кого артериального давления после проведения се-
анса массажа в экспериментальной группе.

Таблица 1
Динамика АД (мм рт. ст.) после проведения сеан-

са массажа

показатель Экспериментальная группа 

  до массажа после массажа 

Среднее САД в ЭГ 140,8+3,91 133,3+4,10 

Среднее ДАД в ЭГ 85,83+2,52 78,83+3,91 

 Как видим снижение артериального давле-
ния наблюдалось по обеим показателям среднее САД
в экспериментальной группе снизилось с 140,8 до
133,3, ДАД снизилось с 85,83 до 78,83.

Как видно из таблицы 2 существенных из-
менений в показателях артериального давления в
экспериментальной и контрольной группах, через
три месяца после проведения курса массажа в экс-
периментальной группе, не наблюдается.

Результаты тестирований:
Как видно из представленной диаграммы, в

экспериментальной группе, после проведенного кур-
са массажа, показатель субъективного ощущения
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Рис. 1 Динамика САД в ЭГ после массажа

Рис. 2 Динамика изменения ДАД в ЭГ после массажа

Таблица 2
Динамика АД (мм рт. ст.) через 3 месяца после проведения курса массажа:

показатель Экспериментальная группа Контрольная группа  

  В начале эксперимента Через 3 месяца В начале эксперимента Через 3 месяца 

Среднее САД   140.8 140,83 141 142,5 

Среднее ДАД  85.83 84,17 85.83 86,67 
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самочувствия возрос на 18% в то время как данный
показатель в контрольной группе оставался на том
же уровне.

Через три месяца теже показатели в обеих
группах снизились, однако в экспериментальной
группе он был на 22% выше. Мы предполагаем, что
такие показатели были вызваны регулярным прове-
дением сеансов самомассажа волосистой части го-
ловы и шеи.

Выводы
Реабилитационные мероприятия должны

включать в себя массаж и обучение методикам са-
момассажа, которые являются неотъемлемой частью
лечебного и реабилитационного периодов заболе-
ваний, особенно в амбулаторный период. Правиль-
но проведённые процедуры массажа и самомасса-
жа, с учётом основного диагноза и сопутствующих
заболеваний, с учётом функционального состояния
пациентов не приводят к ухудшению их самочув-
ствия и функциональных показателей, как, к сожа-
лению, считают некоторые врачи, не назначающие
массаж при повышенном артериальном давлении, а
наоборот способствуют оптимизации показателей
артериального давления и улучшению психо - эмо-
ционального и физического самочувствия пациен-
тов. В частности было доказано нормализующее
влияние массажа на артериальное давление у лю-
дей с гипертонической болезнью I - II степени пос-
ле курса массажа. А так же пролонгированный эф-
фект курса  самомассажа  головы и шеи
оказывающего положительное влияние на субъек-
тивную оценку своего самочувствия.

Планируется дальнейшее наблюдение и ана-
лиз групп с применением данной методики, для уточ-
нения изменения других показателей в амбулатор-
ный период.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗМІН ЖИТТЄВИХ
ПОКАЗНИКІВ ЛЮДИНИ В ЧАСІ ПІД
ВПЛИВОМ ХОЛОДОВИХ ВОДНИХ
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Дикий Б.В.

Ужгородський національний Університет, факуль-
тет післядипломної освіти, кафедра терапії та

сімейної медицини, м. Ужгород

Анотація. В статті показано, що реакція людського
організму на дію холодового навантаження, проявляєть-
ся в підвищенні систолічного тиску через 1 хвилину
після занурення у воду а потім значного його зменшен-
ня через 5 та 10 хвилин.
Ключові слова: холодове навантаження, тиск, пульс.
Аннотация. Дикий Б.В. Зависимость изменений жизнен-
ных показателей человека во времени под влиянием
холодовых водных процедур. В данной работе показа-
но, что реакция человеческого организма на воздействие
Холодовой нагрузки, проявляется в увеличении систо-
лического давления через 1 минуту после погружение в
холодную воду, а потом значительного его снижения
через 5 и 10 минут.
Ключевые слова: охлаждающие воздействия, давление,
пульс.
Annotation. Dykyj B.V. Dependence of changes of vital
parameters of the person in time under the influence of cold
water procedures. Our researches have shown that the
reaction human body on influence low-temperature loading
in increase of pressure in 1 minute the ambassador
immersing at water and then its significant decrease in 5
and 10 minutes.
Key words: cold influence, arterial pressure, pulse.

Вступ.
В Аналіз наукової літератури показав, що

немає досліджень зміни систолічного, діастолічно-
го тиску та пульсу в часі, після дії холодового на-
вантаження (ХН), проведенні занять в секціях зи-
мового плавання.

 На даний період існують різні методики
купання та обливання в холодній воді, які викорис-
товуються в групах фізичної культури [1,2].

В Закарпатській обласній Асоціації здорово-

Рис.3 Оценка своего самочувствия по шкале от 0 до 10
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го способу життя “Закарпатський морж” протягом 15
років люди займаються загартовуванням за методи-
кою з використанням малих холодових навантажень
(МХН), на яку отримано патент на винахід [4].

Суть методу полягає в тому, що перед зану-
ренням в холодну воду досягається розслаблення
організму при ритмічному спокійному диханні но-
сом до відчуття тепла в тілі. Після чого роздягають-
ся починаючи з ніг і закінчуючи тулубом, а далі по-
вільно в розслабленому стані занурюються в холодну
воду на 10-15 секунд з головою. Після виходу з води
дають тілу повністю обсохнути на повітрі і одяга-
ються починаючи з ніг і закінчуючи тулубом.

Дана методика за рахунок відсутності актив-
них зігріваючих гімнастичних вправ та короткого
перебування в холодній воді, на відміну від широко
використаних методик з активними фізичними впра-
вами і довготривалим перебуванням в холодній воді,
зменшує холодове навантаження (ХН) на організм
людини, що дає можливість займатися нею людям з
різними паталогічними станами[3].

 Згідно статистичних даних  по му-

качівській центральній лікарні найбільш питома
вага по захворюваності, проблема серцево–судин-
ної системи (ССС) займає біля 40 %. В нашому
випадку представляє інтерес вплив ХН на динамі-
ку зміни на параметри ССС під час проведення
процедур загартовування.

Дослідження виконані відповідно зведено-
го плану кафедри терапії та сімейної медицини
УжНУ “Вивчення адаптаційних механізмів та їх
впливу на розвиток захворювання та особливості
профілактики і лікування в умовах недостатності
деяких мікроелементів та природних катаклізмів“ по
темі ДБ – 544, наказ МОН України № 746 від
07.11.2003р.

Формулювання цілей роботи.
 Метою нашого дослідження було вивчен-

ня впливу системи загартовування з використанням
малих холодових навантажень на зміну систолічно-
го, діастолічного тиску та пульсу до і після проце-
дур купання на протязі 1 хвилини 5 та 10 хвилин
після занурення, для групи людей з нормальним та
підвищеним артеріальним тиском.

Таблиця 1
Дані динаміки зміни досліджуваних величин параметрів ССС.

Примітка: з - коефіцієнт кореляції, * - зміна параметру під дією ХН є недостовірною (p > 0,05).

Параметр точки з  
У людей 
ВАТ 

 
 
з  

У людей 
НАТ 

ТС - систолічний тиск до занурення 1   158,8±2,2   125,2±1,5 
ТС1 - систолічний тиск через 1 хвилину після 

занурення 2 0,7 162,7±2,4*  
0,31* 

130,8±2,4 
ТС2 - систолічний тиск через 5 хвилин після 

занурення 3 0,73 149,5±2,1 
0,40* 

119,8±2,0 
ТС3 - систолічний тиск через 10 хвилин після 

занурення 4 0,91 152,2±1,8* 
0,9 

122,3±1,7* 

ТД - діастолічний тиск до занурення 1   100,4±2,3   84,5±1,8 
ТД1 - діастолічний тиск через 1 хвилину після 

занурення 2 0,75 98,2±1,7*  
0,88 

83,0±1,6* 
ТД2 - діастолічний тиск через 5 хвилин після 

занурення 3 0,8 92,1±1,5 
0,56* 

79,8±1,4*  
ТД3 - діастолічний тиск через 10 хвилин після 

занурення 4 0,81 95,4±1,9* 
0,93 

82,2±1,4* 

П - пульс до занурення 1   86,0±2,0   82,9±2,9 

П1 - пульс через 1 хвилину після занурення 2 0,55 79,9±2,3 0,29* 77,1±1,5 

П2 - пульс через 5 хвилин після занурення 3 0,84 74,4±2,1* 

0,63 

78,6±1,5 

П3 - пульс через 10 хвилин після занурення 4 0,79 80,3±1,9* 
0,81 

80,9±1,6* 

ТП - пульсовий тиск до занурення 1   58,4±2,3   40,7±1,6 
ТП1 - пульсовий тиск через 1 хвилину після 

занурення 2 0,64 64,5±2,6 
0,28* 

47,8±2,5 
ТП2 - пульсовий тиск через 5 хвилин після 

занурення 3 0,20* 40,0±1,6 
0,25* 

40,0±1.5 
ТП3 - пульсовий тиск через 10 хвилин після 

занурення 4 0,25* 56,8±2,1 
0,8 

40,2±1,2* 
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Методи й організація досліджень. Для дос-
лідження нами була підібрана група людей в кількості
30 чоловік з нормальним артеріальним тиском (НАТ)
(жінок 16, чоловіків 14 осіб), та 28 чоловік з підви-
щеним артеріальним тиском (ВАТ) (жінок 14, чо-
ловіків 14 осіб), що займаються „моржуванням”.

Вимір даних параметрів перед занурення
проводився до роздягання, а після дії ХН проводи-
лось через 1 хвилину після дії холодового наванта-
ження (ХН) та через 5 та 10 хвилин. Артеріальний
тиск вимірювали за методом Короткова, викорис-
товуючи апарат ММТ-3. Частоту серцевих скоро-
чень визначали пальпаторним способом. Аналіз
статистичних величин репрезентативних рядів зна-
чень наших досліджуваних фізіологічних пара-
метрів виконувались по стандартній методиці за
допомогою програми EXCEL з використанням кри-
теріїв Ст’юдента.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня.

Зведені значення змін досліджуваних вели-
чин під впливом ХН для людей з НАТ та ВАТ по-
дані в таблиці 1. Результати цих змін показані на
рисунках 1 та 2.

З рисунку 1 видно, що у людей підвищеним
артеріальним тиском, СТ незначно підвищується
через 1 хвилину після занурення у холодну воду а
потім через 5 хвилин значно знижується по відно-
шенню до початкового рівня до занурення, а через
10 хвилин відновлюється до величини меншої ніж
до моменту занурення. ТД та П постійно знижуєть-
ся за 1 та 5 хвилин по відношенню до початкових
значень до занурення, а на 10 хвилині зростає до
величини меншої ніж до моменту занурення. Пуль-
совий тиск (ТП) підвищується через 1 хвилину після
занурення у холодну воду а потім через 5 хвилин
спадає, а на 10 хвилині зростає до величини меншої
ніж до моменту занурення. Незначне підвищення ТС
компенсується збільшенням пульсового тиску (ПТ),
що є адекватною реакцією на холодове навантажен-
ня. Зміна ТС,ТД, та П після дії не є достовірною за
1 хвилину після дії ХН, це пов’язано з тим , що на
організм діє МХН який перебуває в розслабленому
стані , тобто немає великого навантаження на ССС.

З рисунку 2, видно, що у людей з нормаль-
ним артеріальним тиском СТ та ТД підвищується
через 1 хвилину після занурення у холодну воду, але
не виходить за межі допустимих значень (систоліч-
ного тиску 140 мм. Рт.ст.) а потім через 5 хвилин
знижується по відношенню до початкового рівня до
занурення, а на 10 хвилині зростає до величини мен-
шої ніж до моменту занурення. П знижується через
1 хвилину після занурення по відношенню до по-
чаткових значень до занурення а потім зростає че-
рез 5 та 10 хвилин до величини меншої ніж до мо-
менту занурення. Пульсовий тиск (ТП) підвищується
через 1 хвилину після занурення у холодну воду а
потім через 5 хвилин спадає, а на 10 хвилині зрос-
тає до величини меншої ніж до моменту занурення.
Підвищення ТС компенсується збільшенням пуль-

сового тиску, що є адекватною реакцією на холодо-
ве навантаження. Зміна ТС та П є достовірним, ТД
не є достовірним за 1 хвилину після дії МХН.

Коефіцієнт кореляції впливу ХН на зміну
досліджуваних параметрів у людей з підвищеним
артеріальним тиском від є вищим ніж у людей з нор-
мальним артеріальним тиском. це вказує на те, що у
людей ВАТ процеси змін досліджуваних параметрів
під впливом МХН направлені на відновлювальні
процеси та стабілізацію ССС.

Окрім того тип реакції на основні зміни
тиску та пульсу на навантаження при дії МХН не
відповідають ні одній з класифікацій ввказаній в [5].
В нашому випадку з норматичним типом реакції
співпадає зміні ТС та ТП, що зростає, а ТД змен-
шується при дії навантаження, але зміна пульсу не
зростає а в нашому випадку знижується. Це видно
обумовлено тим, що в нашій методиці процес загар-
товування проходить в режимі релаксації (розслаб-
лення), а не напруження як у інших видах вправ.
 Таким чином під дією ХН проходить адаптація сер-
дцево-судинної системи до навантаження, зростає
її неспецифічна резистентність, тобто проявляється
тренувальний ефект.

Висновок.
Аналіз зміни СТ, ДТ та П під впливом ХН

показав, що реакція організму у людей з нормаль-
ним артеріальним тиском (НАТ), відбувається не
зовсім нормативна реакція на холодове навантажен-
ня в зв’язку з тим, що в нашому випадку тренування
проходять в режимі релаксації (розслаблення), а не
напруження при вправах.

 У людей з підвищеним артеріальним тис-
ком (ВАТ), реакція організму дещо відмінна по
відношенню до людей з НАТ. В них завдяки МХН
та постійній релаксації не відбувається різкої зміни
цих параметрів за 1 хвилину після холодового на-
вантаження. Реакція ССС через 5 хвилин після хо-
лодового навантаження вказує на значне зменшен-
ня ТС,ТД  та  П,  що проявляється хорошому
оздоровчому ефекті дії МХН при релаксації на
організм. Процес відновлення функціональних па-
раметрів ССС проходить тільки через 10 хвилин, що
значно більше за межі встановлені для основних
типів реакцій. Це значить, що зовнішнє навантажен-
ня на організм у вигляді навіть малого холодового
навантаження призводить до сильних проявів внут-
рішньої сторони фізичного навантаження, що при-
зводить до доволі сильних функціональних зрушень
в організмі які потребують значного часу на його
відновлення.

Коефіцієнт кореляції впливу ХН на зміну
досліджуваних параметрів у людей з ВАТ є більшим
ніж у людей НАТ, це вказує на те, що у людей ВАТ
процеси змін досліджуваних параметрів під впли-
вом МХН направлені на відновлювальні процеси та
стабілізацію ССС.

Подальші дослідження повинні бути спря-
мовані на біль чіткіше вивчення цих змін в часі при
менших інтервалах часу за більш довший час.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО
ПРИЙНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РІШЕНЬ

Доценко С.О.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті аналізуються питання науково-педа-
гогічного обґрунтування сутності та структури готов-
ності майбутніх учителів до прийняття рішень в про-

Рис.1 динаміка зміни артеріального тиску та
пульсу рід впливом холодового навантаження у
людей з підвищеним артеріальним тиском.

Рис.2 динаміка зміни артеріального тиску та
пульсу рід впливом холодового навантаження у
людей з нормальним артеріальним тиском.
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фесійно-педагогічній діяльності, розглядаються моти-
ваційний, інформаційний, процесуально-діяльнісний та
рефлексивний компоненти зазначеної готовності.
Ключові слова:  професіональний,  педагогічний,
діяльність, структура, мислення.
Аннотация. Доценко С.А. Готовность будущих учите-
лей к принятию решений. В статье анализируются воп-
росы научно-педагогического обоснования сущности и
структуры готовности будущих учителей к принятию
решений в профессионально-педагогической деятель-
ности, рассматриваются мотивационный, информаци-
онный, процессуально-деятельностный и рефлексивный
компоненты рассматриваемой готовности.
Ключевые слова: профессиональный, педагогический,
деятельность, структура, мышление.
Annotation. Dozenko S.O. Formation of future teachers’
readiness for decision making. The questions of scientific
and pedagogical argumentation of essence and structure of
fu ture teachers’ readiness for decision making in
pedagogical activity are analyzed in the article. There
defined motivational, informational, process-functional and
reflective components of considered readiness.
Keywords: professional, pedagogical, activity, making,
structure, thinking.

Вступ.
Перехід до відкритого інформаційного сус-

пільства, ринкової економіки та інтеграції в євро-
пейське співтовариство вимагають від освіти гнуч-
кого реагування. У такий спосіб актуалізується
необхідність формування інформаційної культури не
тільки як спеціально організованого, цілеспрямова-
ного процесу навчання знанням та вмінням, опану-
вання раціональними прийомами обробки інформації,
а й цілісного явища, в якому інтегруються багато на-
прямів для розв’язання проблеми в цілому.

Ситуація ускладнюється відсутністю спец-
іально підготовлених педагогічних кадрів, що впли-
ває на характеристики діяльності, яка істотно зміню-
ються: з  чітко регламентованої вона  стає
невизначеною, багатоаспектною, інноваційною. Тра-
диційно педагогічна діяльність за своєю природою
має гуманний, колективний, творчий характер та
визначається як складна динамічна система, яка має
свою специфічну структуру. До її складу входять
численні елементи (зокрема гностичні, конструк-
тивні, організаторські, комунікативні), при взаємодії
яких можуть проявлятися нові [1]. У зв’язку з цим,
найважливішою стає проблема формування готов-
ності майбутніх учителів до прийняття педагогічних
рішень, що орієнтована на вироблення критичної
позиції по відношенню до своєї педагогічної діяль-
ності та підготовки до активної участі в навчально-
виховному процесі.

Аналіз досліджень дозволяє виділити різно-
манітні підходи до проблеми формування готов-
ності: психологічна готовність (М.Дьяченко, А.Дер-
кач,  Т.Іванова  Л.  Кандибович,  В.  Моляко,
С. Моторна, Л. Разборова); професійна готовність до
педагогічної діяльності (К. Дурай-Новакова, А. Ли-
ненко, О. Мороз, В.Сластьонін); морально-психоло-
гічна готовність (Л. Кондрашова) та готовність до
інших видів діяльності в процесі професійної підго-
товки майбутніх педагогів (В. Борисов, М. Вієвсь-

ка, О. Волошенко, Л. Григоренко,  А. Капська, К. -
Макагон, В. Морозов, Л. Савченко, Т. Яценко та ін.).
Отже, розмаїття визначень поняття „готовність” обу-
мовлена характером діяльності й розходженням на-
прямків, у яких досліджується ця проблема.

Історичний аспект „готовності людини до
певних дій” вперше висвітлено в працях Платона,
Аристотеля, Сократа, Д. Локка, Я. Коменського та
А. Дістервега. В подальшому на теоретичному рівні
початок розробки зазначеної проблеми пов’язаний із
розумінням готовності як установки (автор теорії Д. -
Узнадзе), як феномен стійкості людини до зовнішніх
впливів (Г. Оллпорт, Д. Катц та ін.). Наступний етап
визначення готовності пов’язаний із науковими до-
робками в галузі теорії діяльності, зокрема емоцій-
но-вольового, інтелектуального потенціалу особис-
тості (О. Ганюшкін, М. Дьяченко, Л. Кандибович,
Н. Левітов, Л. Нерсесян, В. Пушкін, О. Пуні, О. Ух-
томський). Заслуговує на увагу визначення сутності
готовності до педагогічної діяльності, яку ми розгля-
даємо як системне поєднання багатьох підструктур,
що забезпечують якісне виконання вчителем своєї
ролі у педагогічному процесі. Таким чином, зважаю-
чи на багатоаспектність окресленої проблеми, ми
дотримуємося думки, що готовність до педагогічної
діяльності є закономірним результатом спеціальної
підготовки, самовизначення, освіти та самоосвіти,
виховання та самовиховання.

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

Формулювання цілей роботи.
Зазначимо, що педагог у реальній практиці

стикається з певними труднощами, які має долати в
процесі прийняття рішень відповідно до стандартів,
що є загальноприйнятими у професійно-педа-
гогічній сфері. Проте відповідно до умов реалізації
особистісно-орієнтованого навчання існує багато
нестандартних ситуацій, що потребують від педаго-
га навичок прийняття зважених, обґрунтованих
рішень з урахуванням не тільки особливостей конк-
ретних ситуацій, але й системного характеру педа-
гогічної діяльності. Таким чином, відповідна підго-
товка ускладнюється недостатнім осмисленням
проблем прийняття рішень, винятково в контексті
особливостей організації інтелектуальної діяльності,
що, в свою чергу, впливає на розуміння сутності та
структури готовності майбутніх учителів до прий-
няття педагогічній рішень. Отже, мета статті по-
лягає у визначенні сутності та структури готовності
майбутніх учителів до прийняття рішень в педа-
гогічній діяльності.

Результати дослідження.
Теоретичною основою нашого дослідження

є закономірності професійного становлення особис-
тості (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Ру-
бінштейн); теорія особистісного і професійно-педа-
гогічного розвитку майбутніх учителів (Г. Балл,
В. Бондар, В. Гриньова, І. Зязюн, Л. Коваль, В. Лозо-
ва, О. Микитюк, В. Моляко, О. Пєхота, І. Підласий,
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М. Подберезський, В. Семиденко та ін.); положення
особистісно-орієнтованої освітньої парадигми та гу-
маністичної педагогіки (Ш. Амонашвілі, І. Бех, В. Є-
вдокимов, О. Пєхота, І. Прокопенко, А. Хуторський,
І. Якиманська); методологія системного та діяльніс-
ного підходів (В. Афанасьєв, А. Богданов, О. Ле-
онтьєв, В. Садовський, А. Урсул, П. Щедровицький);
психолого-педагогічні праці, в яких розкрито сутність
процесу прийняття рішень (П. Анохіна, Ю. Бабансь-
кий, Л. Виготський, В. Давидов, Ю. Козелецький,
О. Тихоміров, А. Карпов та ін.).

З огляду на те, що прийняття рішень є скла-
довою як інформаційної, так і педагогічної культу-
ри, зазначимо, що й готовність майбутнього вчите-
ля до прийняття рішень є складовою загальної
готовності до професійної діяльності. Водночас, ця
готовність до прийняття рішень є окремим макро-
структурним блоком, який існує як самостійна сис-
тема і складається з певних компонентів: мотивац-
ійного, інформаційного, процесуально-діяльнісного
та рефлексивного. Це визначення виступило теоре-
тичною основою нашої дослідницької позиції щодо
структури зазначеної готовності.

Останнім часом значна увага в психолого-
педагогічній літературі приділяється мотиваційному
аспекту: термін „мотив” визначають як спонукальну
причину дій та вчинків людини (тобто те, що штов-
хає її до дії). Провідним мотивом процесу прийняття
рішень є пізнавальний інтерес, який характеризуєть-
ся як дійова спонука до діяльності, що спрямована
на підвищення ефективності педагогічної діяльності
у зв’язку зі змінами в системі освіти [4]. Інтерес спо-
нукає до цілеспрямованої пізнавальної діяльності,
пов’язаної з відшуканням рішення на існуючу про-
блему, подоланням труднощів. Зрозуміло, що рівень
пізнавальних інтересів у студентів неоднаковий, він
залежить від власних професійних інтересів,
ціннісних орієнтацій, досвіду тощо. В аспекті нашо-
го дослідження мотиваційний компонент ми пов’я-
зуємо зі сформованістю пізнавального інтересу, що
відбувається на основі складної розумової діяльності.

Відомо, що протиріччя між стрімкими тем-
пами зростанням інформації в сучасному світі та
обмеженими можливостями їх опанування людиною
в період навчання, вимагають від освіти не тільки
формувати певний об’єм знань, навичок та вмінь,
але й досягнення вищого рівня інформованості,
створення інформаційного середовища, інформац-
ійного діяльністного простору, що забезпечують
ефективну реалізацію освітніх програм. Отже, ак-
туалізуються питання виховання інформаційної
культури, яка включає вироблення методів оптималь-
ної поведінки особистості в умовах неповної або
недостовірної інформації, перевірки повноти й віро-
гідності наданої інформації, формування вмінь ро-
боти з першоджерелами, виховання критичного
відношення тощо. Таким чином, інформаційний ком-
понент включає систему знань щодо аналітичної
переробки інформації та особливостей впливу
інформаційних потоків для ефективності педагогі-

чної діяльності.
Отже, у зв’язку з постійно зростаючим об-

’ємом інформації та виникненням нестандартних
ситуацій, процес прийняття рішень поступово уск-
ладнюється. Тому ефективність, оперативність та
оптимальність прийняття педагогічних рішень зале-
жить від сформованості процесуально-діяльнісного
компонента, який включає комплекс умінь і нави-
чок педагога, які засвідчують свідоме оволодіння
зазначеною діяльністю. Іншими словами, йдеться
про опанування системою існуючих зразків, спо-
собів, методів, технологій інтелектуальної діяль-
ності, що спрямовані на прийняття інноваційних
рішень, що потребують розвитку навичок розв’язан-
ня проблемних ситуацій, а саме: аналіз проблеми,
оцінювання якості наданої інформації, класифікацію
проблем (структуровані, неструктуровані), прогноз
наслідків та вибір оптимальних рішень на основі
певних критеріїв, що визначаються відповідно до
ситуації. Особливо підкреслюється роль критично-
го мислення, що є необхідною умовою процесу прий-
няття рішень. Як форма раціонального мислення
воно упорядковує ірраціональне, неструктуроване
мислення та дозволяє обґрунтувати свою позицію,
аналізувати та конструювати аргументи, розкрива-
ти помилки, допущені в міркуванні опонентом з ура-
хуванням його особистісного фактору [5,7].

Важливого значення набуває творчий харак-
тер педагогічної діяльності, що пов’язаний зі зміною
способів та результатів діяльності при вирішенні
нестандартних ситуацій. Тому актуалізується питан-
ня інтелектуальної сили педагога, яке пов’язане з
його творчими можливостями при прийнятті рішень,
зокрема, пошуку оригінальних шляхів вирішення
проблеми, імпровізації, експромті тощо.

У такий спосіб, особливу роль відіграє ство-
рення спільнот допитливих, що є саморегулюючи-
ми групами, учасники яких є відкриті для самовдос-
коналення,  сприятливі  до прогресивного
обговорення з метою узагальнення та уточнення
аргументів, пошуку можливих шляхів, формулюван-
ня контрприкладів, визначення логічних помилок,
виведення обґрунтованих суджень. Крім того, вони
допоможуть опанувати відповідними інтерактивни-
ми дискусійними методами (дебати, ділові ігри, кут-
ки, Джигсоу, „Шість капелюхів” тощо), які є особ-
ливо ефективними при прийнятті колегіальних
рішень на основі формулювання „гарних” запитань,
побудови обґрунтованої лінії аргументації, вибудо-
вуванні логічних висновків [3,5].

Рефлексивний компонент готовності май-
бутніх учителів до прийняття рішень характеризує
пізнання та аналіз педагогом власної діяльності.
Здатність рефлексивно ставитись до себе в процесі
прийняття рішень перш за все пов’язана з постійною
взаємодією з іншими людьми, прагненням зрозумі-
ти думки та дії інших. Отже, показником рефлек-
сивного компонента в структурі зазначеної готов-
ності є сформованість рефлексивної позиції, тобто
оцінка та усвідомлення педагогом себе як суб’єкта,
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що приймає рішення з метою конструктивного са-
мовдосконалення.

Таким чином, мотиваційний, інформацій-
ний, процесуально-діяльнісний і рефлексивний ком-
поненти в сукупності репрезентують структуру го-
товності майбутніх вчителів до прийняття рішень,
яка є складною інтегрованою особистісною якістю,
що проявляється у формах активності і відповідаль-
ності та є умовою успішної професійно-педагогіч-
ної діяльності, спрямованої на вирішення педагогі-
чних проблем.

Висновки.
Отже, на основі аналізу психолого-педагог-

ічної літератури нами визначено поняття готовності
майбутніх учителів до прийняття рішень та виділені
такі компоненти: мотиваційний, інформаційний,
процесуально-діяльнісний та рефлексивний.

Подальші публікації передбачають презен-
тацію експериментальної апробації технології прий-
няття педагогічних рішень.
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ГУМАНІЗМ: СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ
Дутчак М.В.

Національний університет фізичного
виховання і спорту України

Анотація. Розглянуто ознаки гуманізму та охарактери-
зовано особливості його історичного розвитку. Наведе-
но сучасні технології гуманізації суспільного життя в
Україні.  Сучасні технології гуманізації окремих про-
явів суспільного життя в Україні передбачають відмо-
ву від авторитарних методів діяльності та об’єднають
способи, прийоми та інструментарій, які сприяють
відповідній морально-психологічній переорієнтації
людини, формуванню почуття власної гідності та відпо-
відальності, розкриттю здібностей та задоволенню по-
треб особистості, впровадженню ідей гуманізму у ха-
рактер взаємовідносин людей.
Ключові слова: гуманізм, людина, розвиток, технології,
масовий спорт.
Аннотация. Дутчак М.В. Гуманизм: сущность, эволю-
ция и технологии. Рассмотрено признаки гуманизма и
дана характеристика особенностей его исторического
развития. Приведены современные технологии гумани-
зации общественной жизни в Украине. Современные
технологии гуманизации отдельных проявлений обще-
ственной жизни в Украине предусматривают отказ от

авторитарных методов деятельности и объединяют спо-
собы, приемы и инструментарий, которые оказывают
содействие соответствующей нравственно-психологи-
ческой переориентации человека, формированию чув-
ства собственного достоинства и ответственности, рас-
крытию способностей и удовлетворению потребностей
личности, внедрению идей гуманизма в характер взаи-
моотношений людей.
Ключевые слова: гуманизм, человек, развитие, техно-
логии, массовый спорт.
Annotation. Dutchak M. Humanism: essence, evolution and
technologies. It is considered attributes of humanism and
the characteristic of features of its historical development.
Modern technologies of humanism processes of public life
in Ukraine are resulted. Modern technologies of humanism
separate displays of public life in Ukraine provide refusal
of authoritative methods of activity. They unite ways,
receptions and toolkit. It assists corresponding moral
psychological reorientation of the person, formation of self-
respect and the responsibility, disclosing of abilities,
satisfaction of needs of the person, introduction of ideas of
humanism in character of mutual relations of people.
Key words: humanism, the person, development,
technologies, mass sports.

Вступ.
Системний аналіз зарубіжного досвіду,

вітчизняної теорії і практики масового спорту
свідчать, що наявний рівень охоплення населення
організованою руховою активністю виявився в Ук-
раїні неадекватним новим умовам і потребує фор-
мування якісно нової системи, в основі якої повинні
бути потреби, можливості, нахили, мотиви та
ціннісні настанови особистості. Винятково важли-
вого значення набуває вивчення процесів переоріє-
нтування масового спорту з інтересів держави (за-
безпечення високопродуктивної трудової діяльності
та обороноздатності) в інтереси конкретної людини
(збереження здоров’я, профілактика захворювань та
активне дозвілля). Зняття авторитарних обмежень
на шляху розвитку масового спорту вимагає нових
методологічних підходів та відповідних технологій.

Актуальність і доцільність дослідження обу-
мовлені необхідністю подолання наявної супереч-
ності між гуманістичною сутністю масового спорту
й відсутністю фундаментальних теоретико-методо-
логічних досліджень його переорієнтації в інтере-
сах конкретної людини. Для обґрунтування запро-
понованої нами концепції гуманізації масового
спорту в Україні доцільним видається здійснення
аналізу сутності, еволюції та технологій гуманізму.

 Робота виконана відповідно до теми 1.3.1.
„Управлінські та педагогічні засади гуманізації ма-
сового спорту в Україні” Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту
на 2006-2010 роки (№ державної реєстрації
0107U000496).

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення змісту гума-

нізму та особливостей його історичного розвитку, а
також сучасних механізмів гуманізації різних про-
явів суспільного життя в Україні з подальшим тео-
ретико-методологічним обґрунтуванням шляхів гу-
манізації вітчизняної системи масового спорту.
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Для досягнення зазначеної мети у роботі
використано такі методи теоретичних досліджень як
аналіз і синтез, індукції і дедукції; метод системно-
го аналізу, метод історичного і логічного аналізу літе-
ратурних джерел та метод порівняльного аналізу.

Результати дослідження.
Термін „гуманізм” походить від лат. humanus

– людський, людяний, ці два слова відрізняються між
собою: людський – характеризує те, що належить
кожній людській істоті, а людяний – вважається ви-
щим стилем поведінки людини. Гуманне – це щось
шляхетне, гідне чесної людини [2]. Видатний італ-
ійський гуманіст Леонардо Бруні визначав гуманізм
як “пізнання тих речей, які стосуються життя і зви-
чаїв і які вдосконалюють та прикрашають людину”.
Головною є здатність людини робити вибір між доб-
ром і злом, і слідувати добру [8, с. 127].

Гуманізм – це філософський і етико-соціо-
логічний принцип відношення до людини як до
вищої цінності. Як духовно-культурне явище гу-
манізм є головним змістом цивілізаційного проце-
су, в ході якого він проявляється у різноманітних
якостях: етична норма, соціальний ідеал, духовна
цінність, свобода волі, взаємодопомога і співробіт-
ництво, повага до прав і достоїнств особистості,
рівність і рівноправність, справедливість, захист від
зла і насилля [27, с. 364]. Термін “гуманізм” ввів у
науковий обіг німецький педагог Ф. Нітхаммер у
1808 році, який вкладав в це слово вищу, самодос-
татню і самопізнавальну значимість людини і харак-
теризував антилюдським все, що сприяє відчужен-
ню людини і її само відчуженню [14, с. 9].

Гуманізм розглядається сучасними науко-
вцями як одна з фундаментальних характеристик
суспільного буття та свідомості, певний напрямок
мислення та діяльності, що орієнтується на благо
всіх людей як найвищу цінність та вищий зміст жит-
тя при безумовній повазі до свободи кожної особис-
тості [9, с. 6].

Під гуманізмом, на думку В.М.Ярошенко,
необхідно розуміти кардинальну зміну в самороз-
витку суспільних відносин, пов’язаних з тим, що
підставою для визначення дійсності  стає не
зовнішній світ (природа або Бог), а розвинений сус-
пільний суб’єкт (індивід і суспільство) [39, с. 4].

Гуманізм, визначають також як систему по-
глядів на людину як на найвищу цінність, що скла-
лася історично, яка вважає благо людини критерієм
суспільної оцінки, а принцип людяності – необхід-
ною нормою відносин між людьми. В його основі –
сукупність моральних цінностей і норм поведінки,
що стверджує ставлення до людини як до “міри всіх
речей” [4, с. 7].

Гуманізм як світогляд – це мистецтво рівно-
ваги між публічними та приватними інтересами на
основі тріади демократії, ринку і морально-право-
вих імперативів [10, с. 352].

Гуманізм у вузькому розумінні – це світог-
ляд, що визнає достоїнство кожної людини вищою
цінністю всього людства. Це визначення припускає

усвідомлене уявлення про гуманізм, яке доступне
тому, хто схильний відчувати і мислити відповідним
чином. Гуманізм у широкому контексті – це фено-
мен культури, що стимулює загальний прогрес світо-
вої цивілізації. Синтез двох уявлень спричиняє ро-
зуміння гуманізму як відкритої  системи,  що
динамічно розвивається: (1) поглядів, уявлень, мо-
ральних принципів, що заперечують всі види не-
рівності між індивідом та суспільством; (2) практич-
них дій, що реалізують цей принцип в економічній,
політичній і юридичній сферах буття. При цьому
одне положення в цій системі залишається не-
змінним – визнання людського достоїнства вищою
цінністю світу [10, с. 181-182].

Російський культуролог Т.В.Панфілова ха-
рактеризує поняття гуманізму як “історично обумов-
лену систему поглядів, що визнає людину самодос-
татньою цінністю, розглядає її як свідомий об’єкт
своїх дій, розвиток якого за законами власної діяль-
ності є необхідною умовою розвитку суспільства”.
У широкому розумінні під гуманізмом дослідники
розуміють прагнення до людяності [5, с. 16].

На конференції, присвяченій створенню
Гуманістичного Інтернаціоналу, секретар із міжна-
родних зв’язків цієї організації Г.Уіндоборо звернув
увагу на такі аспекти гуманізму як гуманітарна тур-
бота про щастя окремих людей, народів або сукуп-
не позначення гуманітарних і суспільних дисциплін
[13, с. 216].

Наведені дефініції гуманізму дають мож-
ливість визначити основні характеристики зазначе-
ного явища задля їх дослідження як в історичному
розрізі, так і в різних проявах суспільного життя на
сучасному етапі.

Кожний тип цивілізації відрізнявся від по-
переднього певним комплексом уявлень про гу-
манізм, відповідними засобами і механізмами реал-
ізації гуманних відносин у соціальному житті.
Зародження гуманізму, пов’язане з поняттями
рівності, справедливості, честі, достоїнства та інши-
ми, відбулося ще у первісному суспільстві. У Ста-
родавніх Індії, Єгипті, Китаї, Греції, Римі виника-
ють різні форми духовної культури, що розвиваються
на професійній основі, у філософії формуються
вчення про людину і її духовні якості, що і стало
головним змістом гуманістичної ідеології і цивілі-
заційного процесу [27, с. 364-365]. Важливою є то-
дішня ідея гуманізму – уявлення про людину як най-
вищу цінність, суб’єкта всіх основ людського життя,
творця культури. В цих умовах перед людиною, яка
вийшла з родоплемінних відносин, де вона усвідом-
лювала себе частиною цілісного родового колекти-
ву, постала проблема осмислення свого індивідуаль-
ного “я” [16, с. 290].

Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Ми-
хальченко підкреслюють особливу роль трьох істо-
ричних періодів у розвитку гуманізму – античності,
епохи Відродження і капіталізму [13, с. 217].

У античній філософській спадщині можна
виокремити декілька концептуальних положень, які
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в тій чи іншій мірі послужили основою для форму-
вання концепції гуманізму в подальшому. Перш за
все, це положення про те, що людина може мати
незалежні і самостійні судження, якими вона ке-
рується у своєму житті і, відповідно людина може
бути вище всіх загальноприйнятих правил, традицій,
думок. Це переконання було сформовано софістами
– античними “вчителями мудрості”, які стверджу-
вали, що “людина є мірою всіх речей”. Це означає,
що речі не є перед людьми, такими якими вони є
самі по собі, і люди, які володіють власним досві-
дом і знаходяться в особливих ситуаціях, мають влас-
не бачення речей. Індивід, окрема людина, виступає
мірою всіх речей, як би їх еталоном [14, с. 11].

У період Середньовіччя гуманістичні погля-
ди розроблялися в рамках релігійних вчень, релігія
вчила про необхідність всезагальної любові люди-
ни до людини, навіть якщо мова йде про особистих
ворогів. Релігія вимагала примирення з дійсністю,
якою б жорстокою вона не була, вчила смиренню і
покорі задля спасіння душі і райського життя на тому
світі [27, с. 365]. Релігія фактично санкціонувала
соціальний порядок: духовенство домінувало у всіх
сферах життя суспільства, особливо духовній. Пра-
во, мораль, філософія, освіта, мистецтво були про-
низані релігійним світоглядом. Утвердження ново-
го християнського світогляду відбувалося шляхом
знищення античного культу чуттєвої людини.
Життєві цінності, сенс життя людини були перене-
сені з реального в потойбічний, трансцендентний
світ. У зв’язку з цим по-новому бачиться людина.
Оскільки вищим критерієм реальності стає ду-
ховність, то тілесні характеристики людини нова
християнська думку проголошує неістотними. Го-
ловне – душа, духовне, дух [16, с. 297].

В епоху Відродження гуманізм вперше фор-
мується як ідеологічно-синтетична концепція, що
ґрунтується на розвитку всієї системи гуманітарного
знання. В оцінці людини Відродження рішуче пори-
ває з традиціями Середньовіччя: замінює теоцентрич-
ний тип світогляду на антропоцентричний, спрямо-
ваний на людину. Гуманізм стає ідейною основою всіх
форм духовної культури. В епоху Відродження впер-
ше висувається ідея людяності [27, с. 367].

Суспільний ідеал Відродження – майже зав-
жди естетична утопія: “життя гарних людей в пре-
красному оточенні, яке насичене атмосферою мис-
тецтва, в гарних будинках, в гарних містах”. У
свідомості учасників ренесансного руху прекрасне,
як домінуюча естетична категорія, ототожнювалося
з гуманізмом [6, с. 56].

Проблема ренесансного гуманізму є протир-
іччя між співвідношенням античних і християнсь-
ких елементів, в основі якої – філософсько-бого-
словський спір про співвідношення божественного
і людського, трансцендентного і іманентного [38, с.
11]. Необхідно відзначити, що ренесансний гуманізм
не міг бути духовною програмою саморозвитку кож-
ної людини. Він був орієнтований на творчу еліту і
тому був позначений вузькою кастовістю [25, с. 318].

 Гуманістичний рух, що формувався в Італії
в кінці ХІІІ – на початку ХVІ ст., був пов’язаний з
появою людей розумової праці і зростанням її ролі
в суспільстві. З’явилися заняття і професії, які ви-
ходили за рамки загальноприйнятого, освяченого
церквою, набору знань: філологічно-лінгвістичні
дослідження текстів в основному античних авторів;
переклади, відновлення первісної “чистоти” латині,
– це оцінювалося як світське знання – “studio
humana”, звідки пішла назва гуманізм. Якщо у ши-
рокому розумінні гуманізм означає прагнення до
створення гідних людини умов життя, то у вузькому
значенні в епоху Ренесансу він був наповнений кон-
кретним змістом – це світська наука та освіченість
на противагу вченому богослов’ю. Головним було
те, що гуманістичний рух Відродження вплинув на
створення нового світогляду, що привів до значних
змін у всій європейській культурі. Центральною лан-
кою цього світогляду було проголошення величі і
безмежних можливостей людини [16, с. 299].

На думку В.Д.Литвинова, у розвитку рене-
сансного гуманізму в Україні можна виокремити три
етапи. Перший (приблизно до середини ХVІ ст.)
типологічно подібний до раннього італійського. В
цей час гуманістів більше цікавлять суспільно-пол-
ітична, конфесійна та етична проблематика. В час
другого періоду (від другої половини ХVІ ст. – до
початку ХVІІ ст.) відбувається інтенсивна розробка
ранньогуманістичних ідей у переплетенні з рефор-
маційними, а також з ідеями візантійського Відрод-
ження. На цьому етапі з’явилися відомі культурно-
просвітницькі,  наукові, літературні й освітні
об’єднання, роль яких була подібна до італійських
академій чи північноєвропейських учених това-
риств. Характерною ознакою того часу стало актив-
не формування історичної самосвідомості українсь-
кого народу,  розвиток ідеалу гуманістичного
патріотизму. Третій період – друга третина ХVІІ –
ХVІІІ ст. – означився напрацюванням комплексу гу-
маністичних ідей, що розвивалися в контексті епо-
хи бароко [24, с. 12].

Барокова концепція української людини
широко висвітлена в творах Г.С.Сковороди, П.Кулі-
ша, І.Я.Франка та інших видатних представників
української духовної культури. У цій концепції лю-
дина постає як невід’ємна частина Всесвіту.

Ідеї, проголошені Г.С.Сковородою, не втра-
тили своєї актуальності і привабливості. Для сусп-
ільства – це ідея викорінення соціального зла, не-
справедливості, це – відкриття і стимуляція кращих
сил людини, спроможних протистояти злу. Г.С.Ско-
ворода, можливо, був один з перших мислителів
Європи, хто усвідомив суперечність між науково-
технічним і моральним прогресом. Його вчення,
щира філософія серця, ідеї гуманізму наводять про
роздуми й сьогодні, бо проблема людини та її щастя
– завжди центральні в суспільстві, на якому б етапі
свого розвитку не перебувала людина [39, с. 31].

Справжнє щастя людини, за переконанням
Г.С.Сковороди, — незалежне від зовнішніх факторів
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буття і тому може стати надбанням кожної людини.
Але це щастя не приходить саме. Для усвідомлення
його необхідно оволодіти вищою з усіх наук, якою й
є наука про щастя як „економію власного нашого
внутрішнього світу”. Те, що є необхідним для справ-
жнього щастя, є таким же легким, як повітря й вода.
Тому досягти щастя — означає досягти душевного
миру. Щастя пов’язується із почуттями вдячності,
любові, дружби. Воно знаменує „друге народжен-
ня” людини, яке є логічним результатом, реалізацією
нею сенсу власного життя [12, с. 98].

Екзистенційну за своєю суттю філософію
серця Г.С.Сковороди гідно продовжили своєю твор-
чістю Т.Г.Шевченко, М.М.Костомаров та інші мис-
лителі [39, с. 31].

Абстрактні, навіть дещо романтичні, антро-
поцентричні ідеали гуманізму Відродження далі
трансформуються у дослідницькі аналітичні програ-
ми нового типу буржуазного гуманізму, який в умо-
вах таких капіталістичних новацій, як фабрика, кон-
ституція, парламент, намагається подолати новий
розрив цілісності людського буття, оскільки товар-
но-грошові форми організації економіки ліквідують
універсального середньовічного виробника. Пара-
дигма натуралізму стає філософською методологією
емпіричного і теоретичного вивчення людини в ціло-
му і її окремих характеристик – тілесних, інтелекту-
альних, моральних, політичних. Розуміння людини
як природної тілесної особи, вписаної в природу, з
набором природних здібностей і сил, з якостями
вродженого природного розуму як родової основи
діяльності людини виступає в ролі підстави, що по-
яснює розуміння суспільства. Антропологічна ме-
тодологія використовуються у соціальному пізнанні,
в пошуку практичних принципів політики, права,
етики [34, с. 11-12].

Відповідно до світогляду Нового часу кож-
на людина – це неповторний індивід, який вимуше-
ний, в силу суспільного характеру людського існу-
вання, взаємодіяти з іншими, такими ж як і він сам,
неповторними і незалежними індивідами. Результа-
ти цих взаємодій залежать від вихідних якостей
індивідів, що взаємодіють, від законів суспільства,
в якому відбувається ця взаємодія. Герой цієї куль-
тури – в першу чергу самодіяльний індивід, який
усвідомлює своє призначення і діє заради встанов-
лення розумного, а значить найкращого способу
життя. Світ, і в якому він діє, існує незалежно від
нього, але цей світ відкритий для його розуму і по-
чуттів, і тому доступний людським можливостям для
удосконалення [14, с. 16].

На той час все особливої актуальності на-
була відповідь на головне питання філософії – пи-
тання про відношення мислення до буття, духа до
природи. Філософи розділилися на дві групи, відпо-
відно до того, як вони відповідали на це питання.
Ті, які стверджували, що дух існував перший, ніж
природа – визнавали створення світу, і інші – в пра-
цях яких створення світу набуває дещо заплутаного
вигляду, наприклад у Гегеля. Від Декарта до Гегеля і

від Гоббса до Фейербаха філософів спонукала не
лише сила чистого мислення. У дійсності їх спону-
кав головним чином бурхливий розвиток природо-
знавства і промисловості. Як матеріалісти, так і іде-
алісти все більше наповнювали свої  вчення
матеріалістичним змістом і намагалися примирити
протилежності духу і матерії [8, с. 99].

Метафізичною основою гегелівської філо-
софії був пантеїзм – наука про те, що індивідуум,
народи, вся людськість і природа, все разом є Бог.
Фейєрбах та радикальні гегельянці цей загальний
пантеїзм перетворили на гуманістичний пантеїзм.
Вони вважали, що Бог – це людина і людськість.
Ідеал, який християни шукають у Богові, вони зна-
ходили у людині, підносячи її до рівня Бога [5, с.
21].

Фейєрбах змішує матеріалізм, як загальний
світогляд, що базується на певному розумінні відно-
шення матерії і духу історичного періоду ХVІІІ сто-
ліття. Матеріалізм був переважно механічним, тому,
що із усіх природних наук логічного завершення
досягла тільки механіка твердих тіл (земних і небес-
них). Хімія існувала ще в наївній формі, біологія
тільки починала свій розвиток [8, с. 98-99].

Відштовхуючись від класичних гуманістич-
них систем німецької класичної філософії ХІХ сто-
ліття виникає марксизм як потужний духовний про-
рив до справді людської емансипації, до соціального
звільнення. Ця спочатку гуманістична інтенція мар-
ксизму дозволила ототожнити марксизм і гуманізм,
хоча гуманізм в рамках марксизму не є автономною
теорією. У світлі формальних критеріїв гуманізму
марксизм є як би адекватною формою гуманізму,
містить формулювання гуманістичних ідеалів і кри-
теріїв, соціально-філософський аналіз факторів де-
гуманізації. Становлення практичного гуманізму для
Маркса – це комунізм як позитивна відміна приват-
ної власності і в силу цього як справжнє наділення
людською суттю людиною і для людини, а тому як
повне і таке, що проходить свідомим способом із
збереженням всього багатства попереднього розвит-
ку, повернення людини до самої себе [34, с. 13-14].

Моральний пафос гуманістичного вчення не
міг нейтралізувати слабкі місця доктрини: ілюзія
можливості людини бути необмеженим господарем
над природою, певна абсолютизація індивідуаль-
ності, нехтування соціальними факторами людського
життя тощо. Звернувши особливу увагу на ці момен-
ти, матеріалістична, в тому числі марксистська, кон-
цепція запропонувала соціально визначену модель
гуманізму суспільної асоціації, що здатна подолати
відчуження людини, “в якій вільний розвиток кож-
ного є умовою вільного розвитку всіх” – “практич-
ний”, “позитивний гуманізм” (К.Маркс) [1, с. 65].

Відповідно до марксистського вчення, ста-
новлення людини і становлення людяності визнача-
ються одним і тим ж фактором – працею. Ця іденти-
фікація гуманізації розкривається у процесі
застосування принципу історизму, відповідно до
якого суть явища чи процесу можна пізнати тільки
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тоді, коли стає зрозумілим, як вони виникли і роз-
вивалися [1, с. 23]. Праця виступає для Маркса перш
за все як суспільне відношення до природи, її сусп-
ільний характер включається в розуміння суті лю-
дини. Людина і суспільство нерозривні, і тільки в
суспільстві, в певних соціальних утвореннях, на дум-
ку Маркса, вона реалізується як людина [36, с. 56].

Інтернаціональний заклик Маркса “Проле-
тарі всіх країн, єднайтеся!” значить, що індивідуум,
особисте “я” нічого не варті в порівнянні з масою.
На цій основі історичного матеріалізму базується
соціалізм, свідомо антиіндивідуалістичний, для яко-
го свідомість і совість індивіда не мають ніякого зна-
чення, цінні тільки свідомість і совість колективу,
пролетарської маси. А оскільки клас пролетарів чис-
ленніший за клас капіталістів, то на підставі загаль-
новизнаного принципу більшості соціалізм убачає
людство в масі пролетарів, ідеалізує їхні бажання й
устремління. Однак мимоволі постає питання: якщо
індивідуум – ніщо, як це проголошують колективі-
сти, то звідки ж потім маса тих індивідуумів одразу
набуває вартості? Коли індивідуум не має ніякої вар-
тості, коли його свідомість і совість нічого не зна-
чать, чому ж тоді тисячі індивідуумів стають не тільки
чимось, а, врешті-решт, усім? [5, с. 21].

Отже, головна гуманістична неможливість
марксизму – це неможливість на його методологічній
основі вийти на пріоритет індивіда – зміст і ціль
гуманізму; неможливість вийти за межі „групової
людини”, яка підпорядкована групі, до суверенного
індивіда – суб’єкта, автора, творця численних
зв’язків з групами різного рівня; неможливість дати
теорію особистості як теорію людської індивідуаль-
ності. Ця неможливість закладена у теорії марксиз-
му [26, с. 35].

Конкретно-історичний підхід до різних ас-
пектів марксистського вчення дозволив зробити вис-
новок стосовно гуманістичного потенціалу марксиз-
му: саме гуманістичні мотиви марксистського вчення
можуть зв’язати його з сучасністю, актуалізуючи
певні ідеї і положення; головна вада гуманізму Мар-
кса полягала в його самообмеженні вузькими кла-
совими рамками; марксистська концепція гуманіз-
му в  якійсь мірі  продовжила  і  розвинула
гуманістичну тенденцію в еволюції соціального
знання, одночасно деформуючи її, однобокість і то-
талітаризм деяких постмарксистських світоглядно-
методологічних установок сприяли подальшому пе-
рекрученню вказаної тенденції, перетворенню її у
псевдогуманістичну [20, с. 11]. Марксизм багато в
чому залишився під впливом класичної філософії, з
її прагненням побудувати універсальні, всеохоплю-
ючі системи [35, с. 309].

У сталінський період „пролетарський гу-
манізм” ґрунтується на насильстві над особистістю,
нещадній боротьбі з опозиційними верствами насе-
лення буцімто за побудову безкласового суспільства.
У цьому випадку ортодоксальні марксисти намага-
лись обґрунтувати досягнення начебто людських
відносин шляхом запеклої боротьби, жорстокості і

ненависті [13, с. 235].
“Новий гуманізм”, характерний для другої

половини ХХ століття, складає систему заперечень
тоталітаристського, антидемократичного режиму, в
якому б конкретному соціально-політичному вигляді
він не існував. У 50-ті роки в європейській соціаль-
но-філософській думці виразно простежуються два
напрями гуманістичної орієнтації. Один з них пов’я-
заний з осмисленням людської долі у світлі можли-
востей і перспектив соціального поступу. Другий кон-
центрує увагу на сучасних проблемах буття людини.
Саме тоді виникають і активно впроваджуються різні
соціальні проекти гуманізації людських стосунків на
виробництві, в повсякденному спілкуванні. Показо-
вою є концепція “якості життя” та “гуманістичного
комунітаризму” (Е.Фромм). Широко розповсюд-
жується екзистенціалістські проекти гуманізму: пе-
симістичний (М.Гайдеґґер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) і
оптимістичний – “позитивний екзистенціалізм”
(Л.Тренс, М.Поланті, Р.Мей, Д.Гелбрун) [1, с. 65].

На початку ХХІ століття проблема гуманіз-
му стає особливо актуальною. Весь світ переживає
дуже складний, відповідальний момент. З одного
боку, гуманізм XVІІ –ХХ століть потребує переос-
мислення та адаптації до нових історичних умов. З
іншого боку, суспільні трансформації, які відбува-
ються у межах сучасної цивілізації і є ознакою пе-
реходу від індустріальних до постіндустріальних
суспільств до нової якості, ведуть до зростання по-
тенціалу не тільки суспільств, але і окремої люди-
ни. Індивідуалізація сучасної цивілізації може вес-
ти як до гуманізації людства, так і до дестабілізації
світу [17, с. 6].

Світ за останні півстоліття так змінився, що
деякі соціально-культурні, політичні, естетичні, пра-
вової, економічні ідеали в цілому і гуманізму зокре-
ма необхідно переглядати, уточнювати, особливо у
зв’язку із загальною перебудовою світових економ-
ічних, політичних, військових, інформаційних відно-
син. Ідеали і принципи гуманізму будуть уточнюва-
тись на принципах об’єктивного і реалістичного
аналізу сучасної людини, її економічного, політич-
ного, культурного і соціального світу, норм поведі-
нки сучасних країн та їх еліти. Процеси глобалізації
(хоч і неоднозначні, суперечливі), все повніше
сприйняття кожною людиною себе як частки загаль-
ної людської цивілізації, зниження рівня глобально-
го військового протистояння та інші світові та регі-
ональні процеси впливають на ідеали суспільства,
держави, соціальних груп і осіб, але не відміняють
їх. Народи постсоціалістичних країн ще п’ятнадцять
років тому не могли навіть уявити, що їх розвиток,
їх цілі будуть обговорюватися з метою інтеграції у
цивілізований світ, подолання кризи та бути рівни-
ми серед рівних [18, с. 11-12].

Науковці визначають сучасний гуманізм як
світоглядну позицію, що базується на переконаннях:

а) у наявності в людини, як представника
людського роду, невичерпних можливостей особис-
тісного розвитку, розгортання притаманної високо-
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розвиненій особистості продуктивної суб’єктної
активності – зокрема, в таких напрямках, як ціле-
покладальна, вольова, ініціативна, творча, рефлек-
сивна, наднормативна, надситуативна активність;

б) у тому, що вказані можливості (в індивіду-
альному специфічному варіанті) у принципі можуть
бути реалізовані кожним індивідом (хіба що дово-
диться рахуватися з певними обмеженнями у випад-
ках глибокої мозкової патології) – за умови надання
цьому індивідові, на послідовних вікових етапах,
потрібної соціальної підтримки;

в) у тому, що дедалі ширше здійснення такої
підтримки (значною мірою – взаємопідтримки), іна-
кше кажучи, внесення гуманістичних засад у соц-
іальні стосунки, є, по-перше, можливим (хоч і нати-
кається на чималі  перешкоди) і,  по-друге,
необхідним – з огляду як на прогресивні тенденції
розвитку цивілізації, так і на притаманні їй небезпе-
ки [3, с. 5-6].

Історичний розвиток суспільства засвідчив,
що у суспільні відносини людство намагалося вне-
сти зміни, і удосконалити їх, прагнуло до їх гармон-
ізації. Створюючи ідеал особистості, людство перед-
бачало розвиток у ній фізичної досконалості,
високих моральних якостей та розвинутої естетич-
ної свідомості. У повчаннях і творчості мудреців,
філософів, істориків цей ідеал набирав різного сло-
весного вираження, але зміст залишався один – лю-
дяність [16, с. 290].

Відомо, що кожний історичний етап людсь-
кої цивілізації висуває свою мету і завдання, вима-
гаючи розробки відповідних шляхів їх реалізації.
Водночас, цивілізація “напрацьовує” такі цінності,
які повинні мати наскрізну дію, не згинаючись під
тиском конкретно-історичних обставин. До надбань
такого рівня можна віднести гуманістичне світос-
прийняття, шлях до якого лежить через певну сис-
тему виховання, адекватну меті – гуманізації лю-
дини [6, с. 89].

Гуманістичний потенціал суспільства – це
сукупність можливостей, які містяться у відповід-
них умовах для найбільш повного вияву на даному
етапі розвитку самої сутності людини. Тільки в
суспільстві і через суспільство людина може реалі-
зувати свою сутність, своє призначення, свою мету,
досягти її в самовдосконаленні своїх відносин з
іншими людьми. Життєдіяльність у загальному виг-
ляді є внутрішнім протиріччям процесу само- і взає-
мореалізації людей, створення людини як особис-
тості і громадянина [39, с. 4-5].

Сучасна глобалізації світу та гуманізація
людських відносин, приведуть, зрештою, до нового
типу цивілізації – соціального гуманізму, що перед-
бачатиме взаєморозуміння та поглиблення кооперації
основних соціальних суб’єктів у розв’язанні глобаль-
них соціально-екологічних проблем [29, с. 11].

Провідні вітчизняні філософи зазначають,
що Україна повинна більш швидко йти шляхом роз-
будови суспільства, в якому гуманістичні ідеали
мають посідати домінуюче місце в системі людсь-

ких орієнтирів, а принципи гуманізму, людяності,
поваги до особистості та її гідності стануть безу-
мовними імперативами, нормами як офіційної пол-
ітики, так і повсякденного життя. Визначальне кре-
до нашої гуманітарної політики, її світоглядний
принцип – визначення людини вищою цінністю сус-
пільства, а турботу про неї – головною функцією
держави [13, с. 418].

Методологічну основу гуманізації різних
сфер життєдіяльності сучасного українського сусп-
ільства складає концепція „сталого людського роз-
витку” та теорія „людиноцентризму”.

Л.В.Губерський, В.П.Андрущенко, М.І.Ми-
хальченко підкреслюють, що концепція сталого
людського розвитку спрямована на збалансування
всіх показників життя – виробничих, соціальних,
політичних, духовних, культурних, моральних. Лю-
дина в ній представлена як цілісна істота; суспіль-
ство – як система відносин, кожен вид з яких має
гармонійно доповнювати одне одного [13, с. 395].

Гуманізмом сьогодення, як зазначає В.Г.Кре-
мень, є світоглядна позиція людиноцентризму –
філософія гуманістично орієнтованої політики і
практики державотворення. Вона повинна бути
спрямована на подолання внутрішньої порожнечі,
фактичної руйнації свідомості та світогляду. Це філо-
софія творення людини — конкретної, живої, енер-
гійно напруженої, діяльність якої  обумовлена
єдністю розуму і душі. Людиноцентризм повинен
стати основним виміром державної політики в
новітній історії України [21].

 Впродовж останніх десяти років значно ак-
тивізувався науковий пошук ефективних технологій
гуманітарної політики в Україні, яка спрямовується
на досягнення високого життєвого, духовного та інте-
лектуального рівня особистості, як в її власних інте-
ресах, так і в інтересах суспільства в цілому.

Вітчизняними ученими досліджувались
філософські засади гуманізації [13, 20, 21, 22, 25,
33, 38], особливості гуманізації політичного проце-
су в Україні [17, 39], можливості туризму для гума-
нізації відносин між народами [29], питання гуман-
ізації підготовки лікарів [31] та управлінської
діяльності [11]. Найбільш комплексно вивчалась
проблема гуманізації навчально-виховного процесу
в закладах освіти [2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 23, 28, 30, 32].

На думку І.В.Родигіної, гуманізація освіти
полягає в утвердженні людини як найвищої соціаль-
ної цінності, розкритті здібностей учнів і задово-
ленні їх освітніх потреб; забезпеченні пріоритету
загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків
людини і навколишнього середовища, суспільства і
природи [32, с. 5]. Гуманізація освіти, як підтверд-
жують результати дослідження, яке проведене К.А.-
Балтремус, є досить масштабною у часі здійснення
та складною за структурою, це процеси морально-
психологічної перебудови людини, внутрішньої пе-
реорієнтації системи духовних цінностей, усвідом-
лення власної гідності і цінності іншої людини,
формування почуттів відповідальності і причетності
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до минулого, сучасного і майбутнього [4, с. 7].
Гуманізація міжособистісних стосунків у пе-

дагогічному процесі сприяє утворенню оптималь-
ної емоційно-психологічної атмосфери, у якій важ-
ливе місце посідає настановлення суб’єктів взаємодії
на взаєморозуміння, співпрацю та взаємодопомогу,
завдяки яким кожен учень добровільно та невиму-
шено включається у систему гуманістичних сто-
сунків, стаючи співучасником свого виховання. При
цьому необхідна допомога з боку педагогічного ко-
лективу щодо створення комплексу таких форм гу-
маністичних стосунків, які постійно залучатимуть
школярів до суспільно корисних справ, формувати-
муть почуття власної гідності і обов’язку, сприяти-
муть розумінню школярами основних гуманістич-
них понять їх сутності та суб’єктивної значущості,
допоможуть підліткові реалізувати потреби у про-
яві гуманних вчинків та дій [23, с. 16].

Визначення мети гуманізації освіти у форму-
ванні гуманістичної спрямованості особистості,
відповідність цієї мети завданню професійної підго-
товки майбутніх менеджерів у контексті гуманізації
управлінської діяльності обумовив теоретичне об-
ґрунтування і розробку структури гуманістичної
спрямованості особистості менеджера. Під гумані-
стичною спрямованістю І.Г.Герасимова розуміє діа-
лектичну єдність мотиваційно-ціннісних орієнтацій
особистості, що базуються на ставленні до людини
як до найвищої цінності, відповідних діях та праг-
ненні до надбання відповідних знань. Гуманістична
спрямованість виявляється у ставленні особистості
як до суспільства в цілому, так і до інших та самої
себе. Науковцем визначено компоненти гуманістич-
ної спрямованості, якими є потреби, мотиви, ідеали
особистості; встановлено, що гуманістична спрямо-
ваність визначає і стимулює всі види і форми взає-
мин, зміст діяльності майбутнього фахівця; виявле-
но умови її формування [9, с. 7].

Гуманізація виховного процесу у сучасній
загальноосвітній школі можлива за умови впровад-
ження принципів гуманізму у мету, зміст, форми і
методи урочної та позаурочної виховної діяльності
школи, управління виховною діяльністю її педагог-
ічного колективу, а також у характер взаємовідно-
син всіх його учасників. Як двосторонній процес
гуманізація виховання особистості передбачає
співпрацю і співтворчість учнів, учителів та батьків
і може бути здійснена лише на засадах їх взаємодії
[4, с. 15].

На основі аналізу існуючих підходів сфор-
мульовано систему критеріїв гуманізації навчально-
виховного процесу з використанням інформаційних
технологій: відповідність об’єктивних факторів роз-
витку суспільства (наявність національної само-
свідомості, розвиненість громадянського суспіль-
ства , систем  моралі соціальне благополуччя)
інтересам  усебічного розвитку особистості;
відповідність міжособистісних відносин у навчаль-
но-виховному процесі принципам рівності, співро-
бітництва в досягненні загальних цілей, відмова від

авторитарних методів; відповідність цілей, змісту і
методів навчання цілям розвитку особистості, її
здібностям, індивідуальним особливостям та інте-
ресам; виключення можливих негативних впливів
інформаційних технологій на здоров’я, психіку й
поведінку людини; створення ресурсів освітнього
процесу, що дозволяють одержати освіту самостійно
особам, які мають об’єктивні і суб’єктивні обмежен-
ня на звичайні способи навчання; створення ресурсів
виховного процесу, що дозволяють одержати дос-
туп до скарбів світової культури за допомогою ме-
режі Internet [28, с. 8].

Висновки:
1. Гуманізм – це система поглядів на людину як
найвищу цінність, що характеризується такими
ознаками:

· повага до свободи та гідності кожної люди-
ни;

· врахування інтересів, потреб та індивідуаль-
них особливостей кожної людини;

· благополуччя людини;
· турбота про щастя людини;
· надання людям рівних можливостей для роз-
витку;

· самовдосконалення особистості;
· високоморальні відносини між людьми.

2. Аналіз особливостей багатовікової трансфор-
мації гуманістичної тенденції розвитку суспіль-
ства дозволяє зробити висновок про її універ-
сальність та актуальність на всіх історичних
етапах стосовно утвердження загальнолюдських
цінностей заради суспільного прогресу. Діалек-
тика соціального розвитку переконує, що кож-
не суспільство має як гуманні, так і антигуманні
риси. У різних історичних умовах переважає або
один, або інший напрямок розвитку.

3. Соціально-економічні проблеми перехідного
періоду становлення ринкових відносин в Ук-
раїні 90-х років ХХ і початку ХХІ століття сти-
мулювали домінування антигуманної тенденції.
Суспільні відносини у нашій державі тривалий
час базувались на засадах „пролетарського гу-
манізму” в період соціального стресу – так зва-
ного „соціалістичного будівництва”, в якому
власне соціалізму було надто мало у порівнянні
зі швецькою моделлю.

4. Сучасні технології гуманізації окремих проявів
суспільного життя в Україні передбачають
відмову від авторитарних методів діяльності та
об’єднають способи, прийоми та інструмен-
тарій, які сприяють відповідній морально-пси-
хологічній переорієнтації людини, формуванню
почуття власної гідності та відповідальності,
розкриттю здібностей та задоволенню потреб
особистості, впровадженню ідей гуманізму у
характер взаємовідносин людей.
На основі отриманих результатів актуаль-

ним видається подальше вивчення питання щодо
процесів гуманізації масового спорту в Україні з
метою створення сприятливих умов для задоволен-
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ня конституційного права співгромадян на збережен-
ня здоров’я.
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗУМОВОЇ ВТОМИ УЧНІВ З РІЗНИМ

РОЗВИТКОМ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
Заікіна Г.Л., Калиниченко І.О.

Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. У статті висвітлюється проблема розумової
втоми школярів з різним рівнем розвитку пізнавальних
процесів, що є наслідком надмірного інформаційного
навантаження у сучасній школі. Отримані дані свідчать
про високу психофізіологічну « ціну» ефективності на-
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вчання.
Ключові слова: пізнавальні процеси, «психофізіологіч-
на ціна», розумова втома, варіабельність ритму серця,
нервові розлади.
Аннотация. Заикина А.Л., Калиниченко И.А. Психофи-
зиологические аспекты умственного утомления школь-
ников с разным развитием познавательных процессов.
В статье рассматривается проблема умственного утом-
ления у школьников с различными уровнями развития
познавательных процессов, которое является следстви-
ем чрезмерной информационной нагрузки в современ-
ной школе. Полученные результаты свидетельствуют о
высокой «психофизиологической цене» эффективнос-
ти обучения.
Ключевые слова: познавательные процессы, «психофи-
зиологическая цена», умственное утомление, вариабель-
ность ритма сердца, нервные расстройства.
Annotation. Zaikina A., Kalinichenko I.  Psycho-
physiological aspects of intellectual exhaustion of
schoolchildren with different cognitive processes
development. In the article is considered the problem of
intellectual exhaustion of schoolchildren with different
levels of cognitive processes development, which is the
consequence of excessive information load at modern
school. The obtained results confirm high “psycho-
physiological value” of teaching efficiency.
Keywords: cognitive processes, “psycho-physiological
value”, intellectual exhaustion, variability of a heart rhythm,
nervous breakdowns.

Вступ.
Проблема становлення пізнавальних якос-

тей школярів сучасності в умовах інтенсифікації
процесу навчання, стрімких перетворень в усіх сфе-
рах діяльності, пов’язана з психофізіологічною
відповідністю організму людини адекватній реакції
на перетворення оточуючого світу із збереженням і
накопиченням інтелектуально-творчого потенціалу.

Здатність до навчальної діяльності – це
здібності учня, його індивідуальні особливості,
рівень розвитку пізнавальних процесів. Пізнавальні
процеси – це комплекс процесів, що включає сприй-
няття, увагу, уяву, пам’ять, мислення, мову, які за-
безпечують отримання та засвоєння знань [1]. Пізна-
вальні  функції  забезпечують реалізацію
пізнавальних процесів. Пізнавальна діяльність – це
процес відображення в мозку людини предметів та
явищ дійсності, який здійснюється за допомогою
інтелектуальних властивостей особистості, від яких
значною мірою залежить ефективність навчання [2].

Проблема розвитку пізнавальних процесів,
розумової працездатності, успішності навчання су-
часних школярів вивчалася в різних аспектах багать-
ма науковцями (1992-1995: Глазачев О.С., Гавриков
Н.В., Чайченко Г.М., Томіліна Л.І., Антропова М.В.,
Нарцисов Р.П., Горго Ю.П. та ін.; 1998-2000: Кос-
тенко О.С., Куценко Т.В., Чайченко Г.М., Макарен-
ко М.В. та ін.; 2002-2004: Макаренко М.В., Лизогуб
В.С., Коробейникова Л.Г., Вадзюк С.Н., Ратинська
О.М., Кокун О.М., Малхазов О.Р. та ін.; 2005: Запо-
рожець О.П., Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Кокун
О.М. та ін.), але проблема розумової втоми, наслідків
тривалої напруженої роботи мозку на сьогодні за-
лишається актуальною і дискусійною.

Сучасна школа вимагає від школярів висо-

кого розвитку пізнавальних якостей для засвоєння
різноманітної інформації, обсяг якої з кожним ро-
ком зростає, а це вимагає тривалого розумового на-
пруження. З одного боку, напружена розумова ро-
бота  необхідна  для оволодіння знаннями та
навичками, з іншого – саме вона в умовах непра-
вильної організації навчального процесу призводить
до появи порушень з боку нервової та серцево-су-
динної систем.

Для дітей шкільного віку розумова перевто-
ма є найбільш небезпечною, особливо, якщо вона
носить систематичний характер і прогресує (Прату-
севич Ю.М., 1964). У результаті надмірного розу-
мового навантаження, виникає процес гальмування
в коркових клітинах і розвивається розумова втома,
яка веде до появи неврастенічних реакцій, (Сухаре-
ва Г.Е., 1959), що в поєднанні з недостатнім сном,
відпочинком та перебуванням на свіжому повітрі
призводять до психічної астенізації та зниження
опору застудним та іншим захворюванням у фактич-
но здорових дітей. Крім того, у дітей, що навчають-
ся в таких умовах, частіше спостерігаються різні
форми сколіозу та нервових розладів [3]. Ризик
збільшення психофізіологічної «ціни» інноваційно-
го навчання пов’язаний із загальними негативними
тенденціями в динаміці стану психосоматичного
здоров’я учнів України [4].

Робота виконана за планом НДР Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С.Ма-
каренка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити «психофізіо-

логічну ціну» надмірного розумового навантаження
у дітей 10-12 років з різними рівнями розвитку пізна-
вальних процесів та успішністю навчання, що пере-
бувають у процесі адаптації до нових форм навчання
з переходом із молодшої школи до середньої ланки.
Було обстежено 120 учнів гімназії № 1 та загально-
освітньої школи № 12 м. Сум. Дані навчальні закла-
ди відрізняються організацією навчального процесу.

 Психофізіологічна ціна, на нашу думку, є
мірою напруження регуляторних систем та функці-
ональних резервів організму за умови інформацій-
них навантажень.

У ході дослідження було визначено ефек-
тивність навчання кожного учня за середнім балом,
виведеним з усіх навчальних предметів.

Визначалася тижнева і денна динаміка ро-
зумової працездатності за допомогою коректурних
таблиць В.Я.Анфімова [5]. Для аналізу пізнаваль-
ної діяльності обрано основні пізнавальні процеси,
такі як: оперативна слухова, зорова пам’яті, увага,
гнучкість мислення, понятійне та наочно-образне
мислення. Стан порушень з боку НС оцінювався за
допомогою дитячого опитувальника неврозів [6, 7].

Визначення варіабельності ритму серця
(ВРС) здійснено за допомогою приладу та програм-
ного забезпечення Cardiospektr (Solvaig, м.Київ).
ВРС виступає одним з об’єктивних методів оцінки
функціонального стану організму, оскільки саме
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серцево-судинна система чутливо реагує на будь-які
зміни в організмі. Причому параметри ВРС мають
стійкі індивідуальні риси, дають змогу оцінити
ступінь напруження центральних регуляторних ме-
ханізмів, а також стан парасимпатичного та симпа-
тичного тонусу (Горго Ю.П., 1991; Ушакова Е.Г.,
Нидеккер И.Г., 1997; Баевский Р.М., 1984; Akselrod
S., Gordon D., 1985; Куценко Т.Г., 2000 та ін.).

 Результати оцінювалися за статистичними
показниками та оброблювалися за допомогою при-
кладної програми «Statistika».

Результати дослідження.
Аналіз результатів дослідження дозволив

виявити достовірні відмінності за багатьма показ-
никами між учнями обох навчальних закладів. Зок-
рема, ефективність навчання достовірно переважає
у учнів гімназії і становить у середньому 9 балів у
хлопців, що відповідає достатньому рівню успіш-

ності та 10 балів – у дівчат (високий рівень) на
відміну від учнів 3 школи: 6,7 бала та 8 балів у
хлопців і дівчат відповідно (р<0,01). Отримані дані
можна пояснити вищим рівнем розвитку більшості
пізнавальних процесів у учнів гімназії (рис. 1), ви-
щим рівнем мотивації до навчання та різними соц-
іальними умовами життєдіяльності.

У цілому аналіз тижневої динаміки розумо-
вої працездатності виявив достовірні відмінності
між показниками учнів та гімназистів в середині
навчального тижня.

Як видно на рис. 2, у гімназистів спостері-
гається різке зниження інтенсивності розумової пра-
цездатності в той час як у школярів – значно зрос-
тає. Якщо порівняти криві, що відображають
тижневу динаміку змін розумової працездатності та
навчального навантаження протягом  тижня
(рис. 3) (як видно - вони не є ідентичними), то мож-

Рис. 1. Рівні розвитку пізнавальних процесів учнів 10-12 років

Рис.2.Тижнева динаміка розумової працездатності учнів шкіл різного типу
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на зробити висновок, що різке зниження працездат-
ності гімназистів у середині навчального тижня не
пов’язане із збільшенням навчального навантажен-
ня. Тобто на середину робочого тижня втома гімна-
зистів вже є присутньою. Очевидно спад, який спос-
терігається, є результатом інтенсивної розумової праці
протягом двох робочих днів (понеділок, вівторок).

Крім того, отримані результати можна по-
яснити додатковим уроком фізичної культури, який
закінчує кожен робочий день учнів школи, що знімає
розумову втому.

 За даними досліджень так званих гранич-
них психічних розладів (невротичних та особистіс-
них) (Нагорна А.М., Грузева Т.С., 1999) встановле-
но перевагу більш високих рівнів  у
дівчат-гімназисток у цілому, причому достовірні
відмінності виявлені за рівнями вегетативних пору-
шень та тривожності (у гімназисток показники да-
них порушень є вищими на 20%). У хлопців такої
тенденції не виявлено і лише рівень тривожності
гімназистів на 16% перевищує цей показник у
хлопців школи (р<0,05). Тобто за показниками три-
вожності та вегетативних порушень гімназисти ма-
ють гірший психологічний статус.

Крім того, результати аналізу показників
хвильової структури (HF, LF, HF/LF та індекс Бає-
вського) ВРС, також підтверджують високе напру-
ження організму, наявність втоми, нервового пере-
вантаження у учнів гімназії.

Згідно отриманих даних встановлено, що у
гімназистів значно збільшений індекс Баєвського, як
ознака активізації симпатоадреналової системи,
більш низька потужність високочастотних коливань
ВРС, а також значно більший симпатовагальний
індекс. Згідно даних Робочої групи Європейського
Кардіологічного Товариства та Північно-Амери-
канського Товариства Стимуляції та Електрофізіо-
логії – психовегетативні порушення такі як три-
вожність, розумова втома, порушення поведінки та
ін. призводять до гіпоталамічної недостатності, що
супроводжується зменшенням потужності високо-
частотних коливань що спостерігається у гімназистів
(рис. 4.) та її збільшення у учнів загальноосвітньої
школи [8].

Інші показники ВРС також свідчать про
високе напруження саме гімназистів, які відчувають
дію підвищеної активності симпатоадреналової си-
стеми, про рівень активації якої свідчить висока ве-

Рис.3.Тижнева динаміка навчального навантаження учнів шкіл різного типу

Рис.4. Механізм впливу стрес-факторів на організм людини
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личина індексу Баєвського, що відрізняється від ве-
личини цього показника у учнів школи (р<0,01).

Крім того, дані попередніх дослідників ВРС
людини при нервових збудженнях та значних наван-
таженнях (Михайлов В.М., Смирнов Н.А., 2003),
свідчать про те, що у людей, які знаходяться в стані
підвищеної тривоги та емоційного стресу показник
симпато-вагального індексу перевищує 1,1. За на-
шими даними такий стан спостерігається саме у
гімназистів (1,81±0,24 – у гімназистів та 0,55±0,07
– у учнів школи; р<0,01).

Висновки.
Таким чином, виходячи з отриманих нами

результатів, можна зробити висновок, що висока
ефективність навчання та розвиток пізнавальних
процесів школярів в рамках сучасної школи досяга-
ються шляхом високої психофізіологічної ціни, що
призводить до напруження та виснаження основних
регуляторних систем організму, а це у свою чергу
веде до зниження резистентності організму, його
захисних функцій і як наслідок – збільшення
кількості захворювань дітей саме шкільного віку.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем розумо-
вої втоми учнів з різним розвитком пізнавальних
процесів.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИНСПЕКТОРОВ
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ К

ПРИМЕНЕНИЮ СИЛОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Ивлев А.М.

Донецкий юридический институт ЛГУВД

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки
профессиональной подготовленности инспекторов до-
рожно-патрульной службы к применению силового воз-

действия. Предложена методика оценки, обозначены
приоритетные направления в оптимизации подготовки.
Ключевые слова: профессионально-прикладная подго-
товка, эффективность, моделирование, факторы, знания,
умения.
Анотація. Івлев А.М. Визначення рівня підготовленості
інспекторів дорожньо-патрульної служби до застосуван-
ня силового впливу. В статті розглянуті питання оцінки
професійної підготовленості інспекторів дорожньо-пат-
рульної служби до застосування силового впливу. Про-
понується методика оцінки, зазначені пріоритетні на-
прямки що до оптимізації підготовки.
Ключові слова: професійно-прикладна підготовка, ефек-
тивність, моделювання, фактори, знання, вміння.
Annotation. Ivlev A.M. Definition of the level of readiness
of inspectors of road patrol service to the application of
power influence. In clause is considered the questions of
an estimation of professional training of the road police to
application of force influence. The technique of estimation
is offered, the priority directions in optimization of
preparation are designated.
Key words: professional - applied preparation, efficiency,
modeling, factors, knowledge, skill.

Введение.
В практической деятельности работников

дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции
(ГАИ) отмечаются случаи непрофессиональных дей-
ствий, которые приводят к снижению эффективнос-
ти работы, травмированию или гибели, о чем свиде-
тельствуют статистические данные Министерства
внутренних дел (МВД). За показателями последних
14 лет, в процентном отношении служба ГАИ зани-
мает соответственно второе и третье места по коли-
честву погибших и раненных среди других служб [2].

В роботах специалистов (И.И. Бондаревско-
го, Ф.М. Зезюлина, Г.В. Антонова, М.О. Токарева,
И.П. Закорко) рассматриваются проблемы подготов-
ки работников правоохранительных органов, но никто
не рассматривает их с учетом специализации служ-
бы, от которой, безусловно, зависят требования к под-
готовке конкретного контингента сотрудников.

Работа выполнена согласно приказу МВД
Украины от 05.07.04 №755 «Об утверждении при-
оритетных направлений научных и диссертацион-
ных исследований, которые нуждаются в первооче-
редной разработке и внедрении в практическую
деятельность органов внутренних дел, на период
2004 - 2009 годов», по проблеме усовершенствова-
ния методики профессиональной подготовки лично-
го состава ОВД.

Формулирование целей работы.
Цель нашей работы – определить уровень

подготовленности к применению силового влияния
инспекторами дорожно-патрульной службы
(ИДПС).

Задачи:
1. Определить условия служебной деятельности
ИДПС.

2. Проанализировать ситуации с применением си-
лового воздействия.

3. Изучить факторы, которые отрицательно влия-
ют на успешность действий в этих ситуациях.

4. Проанализировать соответствие уровня подго-

http://www.ecg.ru/standarts/hrv/contents.html
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товки и ее недостатки.
Для решения поставленных задач мы ис-

пользовали следующие методы:
1. Анкетирование.
2. Моделирование.
3. Экспертная оценка.
4. Сравнительный анализ.

Результаты исследований.
На первом этапе нами было проведено ан-

кетирование ИДПС Донецкой области (n=256) с раз-
ным стажем работы. Анкета содержала 23 вопрос и
варианты ответов, допускался выбор нескольких
вариантов. Большинство респондентов (62,1%) бы-
вали в экстремальной ситуации более чем один раз.
Сила применялась за неподчинение в 53,9% случа-
ев, при сопротивлении в 30,9%. Наиболее распрос-
траненный вид нападения на ИДПС - обхваты и зах-
ваты - 53,9%, в 29% случаев правонарушители
атаковали ударами. Как противодействие, ИДПС
применяли приемы рукопашного боя в 54%, спец.
средства - 37%, оружие - 6%. В то же время им не
хватало: ловкости - 31,3%, скорости - 30,9%, вынос-
ливости - 14%, силы - 13,7%.

Как отрицательно действующими, респон-
денты выделили следующие факторы: темное вре-
мя суток - 100% (60,5% применение силы происхо-
дило именно в это время), плохие погодные условия
- 89%, многолюдность - 33,2%, боязнь принять не-
правильное решение - 20,7%, действия правонару-
шителя - 17,2%, действия пассажира - 19,1%. В
56,6% случаев применения силы, правонарушитель
находился вне транспортного средства. Действия
ИДПС сопровождались следующими эмоциональ-
ными проявлениями: гнев, растерянность, неуверен-
ность, тревога и лишь в 29,7% - спокойствие. В то
же время они определили наиболее значащие каче-
ства: выдержка и самообладание - 45,3%,  смелость
и решительность - 37,5%. На вопрос «какие интел-
лектуальные процессы наиболее положительно вли-
яют на ход ситуаций?», респонденты предоставили
следующие ответы: выбор решения - 69%, скорость
мышления - 58%, сообразительность - 53%.

Недостатками в действиях связанными с
применением силового влияния, были названные
следующие: правовая неуверенность - 33,6%, отсут-
ствие слаженности действий с напарником - 17,2%,
психологическая неготовность - 14,5%.

Таким образом, применение силового воз-
действия в служебной деятельности ИДПС имеет
свою специфику. Это обусловлено задачами,  кото-
рые ставятся перед службой ГАИ и условиями ее
несения, а также отрицательно действующими фак-
торами как внешними (время суток, погодные усло-
вия, место и условия несения службы) так и субъек-
тивными внутренними (разнообразные
психологические факторы). Полученные данные
подтверждаются работами авторов [5,6].

Таким образом, процесс подготовки к при-
менению силового воздействия должен в комплексе
решать вопросы успешности действий в професси-

ональной деятельности под влиянием вышеупомя-
нутых факторов.

Наиболее подготовленными в этом отноше-
нии должны быть выпускники ведомственных учеб-
ных заведений, так как срок обучения составляет 4
года, на протяжении которых они должны получить
необходимые знания и умение.

На втором этапе были проведены практи-
ческие занятия с моделированием ситуаций служеб-
ной деятельности и учения.

Исследования проводились на базе факуль-
тета безопасности дорожного движения Донецкого
юридического института. Контингент - курсанты 4-
го курса (n=112). Занятия проводились возле учеб-
ного автомобиля в повседневной форме одежды,
«преступник» в учебном автомобиле. Зачитывается
вводная задача для наряда ДПС [2,3,4,7], инструк-
тируется «преступник» о своих действиях в случае
совершения ошибок нарядом. Задача наряда - задер-
жание правонарушителя. Задачи составляются с воз-
можностью вариативности действий. Для этого “пра-
вонарушитель” инструктируется по возможному
развитию ситуации по принципу -  “если - то”, и в
случае совершения нарядом ошибок - принимает
контрмеры (совершает нападение, оказывает сопро-
тивление, пытается скрыться и т.д.).

Учения проводились в условиях города, рас-
ставлялись полностью экипированные посты, дово-
дились ориентировки, в том числе и реальные. В
автомобиле «правонарушителя» находился препода-
ватель и видео оператор.

Для оценки действий использовалась видео-
запись и экспертная оценка с привлечением науч-
но-педагогического  состава института, специалис-
тов отдела профессиональной подготовки УВД МВД
Украины в Донецкой области, практических работ-
ников со стажем работы больше 10 лет.

Общая оценка состояла из оценки за теоре-
тическую подготовку (среднее арифметическое оце-
нок за правовую подготовку (П) и тактико-специаль-
ную (ТСП)) и практическую подготовку (среднее
арифметическое оценок за ТСП и СФП).   Посколь-
ку один из основных недостатков в подготовке - не-
достаток практических навыков, при определении
общей оценки мы учитывали, что более весомый
показатель - практические действия. Опытным пу-
тем нами разработана формула расчета общей оцен-
ки эффективности действий в модельных ситуаци-
ях служебной деятельности: (ТСП+0,7(П+СФП))/
2,4. В случае получения неудовлетворительной оцен-
ки по любому из разделов - задание считается не
выполненным. В результате проведенной работы мы
получили следующие результаты: средний балл ус-
пешности действий в модельных ситуациях соста-
вил - 2,56 за 4-х балльной шкалой, не правомерно
сила была применена в 15% случаев.

Для определения факторов, которые влия-
ли на успешность действий, мы провели анкетиро-
вание после учений и после 3-х  месячной стажи-
ровки в практических подразделах ГАИ. Результаты
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анкетирования до стажировки:
1. Во время занятий с моделированием ситуаций
служебной деятельности, недостаток чего Вы
испытывали: практических навыков - 50%; тео-
ретических знаний - 7,5%; алгоритма действий
- 27,4%; слаженности действий с напарником -
40,6%; уверенности - 8,5%; другое - 2,8%.

2. Что отрицательно влияло на Ваши действия:
присутствие преподавателя - 17,9%; присутствие
других курсантов - 4,7%; боязнь принять не пра-
вильное решение - 42,5%; действия напарника
-13,2%; действия водителя - 15,1%; действия
пассажира - 8,5%; диалог с правонарушителем
- 12,3%; другое - 16%.
Результаты анкетирования после стажиров-

ки:
1. Во время стажировки моя рабочая нагрузка и
важность задач не отличались от нагрузки  прак-
тического сотрудника - 76,8%.

2. Во время стажировки мне в первую очередь
были необходимы: теоретические знания по
специальным дисциплинам - 19,6%; практичес-
кие привычки и умения - 69,6%; профессиональ-
но важные качества моего характера - 10,7%.

3. Трудности, которые возникли у меня во время
стажировки: совесть в правильности принятых
мною решений - 30,4%; недостаток теоретичес-
ких знаний - 4,3%; недостаток практических
навыков - 58%.
Из полученных результатов видно, что в

большинстве случаев респонденты ощущали недо-
статок практических привычек и умений, решение
принимались с задержкой и не всегда адекватно си-
туации (правомерность применения силового воз-
действия).

На третьем этапе наших исследований мы
провели анализ успеваемости курсантов по дисцип-
линам профессионально-прикладной направленно-
сти путем определения среднего арифметического
оценок полученных за период обучения. В резуль-
тате мы получили следующие данные: физическая
подготовка - 4,35; тактико-специальная подготовка
- 4,1; блок правовых дисциплин - 4,11. Предполага-
емая успешность действий в применении силового
воздействия рассчитывалась по вышеприведенной
формуле и составила - 4,18.

В результате соотношения полученных пока-
зателей можно сделать вывод о соответствии уров-
ня подготовки после обучения в учебном заведении
требованиям действительности: предполагаемая
успешность - 4,18 баллов, успешность действий в
модельных ситуациях составила - 2,56 балла.

Выводы.
1. Служба ИДПС ГАИ имеет свою специфику, что
должно отражаться на выборе средств и мето-
дов в их подготовке.

2. ИДПС не готовы в полной мере успешно вы-
полнять возложенные на них задания связанные
с применением силового воздействия.

3. Существующая методика оценки в учебных за-

ведениях не объективна  в отношении к требо-
ваниям будущей служебной деятельности.

4.  Главные недостатки в подготовке - недостаток
практических навыков и правовая неуверен-
ность в принятии решений.

5. Недостаточный уровень психологической готов-
ности.
По окончанию учебного заведения, выпус-

книку необходимо некоторое время для адаптации
полученных знаний и умений к служебной деятель-
ности. Чем больше разрыв между соответствием
подготовки в учебном заведении и требованиями
практической деятельности, тем дольше будет пе-
риод адаптации [1, 8].

Для сокращения этого периода мы пред-
лагаем продолжить  работу в следующих направ-
лениях:
1. Определить механизмы адаптации полученных
знаний и умений после обучения к практичес-
кой деятельности.

2. Пересмотреть критерии оценок знаний и уме-
ний в учебных заведениях относительно требо-
ваний реальности.

3. Изменить методику обучения в сторону прак-
тического, направленного на формирование це-
лостных знаний и умений относительно профес-
сиональной деятельности.

4. Разработать мероприятия по повышению пси-
хологической подготовленности к применению
силы ИДПС.

5. Разработать методику подготовки ИДПС к при-
менению силового воздействия в соответствии
с требованиями реальности с целью устранения
существующих недостатков.
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ОЦІНКА РІВНЯ ПОБУТОВОЇ АКТИВНОСТІ
ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
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Анотація. Розглядається рівень побутової активності
дітей з церебральним паралічем після хірургічного ліку-
вання за шкалою Бартела. Представлені результати ви-
користання спеціальних фізичних вправ з метою покра-
щення побуту дітей з церебральним паралічем після
хірургічного лікування.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, шкала
Бартела.
Аннотация. Климцов Андрей. Оценка уровня бытовой
активности детей с церебральным параличом после
хирургического лечения. Рассматривается уровень бы-
товой активности детей с церебральным параличом
после хирургического лечения по шкале Бартела. Пред-
ставлены результаты использования специальных фи-
зических упражнений с целью улучшения быта детей с
церебральным параличом после хирургического лече-
ния.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, шка-
ла Бартела.
Annotation. Klimtsov Andriy. Estimation of a level of
household activity of children with a cerebral paralysis after
surgical treatment. The level of domestic activity of children
with a cerebral palsy after surgical treatment on the Bartell
scale is considered in the article. The article presents the
results of application of special physical exercises for the
children with cerebral palsy after surgical treatment.
Key words: cerebral palsy, the Bartell scale.

Вступ.
У даний час у світі нараховується щонай-

менше 15 мільйонів людей, які уражені тяжкою і
невиліковною хворобою – церебральним паралічем.
Мультифакторність етіології і складність патогене-
зу ускладнюють ефективність її лікування. Тому
ДЦП займає перше місце серед інших хвороб не-
рвової системи, які призводять до інвалідності.

Пошкодження у дітей незрілого мозку в
пренатальний період, інтранатальний або ранній
постнатальний періоди змінюють етапність і зако-
номірність його морфологічного дозрівання і роз-
витку,  а  також формують  клінічну картину
ДЦП[1,5].

До провідних із інвалідизуючих порушень
при ДЦП відносять рухові розлади, що відобра-
жається у визначенні захворювання: церебральні
паралічі розглядаються вітчизняними авторами як
синдроми, що виникають у результаті пошкоджен-
ня ЦНС на ранніх етапах онтогенезу [6,7].

Постійна присутність при ДЦП тонічних
рефлексів спастичності і ригідності м’язів формує
порочні установки тулуба і кінцівок, контрактури і
деформації, які, в свою чергу, обумовлюють усклад-
нення у повсякденному житті та побуті [4].

 Найбільш суттєвим у клінічній картині
ДЦП є патологія постави і ходи. Поряд з розумовою
відсталістю і розладом психоемоційної сфери пору-
шення рухів визначає прогноз соціальної адаптації
хворих. Отже проблема рухової адаптації стає все

більш актуальною [3].
 Тому всі системи реабілітації хворих з ДЦП

у всьому світі в тій чи іншій степені поруч з віднов-
ленням рухової сфери спрямовані і на покращання
побутових функцій і підвищення, таким чином,
,,якості” життя хворих дітей шляхом використання
елементів лікувальної фізкультури, фізіотерапії, ма-
сажу, медикаментозного, хірургічного, ортопедич-
ного і санаторно-курортного лікування.

 Вітчизняні автори акцентують увагу на
тому, що порушення трофічних впливів зі сторони
ЦНС, патологія м’язового тонусу, обмеження ру-
хової активності, тривале перебування хворих у па-
тологічних позах сприяють формуванню вторинних
структурних змін в нервово-м’язовому апараті. Ба-
гато авторів відмічають, що вторинні зміни в не-
рвово-м’язовому апараті корелюють з тяжкістю ру-
хових розладів і в значній мірі погіршують останніх
[2,5].

 Не викликає сумнівів теза про те, що ру-
хові порушення є одним з найбільш важливих у при-
стосуванні його до навколишнього середовища.
Удосконалення рухів відбувається по мірі росту ди-
тини, дозрівання сенсомоторних систем і ускладнен-
ня зв’язків із зовнішнім світом [6].

 Прогноз лікування, включаючи розвиток
рухових можливостей і інтелекту дитини, в багато
чому залежить від становлення ручної умілості. На
протязі перших років життя різні стадії розвитку
комплексів рухів руки в цілому, головним чином
кисті, замінюють одна іншу. У дитини, що страж-
дає церебральним паралічем, не відбувається нор-
мального послідовного розвитку рухів рук. Може
бути відсутня опора на кисть, в той час як опора на
передпліччя і плече в тій чи іншій мірі розвиваєть-
ся. В силу порушення тонічних м’язових реакцій
кисть не може або неправильно здійснює процес
захвату.

 Таким чином, розвиток рухових навиків
позитивно відображується не тільки на розширені
рухового режиму, але й на поліпшені повсякденно-
го життя хворої дитини, що в свою чергу допомагає
адаптувати її до соціального і повноцінного сусп-
ільного життя.

Роботу планується виконати згідно зi зве-
деним планом 2.2.8. НДР НУФВСУ на 2005-2009 рр.

Формулювання цілей роботи.
 Мета дослідження – виявити порушення

рухової функції і рівень побутової активності у дітей,
хворих на церебральний параліч після хірургічного
лікування. Представити фізіологічно обґрунтовану
методику оцінки побутової сфери, запропонувати
методику фізичної реабілітації та оцінити її ефек-
тивність.

Методи та організація дослідження –
аналіз спеціальної науково-методичної літератури,
вивчення історії хвороб дітей, що досліджувались,
педагогічне спостереження, анкетування. Було ви-
користано методику оцінки рівня побутової актив-
ності Бартела (табл. 1).
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 Таблиця 1
,,Оцінка рівня побутової активності”

Прийом їжі:
– 10 – Не потребує допомоги, спроможний са-

мостійно користуватися всіма необхідними
столовими приборами;

– 5 – Частково потребує допомоги, наприклад,
при розрізанні їжі;

– 0 – Повністю залежний від оточуючих (необх-
ідне годування з сторонньою допомогою);

Персональний туалет (умивання обличчя, зачісуван-
ня, чистка зубів…):
– 5 – Не потребує допомоги;
– 0 – Потребує допомоги;
Одягання:
– 10 – Не потребує сторонньої допомоги;
– 5 – Частково потребує допомоги, наприклад,

при взуванні, защіпанні ґудзиків.
– 0 - Повністю потребує сторонньої допомоги;
 Прийом ванни:
– 5 – Приймає ванну без сторонньої допомоги;
– 0 - Потребує сторонньої допомоги;
Контроль тазових функцій:
– 20 - Не потребує сторонньої допомоги;
– 10 – Частково потребує допомоги;
– 0 - Потребує сторонньої допомоги;
Туалет:
– 10 - Не потребує допомоги;
– 5 - Частково потребує допомоги, наприклад,

підтримання рівноваги;
– 0 – Потребує використання ,,утки”;
Вставання з постелі:
– 15 - Не потребує допомоги;
– 10 – Потребує  нагляду  або мінімальної

підтримки;
– 5 – Може сісти в постелі, але щоб встати по-

трібна підтримка;
– 0 – Не спроможний встати з постелі;
Пересування:
– 15 – Може без сторонньої допомоги пересува-

тись на відстань до 500 м.;
– 10 – Може пересуватись з сторонньою допо-

могою в межах 500 м.;
– 5 - Може пересуватись з допомогою інвалідної

коляски;
– 0 – Не спроможний до пересування;
Підйом по сходах:
– 10 - Не потребує допомоги;
– 5 – Потребує нагляду або підтримки;
– 0 – Не спроможний підійматися по сходах

навіть з підтримкою.

Дослідження проведенні на базі відділення
відновної нейрохірургії інституту нейрохірургії ім..
акад. А.П.Ромоданова.

Об’єктом дослідження були 37 пацієнтів –
19 хлопчиків та 18 дівчат – у віці від 5 до 9 років зі
спастичними формами ДЦП.

 Результати та їх обговорення.
 Згідно отриманих даних було виявлено, що

переважна більшість хворих не спроможна задоволь-
нити свої побутові потреби (табл. 2).

Таблиця 2
Побутова активність за шкалою Бартела

Прийом  їж і 
До  лікування  П ісля  лікування  бали  
абс . %  абс . %  

0  4  1 0 ,8  4  1 0 ,8  
5  1 9  5 1 ,4  1 6 ,0  4 3 ,3  

10  1 4  3 7 ,8  1 7 ,0  4 5 ,9  
 Персональний  туалет  

0  9  2 4 ,3  7 ,0  1 9 ,0  
5  2 8  7 5 ,7  3 0 ,0  8 1 ,0  
 Одяганн я  

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

10  6  1 6 ,2  1 0 ,0  2 7 ,0  
 Прийом  ванни  

0  2 0  5 4 ,1  1 8 ,0  4 8 ,6  
5  1 7  4 5 ,9  1 9 ,0  5 1 ,4  
 Т азов і функц ії 

0  9  2 4 ,3  8 ,0  2 1 ,6  
10  1 3  3 5 ,1  1 2 ,0  3 2 ,5  
20  1 5  4 0 ,6  1 7 ,0  4 5 ,9  

 Т уалет  
0  1 0  2 7 ,0  8 ,0  2 1 ,6  
5  1 6  4 3 ,3  1 4 ,0  3 7 ,8  

10  1 1  2 9 ,7  1 5 ,0  4 0 ,6  
 Вставання  з  постелі 

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

10  3  8 ,2  6 ,0  1 6 ,2  
15  1 4  3 7 ,8  1 5 ,0  4 0 ,6  

 П ересування  
0  9  2 4 ,3  1 0 ,0  2 7 ,0  
5  1 1  2 9 ,7  9 ,0  2 4 ,3  

10  1 0  2 7 ,0  1 1 ,0  2 9 ,7  
15  7  1 9 ,0  7 ,0  1 9 ,0  

 П ідйом  по  сходах  
0  2 0  5 4 ,1  1 8 ,0  4 8 ,7  
5  9  2 4 ,3  1 0 ,0  2 7 ,0  

10  8  2 1 ,6  9 ,0  2 4 ,3  
 

Так, наприклад, 24% хворих не спроможні
самостійно одягнутися, 54% потребують сторон-
ньої допомоги при прийомі ванн, а також значна
кількість обмежена у пересуванні та інших особ-
ливостях побуту. Повні результати обстеження
представлені у табл. 2.

Оскільки рух людини, в цілому, і дитини,
зокрема, визначає її можливості у повсякденному
житті, то зміна цих показників представляла для нас
особливий інтерес.

Як свідчить проведений аналіз 24% дітей
досліджуваної групи, внаслідок тяжкого протікан-
ня хвороби не спроможні до пересування, близько
30% можуть рухатися з допомогою інвалідної коляс-
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ки, і лише 19% в тій чи іншій мірі можуть вільно
пересуватись (рис. 1). Аналогічна ситуація спосте-
рігається і у можливостях пересування по сходах
(рис.2).

Таким чином, отримані дані дослідження
свідчать про позитивний ефект запропонованої ме-
тодики занять, а також про сприятливе відображен-
ня у побуті дітей.. Крім того, в процесі занять по-
кращився емоційно-вольовий стан хворих дітей, що
створює добрі передумови для безболісної інтеграції

до суспільства. Викладене дає можливість стверд-
жувати, що ефективне застосування засобів фізич-
ної реабілітації покращує якість життя хворих, збе-
рігає їх побутову активність, полегшує перебіг
захворювання.

Фізичні вправи, які ми використовували,
спрямованні на відновлення порушених функцій,
зменшення м’язової спастичності, покращення ко-
ординації рухів. Особливістю методики є послідов-
на зміна станів розслаблення, напруження та розтя-
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гування, акцент уваги на можливих помилках, роз-
ширення діапазону складності.

Підбір вправ, їх дозування здійснювалось з
урахуванням стану хворого, характеристики та об-
сягу рухових порушень, стадії та ступню важкості
захворювання.

Висновки.
Отже отримані дані свідчать:
- реабілітація дітей хворих на церебральний

параліч передбачає не тільки відтворення мотори-
ки, але й значне покращення повсякденного життя
та формування ще сприятливіших умов до інтеграції
в суспільство.

- застосування засобів фізичної реабілітації
дозволяє поліпшити рухові функції хворих дітей,
адаптувати їх до наявних порушень, максимально
зберегти соціальну та побутову активність.

Заплановано подальше вивчення, аналіз і
систематизація науково-методичних джерел літера-
тури в області фізичної реабілітації дітей з цереб-
ральним паралічем, а також вдосконалення розроб-
леної програми фізичної реабілітації і аналіз її
ефективності за допомогою об’єктивних інструмен-
тальних методів.
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ЗДОРОВИЙ, СПОРТИВНИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ
ЯК УМОВА ПОДАЛЬШОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

ЛЮДИНИ
Компанієць Ю.А.

Луганський державний університет
внутрішніх справ

Анотація. В статті з позицій синергетики розглянуто
можливість використання здорового, спортивного сти-
лю життя в якості об’єктивного аттрактора самоорган-
ізації системи фізичної культури та спорту. Проголошу-
ючи головним завданням діяльності в сфері фізичної
культури та спорту формування в суспільстві позитив-
ного ставлення до здорового, „спортивного стилю жит-

тя” ми створюємо не що інше як умови для подальшого
еволюційного процесу людства.
Ключові слова: стратегія розвитку, фізична культура,
синергетика, здоровий спосіб життя.
Аннотация. Компаниец Ю.А. Здоровый, спортивный
стиль жизни как условие дальнейшей эволюции чело-
века. В статье с позиций синергетики рассмотрена воз-
можность использования здорового, спортивного обра-
за   жизни в  качестве объективного  аттрактора
самоорганизации системы физической культуры и
спорта. Провозглашая главной задачей деятельности в
сфере физической культуры и спорта формирование в
обществе положительного отношения к здоровому,
„спортивному стилю жизни” мы создаем не что иное,
как условия для дальнейшего эволюционного процесса
человечества.
Ключевые слова: стратегия развития, физическая куль-
тура, синергетика, здоровый образ жизни.
Annotation. Kompaniets Yu.A. Healthy, sports style of a
life as a condition of the further evolution of the person.
The article is devoted to the possibility problem of healthy
und sports way of life use in the  capacity of objective
reflection of the self-organisation  system of physical culture
from the point of view of synergetic. Proclaiming the main
task of activity in sphere of physical training and sports
formation in a society of the positive attitude to healthy, to
“ sports style of a life ” we create not that other, as conditions
for the further evolutionary process of mankind.
Key words: methodology, theory of physical culture,
sunergetic.

Вступ.
Впровадження у середині XX сторіччя у

практику досягнень науково-технічної революції  без
урахування їх впливу на буття живого світу в цілому
і людини зокрема призвело до катастрофічних
наслідків. На сьогодні  значна кількість вчених кон-
статує факт того, що людство у своїх стосунках з
природою через фазу кризи прямує до катастро-
фи. Відхилення від динамічної рівноваги системи
“природа –  людина”, що склалася в процесі ево-
люції, не тільки виходять за межі резервних можли-
востей людини, але і спричиняють повне її руйну-
вання, що може в подальшому привести до загибелі
людства. У зв’язку з цим учені і філософи заговори-
ли про необхідність формування нової світоглядної
парадигми, яка максимально враховує досягнення
біологічних наук.[3]. Зміна поглядів на традиційну
культуру неминуче повинна була позначитися на всій
тотальності буття людини і суспільства в природі,
змінити корінним чином реалії їх взаємодії. Як про-
довження ідеї В.І.Вернадського про ноосферу взає-
модія суспільства з природою почала розглядатися
як коеволюція (взаєморозвиток), а ідея благоговін-
ня перед життям – як нова етика. Відповідно до її
принципів потрібна гуманізація всіх людських відно-
син, включаючи як безпосередні відносини між
людьми, так і опосередковані ними відношення лю-
дини до живої природи. Саме тому проблема фор-
мування нової етики ставлення до життя, пошук си-
стемоутворюючих факторів формування культури
здоров’я особистості, гармонії тілесного і духовно-
го набуває особливої актуальності, як невід’ємна
умова подальшої еволюції людства.

Шлях до гуманізації і гармонізації всіх сфер
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життєдіяльності і діяльності на планеті проходить
через зміни у ставленні людини до життя, співвідне-
сення  філософії життя з філософією діяльності. [11,
С.100].  На думку В. Рєпіна, гігантський стрибок в
розумінні життя відбувся за останні два десятиріччя
завдяки вивченню світу клітин і “мови життя”, зав-
дяки могутньому прогресу кібернетики і інформа-
тики. Він відзначає, що сьогодні слід вже по-ново-
му дивитися на інформаційні джерела і рушійні сили
еволюції життя. По-перше, “Ковчег життя” збирав-
ся, перебудовувався і продовжує змінюватися сила-
ми інформації. По-друге слід враховувати факт злит-
тя біо- і техноінформації в єдину нову силу, яка
домінує зараз на планеті. [7]. Інформація організо-
вує потоки енергії і речовин в клітинах, тобто всі
прояви життєдіяльності. З’ясувалося, що термін
інформація, що увірвався в середині XX століття
разом з кібернетикою в науку і технологію, виявив-
ся зовсім не суто технічним, застосовним лише в
області обробки і передачі сигналів. Це поняття на-
було ознак міри складності систем під час переходу
її в більш впорядкований стан, поступово стало
сприйматися таким же всеосяжним і фундаменталь-
ним, як матерія і свідомість, граючи роль моста між
ними, але не будучи ні тим, ні іншим. [8]. Взаємодія
потоків речовини, енергії та інформації у відкритих,
динамічних системах природного і соціального по-
ходження, відбувається за певними закономірностя-
ми та умовами в тому числі і когерентно (коопера-
тивно, синергетично). Її загальну концепцію на базі
нелінійної термодинаміки розробив І. Пригожин з
послідовниками. [6]. Такі системи називають диси-
пативними, тобто такими, що розсіюють (розподі-
ляють, перетворюють) енергію і інформацію всере-
дині системи і в навколишньому середовищі. Окрема
особистість розглядається як відкрита система з не-
гативною ентропією. [6, 10].

Ввівши фундаментальне поняття дисипа-
тивна структура (ДС), І. Пригожин обґрунтував
універсальну можливість для будь-якої реальної си-
стеми переходити послідовно у все більш складні,
але термодинамічно стійкі стани. Порядок таким
чином парадоксально виникав з хаосу, втіленого в
зростанні ентропії.  Дисипативні  структури вини-
кають випадковим чином в ході хаотичної взаємодії
різних складових потоків речовини, енергії і інфор-
мації. При когерентному накладенні взаємодій мо-
жуть з’явитися відносно стійкі зв’язки – аттрактори
(множини, що притягують), які конденсують енер-
гію і інформацію і через це протидіють процесам
ентропії. Вони і виступають в якості системоутво-
рюючих факторів, які забезпечують становлення і
цілісність системи, є висхідним пунктом її самоор-
ганізації і саморозвитку. Самоорганізація системи
носить випадковий, ймовірний характер. Волею ви-
падку окремі аттрактори потрапляють в умови, які
дозволяють їм перейти із віртуального в реальний
системоутворюючий стан. Процес самоорганізації
при цьому стрімко зростає, вбираючи в себе все нові
і нові потоки речовини, енергії і інформації. Ста-

новлення системи і є процес її самоорганізації в русі
„від хаосу до порядку”. В плані еволюційного роз-
витку він багато в чому залишається стохастичним:
забезпечується її періодичне повернення в хаотич-
ний стан, в якому відбуваються ті чи інші модифі-
кації висхідного аттрактора з наступним відновлен-
ням системи на новому, більш високому рівні її
самоорганізації. Перехід від порядку до хаосу по-
чинається ще в межах постійної міри стійкого ста-
ну системи. Дисипативна структура стихійно (спон-
танно чи під впливом ззовні) породжує флуктуації –
часткові відхилення від основного способу її існу-
вання. Вихід за межі міри припустимих відхилень
порушує стійкість системи і переводить її в хаотич-
ний стан. В каскаді біфуркацій – розщеплення сис-
теми на ряд супротивних одне одному когерентних
утворень взаємодіючих флуктуацій  – виникають
нові аттрактори як конденсатори енергії і інформації,
які притягують до себе друзки системи, що розва-
лилася. Біфуркація як момент розвитку є природним
станом життя. Це створює можливість випадкового
вибору шляхів відновлення системи від хаосу до
порядку шляхом її саморозвитку. В цій фазі перехо-
ду і знаходиться сьогодні вітчизняна система фізич-
ної культури і спорту.

Робота виконана за планом НДР Лугансь-
кого державного університету внутрішніх справ.

Формулювання цілей роботи.
Мета статті - розглянути з позицій синер-

гетики методологічні аспекти формування здорово-
го, спортивного стилю життя як умови еволюції
людини, аттрактора функціонування вітчизняної
системи фізичного виховання.

Результати дослідження.
Демократичні перетворення в суспільному

житті неминуче спричинили вихід за межі міри при-
пустимих відхилень в тоді ще радянській системі
фізичного виховання, внаслідок чого було поруше-
но її стійкість і спричинено перехід в хаотичний
стан. Як наслідок вона розвалилась на автономно
діючі складові. Намагання перешкодити цьому (кас-
кад стихійних біфуркацій) вилилося в спроби за до-
помогою директивних документів державного, рег-
іонального, місцевого рівня сформувати концепцію
подальшого розвитку фізичної культури і спорту
(такі собі „офіційні” аттрактори – розроблені з різних
методологічних позицій, не підкріплені матеріаль-
но та інформаційно і значною мірою такі, що супе-
речать одне одному). Як наслідок фізична культура
і спорт втратили вектор соціального розвитку – старі
орієнтири дискредитовані, а нові – ще не вибуду-
вані. Таким чином, стратегічно важливим є розв’я-
зання завдання вибору висхідного аттрактора само-
організації системи. Від стратегії буде залежати,
яким буде цей вибір: випадковим чи свідомим, а
якщо свідомим, то суб’єктивним чи об’єктивним.
Для розробки об’єктивної стратегії розвитку фізич-
ної культури треба мати уявлення про сутність того,
чим управляємо, а не перебувати в полоні ідей і
цілей, які і недосяжні і непередбачувані.  Інакше це
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призводить до того, що ми маємо зараз – системний
хаос. Ігнорувати природу і закони спонтанного роз-
витку явищ, якими ми управляємо не можна. Удос-
коналювати готову систему, управляти системою
можна і „зверху”, але будувати нову систему можна
тільки „знизу” починаючи з її підвалин. Якщо не
виявлено „фундамент”, висхідний пункт розвитку,
то будь яка соціальна система розвивається стихій-
но, не дивлячись на нав’язану їй стратегію. Вста-
новлено, що фізична культура, спорт, фізичне вихо-
вання – це напрямки розвитку,  пізнання,
розповсюдження і засвоєння, що історично склали-
ся, які задовольняють соціальні потреби в спілку-
ванні, грі, розвагах, самовираження особистості,
єдиною предметно-змістовною основою яких є куль-
тура рухової діяльності людини і людства. [5]. Її спе-
цифічні елементи стали аттракторами, системоутво-
рюючими факторами цих напрямків: фізичні вправи
дали початок фізичному вихованню, фізичні кон-
диції – фізичній культурі, а рухова майстерність –
спорту. Розпад на складові частини і перебування в
стадії хаосу неминуче має закінчитись. Наступним
кроком повинно стати їх об’єднання в дисипативну
структуру з більш високим енергетично-інформац-
ійним рівнем складності (явище негентропії).
Ймовірність і швидкість її утворення залежить від
ряду чинників, в першу наявності відповідного атт-
рактора і  умов, за яких відбувається формування
відносно стійких зв’язків, які визначають сутність
аттрактора. Ми вважаємо, що в якості такого об-
’єднувача може виступити ідея здорового, спортив-
ного стилю життя як втілення культури рухової діяль-
ності людини. В історії є успішні приклади, коли ідея
здорового способу життя була покладена в основу
державотворення. [4, С.81-86].

Від минулого людство донесло до наших
днів одне – задоволення першочергових потреб.
Культура, мистецтво і навіть наука стали грати роль
інструменту у вирішенні повсякденних життєвих
проблем. Для задоволення будь-якої потреби люди-
на використовує всі біологічні і соціальні механіз-
ми життєзабезпечення, що є в його розпорядженні,
починаючи від локомоторного апарату і кінчаючи
свідомістю. Це робиться для того, щоб зберегти
цілісність, стійкість організму і здатність до подаль-
шого розвитку. [5, С.102]. Розглядаючи систему
„природа-людина”, слід зазначити, що зв’язуючою
ланкою між живою природою і суб’єктом, який живе
виступає саме потреба. Л.Фейєрбах писав: “Існуван-
ня без потреб є марне існування. Що взагалі поз-
бавлене потреб, те не має потреби і в існуванні”. [9].
Саме тому нам потрібна прийнятна на свідомому і
підсвідомому рівні ідея, яка буде задовольняти по-
требу (потреби) людини. Найзагальніша і водночас
надзвичайно конкретна і досяжна потреба – потре-
ба в здоров’ї, здоровому існуванні. Саме вона дає
змогу зберегти цілісність, стійкість організму і
здатність до подальшого розвитку. Ця ідея має  вод-
ночас бути і програмою дій – програмою формуван-
ня гармонійної, успішної людини яка веде здоровий,

спортивний стиль життя. В якості аттрактора сусп-
ільного розвитку здоровий стиль життя може про-
явитися в першу чергу за умови відповідного інфор-
маційного забезпечення. Взагалі, ідея здорового,
спортивного стилю життя може стати частиною (чи
головним елементом) національної ідеї, яка поки що
не сформована. Немає потреби наводити докази
щодо важливості занять тими чи іншими видами
фізичної культури та спорту в аспекті компенсації
несприятливого впливу штучно створеного люди-
ною середовища існування (лише нагадаємо, що
еволюція готувала нас до існування в інших умовах).
Вважаємо за доцільне зробити акцент на їх „люди-
нотворчих” можливостях, на що неодноразово звер-
талася увага в працях Лубишевої Л.І., Ніколаєва
Ю.М., Столярова В.І., Горащука В.П., Ротерс Т.Т.,
Шияна Б.М. та ін.  Здоровий стиль життя можна
визначити як плід духовних і фізичних зусиль лю-
дини, цілісну систему життєвих проявів особистості,
яка сприяє встановленню гармонії між індивідуаль-
ністю і умовами її життєдіяльності. Це може бути
свідомим об’єктивним аттрактором самоорганізації
системи. Існування в умовах нестабільної економі-
чної та соціокультурної ситуації в країні поглиблює
стан затяжного психоемоційного та соціального
стресу, спричинило зниження  адаптаційних та при-
стосувальних можливостей людського організму,
рівня здоров’я в цілому.  Першопричиною цього є
дефіцит у суспільстві „етичного відношення до здо-
ров’я”. На думку Горащука В.П., культура здоров’я
– це важливий складовий компонент загальної куль-
тури людини, зумовлений матеріальним і духовним
середовищами життєдіяльності суспільства, що ви-
являється в системі цінностей, знань, потреб, вмінь
і навиків особистості з формування, збереження і
зміцнення її здоров’я. [2]. Поняття “середовища”
стосовно людини завжди містить в собі суспільний
момент, тому в нього, разом із зовнішнім, матері-
альним середовищем, повинен бути включений і світ
соціальних взаємостосунків, тобто те суспільство,
в якому живе людина. Таким чином, “середовище”
людини включає як об’єктивний світ (в який вхо-
дить природа, сама людина як індивід, створені нею
об’єкти “другої олюдненої природи”), так і її влас-
ний суб’єктивний ідеальний мир, що відображає
об’єктивну реальність в людській психіці, а також
накопичений в історії цілим рядом поколінь світ ідей,
пам’ятників культури, витворів мистецтва (“ноосфе-
ра”, за В.І.Вернадським). Всі компоненти цього
цілісного середовища пов’язані між собою і впли-
вають один на одного. Так, сприйняті ідеї, заплід-
нені в психіці людини конкретним планом їх втілен-
ня, реалізуються і матеріалізуються в створених
людиною об’єктах.

Важливою рисою поведінки особистості є
етична вихованість –  здатність людини до співпе-
реживання, до “морального резонансу”, до співчут-
тя. У вихованні людини повинне бути обов’язково
присутнім  виховання в  неї  певної  “культури
відчуттів”. Багатьма дослідженнями встановлено,
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що світ спорту, через численні свої прояви (можна
згадати естетику спортивного видовища, суперниц-
тва, впливу спортивних споруд, спортивного одягу
та взуття, символіки та багато інших) формує по-
чуття краси як у спортсменів, та людей які займа-
ються масовим спортом та фізичною культурою, так
і у тих, хто наразі залишається в ролі пасивного спо-
стерігача. Щонайменше тут можна говорити про
задоволення людиною потреби в прекрасному,
відчуття якого закладене в ході еволюції. І мова йде
не лише про анатомічну та фізіологічну доцільність.
Більш важливим є формування світоглядних позицій
через призму прекрасного. Саме тут слід знову на-
голосити на важливості інформації для сучасного
світу. Надмірність, перенасиченість інформацією
викликають своєрідні процеси емоційного гальму-
вання в корі головного мозку  (наприклад, щоденне
оперативне споглядання зусиллями телебачення под-
робиць всіляких катастроф, знижує до мінімуму
ефект співпереживання постраждалим, перетворю-
ючи глядача в емоційно нейтрального спостерігача
– тим самим знижуючи поріг їх морально-етичного
сприйняття оточуючого світу). Водночас тільки че-
рез відповідне інформаційне  забезпечення можли-
ве формування культури рухової діяльності людини
(розглядаючи її значно ширше ніж вплив на локо-
моторний апарат), культури життя, здорового,
спортивного стилю життя.  Здоровий стиль життя,
як індивідуалізований варіант здорового образу жит-
тя (головної передумови збереження здоров’я),
містить в собі світоглядний, поведінчеський і діяль-
нісний аспекти. [1,С.5]. Духовна складова, пов’яза-
на з розвитком культури  мислення, уяви, відчуттів,
художньої творчості і т.п. людини, специфічно реа-
лізується через рухову діяльність людини. Тобто
фактично через специфічні функції:  фізичного роз-
витку, фізичної освіти, фізичної підготовленості,
оздоровчу, реабілітаційну.  Таким чином, цілком
очевидно, що йдеться про  свідомо (духовно) окуль-
турені види рухової діяльності різної спрямованості
у зв’язку із задоволенням різноманітних потреб лю-
дини, з урахуванням її здібностей, а також відносин,
що складаються між людьми.

Висновки.
В епоху бурхливого розвитку ноосфери за-

безпечення формування духовної і тілесної культу-
ри набуває провідного значення серед глобальних
проблем сучасності, які визначають майбутнє люд-
ства. Людина будучи причетною до двох „світів” –
природного і соціального, культивує одночасно і
особистісні і тілесні якості. Проголошуючи голов-
ним завданням діяльності в сфері фізичної культу-
ри та спорту формування в суспільстві позитивного
ставлення до здорового, „спортивного стилю жит-
тя” ми створюємо не що інше як умови для подаль-
шого еволюційного процесу людства.

В цьому контексті визначення умов, за яких
відбувається формування відносно стійких зв’язків,
які визначають сутність аттрактора є перспектив-
ним напрямком подальшого наукового пошуку.
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АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ПЛАВЦІВ
ВИСОКОГО КЛАСУ І ДИНАМІКИ

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИСТУПІВ ПЛАВЦІВ НА
ПРОТЯЗІ ДВОХ І ДЕКІЛЬКОХ
ОЛІМПІЙСЬКИХ ЦИКЛІВ

Копчикова С.Г.
Національний університет фізичного

виховання і спорту України

Анотація. Проведено аналіз підготовки і динаміки ре-
зультатів виступів висококваліфікованих плавців на
протязі двох і декількох Олімпійських циклів. Ціль, за-
дачі, засоби, методи підготовки спортсменів необхідно
підбирати відповідно до спеціалізації, статі і віку тих,
що займаються, рівнем функціональних можливостей,
спортивною підготовленістю, з урахуванням психічних
якостей характеру і стажу занять. Тренувальний про-
цес повинен бути пристосований до особливостей кож-
ної людини, його здібностям, станом на даний момент.
Ключові слова: індивідуальність, спортивна підготов-
ка, плавання.
Аннотация. Копчикова С.Г. Анализ подготовки пловцов
высокого класса и динамики результатов выступлений
пловцов на протяжении двух и нескольких Олимпийс-
ких циклов. Проведен анализ подготовки и динамики
результатов выступлений высококвалифицированных
пловцов в течение двух и нескольких Олимпийских
циклов. Цель, задачи, средства, методы подготовки
спортсменов необходимо подбирать соответственно спе-
циализации, полу и возрасту тех, что занимается, уров-
нем функциональных возможностей, спортивной под-
готовленностью , с учетом  психических качеств
характера и стажа занятий. Тренировочный процесс дол-
жен быть приспособлен к особенностям каждого чело-
века, его способностям, состоянием на данный момент.
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Ключевые слова: индивидуальность, спортивная под-
готовка, плавание.
Annotation. Kopchikova S.G. The analysis of preparation
of swimmers of a high class and dynamics of results of
performances of swimmers during two and several Olympic
cycles. The analysis of preparation and dynamics of
competitive results of high - qualified swimmers during
two and several Olympic cycles has been conducted. The
purpose, problems, means, it is necessary to select methods
of preparation of sportsmen according to specialization, a
floor and age of that is engaged, a level of functionalities,
sports readiness, in view of mental qualities of character
and the experience of employment. Training process should
be adapted to the features of each person, his abilities, to a
condition at present.
Key words: individuality, sports preparation, swimming.

Вступ.
Аналіз сучасної практики плавців високого

класу показав, що вік і тривалість спортивної кар’є-
ри значно зросли. Більшість сучасних висококвалі-
фікованих плавців, чемпіонів і призерів Ігор Олімп-
іад або навіть просто учасників продовжують свої
активні виступи на міжнародній арені протягом три-
валого часу, причому не погіршуючи досягнутого
рівня майстерності протягом одного або декількох
чотирирічних циклів[4].

Так, якщо зміст олімпійського циклу підго-
товки на етапі максимальної реалізації індивідуаль-
них можливостей спрямовано на створення умов
досягнення найвищих спортивних результатів і при
цьому використовуються засоби і методи, здатні
викликати бурхливе протікання адаптаційних про-
цесів, а планування і сумарні величини обсягів і
інтенсивності тренувальної роботи досягають гра-
ничних величин, при цьому різко зростає змагальна
практика, обсяг спеціальної психічної, тактичної і
інтегральної підготовки, то зміст олімпійського цик-
лу на етапі збереження досягнень характеризується
індивідуальним підходом. Неминуче зменшення
функціонального потенціалу організму і його адап-
таційних можливостей багато в чому обумовлене
високим рівнем навантаження на попередньому
етапі, часто не тільки не сприяє збільшенню наван-
таження за рахунок тренувальних обсягів роботи, а
навіть навпаки, змушує задля утримання досягну-
того рівня підготовленості зменшувати їх. Це вима-
гає пошуку індивідуальних резервів росту спортив-
ної майстерності, підвищення якісних характеристик
процесу підготовки, використання неспецифічних
засобів стимуляції працездатності і ефективності
рухових дій тощо [1,4]. Крім того, головною особ-
ливістю побудови підготовки в олімпійському циклі
є те, що структура і кількісні величини параметрів
тренувальних і змагальних навантажень, їхнє
співвідношення, зміна характеру засобів і методів
підготовки мають значні відмінності не тільки в ол-
імпійському циклі, як окремому цілісному структур-
ному утворенні, але і в окремих роках чотирирічно-
го циклу [1,2,3,5].

 Характер цих відмінностей багато в чому
визначається знанням індивідуальних особливос-
тей спортсменів, ступеня вичерпаності в них адап-

таційних ресурсів і наявності резервних можливо-
стей тощо.

Практика спортивної діяльності показує, що
дуже багато талановитих атлетів пішли зі спорту, не
розкривши своїх можливостей, у зв’язку з тим що
до них була застосована стандартна система підго-
товки, яка не враховує належною мірою їхніх інди-
відуальних здібностей, функціональних резервів,
адаптаційних можливостей. У тих випадках, коли
фахівцям вдавалося реалізувати строго індивідуаль-
ну програму, спортсмени досягали видатних, як пра-
вило стабільних результатів [2].

Робота виконана за планом НДР Націо-
нального університету фізичного виховання й
спорту України.

Формулювання цілей роботи.
Мета досліджень - покращення річних і

чотирирічних планів підготовки плавців вищої ква-
ліфікації з урахуванням індивідуальних особливос-
тей в структурі та змісті тренувального процесу.

 Методи дослідження.  Аналіз спеціальної
літератури, аналіз протоколів змагань і звітів тре-
нерів збірної України з плавання, аналіз щоденників
і документів обліку тренувальної роботи, анкетуван-
ня плавців збірної команди України; соціологічне
опитування та статистична обробка даних.

Результати дослідження і їх обговорення.
У дослідженнях брали участь висококвалі-

фіковані плавці збірної команди України – 30 спорт-
сменів і спортсменок. У результаті було виявлено,
що з усього контингенту досліджуваних їх трену-
вальна і змагальна діяльність відрізняються за струк-
турою і змістом від підготовчих планів у рамках
цільової програми (ЦКП) підготовки спортсменів з
плавання. Причому, було виявлено, що при підго-
товці плавців  до перших у їх кар’єрі Ігор ці
відмінності незначні, що зумовлено загальним ха-
рактером підготовки і умов виходу на пік форми за-
лежно від спеціалізації. Але після участі в перших
Іграх Олімпіад у змісті та структурі підготовки
плавців збірної спостерігаються значні розбіжності
з цільовими планами підготовки, що зумовлене інди-
відуальними особливостями оптимальних пара-
метрів їхньої підготовки. Ці відмінності залежать не
тільки від загальноприйнятих особливостей спорт-
сменів протягом року і олімпійського циклу в ціло-
му. На мал. 1 показана динаміка результатів та
співвідношення загального об’єму ЗМС С. Бонда-
ренко на дистанції 100 м брас на протязі 4 Олімп-
ійських циклах.

Найкращий результат у С. Бондаренко з ре-
кордом України 1.08.19 був на Олімпійських Іграх в
Афінах 2004 р. На протязі 4 останніх роках загаль-
ний об’єм в кілометрах поступово зменшується з
1800 до 1200. В плані ЦКП (Центральна Комплекс-
на Програма) передбачено - 2500 км за рік.

Співвідношення загального об’єму за 4 роки
С . Бондаренко з планами ЦКП та динаміка резуль-
татів на дистанції 100 м брас на Олімпійських Іграх
1992 р., 1996 р., 2000 р., 2004 р. ( Мал. 2)
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На малюнку 2 видна динаміка результату
С.Бондаренко на Олімпійських Іграх та співвідно-
шення загального об’єму ЦКП і фактичним вико-
нанням за 4 Олімпійських чотириріччя. За перше
Олімпійське чотириріччя фактичний загальний
об’єм С. Бондаренко на 2570 км менше ЦКП, ре-
зультат на Олімпійських Іграх 1992 року на дистанції
100 м брас – 1.12.0. У другому чотириріччі фактич-
ний об’єм на 3740 км менше ЦКП, результат на 100
м брас на Олімпійських Іграх 1996 року – 1.09.21. У
третьому чотириріччі фактичний об’єм на 2950 км
менше плану ЦКП, результат на Олімпійських Іграх
2000 року – 1.09.60. В четвертому чотириріччі фак-
тичний об’єм менше плану ЦКП на 4000 км, резуль-
тат на Олімпійських Іграх 2004 року – 1.08.19.(Ре-
корд України).

Висновки
Підводячи підсумок викладеному, слід заз-

начити, що ціль і задачі підготовки спортсменів, за-
соби, методи тренування і т.п. необхідно підбирати
відповідно до спеціалізації, статі і віку тих, що зай-

маються, рівнем функціональних можливостей,
спортивною підготовленістю, з урахуванням психі-
чних якостей характеру і стажу занять.

 Тренувальний процес повинен бути присто-
сований до особливостей кожної людини, його
здібностям, станом на даний момент.

 В подальшої перспективі дослідження,
спрямовані на дослідження структури та змісту тре-
нувальної та змагальної діяльності спортсменів ви-
сокого класу, яки на протязі тривалого часу продов-
жують демонструвати високі спортивні результати.

Подальшого розгляду потребують питання,
пов’язані з індивідуальним розподілом навантажень
спортсменів з урахуванням календаря змагань та
стажу знаходження на етапі збереження досягнень,
а також виявлення оптимальних індивідуальних па-
раметрів у структурі та змісті їх тренувальної та
змагальної діяльності.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ОБЪЕМА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ НА

НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ПОДГОТОВКИ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Кречетов А.С., Ломан С.Л.

Полтавский государственный педагогический уни-
верситет им. В.Г. Короленка

Аннотация. Лабораторные исследования свойств вни-
мания юных спортсменов показывают, что успешный
выбор тактических действий в условиях предъявлен-
ной ситуации (как выбор тактического хода) в дальней-
шем может быть использован в процессе совершенство-
вания технико-тактических действий футболистов и
может служить также надежным критерием оценки тех-
нико-тактической подготовленности юных футболистов.
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вплив на деякі сторони підготовки юних футболістів.
Лабораторні дослідження особливостей уваги юного
спортсмена показали, що визначення тактичних дій в
умовах створеної ситуації надалі можуть використову-
ватися у процесі вдосконалення техніко-тактичних дій
і можуть слугувати надійними критеріями оцінки техн-
іко-тактичної підготовленості юних футболістів.
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ня уваги, підготовка юних футболістів, педагогічні спо-
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tactic actions and can serve as effective criteria for the
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Вступ.
Наукові дослідження з футболу за останні

роки значно розширилися.
Разом із тим особливо актуальними стають

дослідження, які поглиблюють і розширюють уяв-
лення про техніко-тактичну підготовку футболістів,
що складає основу їхньої майстерності [6,7,10,5].

Аналіз досвіду висококваліфікованих
спортсменів свідчить про те, що процес становлен-
ня спортивної майстерності має декілька етапів.
Велике значення спеціалістами надається початко-
вим етапам підготовки (дитячому та юнацькому).
Вважають, що саме на початкових етапах підготов-
ки закладається надійна база техніко-тактичної май-
стерності, завдяки чому у майбутньому можна роз-
раховувати на зрілу виконавчу (ігрову) майстерність.

Знайомство з цією проблемою дозволило
визначити морфологічні й психологічні особливості
дитячого та юнацького організму, а також особли-
вості формування рухової функції під впливом ме-
тодичних прийомів, засобів та умов навчання [3,9].

Аналізуючи роботи з юнацького футболу ми
прийшли до висновку, що значна їхня частина при-
свячена фізичній підготовці юних спортсменів.[2]
В.А. Вижгін свою роботу присвятив навчанню еле-
ментам техніки. Але окремі роботи стосуються й
питань техніко-тактичної майстерності [4,8]. Разом
із тим такий аспект початкової підготовки фут-
болістів, як виховання уваги в умовах швидкоплин-
них ігрових ситуаціях, на нашу думку, досліджений
недостатньо, немає й аргументованих наукових ре-
комендацій щодо цього.[2,10]

Робота виконана у відповідності з темою
1.2.18. „Оптимізація учбово-тренувального проце-
су спортсменів різного віку і кваліфікації в спортив-
них іграх”.

Зведеного плану наукових досліджень Дер-
жавного комітету України з питань фізичної культу-
ри і спорту на 2005-2009 рр..

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – удосконалення мето-

дики вивчення техніко-тактичних діях юних фут-
болістів.

Для вирішення цієї проблеми ми розгляда-
ли наступні завдання:
1. Визначити величину об’єму та розподілення
уваги.

2. Дослідити ефективність методів розвитку об-
’єму і розподілення уваги у зв’язку із форму-
ванням техніко-тактичної майстерності юних
футболістів.

3. Визначити критерії оцінки цих показників.

Як робочу гіпотезу було прийнято припу-
щення про те, що більш ефективні методи збільшен-
ня об’єму і розподілу уваги позитивно вплинуть на
рівень техніко-тактичної підготовки майбутніх
майстрів шкіряного м’яча. Маючи на увазі особли-
вості рухової активності юних футболістів у процесі
гри, а також значущість таких компонентів, як об’єм



76

і розподіл уваги, ми в своєму дослідженні основну
увагу приділили визначенню критеріїв оцінки цих
компонентів (здібностей) та розробці засобів і ме-
тодів їхнього розвитку.

Для вирішення поставлених задач були ви-
користані наступні методи дослідження:
1. Аналіз літературних джерел.
2. Педагогічні спостереження.
3. Контрольні випробування з технічної і тактичної
підготовленості.

4. Методи визначення об’єму і розподілу уваги.
Контрольні випробування з технічної підго-

товленості включали:
а) удари по воротах розділених на шість квад-

ратів;
б) ведення м’яча в коридорі довжиною 20 м і

шириною 60 см (на час);
в) ведення м’яча в тому самому коридорі про-

тягом 30 сек. із фіксацією помилок, що були допу-
щені при цьому.

Результати досліджень.
Рівень тактичної підготовленості визначав-

ся залежно від доречності (ефективності) ведення
м’яча чи виконання передачі, а також дій юного фут-
боліста без м’яча, тобто його вміння правильно оби-
рати позицію.

Для визначення об’єму уваги юного футбо-
ліста нами були проведені спеціальні дослідження.
Для цього були укомплектовані дві групи юних фут-
болістів. До складу основної групи входило 20 спорт-
сменів, до складу контрольної – 15.

Результати дослідження об’єму уваги юних
футболістів в умовах пред’явлення їм як довільних
так і ігрових ситуацій наведені в таблиці 1.

Із приведеної таблиці видно, що кращих
результатів досягли учні спеціалізованої спортивної

школи „Ворскла”. Аналіз показує, що досліджувані
якості не залежать від віку випробуваних.

При пред’явленні символів, що не мають
між собою ігрових зв’язків, точне сприйняття було
наступним:
- в групах СДЮСШ „Ворскла” – 16,7 %; від 4

до 5 символів – 63,3 %; від 3 до 4 – 20 %;
- в групі шкіл № 5 і № 10 сприйняття 5 об’єктів

– 75 %; від 4 до 5 – 42,5 %; від 3 до 4 – 50 %;
- у футболістів шкіл № 25 і № 4 сприйняття 5

об’єктів склало 12,5; від 4 до 5 – 62,5 %; від 3
до 4 – 25 %.
Отримані результати свідчать про те, що

при включені об’єктів в ігрові ситуації, кількість
сприйняття об’єктів (фігурок) збільшується. Цей
факт свідчить про те, що існує залежність між точн-
істю сприйняття об’єктів і точністю тактичних дій
футболістів в ігровій ситуації.

В результаті отриманих даних можна вид-
ілити дві групи юних футболістів. До першої з них
можна включити тих футболістів, які здатні сприй-
няти найбільше пред’явлених об’єктів і можуть роз-
крити можливі зв’язки між ними. До другої групи
слід включити тих юних футболістів, які спроможні
сприйняти відносно менше об’єктів і у яких вини-
кають проблеми щодо розкриття ігрових зв’язків
між ними.

Вірогідно, такий стан обумовлений недо-
статністю тактичних занять, проведених з юними
футболістами, а також несприйнятністю об’єктів які
пропонуються. Матеріали дослідження свідчать про
те, що середній показник рівня вибору тактичної дії
не перевищує 50 %, а в разі визначення ігрової по-
зиції – знаходиться в межах 40 %. Водночас виявле-
но досить тісний зв’язок між об’ємами уваги і спро-
можністю вирішувати тактичні завдання.[1,5]

Приналежність груп 
юних футболістів 

Кількість 
досліджуваних 

Об’єму уваги Початкові дії з 
м’ячем (%) 

Вибір ігрової 
позиції (%) 

СДЮСШ „Ворскла” 34 6,5 50 40 
Школа № 5 15 5,3 37,5 26 
Школа № 10 15 6,2 45,9 38 
Школа № 25 15 6,0 44,9 37,5 
Школа № 4 15 6,0 45 37 
 

Таблиця 1.
Об’єм уваги юних футболістів в умовах пред’явлення спеціальних символів і створення умов, схожих на

реальні ігрові в футболі.

Таблиця 2.
Дані, отримані під час лабораторного експерименту наведені у таблиці 2.

Кількість правильно сприйнятих фігур 
(символів), що були передбачені ігровою 

ситуацією 

 Кількість  
випробуваних 

Кількість правильно 
сприйнятих  фігур, що не 
були передбачені ігровою 

ситуацією І варіант ІІ варіант 
СДЮСШ 
„Ворскла” 

34 4,3 6,5 6,6 

ЗОШ № 5 15 3,8 5,3 5,2 
ЗОШ № 10 15 4,1 6,2 6,2 
ЗОШ № 25 15 4,0 6,0 6,1 
ЗОШ № 4 15 4,0 6,0 6,0 
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Наявність помилок, на нашу думку, значною
мірою пов’язана із неточним сприйняттям позиції,
у якій знаходяться фігури під час ігрових ситуацій.
Але загалом все це є свідченням низького рівня роз-
витку специфічної уваги.

Показники, які ми отримали внаслідок про-
ведених спостережень, дають нам право сподівати-
ся на те, що існуючі методи розвитку бистроти і точ-
ності сприйняття об’єктів у просторі та формування
у юних футболістів тактичного мислення, більш за
все, недостатні для створення у всіх спортсменів
правильної основи тактичних дій, а також швидко-
го і точного їхнього сприйняття. З метою визначен-
ня динаміки розподілу уваги ми використали мето-
дику коректурних таблиць Буддона-Анфімова. Дані
про розподіл уваги наведені у таблиці 3.

Показники, наведені в таблиці, 3 свідчать
про те, що в перші й останні 30 сек. відрізки часу
маємо майже 100 % відновлення стану розподілен-
ня уваги, тоді як на другому тридцятисекундному
відрізку роботи цей показник падає до 85 %, а в тре-
тьому – до 77 %.

Для визначення критеріїв оцінки техніко-
тактичної діяльності юних футболістів було прове-
дено 12 досліджень, у яких брали участь дві групи
дітей (чисельністю 6-7), які відрізнялися станом роз-
витку об’єму і розподілу уваги і які навчалися раніше
виконанню запропонованої техніко-тактичної дії.

Дві групи хлопчиків 12-14 років навчалися
тактичних дій в ігровій ситуації за умов, коли по-
трібно було вибирати відповідний тактичний прийом
(як при дії гравця з м’ячем, так і без нього).

До другої групи були включені юні спорт-
смени з відносно гіршими результатами щодо об-
’єму і розподілу уваги, які менш вдало орієнтували-
ся в застосуванні техніко-тактичних прийомів під час
проведення двосторонніх ігор 6 х 6. Умови навчан-
ня в групах були ідентичними. Дія, яка вивчалася,
повторювалася 20 разів.

Внаслідок навчання вибору тактичного
прийому спортсмени першої групи досягли показа-
ли високі показники за три заняття (тобто в серед-
ньому за 15 повторень). Кращий із них оволодів цією
дією за 10 повторень, а гіршому знадобилося май-
же 50 повторень.

У педагогічних спостереженнях брали
участь 34 юні футболісти, які мали досвід гри у скла-
дах по 5-6 гравців, тобто вони доречно застосовува-

ли набуті техніко-тактичні прийоми.
Із них 22 юні футболісти виконували техн-

іко-тактичні дії на оцінку „добре” і „відмінно”, а 12
– на оцінку „задовільно”. (В першій команді 10 осіб
мали „відмінно”, 4 – „добре”, 3 – „задовільно”; в
другій – 5 мали оцінку „відмінно”, 3 – „добре”, 9 –
„задовільно”).

Порівняння цих показників свідчить, що
юні футболісти, у яких краще розвинені об’єм і роз-
поділення уваги, успішно виконують техніко-так-
тичні дії. Отриманий висновок, разом із тим,
свідчить про залежність рівня виконання від спец-
іалізованих вправ, що застосовувались у навчально-
му процесі.

Завданнями, на основі яких визначалися
критерії оцінок були:
1. Дії гравця в ситуації вибору тактичного

прийому.
2. Дії гравця з м’ячем (ведення, передачі парт-

нерові).
3. Дії гравця без м’яча (вибір позиції).

Проведені дослідження підтвердили гіпо-
тезу про те, що тести, призначені для визначення
об’єму і розподілу уваги, якщо вони підібрані за
принципом найбільшої відповідності конкретним
ігровим ситуаціям, можна вважати достатньо об-
’єктивною формою оцінки рівня техніко-тактичної
майстерності юних футболістів.

В тренувальних заняттях, спрямованих на
збільшення об’єму і розподілення уваги, викорис-
товувалися вправи загального і спеціального харак-
теру: біг, ходьба, стрибки, вправи з предметом і без
них, рухові завдання, націлені на покращення як
фізичних якостей, так і основних показників уваги
[6]. Цей кінцевий результат досягався за допомогою
лампового пристрою, який дозволяв створювати
певний режим роботи і підвищував ефективність
контролю за діями футболістів.

В результаті цих методик об’єм уваги в екс-
периментальній групі збільшився на 2,35 об’єкта, а в
контрольній групі - на 1,95 об’єкта. Експеримент та-
кож показав, що в процесі навчання із застосуванням
лампового тренажера, учні відносно швидше і більш
ефективніше досягають розширення поля зору та ува-
ги порівняно із загальноприйнятою методикою.

Висновки
1. Експериментальне дослідження особливо-

стей уваги показало, що пред’явлення таких ситу-

Таблиця 3
Динаміка розподілу уваги у юних футболістів

Тривалість роботи 
30 с 30 с 30 с 30 с 2 хв.  Приналежність 

юних 
футболістів Продук. 

робота 
Помилки Продук. 

робота 
Помилки Продук. 

робота 
Помилки Продук. 

робота 
Помилки  Продук. 

робота 
Помилки  

СДЮСШ 
„Ворскла” 

19 3 14 3,6 13 3 18 4 64 13,6 

Школа № 5 13 3,6 11 4 10 4 14 4 48 15,6 
Школа № 10 17 3 12 3,5 11 3 15 3 55 12,5 
Школа № 25 14 3,2 11 4 11 4 14 4 50 15,2 
Школа № 4 15 3,2 11 3 10 3 14 4 50 13,2 
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ацій, як вибір тактичної дії, вправи гравця із м’ячем
та його дій без м’яча можуть застосовуватись як при
навчанні техніко-тактичних дій, так і при визначенні
їхнього рівня, а саме:

 – об’єм уваги певною мірою залежить від
практичної діяльності юних спортсменів. При пред-
’явленні юним футболістам, специфічних для фут-
болу ігрових ситуацій об’єм уваги в середньому до-
рівнює шести об’єктам .  У  випадку,  коли
пред’являються не ігрові ситуації, об’єм оператив-
ної дії зменшується до чотирьох об’єктів;

 – ефективність тактичних дій залежить від
кількості й точності сприйняття об’єктів;

 – динаміка показників розподілення уваги
протягом двох хвилин має хвилеподібний характер.
Порівняння продуктивності роботи в перші й ос-
танні 30 секундні відрізки часу свідчать про майже
повне відновлення уваги (хоч на другому й останнь-
ому часовому відрізку показник знижується відпов-
ідно до 85 % та 77 %).

2. Результати проведеного експерименту по-
казують, що підлітки 13-14 років виявляють інтерес
до застосування у навальному процесі технічних
засобів навчання, які сприяють активному розвитку
об’єму уваги, формуючи тактичне мислення в умо-
вах, наближених до ігрових ситуацій.

3. Результати проведеного педагогічного екс-
перименту з активізації процесу навчання та удос-
коналення техніко-тактичних дій дають право кон-
статувати, що більш ефективною є методика, яку ми
застосували в експериментальних групах, хоча б
тому, що вона дозволяє краще управляти тренуваль-
ним процесом (передачами м’яча партнерові, діями
з м’ячем і без м’яча, вибором ігрової позиції тощо).

Перспективи подальших досліджень.
Аналіз літературних джерел свідчить про

те що виховання уваги у юних футболістів вивчені
недостатньо, відсутні навіть аргументовані рекомен-
дації щодо цього.

Разом із тим, проведений нами експери-
мент свідчить, що існує залежність між точністю
сприйняття об’єктів і точністю тактичних дій фут-
болістів в ігрових ситуаціях. Тобто, в разі подаль-
шого дослідження елементів техніки дослідник
обов’язково буде ати справу із проблемою вихован-
ня уваги. Тому можна вважати, що перспектива
подальшого дослідження стовідсоткова, бо саме
техніко-тактичні дії складають основу зрілої вико-
навчої майстерності футболіста.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБЕРТАННЯ
М’ЯЧА ПРИ КИДКАХ У БАСКЕТБОЛІ НА

ТРАЄКТОРІЮ ЙОГО ПОЛЬОТУ
Кудімов В.М.

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація. У статті аналізується вплив ступеня обертан-
ня баскетбольного м’яча на форму траєкторії його по-
льоту за результатами фотозйомки кидків білого м’яча
на чорному фоні, а також оцінюється швидкість обер-
тання м’яча за даними відеозйомки.
Ключові слова: форма, траєкторія, обертання, м’яч.
Аннотация. Кудимов В.Н. Исследование влияния вра-
щения мяча при бросках в баскетболе на траекторию
его полета. В статье анализируется влияние степени
вращения баскетбольного мяча на форму траектории его
полета по результатам фотосъемки бросков белого мяча
на черном фоне, а также оценивается скорость враще-
ния мяча по данным видеосъемки.
Ключевые слова: форма, траектория, вращение, мяч.
Annotation. Kudimov V.M. The research of a ball rotation
influence on a trajectory of its flight in basketball shots
skills. It is analyzed the influence of a basketball ball rotation
degree on the form of a trajectory of its flight by results of
photoshooting throws of a white ball on a black background
and also the speed of a  ball rotation on the data  of
videoshooting is estimated.
Key words: form, trajectory, rotation. ball.

Вступ.
До числа основних факторів, що впливають

на точність кидків у баскетболі, практично усіма фа-
хівцями гри відноситься правильно обрана траєк-
торія польоту м’яча [7, 8, 10]. Одним з факторів,
тісно зв’язаним із траєкторією польоту м’яча та який
впливає на результативність виконання кидків у бас-
кетболі, вважається обертання, що додається м’ячу,
в результаті згинання кисті в заключній фазі кидка
[3, 5, 8, 10]. У теорії баскетболу існують різні думки
щодо впливу на форму траєкторії баскетбольного
кидка обертання м’яча. За твердженням деяких ав-
торів [1] м’яч, що обертається, у порівнянні з м’я-
чем, що не обертається, при тих самих швидкостях
руху може мати трохи меншу силу опору. Відповід-
но до розрахунків інших дослідників [6], у зв’язку з
невисокими значеннями швидкостей обертання м’я-
ча при кидках у баскетболі, ними можна зневажити.
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Деякі автори [2, 3, 5,] вважають, що обертання м’я-
ча дозволяє удержати м’яч на заданій траєкторії.
Також є думка [2], що зворотне обертання сповіль-
нює швидкість польоту м’яча. У той же час є дані,
що при розрахунках оптимальних траєкторій баскет-
больних кидків, коефіцієнтом піднімальної сили від
обертання м’яча (сила Магнуса) можна зневажити в
силу його незначної величини [6, 7]. Відзначимо
також відсутність у науковій і методичній літературі
практичних досліджень за даним питанням.

Робота виконана за планом НДР Харківсь-
кої державної академії фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є вивчення

впливу ступеня обертання м’яча при кидках у бас-
кетболі на форму траєкторії його польоту, а також
визначення кількісних показників швидкості обер-

тання м’яча.
Результати дослідження.
У першій частині експерименту для вивчен-

ня впливу обертання м’яча на форму траєкторії його
польоту нами було застосовано метод, заснований
на фотографуванні білого предмета на чорному фоні
(рис.1) [4].

На першому етапі експерименту було вико-
нано фотографування траєкторій польоту баскет-
больного м’яча. Далі проводилась комп’ютерна об-
робка  фотоматеріалів для визначення впливу
обертання м’яча  на форму траєкторії кидка.

Виконувались кидки з дистанції 4, 5, 6 і 7
метрів з низькою, середньою і високою траєкторією
польоту м’яча.  В першій серії кидки виконувались
з природним зворотним обертанням м’яча, що ви-
никає при згинанні кисті в заключній фазі кидка, у

Рис. 2. Траєкторія польоту м’яча при кидку з дистанції 6м з акцентованим обертанням м’яча

Рис. 1 Кидок з дистанції 6 м із природним обертанням м’яча
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другій – з акцентованим, коли гравець одержував
завдання додати м’ячу максимально можливе зво-
ротне обертання. Відскановані фотографії вводили-
ся в комп’ютер і оброблялися за допомогою програм
„Paint” і „ТРАК”[9].

На рис.2 показано зразок комп’ютерної об-
робки  фотоматеріалів.

На фотознімках аналізувалися: – величини
кутів, під якими перетиналась лінія горизонтальної
розмітки з висхідною (кут θ1) і спадною (кут θ2)
гілками траєкторії; – відстані по горизонталі від то-
чок перетинання траєкторії і лінії горизонтальної
розмітки (L1, L2) до точки максимальної висоти
траєкторії (Hмакс.), – видалення точки максимальної
висоти траєкторії від горизонтальної площини кор-
зини (h). Дана методика дозволяє визначити ступінь
відповідності кривої, отриманої в результаті фотозй-
омки кидка білого баскетбольного м’яча на чорно-
му фоні, основним властивостям параболи.

Цифрові значення перерахованих пара-
метрів представлено в таблиці 1.

Порівняльний аналіз досліджуваних пара-
метрів показав, що  як у першому, так і в другому
випадку кути вильоту дорівнюють кутам падіння в
межах точності вимірів. Також однакові числові зна-
чення мають відстані від проекції точки максималь-
ної висоти траєкторії до точок перетинання траєк-
торії і площини корзини.

Таким чином, природне обертання м’яча,
що йому додають баскетболісти в заключній фазі
кидка, та акцентоване – у випадку навмисно актив-
ного згинання кисті, не впливають на форму траєк-
торії польоту м’яча.

В другій частині експерименту з метою
одержання об’єктивних даних про кількісні показ-
ники швидкості обертання м’яча нами було прове-
дено відеозйомку штрафних кидків. В експерименті
кожним гравцем виконувались дві серії кидків з
низькою, середньою і високою траєкторією спец-
іально розміченим м’ячем (суцільна біла лінія по
окружності). У першій серії кидки виконувалися в
природних умовах, у другій – із завданням додати
м’ячу максимально можливе обертання. Отримані
відеоматеріали вводилися в комп’ютер і обробляли-
ся за допомогою програми  «ТРАК»[9]. При цьому
фіксувався  час польоту м’яча і  кількість обертів за
час польоту, після чого обчислювалася швидкість
обертання м’яча.

 У результаті аналізу відеозйомки кидків
отримано такі показники: для штрафного кидка час

польоту м’яча при кидках з низькою траєкторією (до
45°) коливається від 0,92с до 1,04с; при кидках із
середньою траєкторією польоту м’яча (45°- 55°) –
від 1,04с до 1,12с; при кидках з високою траєкто-
рією (55°-65°)  – від 1,12с  до 1,2с.

За цей час, за даними наших досліджень,
м’яч встигає зробити таку кількість обертів навколо
своєї осі: при кидках з низькою траєкторією від 1,0
до  1,5 оберту; при кидках із середньою траєкторією
польоту – від 1,15 до 1,6 оберту; при кидках з висо-
кою траєкторією – від 1,2 до 1,7 оберту. Отже,
швидкість обертання м’яча при виконанні штраф-
ного кидка з низькою, середньою і високою траєк-
торією знаходиться в діапазоні 1,09 – 1,42 об/с.

При виконанні кидків з акцентом на його
обертання кількість обертів м’яча трохи збільшуєть-
ся. Так, при кидках з низькою траєкторією м’яч  може
виконати до 1,5 оберту, при кидках із середньою
траєкторією – до 1,8 оберту, при кидках з високою
траєкторією – до 2 обертів навколо своєї осі.

Швидкість обертання м’яча, яка зафіксова-
на в наших дослідженнях при виконанні штрафних
кидків із завданням на максимально можливе його
обертання,   знаходиться в діапазоні 1,34 – 1,92 об/с.

Таким чином, отримані нами результати
підтверджують наявні в теоретичних дослідженнях
дані [6] про те, що швидкість обертання м’яча при
виконанні баскетбольного кидка не може надавати
вплив на форму його траєкторії. Обертання, що на-
дається м’ячу в процесі виконання кидка, є наслідком
природного руху, який відображає ступінь участі в
кидковому русі кисті руки, тобто воно є характерис-
тикою техніки виконання кидка, а не фактором його
результативності.

Висновки:
1. Проаналізовано вплив ступеня обертання м’яча
на форму траєкторії його польоту методом фотозй-
омки кидків білого м’яча на чорному фоні. Резуль-
тати аналізу показують, що траєкторія польоту м’я-
ча зберігає форму параболи, як при природному, так
і при акцентованому  обертанні м’яча.
2. Методом відеозйомки кидків з наступним комп’-
ютерним аналізом отримані дані про швидкість
обертання м’яча. При виконанні штрафних кидків з
низькою, середньою і високою траєкторією польо-
ту м’яча вона  знаходиться в діапазоні 1,09 – 1,42
об/с і не впливає на її форму.

Подальший напрямок роботи буде поляга-
ти в біомеханічному обґрунтуванні оптимального
ступеня обертання м’яча як показника раціональної

Таблиця 1
Параметри траєкторії кидків

Кут (град) Дистанція 
Вильоту Падіння 

L2 
 (м) 

L1 
(м ) 

h 
 (м ) 

4м  53.74 53.93 1.89 1.88 1.29 
5м  50.91 51.2 2.36 2.36 1.31 
6м  40.52 41.04 2.75 2.75 1.30 
7м  44.91 45.05 3.25 3.25 1.80 
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техніки виконання штрафного кидка.
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СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДОШКІЛЬНИКІВ У СУЧАСНИХ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ

Курок О.І.
Глухівський державний педагогічний університет

Анотація. У статті визначено структуру і зміст профес-
ійної підготовки фахівців з фізичного виховання дошк-
ільників. Розглянуто основні професійні вимоги, при-
значення фахівців з фізичного виховання дошкільників.
Ключові слова: фізичне виховання, дошкільник, про-
фесійна підготовка, професійне призначення, кваліфі-
кація.
Аннотация. Курок А.И. Структура и содержание подго-
товки специалистов по физическому воспитанию дош-
кольников в современных социокультурных условиях.
В статье определенно структуру и содержание профес-
сиональной подготовки специалистов по физическому
воспитанию дошкольников. Рассмотрены основные
профессиональные требования, назначение специали-
стов физического воспитания дошкольников.
Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольник,
профессиональная подготовка, профессиональное на-
значение, квалификация.
Annotation. Kurok A.I. Structure and the maintenance of
preparation of experts on physical training of preschool
children in modern sociology cultural conditions. The article
devotes to the structure and maintenance of professional
preparation of specialists on physical education of preschool
children. The basic professional requirements and
qualifying purpose of specialists of physical education of
preschool children are considered.
Key words: physical education, under-fives, structure of
preparation of specialists, professional setting.

Вступ.
Фізична культура є однією з найважливіших

цінностей сучасної цивілізації. Вона збагачує лю-
дину не тільки фізично, але й духовно. Французь-
кий педагог Жорж Демені ще в минулому столітті
писав, що “моральне, розумове та фізичне вихован-
ня мають один спільний об’єкт - людину” [2,3].
Фізичні вправи високо були оцінені великими мис-
лителями – Арістотелем (384-322 рр. до н.е.), Аві-
ценною (980 – 1037 рр. н.е.) [1] та іншими.

Здоров’я - неоціненний скарб людини, да-
рований їй природою, утримувати, зберігати, допов-
нювати який потрібно все життя починаючи з ран-
нього дитинства.

Система фізичного виховання дітей і молоді
України ґрунтується на принципах індивідуально-
орієнтованого підходу, пріоритету оздоровчої спря-
мованості, широкого застосування різноманітних
засобів і форм фізичного вдосконалення.

Стратегічною метою фізичного виховання
дітей є формування у них фізичного, психічного здо-
ров’я, усвідомлення потреби фізичного вдосконален-
ня, розвитку інтересу і звички до самостійних за-
нять фізичною культурою і спортом, набуття знань і
вмінь у сфері здорового способу життя.

Діяльність сучасного суспільного життя ха-
рактеризується, з одного боку, постійним ростом
обсягу інформації, високою інтенсивністю процесу
навчання, з іншого, – низьким рівнем рухової актив-
ності. Гіподинамія стає глобальною проблемою
людства і призводить до зниження здоров’я люди-
ни, яка живе в світі інформаційних технологій.

Цю проблему можна вирішити лише за умо-
ви підвищення загального рівня здоров’я усіх груп
населення. Перш за все потрібно розпочинати оздо-
ровлення нації з дітей дошкільного віку, адже саме
в цьому віці закладаються основи здоров’я і фор-
мується розуміння пріоритетного значення здорово-
го способу життя. За допомогою фізичного вихован-
ня можна керувати процесом фізичного розвитку, а
отже й впливати на стан здоров’я та фізичної підго-
товки дітей.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку
повинно мати єдину, цілісну систему виховних, оз-
доровчих заходів в режимі дня. Це щоденне прове-
дення ранкової гімнастики, організація обов’язко-
вих фізкультурних занять,  рухливих ігор і
спортивних розваг на свіжому повітрі та інше.

Поставлені завдання повинен вирішувати
компетентний фахівець у сфері фізичного вихован-
ня дітей дошкільного віку який володіє цілим ря-
дом професійних якостей.

Тому особливої актуальності набуває про-
блема підготовки таких фахівців та забезпечення
ними дошкільних виховних установ.

Аналіз науково-методичної літератури з
проблем підготовки фахівців дозволяє говорити про
те, що більшість дослідників воліли б удосконалити
існуючу систему педагогічної освіти. На цей факт
звертають увагу А.Г.Барабанов, Ю.К.Чернишенко
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[16], В.П.Беспалько [9], В.Ф.Ковалевский [11]. Сто-
совно питання фізичного виховання дітей дошкіль-
ного віку такі вчені, як Е.І.Панкратьєв [13,14], Ю.К.
Чернишенко. Вони дотримуються думки про те, що
загрозливі тенденції, які є в стані здоров’я і рівні
фізичної і рухової підготовленості дітей, пояснюються
також і недоліками в підготовці кадрів. В зв’язку з
цим проблеми навчання фахівців, її організаційні і
змістові компоненти є надзвичайно актуальними [16].

Необхідно зазначити, що зміни, які відбу-
лися останнім часом у політичній та економічній
сферах сприяли переосмисленню державної політи-
ки у системі вищої освіти, такі ж зміни мали місце і
у структурі дошкільної освіти.

З початку перетворення системи суспільної
дошкільної освіти (1991) число дошкільних закладів
скоротилося. Це пов’язано в першу чергу із зміна-
ми демографічної ситуації.

За даними держкомстату України за останні
15 років в Україні різко скоротилось число народ-
жуваних. Причини ситуації, що склалася, різні.

Окрім проблеми народжуваності існує про-
блема збільшення людей, які мають різноманітні
патології. Згідно з даними досліджень, організова-
ними Програмою розвитку ООН, з десяти дітей, по
меншій мірі, одна народжується з фізичними чи ро-
зумовими недоліками або з часом за несприятливих
умов набуває їх. За останні десять років число дітей-
інвалідів збільшилося більше ніж у два рази.

Проблема народження здорової дитини, її
виховання та навчання давно вийшла за межі медич-
ної і перетворилася на соціальну (Н.В. Сєдих 2002)

Ще у ІХ столітті великий учений сходу Абу
Алі Ібн Сіна [1], відомий, як Авіценна, писав, що
найголовніше в режимі збереження здоров’я є за-
няття фізичними вправами. Поступово та своєчас-
но займаючись фізичними вправами, які направленні
на усунення хвороби у людей зникає потреба у ліку-
ванні. Той, хто покинув займатися фізичними впра-
вами, часто хворіє, бо сила його організму слабішає
внаслідок відмови від рухів.

На думку В.К. Бальсевіча [8], перший етап
розвитку систем рухів повинен бути максимально
використаний для закладення можливо більшого
потенціалу моторики. Акумуляція широкого кола
рухових здібностей, високий рівень їхнього розвит-
ку буде сприяти підвищенню рівня працездатності
не тільки в дитячі, юнацькі роки, але і в зрілості.
Окрім того заняття фізичною культурою є складо-
вою частиною культурного середовища діяльності
будь-якого колективу, а також специфічний спосіб
спілкування, який відображає цінності культури і
розвитку моральних та естетичних якостей особис-
тості [10].

Варто зазначити, що фізкультурно-оздоров-
ча робота завжди була обов’язковим елементом
діяльності дошкільних закладів. В останні роки
відбувається бурхливе оновлення змісту занять
фізичною культурою. Зміни процесу фізичного
вдосконалення дітей відбувається в контексті змін

усієї системи освіти. В той же час погіршення стану
здоров’я дітей вимагає всебічного вивчення змін у
фізичному вихованні дошкільників та їх вплив на
процеси виховання та оздоровлення дітей.

Згідно закону України „Про дошкільну осв-
іту” важливим учасником навчально-виховного про-
цесу у сфері дошкільної освіти є інструктор з
фізкультури, педагогічне навантаження якого, неза-
лежно від підпорядкування, типу і форми власності
дитячого дошкільного закладу становить 30 акаде-
мічних годин на тиждень.

Відповідно до цього закону педагогічний
працівник дошкільного навчального закладу - осо-
ба з високими моральними якостями, яка має відпо-
відну вищу педагогічну освіту, забезпечує результа-
тивність та якість роботи, а також фізичний і
психічний стан якої дозволяє виконувати професійні
обов’язки.

Cерйозною проблемою на сьогоднішній
день залишається підготовка фахівців з фізичного
виховання для дитячих дошкільних закладів.

Якщо в недавньому минулому про вищу
школу говорили перш за все як про “кузню кадрів”,
цілком підпорядковувавши її розвиток потребам дер-
жавного планового господарства, то в соціально-
економічних умовах, що змінилися, на думку
В.К.Бальсевича [8], ВХ.Баженова, В.С.Баженовой
[5], В.Ф.Ковалевского [11], на перший план вийшла
її гуманістична і культуротворча місія, яка найяск-
равіше виявляє себе в задоволенні духовних потреб
людей, конкретних людських спільнот [19]. Цю тезу
підтверджують і основні вимоги до організації,
структури і змісту вищої освіти, представлені в “Дер-
жавних стандартах вищої освіти”. В них визначаєть-
ся контури державного освітнього простору, який
повинен бути єдиним для нашої країни, а саме:

- декларація загальних вимог до освітніх
програм вищої освіти і умов їх реалізації;

- уточнення переліку академічних свобод
вищого навчального закладу у визначенні змісту
вищої освіти;

- формулювання загальних вимог до пе-
реліку напрямів (спеціальностей) вищої освіти;

- визначення порядку розробки і тверджен-
ня державних вимог до мінімуму змісту і рівня підго-
товки випускників за конкретними напрями (спец-
іальностями) вищої  освіти як державного
компоненту;

- затвердження правил державного контро-
лю за дотриманням вимог державного стандарту
вищої освіти.

У Держстандарті встановлені загальні вимо-
ги до змісту вищої освіти у вигляді визначення на-
ступних циклів навчальних дисциплін:

- соціально-гуманітарний цикл дисциплін
навчального плану;

- фундаментальний цикл дисциплін (при-
родничо-математичний);
- фаховий (професійно орієнтований).
Важливою особливістю Держстандарту є
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обов’язкове включення в освітні програми спеціаль-
них, елективних (за вибором студентів) курсів і фа-
культативних занять.

Держстандарт встановлює багаторівневу
структуру підготовки фахівців за схемою:

а) перший рівень - неповна вища освіта
(молодший спеціаліст);
б) другий рівень - підготовка фахівців з

кваліфікацією „бакалавр”;
в) третій рівень - підготовка фахівців з ква-

ліфікацією „спеціаліст”;
г) четвертий рівень – „магістр”.
Робота виконана за планом НДР Глухівсь-

кого державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Проаналізувавши учбові плани дошкільних

відділень педагогічних університетів щодо підготов-
ки фахівців з дошкільного, зокрема фізичного ви-
ховання, ми дійшли висновку про те, що існує не-
обхідність розробки та  впровадження нової
навчальної програми, використання якої на практиці
повинно сприяти підготовці фахівців, рівень компе-
тентності яких буде відповідати зазначеним вимо-
гам, які висувають науковці.

Результати досліджень.
Н.А.Аминов [4], М.Я.Виленский [10] под-

іляють думку про те, що основою вдосконалення
суспільної освіти є необхідність визначення власти-
востей і якостей, якими повинні володіти фахівці.
Вимоги, що пред’являються до цієї важливої сфери
життя суспільства, а відповідно і до майбутньої про-
фесійної діяльності випускників вищих навчальних
закладів, є тією основою, на якій базується розроб-
ка кожного компоненту змісту, планів, програм, уч-
бових дисциплін, підручників і т. інше. Цій меті слу-
жать кваліфікаційні характеристики. Фахівці, які
займаються вирішенням даної проблеми, А.Г.Бара-
банов [7], Ю.К.Чернишенко [17] вважають, що ква-
ліфікаційні характеристики є за своєю суттю нор-
мативно-оформленою моделлю професійної
діяльності і соціального замовлення і впиливають
на відбір і підготовку фахівців для ефективної праці
в певній сфері суспільного життя. Вони встановлю-
ють професійне призначення і вимоги до кваліфі-
кації фахівця, а також критерії його придатності і
підготовленості до професійної діяльності [15, 16].
А.Г.Барабанов [7] зазначає, що підставами для фор-
мування структури і змісту кваліфікаційної харак-
теристики є основні параметри (професія, спец-
іальність, кваліфікація) і складові професійної
діяльності - її предмет, мета, засоби, характер опе-
рацій, об’єкт, суб’єкт, умови та очікувані результа-
ти. Розглядаючи можливу структуру кваліфікаційних
характеристик, В.Ф.Ковалевский [11], О.Ч.Макаро-
ва [12] вважають очевидною необхідність наявності
наступних розділів в даному документі:

а) професійне призначення і умови вико-
ристання фахівців;

б) кваліфікаційні вимоги до них у формі
системи соціально-орієнтованих і професійно обу-

мовлених завдань з визначенням рівня сформова-
ності діяльності фахівця з їх вирішенням;

в) вимоги до атестації фахівців і критерії
оцінки якості підсумкової підготовки випускників.

На сучасному етапі у дошкільних закладах
фізичним вихованням дітей не завжди займається
відповідний фахівець з вищою освітою. Великий
відсоток становлять люди, які мають опосередко-
ване відношення до фізичного виховання. Це або
випускники педагогічних коледжів, що не мають
достатньої підготовки, або випускники фізкультур-
них середніх спеціальних і вищих навчальних зак-
ладів, тренери дитячих спортивних шкіл, які недо-
статньо володіють методикою фізичного виховання
дошкільників.

Якщо процесом фізичного виховання дош-
кільників керує не спеціаліст у цій галузі, то заняття
фізичного виховання може втратити своє призначен-
ня – перерости у тренування – одна крайність, у вик-
ладення теоретичного матеріалу – інша.

Тільки фахівець може провести заняття з
фізичного виховання, яке буде цілком інтерпретова-
не по змісту до віку та рухових потреб дітей дошк-
ільного віку.

Виникає цілком логічна потреба підготов-
ки фахівців фізичного виховання у дошкільних зак-
ладах, які могли б отримувати важливі знання з ди-
намічної анатомії, фізіологічних закономірностей
фізичного виховання, педагогічних і психологічних
особливостей застосування фізичних вправ і ін.

Логіка наукової організації підготовки
відповідних фахівців передбачає необхідність виз-
начення професійного призначення фахівця з фізич-
ного виховання дошкільників, кваліфікаційні вимо-
ги до нього.

Професійне призначення фахівців.
Фахівець з дошкільного виховання повинен

бути підготовлений для високопрофесійної педаго-
гічної (виховної, навчально-методичної, викладаць-
кої), науково-дослідницької і оздоровчої діяльності
у сфері освіти (дошкільне виховання), фізичної куль-
тури (методика фізичного виховання) і охорони здо-
ров’я (оздоровча і лікувально-відновна фізична куль-
тура, реабілітація).

Фахівець орієнтований на вирішення про-
блем дошкільної освіти, фізичного розвитку і вихо-
вання дітей дошкільного віку, охорону і корекцію їх
психічного і фізичного здоров’я (табл. 1, 2).

Фахівець призначений для роботи в дошк-
ільних установах (вихователь, методист, завідувач,
інструктор по фізичному вихованню), в середніх і
вищих учбових закладах (викладач методики фізич-
ного виховання), в дитячих лікувально-профілактич-
них установах (санаторії, спеціалізовані дитячі
дошкільні установи, будинки дитини та ін.) (табл.
3). Фахівець може здійснювати індивідуальну або
кооперативну підприємницьку діяльність у сфері
дошкільної освіти, корекцію фізичного розвитку і
виховання дітей дошкільного віку відповідно до за-
конодавства України.
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Фахівець має чіткі уявлення про стан, тен-
денції розвитку і шляхи вирішення основних соц-
іальних проблем дошкільного виховання.

Кваліфікаційні вимоги до фахівців
Фахівець повинен бути підготовлений до

активної творчої діяльності щодо розвитку, розпод-
ілу і застосуванню знань про розвиток, освіту і ви-
ховання дитини дошкільного віку, щодо раціональ-
ного використання засобів і методів фізичної
культури з метою оптимізації функціональних
станів, розвитку рухових можливостей і формуван-
ня здорового способу життя в період дитинства.

Відповідно до професійного призначення
фахівець повинен орієнтуватися в основних пробле-
мах галузі дошкільної освіти (табл. 1), знати спе-

цифіку об’єкту і предмету професійної діяльності
(табл. 2) і на встановленому даною характеристи-
кою рівні (табл. 3) оволодіти сукупністю основних
видів професійної діяльності (табл. 4) Він повинен
уміти вирішувати будь-яку конкретну задачу з класу
типових, характерних для даної спеціальності, на
встановленому для даної кваліфікаційної характери-
стики рівні сформованості компонентів професій-
ної діяльності.

Система жорстко регламентованої планової
підготовки і розподілу випускників вузів недостат-
ньо сприймає реальні потреби суспільства в тій чи
іншій спеціальності.

Сьогодні виникла необхідність звільнення
від цих традицій, які в умовах ринкових відносин,

Об'єкт Предмет і цілі діяльності Профіль спеціальності 
Діти дошкільного віку Зміцнення і збереження здоров'я, фізичний, 

розумовий і соціальний розвиток, навчання, освіта і 
виховання 
Розвиток рухових можливостей, формування 
культури рухової діяльності, оптимізація режиму 
рухової активності 

Дошкільне виховання 
(вихователь, методист) 
Фізична культура (викладач) 

Діти, які мають 
відхилення у стані 
здоров’я та фізичного 
розвитку  

Оптимізація фізичного стану, відновлення здоров’я, 
корекція фізичного розвитку, фізична реабілітація та 
соціальна адаптація 
 

Лікувальна фізична культура 
та реабілітація (методист) 

Система дошкільного 
виховання 

Вдосконалення організаційних форм, технологій, 
ресурсного забезпечення та соціальної орієнтації 
дошкільного виховання 
 
Підготовка спеціалістів з методики фізичного 
виховання дітей дошкільного віку – викладачів 
навчальних закладів 
 

Дошкільне виховання 
(завідуючий, методист) 
 
Фізична культура (викладач 
методики фізичної культури) 

 

Об'єкт Предмет і цілі діяльності Профіль фахівця 
Методист Методист-інструктор фізичної культури в дошкільних 

установах, педагог-вихователь за місцем проживання і в 
місцях загального відпочинку 

Середня спеціальна, неповна 
вища 

Бакалавр Вихователь, методист з дошкільного виховання, викладач 
фізичної культури в дошкільних установах 

Базова, вища 

Фахівець магістр Викладач, методист з дошкільного виховання, викладач 
методики фізичного виховання дітей дошкільного віку, 
завідувач дитячими установами 

Спеціальна вища 

 

Таблиця 1
Основні проблеми дошкільного виховання

 Проблеми Соціальна орієнтація Потреба в кадрах 
1. Збереження та 

зміцнення здоров'я 
Формування звичок і навичок здорового способу 
життя, оптимізація режиму рухової активності, 
загартування, профілактика хвороб 

Вихователь, інструктор 
фізичної культури 

2. Фізичне виховання Оптимізація процесів фізичного, розумового, 
психічного і соціального розвитку дітей, 
формування культури рухової діяльності 

Методист, викладач фізичного 
виховання 

3. Вдосконалення 
системи дошкільного 
виховання 

Науково-методичне обґрунтування і організаційне 
забезпечення системи дошкільного виховання, 
підготовка фахівців з методики фізичного 
виховання 

Завідувач, викладач методики 
фізичного виховання 

 Таблиця 2
Об’єкт, предмет і профіль діяльності фахівця

Таблиця 3
Кваліфікація і посадове призначення фахівця
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що розвиваються, гальмують прагнення молоді от-
римати потрібну для себе професію. Таким чином
стає абсолютно очевидним виникнення гострої не-
обхідності вирішення проблеми не тільки якісної
перебудови учбового процесу, але і, що надзвичай-
но важливо, забезпечення реальних потреб у фахів-
цях з вищою освітою.

Було б неправильно думати, що вища школа
повинна виконувати лише замовлення по підготовці
фахівців з урахуванням потреб сьогодення. Посту-
пальний розвиток суспільства, його економічний і
соціальний потенціал можливий лише в тому випад-
ку, якщо цей процес буде забезпечений відповідними
кадрами, здатними працювати на перспективу.

Разом з тим актуальною є проблема незадо-

вільного стану здоров’я, рівня фізичної і рухової
підготовленості дітей дошкільного віку свідчать про
те, що фахівці з дошкільної освіти не справляються
з поставленими завданнями.

Умови виховання в дитячих дошкільних ус-
тановах такі, що створюється високий ступінь ри-
зику не тільки соматичних, але і психічних пору-
шень. Кількість пропусків відвідування дитячого
садочку на кожну дитину 3-6 років в середньому
складає 54 дні, четверта частина яких пов’язана із
захворюваннями, решта - з карантином. Кількість
дітей, які страждають ожирінням зростає на 1%
щорічно. За даними прогнозів 85% цих дітей - по-
тенційні хворі серцево-судинними захворюваннями,
що відповідає скороченню їх життя на 5-20 років.

Таблиця 4
Основні види і компоненти професійної діяльності

Види Зміст і етапи (або елементи) Компоненти 
діяльності діяльності  

1 2 3 
1. Формує освоєння 
професії, надбання та 
підвищення кваліфікації 

1.1. Соціальна та професійна орієнтація 
1.2. Професійна освіта 
1.3. Професійна підготовка 
1.4. Соціальна і професійна адаптація 
1.5. Наукова організація праці 

Проективний 
 
Гностичний 
Конструктивний 
Комунікативний 
Організаційний 

2. Педагогічна - яка 
розвиває навчання і 
виховання дітей 
дошкільного віку, 
зміцнення та 
збереження здоров’я, 
фізична та 
психологічна 
адаптація та 
реабілітація 

 

2.1 .Аналіз і оцінка умов діяльності та стану 
здоров’я учнів  
2.2. Постановка мети та завдань 
2.3. Планування навчально-виховного процесу 
2.4. Підбір і розподіл змісту засобів і методів 
проведення занять 
2.5. Ресурсне забезпечення занять (створення 
середовища розвитку дитини) 
2.6. Організація діяльності тих, хто займається 
2.7. Активізація пізнавальної і формуючої 
активності  
2.8. Спрямоване формування здібностей, 
властивостей, умінь і знань 
2.9. Оперативний контроль навантаження і 
ефективності занять 
2.10. Демонстрація та оцінка результатів 
діяльності 
2.11. Підсумковий контроль, облік 

Гностичний 
 
Проективний 
Проективний 
 
Конструктивний 
 
Конструктивний 
 
 
Організаційний 
 
Комунікативний 
 
Конструктивний 
 
 
Гностичний 
 
Комунікативний 
 
Гностичний 

3. Науково-методична 
розробка нових знань, 
методик, технологій 

3.1. Інформаційний пошук 
3.2. Розробка програми науково-дослідної роботи 
3.3. Організація і проведення науково-дослідної 
роботи 
3.4. Отримання, оцінка і аналіз результатів  
3.5. Впровадження результатів 
З.6. Трансляція наукових знань 

Гностичний Проективний  
 
Організаційний  
 
Конструктивний  
 
Гностичний Комунікативний 

Соціальний розвиток 
системи дошкільного 
виховання 

4.1. Визначення пріоритетних напрямів  
4.2. Організація діяльності колективу дитячого 
дошкільного закладу 
4.3. Ресурсне забезпечення діяльності дитячого 
дошкільного закладу 
4.4. Підготовка і підвищення кваліфікації  
4.5. Контроль, облік, оцінка результатів 

Гностичний  
 
Організаційний  
 
 
Проективний Конструктивний 
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Близько 50% дітей потребують психокорекції, харак-
теризуються серйозним психологічними негаразда-
ми. Кількість інфекційних захворювань набуває ха-
рактеру стихійного лиха, з яким практично не
справляються ні педіатри, ні батьки. У переважній
більшості діти, починаючи з дошкільного віку, вже
страждають дефіцитом рухів і незагартованістю.

Однією з причин ситуації, що склалася, є,
на думку багатьох учених, недостатній рівень воло-
діння перш за все віковою методикою фізичного
виховання вихователями які займаються фізичним
вихованням дошкільників.

В зв’язку з цим готувати високопрофесійні
кадри на сьогоднішній день можна тільки на основі
оригінальних, розроблених в ініціативному поряд-
ку кваліфікаційних характеристик і учбових планів.

Розробці документів, що регламентують
зміст навчання, передує вирішення надзвичайно важ-
ливої проблеми - вибору схеми підготовки фахівців
з дошкільного фізичного виховання.

Висновки.
Розглядаючи можливі структури побудови

системи підготовки можна зробити висновок про
найбільшу доцільність варіанту “Фізкультурне
відділення дошкільного факультету педагогічного
університету”. Така структура системи навчання
організаційно підкріплює основну ідею учбового
плану - об’єднання глибокої підготовки з фундамен-
тальних психолого-педагогічних і медико-біологіч-
них проблем дошкільного виховання із не менш
серйозним рівнем знань і сформованості навиків з
теорії і методики фізичного виховання дошкільників.
При цьому перше є базисом для другого.

Визначення структури навчання дозволяє
перейти до розробки кваліфікаційної характеристи-
ки фахівця з дошкільного фізичного виховання.

Кваліфікаційна характеристика за своєю
суттю є одним з основних документів організації
учбового процесу, в якому повинні бути відбиті про-
фесійні і соціальні функції фахівців, описані якості,
знання і уміння, необхідні випускникам вузів для
успішної діяльності.

Діяльність фахівців-дошкільників з фізич-
ного виховання, як і будь-яка інша професійна
діяльність, направлена на вирішення життєво важ-
ливих завдань, складність яких визначається рівнем
кваліфікації фахівця.

Отже результатом професійної освіти пови-
нен стати не окремо взятий фахівець, а сама про-
фесійна діяльність. Кваліфікаційна характеристика
повинна бути описана у формі системи основних
завдань або системи видів діяльності. Такий підхід
найбільш продуктивний при складанні кваліфікац-
ійної характеристики фахівця з дошкільного фізич-
ного виховання.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки фахівців з фізичного виховання дошкільників.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА

Лебединець Т.М.
Харківське медичне училище

Анотація. Визначено пріоритетні напрями розвитку
професійної освіти в Україні. Проаналізовано основні
положення державних нормативно-правових документів
з організації науково-методичної діяльності. Висвітле-
но накопичений досвід медичного училища з питань
нормативно-правового забезпечення науково-методич-
ної роботи викладачів.
Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, на-
уково-методична діяльність.
Аннотация. Лебединец Т.М. Нормативно-правовое обес-
печение научно-методической деятельности преподава-
телей медицинского училища. Определены приоритет-
ные направления развития профессионального
образования в Украине. Проанализированы основные
положения государственных нормативно-правовых до-
кументов в организации научно-методической деятель-
ности. Освещен накопленный опыт медицинского учи-
лища по вопросам нормативно-правового обеспечения
научно-методической работы преподавателей.
Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение,
научно-методическая деятельность.
Annotation. Lebedynec T.M. The legal provision of
scientific and methodological work of the medical
educational establishment trainers. The prior trends to
development education in Ukraine are defined. The basic
statements of legal documents in the organization of
scientific and methodological activities are analyzed. The
acquired experience of the medical educational
establishment trainers referring legal provision of scientific
and methodological work is revealed.
Key words: information technologies, the secondary
educational establishments work.

Вступ.
Питання систематичного підвищення ква-

ліфікації педагогічних кадрів має постійно знаходи-
тися в центрі уваги кожного керівника навчального
закладу. Ця проблема може успішно вирішуватися
за допомогою поєднання різних педагогічних за-
собів, а передусім – через планомірну науково-ме-
тодичну діяльність педагогічного колективу. У свою
чергу, науково обґрунтована організація цього про-
цесу вимагає чіткого визначення її нормативно-пра-
вового забезпечення, що і обумовлює актуальність
теми статті.

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

Формулювання цілей роботи.
Цілями статті є розкриття пріоритетних на-

прямів розвитку професійної освіти в України,
аналіз основних положень державних нормативно-
правових документів з організації науково-методич-
ної діяльності, а також висвітлення накопиченого
досвіду медичного училища з питань нормативно-
правового забезпечення науково-методичної робо-
ти викладачів.

Результати дослідження.
У науковій літературі зазначається, що нау-

ково-методична робота – це система дій і заходів,

спрямованих на підвищення кваліфікації педагогіч-
них кадрів за всіма аспектами педагогічної діяль-
ності, розвиток творчого потенціалу педагогічного
колективу та вдосконалення навчально-виховного
процесу загалом [3; 5].

В умовах інтенсивного інформаційно-тех-
нологічного розвитку суспільства у сфері профес-
ійної освіти, зокрема медичної освіти, відбувають-
ся суттєві  зрушення,  що зумовлені
загальносвітовими тенденціями неперервної про-
фесійної освіти. Пріоритетними напрямами її роз-
витку на сучасному етапі є такі: 1) інтелектуалізація
професійної освіти, впровадження в навчально-ви-
робничий процес науково-технічних та інновацій-
них технологій; 2) забезпечення особистісно-зоріє-
нтованого підходу в навчанні й вихованні майбутніх
фахівців; 3) розвиток ринку освітніх послуг з про-
фесійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів; 4) модернізація інформа-
ційного, науково-методичного та матеріально-техн-
ічного забезпечення професійної освіти; 5) розви-
ток соціального партнерства ,  міжнародне
співробітництво [2, с. 173].

Організаційно-правові засади науково-ме-
тодичної діяльності викладачів медичних училищ
головним чином визначаються Законами України
“Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”,
“Про вищу освіту” та іншими нормативно-правови-
ми документами. Так, у Законі Україні “Про освіту”
вказується, що педагог зобов’язаний “постійно
підвищувати професійний рівень, педагогічну май-
стерність, загальну культуру”, забезпечувати умови
для засвоєння учнями (студентами) навчальних про-
грам “на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня
та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей
учнів (студентів)” [1, с. 51].

У “Національній доктрині розвитку освіти”
підкреслюється, що в Україні одним із пріоритет-
них напрямів державної політики щодо розвитку
освіти є “постійне підвищення якості освіти, онов-
лення її змісту та форм організації навчально-вихов-
ного процесу”, що неможливо здійснити без пост-
ійного професійного вдосконалення педагогів. У
свою чергу, це вимагає забезпечення “періодичного
оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників”, оволодіння ними сучасних
інформаційних технологій [4, с. 9].

У “Концепції розвитку професійно-техніч-
ної (професійної) освіти в Україні” зазначається, що
наукові дослідження з проблем теорії і методики
професійної освіти повинні мати випереджувальний
характер і забезпечувати “прогнозування розвитку
професійної освіти, обґрунтування й проектування
нових моделей та організаційно-педагогічних форм
підготовки робітників, змісту професійної оcвіти,
інноваційних технологій професійного навчання й
виховання”. А науково-методичне забезпечення роз-
витку професійної освіти має спрямовуватися на
“розроблення й оновлення державних стандартів,
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навчально-програмних, методичних, дидактичних,
інформаційних матеріалів, підручників і навчальних
посібників нового покоління та засобів навчання”
[2, с. 178].

Отже, в усіх нормативних документах дер-
жавного рівня, які  регламентують і  освітню
діяльність медичних училищ, червою ниткою про-
ходить ідея про необхідність постійного підвищен-
ня рівня науково-методичного забезпечення навчаль-
но-виховного процесу,  вдосконалення
професійно-методичної майстерності викладачів.
Крім документів загальнодержавного, регіонально-
го та галузевого значення, діяльність медичного учи-
лища значною мірою регламентується нормативни-
ми документами внутрішнього рівня, насамперед
такими: Статутом навчального закладу, Положенням
про педагогічну раду, Положенням про методичну
роботу, Положенням про циклову методичну комі-
сію, Положенням про методичний кабінет, Положен-
ням про систему контролю, Положенням про бібліо-
течну раду, Положенням про кабінет та ін.

Так, відповідно до Положення про педаго-
гічну раду, члени ради розглядають і обговорюють
заходи про виконання нормативно-правових актів,
що регулюють освітній процес, інструкцій і вказі-
вок органів управління освітою про підготовку
спеціалістів; стан і підсумки навчально-виховної і
методичної роботи, питання вдосконалення методів
і форм навчання, посилення зв’язку теоретичного і
практичного навчання; досвід роботи циклових
комісій і кращих викладачів; доповіді викладачів
та інших працівників з найбільш актуальних питань
навчання і виховання студентів; питання підвищен-
ня кваліфікації викладачів; стан дослідної роботи
викладачів і студентів та ін. На розгляд педагогіч-
ної ради в необхідних випадках виносяться також
питання про невідповідність кваліфікації окремих
викладачів щодо виконання ними професійних обо-
в’язків.

Для забезпечення колегіального обгово-
рення навчально-виховної, методичної роботи та
інших питань педагогічної роботи в медичному
училищі функціонує також адміністративна рада,
чия діяльність регламентується Положенням про
адміністративну раду. Згідно з цим положенням, ос-
новними завданнями адміністративної ради є об-
’єднання зусиль адміністративного складу щодо
організації навчально-виховного процесу, опера-
тивного вивчення та обговорення нормативних
актів, документів, конкретних навчально-виробни-
чих та навчально-виховних завдань, а також вирі-
шення поточних питань.

У Положенні про методичну роботу медич-
ного училища відображені принципи, за якими вона
організується, вимоги до її організації й основні
напрямки здійснення та ін. Визначено, що основ-
ними завданнями методичної роботи у медичному
училищі є такі: 1) організаційно-методичне забез-
печення програм розвитку училища; 2) удоскона-
лення змісту, форм і методів навчання та вихован-

ня студентів, забезпечення єдності, органічного
взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної
підготовки студентів на основі принципів гнуч-
кості, наступності, прогностичності, ступеневого
характеру освіти; 3) розвиток педагогічної та про-
фесійної майстерності педагогічних працівників, їх
загальної культури, створення мотивації та умов для
професійного вдосконалення; 4) інформаційне за-
безпечення педагогічних працівників з проблем
освіти, педагогіки, психології, інформування про
досягнення науки й техніки, передового педагогіч-
ного та виробничого досвіду; 5) організаційно-ме-
тодична допомога у розвитку педагогічної твор-
чості ,  експериментально-дослідної  роботі ,
впровадженні результатів наукових досліджень,
передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
6) створення комплексів методичного забезпечен-
ня дисциплін, розробка та видання навчальних,
методичних посібників, рекомендацій, наочних за-
собів навчання; 7) забезпечення інтеграції теорії та
практики; 8) підготовка до атестації педагогічних
працівників.

Під час організації науково-методичної ро-
боти враховується також зміст Положення про цик-
лову комісію, яка є об’єднанням викладачів спорід-
нених дисциплін.  Ця комісія здійснює
науково-методичну роботу за відповідним предмет-
ним профілем. Діяльність циклової комісії регламен-
тує також Положення про тижні циклових методич-
них комісій у медичному училищі, які проводяться
один раз на навчальний рік.

Положення про методичний кабінет регу-
лює діяльність методичного кабінету. У положенні
зазначається, що головною метою методичного ка-
бінету є навчально-методичне забезпечення педаго-
гічного процесу, організація вдосконалення відпов-
ідної фахової освіти та кваліфікації викладачів згідно
з рівнями, визначеними чинним законодавством.

Оскільки у підвищенні педагогічної май-
стерності викладачів важливу роль відіграють бібліо-
течні ресурси, значна увага в медичному училищі
приділяється також ефективному функціонуванню
бібліотечної ради, діяльність якої регламентує відпо-
відне Положення про бібліотечну раду. Ця рада ут-
ворена з метою координації діяльності бібліотеки та
всіх інших структурних підрозділів училища.

Раціональна організація навчально-вихов-
ного процесу студентів вимагає також забезпечення
матеріального та методичного оснащення кабінетів,
де проходять заняття. Функціонування кожного ка-
бінету як навчальної та практичної бази в медично-
му училищі регламентується спеціально розробле-
ним Положенням про навчальний кабінет.

Важливою проблемою, яка постає перед
будь-яким навчальним закладом, є надання методич-
ної допомоги викладачам-початківцям. Цей аспект
науково-методичної діяльності в медичному учи-
лищі регламентується спеціальним Положенням про
наставництво.

Слід також відзначити, що ефективність
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науково-методичної роботи значним чином залежить
від правильно організованого контролю, який доз-
воляє правильно оцінити стан науково-методичної
роботи, виявити головні досягнення та її недоліки
та своєчасно скоригувати останні. Цей напрям у
діяльності регламентується Положенням про систе-
му контролю.

Крім вищеназваних документів, у процесі
організації науково-методичної роботи в медично-
му училищі адміністрація та викладачі керуються
також Положенням про науково-дослідну роботу в
медичному училищі, Положенням про самостійну
роботу, Положенням про раду фізичного вихован-
ня, Положенням про раду з правового виховання і
профілактики правопорушень серед студентів, По-
ложенням про організацію та види навчальних за-
нять, Положенням про робочу навчальну програму,
Положенням про відкрите заняття, Положенням про
проведення практики студентів медичного училища,
Положенням про конкурс випускників медичного
училища “Краща за фахом”, Положенням про надан-
ня консультацій, Положенням про організацію та
проведення державного комплексного кваліфікацій-
ного іспиту, Положенням про кращу навчальну гру-
пу та кращого студента, Положенням про атестацію,
а також іншими нормативними документами внутр-
ішнього використання.

Висновки.
Вищезазначені документи у своїй сукуп-

ності створюють єдину систему нормативно-право-
вого забезпечення науково-методичної діяльності
викладачів медичного училища. Тому докладне вив-
чення й всебічний аналіз змісту нормативних доку-
ментів, які регламентують різні аспекти організації
науково-методичної роботи в межах навчального
закладу, а головне – керування їхніми положеннями
під час практичного здійснення цієї роботи є необх-
ідною умовою для проведення науково-методичної
роботи на високому рівні.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем норма-
тивно-правового забезпечення науково-методичної
діяльності викладачів.
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1991 РР.)
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Анотація. Дана стаття присвячена висвітленню особ-
ливостей розвитку біологічної освіти, як складника
природничих дисциплін учнів старших класів в роки
існування Радянського Союзу, а саме: перетворення біо-
логічних дисциплін на окремі розділи сільського гос-
подарства; заміна елементарних основ науки біології на
довільні та повільна відбудова біології як науки.
Ключові слова: біологія, загальноосвітня школа, при-
рода, природничі дисципліни, освіта.
Аннотация. Левашова В.М. Особенности развития есте-
ственного образования учеников старших классов (1917-
1991 гг.). Данная статья посвящена осветлению особен-
ностей развития биологического образования, как
составляющей части естественных дисциплин учеников
старших классов в годы существования Советского Со-
юза, а именно: преобразование биологических дисцип-
лин на отдельные разделы сельского хозяйства; замена
элементарных основ науки биологии на произвольные и
медленное восстановление биологии как науки.
Ключевые слова: биология, общеобразовательная шко-
ла, природа, естественные дисциплины, образование.
Annotation. Levashova V.M. Peculiarities of development
of real education of senior pupils. This article is devoted to
lighting out the features of biological education
development as a component of natural disciplines for
students of higher forms in the period of Soviet Union
existence, namely: transformation of the biological
disciplines into separate sections of agriculture; replacement
of elementary bases of biology science by arbitrary ones,
and slow renewal of biology as science.
Key words: biology, comprehensive school, nature, natural
disciplines, education.

Вступ.
Серед першочергових проблем, що розв’я-

зує система освіти - є формування всесторонньо та
гармонійно розвинутої особистості [7].

Важливе значення для розв’язання цієї про-
блеми мають шкільні курси природничих дисциплін,
що вирішують такі важливі навчально-виховні за-
дачі: ознайомлення учнів з основами сучасних при-
родничих наук; формування у школярів широкого
світогляду; виховання в учнів любові до природи,
формування відповідального ставлення до природи,
готовності її охороняти; розкриття ролі природни-
чих дисциплін як продуктивної сили і теоретичної
основи розвитку галузей народного господарства,
формування широкого політехнічного кругозору,
професійної орієнтації учнів.

Природничі науки в середній школі вико-
нують особливу і різноманітну роль. Великий рос-
ійський демократ А.І. Герцен ще в 1845 р. відзна-
чив, що «без природничих наук немає порятунку
сучасній людині». Ці слова зберігають своє значен-
ня й у наші дні. Без знання основ природничих наук
людина безпорадна перед навколишньою природою,
вона не може раціонально управляти нею.

Необхідний широкий фронт нових дослід-
жень, спрямованих на вирішення актуальних задач,
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що стоять перед сучасною теорією і практикою при-
родничої освіти в загальноосвітній школі. Серед цих
завдань гостро стоять такі: розробка змісту шкільних
підручників з природничих дисциплін, відповідно-
го теоретичним основам природничих наук і разом
з тим доступного для всіх учнів в умовах загальної
середньої освіти; поглиблення взаємозв’язків курсів
природничих дисциплін між собою, а також з тру-
довою діяльністю школярів, практичною стороною
всіх сфер життя; виявлення ефективних способів
виховної дії природничих знань, що вносять внесок
у формування системи світоглядних поглядів, пере-
конань, відносин до реального світу, здорового спо-
собу життя, високої освіченості і соціальної культу-
ри поведінки в навколишньому соціальному і
природному середовищі.

Для розв’язання цих завдань з урахуванням
проблем і перспектив необхідно критично проанал-
ізувати, переосмислити історичне минуле природ-
ничої освіти.

Складовою природничо-наукової освіти є
біологічні знання. Вони мають складати елемент
загальної культури будь-якої освіченої людини й при
цьому забезпечувати пріоритетність загальнолюдсь-
ких цінностей, до яких належить й природа як уні-
версальна цінність, сформувати в учня позитивні
орієнтири до об’єктів живої природи.

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

Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи полягає у визначенні

особливостей розвитку природничої освіти школярів
(1917-1991 рр.).

Результати досліджень.
Хронологічні рамки дослідження охоплю-

ють (1917-1991 рр.).
Жовтнева революція відкрила величезне

поле діяльності для розробки системи природничої
освіти - програм і навчально-методичних посібників.
Уже в 1918 р. був виданий навчальний план єдиної
трудової школи, в якому біологічним наукам відво-
дилося значне місце у всіх класах (від 3 до 5 уроків
на тиждень, включаючи практичні заняття). У
шкільну програму були включені основи генетики і
дарвінізму. Активно розроблялася методика викла-
дання біології. Особливо значну роботу в цьому на-
прямі проводили: Б.Є. Райков, І.І. Полянській, В.А.-
Вагнер. Цей період був розквітом шкільної біології,
який тривав лише до середини 20-х років. У багать-
ох з них був розширений фізіологічний і екологіч-
ний матеріал, збільшена кількість лабораторних за-
нять, демонстрацій, екскурсій у природу, що було
прогресивним [9].

Починаючи з 1923 р. розвиток шкільної біо-
логії як складової природничої науки прямував по
шляху, що руйнував роль і значення природознав-
ства як навчального пізнавального предмету, що
знайомив учнів із закономірностями живої приро-
ди. У школах вводяться так звані Комплексні про-

грами державної вченої ради при Наркомпросі
РСФСР. Ці програми відрізнялися крайнім утиліта-
ризмом: основу їх складала не загальновизнана си-
стема наук, а чисто виробничий принцип. Програ-
ми державної вченої ради, по суті, перетворювали
природничі науки на окремі розділи сільського гос-
подарства. Такого роду програма була механічною
сумішшю найрізноманітніших практичних знань, в
які тільки уклинювалися окремі природничо-наукові
моменти. Ні про яку саму елементарну систему біо-
логічних знань мови не було. Природничі науки фак-
тично підмінялися сільськогосподарським виробни-
чим матеріалом; сам підхід до вивчення природи був
вельми обмеженим – вона розглядалася тільки як
сировинна база для промисловості. Такі програми
не забезпечували учням міцних систематичних
знань, та і укладачі їх не вважали це за потрібне [1].

У школах предметні програми з природни-
чих наук протрималися до 1929р. Проте «непокора»
вчителів була зламана адміністративними методами.
Боротьбі навколо програм було надане політичне
забарвлення, а деяка кількість учених, що найактив-
ніше заперечували проти цих програм (у тому числі
і Б.Е.Райков), були репресовані.

5 вересня 1931 р. була опублікована ухвала
ЦК ВКП(б) про школу, яка була доповнена і розши-
рена ухвалою від 25 серпня 1932г. У цих рішеннях,
що зіграли величезну позитивну роль у розвитку
радянської середньої школи, відновлювалася пред-
метна система викладання. У них розглядалося такі
основні рішення:
· на основі наукової марксистсько-ленінської пе-
реробки програми повинні бути перебудовані
так, щоб в них було забезпечене точно обкрес-
лене коло систематизованих знань, систематич-
не засвоєння дітьми основ наук, знань фактів і
навичок;

· програми повинні бути такі, щоб вони допома-
гали школі виховувати всебічно розвинених бу-
дівників соціалізму, що пов’язують теорію з
практикою і володіють технікою.
Багато уваги надавалося екскурсіям у при-

роду, роботі на шкільній ділянці, самостійній роботі
учнів. Над розробкою шкільного курсу працювали
видатні вчені: В.Ф.Наталі, К.П. Ягодовський, А.А.
Яхонтов, Н.М. Верзілін, В.М. Корсунськая, П.І. Бо-
ровицький та інші [9].

У подальшому конкретний зміст навчальних
курсів піддавався змінам, перестановкам (не завжди
вдалим), але в цілому така система основ наук про
природу зберігається й дотепер. Вона дозволяє пока-
зати учням різні форми руху матерії та дати уявлення
про історичний розвиток природи. Мабуть не буде
помилкою стверджувати, що 30-і роки – це період
прогресивного розвитку і розквіту шкільної біології.

Спочатку 30-х рр. починаються впроваджен-
ня в біологію, насамперед, у генетику і селекцію,
«лисенківських» антинаукових ідей, які досягають
своєї  кульмінації на  серпневій (1948г.) сесії
ВАСХНІЛ. Для середньої школи перемога «лисенк-
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івщини» ознаменувало корінну зміну змісту курсу
біології у старших класах, яке полягало у вигнанні
елементарних основ науки біології у заміні їх дов-
ільними, по суті своїй фантастичними уявленнями
Т.Д.Лисенко [9].

Йдеться про затверджений Міністерством
освіти РСФСР навчальний посібник для ІХ класу
«Основи дарвінізму» написаному співробітниками
Академії педагогічних наук М.І.Мельниковим,
А.А.Шибановим і В.М. Корсунською. Центральне
місце в книзі посідає IV глава - «Мічурінське на-
вчання як вищий етап у розвитку біологічної науки».
У цьому розділі, використовуючи дійсно чудові ро-
боти І.В.Мічуріна, автори висловлюють в основно-
му погляди Т.Д.Лисенко, до яких Мічурін не мав
ніякого відношення. У цьому розділі маємо повний
набір тих положень «лисенківщини», що протисто-
яли науковій біології під загальним звучним гаслом
«єдність організму і необхідних для нього умов жит-
тя». Тут і спадкоємство набутих ознак, і «розхиту-
вання» спадковості шляхом гібридизації, й запере-
чення боротьби за існування як чинника еволюції,
навіть «учіння» про походження видів.

У цьому посібнику Т.Д.Лисенко писав:
«Причина перетворення одного виду в інший, так
само як і причина появи різноманітності форм усе-
редині виду, полягає у зміні умов життя рослин і
тварин, у зміні типу обміну речовин», «у передгі-
рських і гірських районах і взагалі в районах з не-
сприятливими умовами зимування і подальшого
розвитку озима пшениця може перетворюватися на
жито», «гілляста пшениця за несприятливих умов
розвитку перероджується в різні форми: у м’яку
пшеницю, в ячмінь, в ярове жито» [6, с. 144-145].

Зміст шкільного курсу біології, особливо у
старших класах, необхідно було змінити в корені.
Процес цей виявився досить тривалим і хворобли-
вим. Він включав два основні моменти – перебудо-
ву свідомості людей (у першу чергу вчителів-біо-
логів) і створення підручників для учнів, в яких би
висловлювалися основи біології.

У результаті обговорень у 1965 році на ши-
рокому міжвідомчому засіданні, в якому брали
участь представники АПН СРСР,  АН СРСР,
Міністерства освіти СРСР, було вирішено скласти
невелику бригаду біологів і педагогів (А.Д.Браун,
Л.Н. Жінкин, А.С. Даніловській, К.М. Суханова,
В.М. Корсунськая, Н.М. Верзілін), з тим, щоб зро-
бити нову програму і написати підручник для ІХ-Х
класів [9].

У цей час з’являються вчені-філософи, пси-
хологи, педагоги, які починають розвивати нова-
торські за формами і змістом концепції, ідеї, які,
проте не виходили за рамки панівного радянського
дискурсу. Найбільш відомою постаттю у педагогіці
цього часу був В.Сухомлинський, який виступав
проти авторитарно-догматичного та схоластичного,
відірваного від життя змісту освіти. Завдяки його
творчості саме в 60-ті роки було закладено початок
сучасної національної педагогічної думки.

У результаті реформування змісту середньої
освіти були визначені такі її пріоритети: формуван-
ня матеріалістичного світогляду та високої комуні-
стичної моральності, прищеплення міцних знань,
коли шкільні загальноосвітні предмети будувалися
у логіці відповідної науки [10].

При школах створювалися навчальні май-
стерні для роботи з металом, деревом, склом, агро-
біостанції; посилено польову практику, особливо в
частині експериментально-дослідницької роботи,
застосування агротехнічних прийомів, обов’язково
відбували виробничу практику на підприємствах, у
колгоспах і радгоспах. Проте не вдалося подолати
розриву між теорією і практикою навчально-вихов-
ної роботи школи, з глибоким аналізом обсягу і
змісту шкільних навчальних програм і підручників.
Одна з причин, на думку О.І.Янковича, полягала в
тому, що біля 50% тих, хто викладав у школі, не мали
педагогічної освіти, тобто не були вчителями і клас-
ними керівниками. Як би сумлінно не проводили такі
викладачі свою роботу, в ній неминуча  деяка
книжність і умоглядність [13].

Протягом багатьох років у період «лисенкі-
вщини» викладання у школі основ біології значною
мірою зводилося до впровадження у свідомість учнів
того, чого у природі насправді немає. Вивчалися
невідповідні «закони», а об’єктивні закономірності
замовчувалися або оголошувалися «буржуазними»
вигадками, мало не контрреволюцією (наприклад,
роботи Г.Менделя, Т.Х.Моргана та інших генетиків).
Створилася абсолютно парадоксальна ситуація: у
мільйонів радянських громадян, що дістали серед-
ню освіту і атестат зрілості, що закінчили школу,
відносно біології ця зрілість зводилася до збочених
уявлень про закономірності живої природи.

Ті знання, які людина одержує у школі, вона
використовує далі у своїй практичній діяльності. Ось
і виходить, як стверджує Ю.І. Полянський, що ство-
рювалися «кадри», руками яких йшло руйнування
наукових основ сільського господарства, грубо по-
рушувалися екологічні закономірності у справі охо-
рони природи, причому робили це люди, які через
свою природничу неграмотність (можливо, віднос-
но багатьох з них правильніше було сказати про «гра-
мотність» із знаком «мінус») просто не розуміли, які
будуть наслідки [9].

Якісно новий етап в історії педагогічної ос-
віти настав після розпочатої у роки «перебудови».
Суттєво оновлено зміст освіти, що знайшло відоб-
раження у навчальних планах 1989р.: значно
збільшено час на вивчення дисциплін за вибором,
введено нові навчальні предмети: основи медичних
знань та інші.

У педагогічній думці відбувається критич-
не переосмислення розвитку педагогічної думки в
Радянському Союзі.

Проблема стандартизації природничої осв-
іти в нашій країні виникла в 90-і роки, коли почала-
ся децентралізація системи освіти. Стандарти, в пер-
шу чергу, зачіпають об’єм  змісту навчальних
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предметів і визначають те, що учні повинні знати і
уміти. У радянській школі термін «стандарти» не
вживався, хоча фактично він існував у вигляді єди-
них навчальних планів, програм і підручників.
Замість терміну «стандарт» визначилися інші понят-
тя, суть яких зводилася до розробки державних ви-
мог, до базового (основного) змісту природничої
освіти, обов’язкової для всіх учнів.

Утворення Української держави сприяло
складному та напруженому соціально-економічно-
му становищу, яке наклало відбиток на розвиток
народної освіти, яка нині перебуває в кризовому
стані, що не задовольняє сучасних вимог. Криза про-
являється у невідповідності знань учнів запитам
особистості, суспільним потребам та світовим стан-
дартам, у знеціненні соціального престижу знань та
інтелектуальної діяльності.

На сучасному етапі створюються умови для
впровадження ступеневої системи освіти. Аналі-
зується новий зміст освіти, поліпшується суспіль-
но-гуманітарна підготовка, здійснюється інтеграція
навчальних курсів. Перебудовується викладання
природничо-математичних дисциплін у напрямку
вивільнення їх від застарілої комуністичної ідеології
і наповнення українознавчою, гуманітарною пробле-
матикою, впроваджуються нові методи навчання.
Відбувається впровадження інформаційних техно-
логій у навчальний процес.

Всі ступені, починаючи від школи, поєднує
в єдину неперервну систему навчання наскрізний
зміст освіти. Визначено перелік базових дисциплін
і загальний зміст знань, що їм відповідає. На перс-
пективу передбачено впровадження світоглядних
інтегрованих навчальних дисциплін: основ економ-
ічних знань, засад політології, правознавства, основ
релігієзнавства та ін. [13].

Згідно Базового навчального плану загаль-
ноосвітніх закладів (основна і старша школа) на
12-річний термін навчання, природничі знання вхо-
дять в зміст освітньої галузі «Природознавство».
Звідси, метою шкільної природничої освіти є фор-
мування системи природничих та в їх контексті біо-
логічних знань [5].

У сучасній середній школі нині викладають-
ся основи біології як складника природничих дис-
циплін, відповідні положенням науки. Проте поло-
ження з викладанням біології у школі і зараз далеко
від ідеального. Часу на вивчення біології відводить-
ся недостатньо (особливо у старших класах). Техн-
ічна база шкіл не дозволяє скільки-небудь широко
проводити практичні заняття, і навчання зводиться
до простого заучування підручника. В результаті біо-
логічна, а отже, і екологічна грамотність широких
верств населення абсолютно недостатня.

Висновки.
У висновках підведено підсумки досліджен-

ня, що дало змогу сформулювати такі положення.
Аналізуючи, що ж відбулося з шкільною біо-

логією в досліджуваний період, доводиться конста-
тувати, що вирішальним фактором впливу на роз-

виток шкільної природничої освіти були - ідеологі-
чна обстановка в країні, цілковите знищення демок-
ратичних процесів і зумовлений політикою партії
тоталітарний режим Таким чином, в державному
масштабі відбувалося упровадження в свідомість
молоді абсолютно збочених уявлень про живу при-
роду і її закони.

У процесі особливостей розвитку природ-
ничих дисциплін у старших класах загальноосвіт-
ньої школи умовно можна виділити такі періоди:
1917-1931 – період відрізнявся крайнім утилітариз-
мом - основу наук складала не загальновизнана сис-
тема, а чисто виробничий принцип. Відбувалося
перетворення біологічних дисциплін на окремі роз-
діли сільського господарства; 1931-1964 - для серед-
ньої школи цей період ознаменував корінну зміну
змісту курсу біології у старших класах, яке поляга-
ло у вигнанні елементарних основ науки біології у
заміні їх довільними, по суті своїй фантастичними
уявленнями Т.Д.Лисенко; 1965-1989 – формування
матеріалістичного світогляду та високої комуністич-
ної моральності, прищеплення міцних знань, коли
шкільні загальноосвітні предмети будувалися у
логіці відповідної науки; 1989-1991 - впровадження
ступеневої системи освіти. Аналізувався новий зміст
освіти, поліпшився суспільно-гуманітарна підготов-
ка, здійснилася інтеграція навчальних курсів.

В основу висвітлення періодів особливос-
тей розвитку покладено взаємозв’язок державної
освітянської політики і суспільно-педагогічного
руху, розуміння призначення та ролі природознав-
чих курсів у зміні загальноосвітньої підготовки у
школах указаного історичного періоду.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших особливостей роз-
витку природничої освіти учнів старших класів.
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СТРУКТУРО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ СИРОВАТКОВОГО

АЛЬБУМІНУ У СПОРТСМЕНІВ ПРИ ДІЇ
ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Олена Луцик
Запорізький національний університет

Анотація. Методом кольорового дихроїзму вивчена вто-
ринна структура сироваткового альбуміну у спортсменів
-волейболістів. Зміни, що встановлені у відсотковому
відношенні між б - і в - структурами сироваткового аль-
буміну крові спортсменів, пов’язані зі зниженням його
функціональної активності й інтенсифікуються реакції
перекісного окислювання ліпідів, підсиленим зв’язуван-
ням сироваткового альбуміну з лігандами вуглеводної
й ліпідної природи й знижується його резервна й функ-
ціональна активність. При цьому активізація транспор-
тної функції сироваткового альбуміну в спортсменів-во-
лейболістів супроводжується змінами його вторинної
структури, особливо після фізичного навантаження.
Ключові слова: сироватковий, альбумін, структура,
ліганди, транспорт, функція.
Аннотация. Луцик Е.Г. Структуро-функциональные осо-
бенности сывороточного альбумина у спортсменов при
воздействии физической нагрузки. Методом цветного
дихроизма изучена вторичная структура сывороточно-
го альбумина у спортсменов –волейболистов. Измене-
ния, установленные в процентном отношении между б
и в - структурами сывороточного альбумина крови
спортсменов, связанны со снижением его функциональ-
ной активности и интенсифицируются реакции пере-
кисного окисления липидов, усиленным связыванием
сывороточного альбумина с лигандами углеводной и ли-
пидной природы и снижается его резервная и функцио-
нальная активность. При этом активизация транспорт-
ной функции  сывороточного альбумина  у
спортсменов-волейболистов сопровождается изменени-
ями его вторичной структуры, особенно после физичес-
кой нагрузки.
Ключевые слова: сывороточный, альбумин, структура,
лиганды, транспорт, функция.
Annotation. Lutsik Elena. Structure-functional properties
sportsmen serum albumin under muscle work load. Circular
dichroism secondary structure serum albumin has been
studied in organism high-qualified volleyball-sportsmen.
It  has been determined that changes in реrcentage
correlation б- and в-structures sportsmen serum albumin
were combined with decrease protein reserve functional
асtivity and with its intensified liganding substance lipid
and carbohydrate nature.
Кеуwоrds: serum, albumin, circular dichroism, structure,
ligands, function.

Вступ
Біологічне значення цілеспрямованих тре-

нувальних навантажень як неспецифічного компо-

ненту адаптації в досягненні ефекту резистентності
і формуванні захисних механізмів організму описа-
но в численних роботах [4, 6, 9]. Останніми роками
значно зріс інтерес дослідників до вивчення харак-
теру впливу фізичних навантажень на структуру
транспортних білків. Одним з білків, що забезпечу-
ють транспорт різноманітних ендогенних і екзоген-
них з’єднань крові, є сироватковий альбумін. У ряді
робіт розглядаються структурні і функціональні
особливості останнього при різних патологічних
станах організму [1-3], а також при дії на нього
фізичних навантажень циклічного типу [4-6].

Однак залишається недостатньо вивченим
питання про структуру і транспортну функцію си-
роваткового альбуміну у спортсменів, які відчува-
ють дію навантажень ациклічного типу.

Дослідження виконано згідно зі планом дер-
жбюджетної теми «Медико-біологічне обґрунтову-
вання занять фізичною культурою і спортом» кафед-
ри фізичної культури, спорту і фізичної реабілітації
Кримського факультету фізичної культури, спорту і
туризму Запорізького національного університету
(держреєстраційний номер 01060000618).

Формулювання цілей роботи
Метою даної роботи з’явилося вивчення

структури і транспортної функції сироваткового аль-
буміну у спортсменів-волейболістів.

Матеріали і методи.
Обстежували волейболістів у віці 21-22

років.(18 чоловік). Кров брали з ліктьової вени до і
після фізичного навантаження (3часа ігор у волей-
бол). Контрольну по віку і .полу групу склали 18 чо-
ловік, що не займаються спортом. Альбумін виділя-
ли з сироватки крові методом препаратівного
електрофорезу в поліакріламідном гелі [7]. Для виз-
начення чистоти виділених зразків його використо-
вували диск-електрофорез [8].

 Вміст загальних ліпідів в препаратах сиро-
ваткового альбуміну визначали по методу В. Блюра
в модифікації Ж. Брагдона [9]. Первинні продукти
перекисного окислення ліпідів (дієновиє кон’югати
і кетон), зв’язувані цим білком, оцінювали спектро-
фотометричні по методу 3. Плацер в модифікації В.
Б. Гаврилова і М. Л. Мишкорудной [10]. Вміст вто-
ринних продуктів перекисного окислення ліпідів
(ТБК-акгивних продуктів) враховували по реакції з
тіобарбітурової кислотою [11]. Ліпіди з препаратів
альбуміну витягували по Folch et al.[12]. Визначен-
ня вмісту вуглеводів в препаратах сироваткового
альбуміну проводили орциновим методом [13], ре-
зервної функціональної активності білка - за допо-
могою зонда К-37, що входить в діагностичний набір
“Зонд - 31”. Інтенсивність флуоресценції зондів в
білкових пробах вимірювали на приладі “Зонд - 31”.
Концентрація проб білка складала 3,7 мкМ [14].

Показники, що характеризують альбумін
спортсменів, виражені у відсотках від показників,
одержаних для осіб контрольної групи, де вони скла-
дають 100%. Вторинну структуру цього білка вив-
чали методом кругового діхроїзма. Спектри остан-
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нього реєстрували в діапазоні хвиль 240-200 нм на
діхрографе “Jasko” J-500A (Японія) в кюветі з дов-
жиною оптичного шляху 1мм при температурі 20 °С.
По одержаним спектрам будували криві кругового
діхроїзма в одиницях питомої еліпсної. Результати
аналізували. згідно методиці, описаній в роботі [15].

Проби крові відбирали до і після тригодин-
ної гри спортсменів у волейбол. Навантаження кон-
тролювали на рівні фізіологічних показників. Мак-
симальний потік крові в середньому складав- 4,41
л/мін (56,3 мл/хв/кг) , максимальна легенева венти-
ляція - 147,5 л/мін, максимальна частота серцевих
скорочень і середній пульс в тренувальній грі - 181,4
і 153,2 ударів в 1 мін відповідно. Фізіологічні по-
казники відповідали рівню інтенсивного фізичного
навантаження.

Результати досліджень і їх обговорення.
Одержані нами дані, що характеризують

здатність зв’язувати сироватковим альбуміном
лігандів ліпідної і вуглеводної природи у спортсменів
високої кваліфікації, представлені в таблиці 1.

Результати досліджень свідчать про активн-
іше скріплення вуглеводів і ліпідів сироватковим аль-
буміном крові у спортсменів до дії фізичного наван-
таження в порівнянні з особами контрольної групи.

Під впливом тренувань відзначається ре-
ципрокний характер змін показників, що вивчають-
ся: при подальшому підвищенні рівня загальних
ліпідів в препаратах сироваткового альбуміну наго-
лошено на достовірному зниженні змісту вуглеводів,
що свідчить про метаболічну перебудову в організмі

спортсменів.
У раніше опублікованих роботах відзначе-

но на здатності цього білка брати участь в транс-
порті перекісних продуктів і угоджене припущення
про антиоксидантні функції його при дії на організм
тривалих фізичних навантажень циклічного типу, а
також в умовах патологічних процесів [1,3]. Тому
представляє інтерес з’ясувати, як впливає фізичне
навантаження ациклічного типу на характер змін
показників перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в
сироватковому альбуміні крові. Одержані дані
свідчать про достовірно вищий рівень первинних і
вторинних продуктів його у спортсменів до дії на
них фізичного навантаження в порівнянні з конт-
рольною групою. При цьому під впливом тренуван-
ня вміст дієнових кон’югатов і кетону знижується,
тоді як рівень ТБК-активних продуктів залишається
без зміні.

Спостережувані нами особливості транспор-
ту сироватковим альбуміном речовин вуглеводної і
ліпідної природи супроводжуються зниженням його
резервної функціональної активності. Дані, одержані
при оцінці її у спортсменів до фізичного навантажен-
ня, в порівнянні з контрольной- групою, свідчать про
зниження інтенсивності флуоресценції в розчинах
білка майже в два рази. Під впливом тренування цей
показник достовірно зменшується (табл. 2).

Зниження резервної функціональної актив-
ності сироваткового альбуміну у спортсменів як до
навантаження, так і після неї в порівнянні з конт-
рольною групою, очевидно, обумовлено зменшен-

 Таблиця 1
Вміст загальних вуглеводів, ліпідів( мг на 100мг білка) і продуктів ПОЛ (умов.од. на 100мг білка) в сиро-

ватковому альбуміні спортсменів до і після навантаження (М±m, n=18)

*- відмінності показників у спортсменів щодо осіб контрольної групи,  р<0,5
**- відмінності показників у спортсменів до і після навантаження достовірні, р<0,5

Обстежувані 
групи 

Загальні 
вуглеводи 

Загальні 
ліпіди 

Дієновиє кон'югати і 
кетон 

ТБК-активні 
продукти 

Контрольна група  
2,90±0,11 

 
2,93± 0,14 

 
0,37± 0,02 

 
0,10±0,03 

Спортсмени 
 
до навантаження 4,10±0,12 6,61±0,05 0,81±0,02* 0,38±0,02 
після 
навантаження 

3,50±0,09*'** 7,42±0,10*'** 0,70±0,03*'** 0,32 ±0,03*'** 

 

 Таблиця 2
Резервна функціональна активність і особливості вторинної структури сироваткового альбуміну(в %) у

спортсменів залежно від їх фізичного навантаження (М±m, n=18)

*- відмінності показників у спортсменів щодо осіб контрольної групи

Обстежувані 
групи 

Резервна функціональна 
активність 

 Елементи вторинної структури 

  Вміст б-
структури 

вміст в-
структури 

вміст неупорядкованої 
структури 

Контрольна 
група 

100±3,47 55,0 0,0 45,0 

Спортсмени 
до навантаження 53,5±2,52* 44,5* 16,5 39,0* 
після 
навантаження 

48,7±3,11* 50,0 12,5 37,5* 
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ням числа вільних місць скріплення в білці унаслі-
док перевантаженості його лігандамі.

На подібній залежності наголошено при
патологічних поляганнях організму, пов’язаних з
ураженням печінки, де, як відомо, синтезується аль-
бумін [16], що, ймовірно, відображає неспецифіч-
ний характер утворення комплексів останнього з
лігандами (метаболітами) в різних умовах.

У справжній роботі у зв’язку з виявленою
здатністю сироваткового альбуміну зв’язувати ліган-
ди вуглеводної і ліпідної природи залежно від фізич-
ного навантаження спортсменів, представляло інте-
рес визначити в ньому структурні зміни. Дані,
одержані при вивченні вторинної структури цього
білка методом кругового діхроїзму у спортсменів-
волейболістів, представлені в таблиці 2.

Нами встановлено, що до тренувань спорт-
сменів він характеризується дещо меншим змістом
α спіралей в порівнянні з особами контрольної гру-
пи. Після фізичного навантаження волейболістів
зміст структур, що спіралізують, підвищується, на-
ближаючись до показника в контрольній групі. Од-
ночасно з цим спостерігаються також зміни в про-
центному вмісті в препаратах білків з β -структурой.
На фоні відсутності β -структури в сироватковому
альбуміні у осіб контрольної групи показана її при-
сутність у спортсменів як до навантаження (16,5%),
так і після неї (12,5%).

Таким чином, у спортсменів в умовах по-
силеного утворення комплексів альбуміну з ліган-
дами здійснюється перерозподіл типів впорядкова-
них структур в молекулах альбуміну. Разом із
змінами в співвідношенні між α - і β -структура-
ми в молекулі білка спостерігаються також зміни в
змісті невпорядкованої структура. Відзначається на
зниженні в альбуміні процентної частки невпоряд-
кованої структура в напрямі: особи контрольної гру-
пи à спортсмени до фізичного навантаження à
спортсмени після нього.

Одержані дані свідчать про значну перебу-
дову в сироватковому альбуміні у спортсменів-во-
лейболістів. Особливості поєднання в ньому α -
спіралей і β -структур, а також зниження частки
невпорядкованої структура, можливо, є сприятливим
чинником для оптимізації транспортної функції цьо-
го білка крові при адаптації організму до фізичних
навантажень. Разом з цим, за даними, що є в літера-
турі, у спортсменів, що випробовують навантажен-
ня циклічного характеру, на яких-небудь достовір-
них змінах у вторинній структурі сироваткового
альбуміну не відзначено [1].

Висновок
Таким чином, результати наших досліджень

дозволяють зробити висновок про те, що у спорт-
сменів, що відчувають фізичні навантаження ацик-
лічного характеру, також як і при навантаженнях
циклічного типу [1,4,5], інтенсифікують реакції пе-
рекисного окислення ліпідів, посилюється зв’язок
сироваткового альбуміну з лігандами вуглеводної і
ліпідної природи і знижується його резервна і фун-

кціональна активність. При цьому активізація транс-
портної функції сироваткового альбуміну у спорт-
сменів-волейболістів супроводжується змінами його
вторинної структури, особливо після фізичного на-
вантаження.

Практичне значення роботи. Одержані дані
можуть використовуватися для підбору тестів, не-
обхідних для корекції тренувального процесу, про-
гнозування спортивних результатів і діагностики
стану перенапруги, зриву адаптації.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем  фізич-
ного навантаження спортсменів.
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ПІДГОТОВКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Максимчук Борис
Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Стаття присвячена аналізу психологічної,
педагогічної та методичної літератури з проблеми дос-
лідження. Розкрито своєрідність змісту й організації
спортивно-масової роботи в початковій школі. Загост-
рена увага на вивченні змісту планування спортивно-
масових заходів з молодшими школярами.
Ключові слова: спорт, учитель, здоров’я, клас, школа,
педагогіка.
Аннотация. Максимчук Борис. Подготовка к организа-
ции спортивно-массовой работы будущих учителей на-
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чальных классов как педагогическая проблема. Статья
посвящена анализу психологической, педагогической и
методической литературы по проблеме исследования.
Раскрыто своеобразие содержания и организации
спортивно-массовой работы в начальной школе. Заост-
ренное внимание на изучении содержания планирова-
ния спортивно-массовых мероприятий с младшими
школьниками.
Ключевые слова: спорт, учитель, здоровье, класс, шко-
ла, педагогика.
Annotation. Maksimhook Boris. Preparation to organization
of sporting mass work of future teachers of elementary
classes as pedagogical problem. The article is devoted to
the analysis of psychological, pedagogical and methodical
literature on the problem of research. Originality of
maintenance and organization of sporting mass work is
exposed at primary school. Sharp attention on the study of
maintenance of planning of sporting mass measures with
junior schoolboys.
Key words: sports, teacher, health, class, school, pedagogics.

Вступ.
Фізичне виховання школярів – об’єкт особ-

ливої уваги всіх цивілізованих держав і суспільств
(М.Дубовис, Z.Chromiсski, A.Valiani, Н.Мацкевич).
Упродовж десятиріч однією з найгостріших проблем
шкільної системи фізичного виховання залишаєть-
ся проблема масового залучення учнів до система-
тичних занять фізичною культурою, яка, на думку
В.К. Бальсевича, зумовлена такими найбільш сут-
тєвими чинниками:

1) відсутністю національної доктрини ре-
формування державної системи фізичного вихован-
ня і спортивної підготовки дітей, підлітків і молоді
як обов’язкової умови фізичного і духовного оздо-
ровлення населення, створення могутнього стиму-
лу для формування нового рівня фізичної культури
на основі освоєння цінностей здорового способу
життя;

2) відсутністю в Україні матеріально-техні-
чної бази, здатної забезпечити належні умови для
повноцінних фізкультурно-спортивних занять у си-
стемі масового фізичного виховання дітей в освітніх
установах різного типу;

3) відсутністю педагогічних кадрів, здатних
без перенавчання або додаткової підготовки пра-
цювати за новими технологіями фізичного вихован-
ня; відсутністю спеціальних програм підготовки
таких спеціалістів;

4) відсутністю діагностичного обладнання,
а також спеціалістів, здатних забезпечити реаліза-
цію здоров’я формувальної функції фізичного ви-
ховання;

5) низьким рівнем інформаційно-освітньої
культури і відповідних потреб фахівців із фізичного
виховання, а також і управлінців у сфері фізичного
виховання, фізичної культури і спорту.

Прогнозовані зміни в педагогічному забез-
печенні процесів оновлення форм і змісту фізично-
го виховання підростаючого покоління з високою
долею ймовірності, а, можливо, й неминучості ви-
сувають проблему завчасної переорієнтації змісту
підготовки фахівців з фізичної культури і спорту для
роботи в системі загальноосвітньої школи [1; 2; 3;

4; 5]. Тому найбільш актуальними аспектами в про-
фесійній підготовці фахівців є такі: оволодіння
вміннями і навичками освоєння передового досвіду
і наукових досягнень в персональній і суміжних сфе-
рах професійної діяльності; вміння й навички по-
становки завдань з інноваційних перетворень у кон-
кретних сферах професійної діяльності; вміння і
навички організації інноваційних перетворень у тех-
нологіях і інфраструктурах конкретних видів про-
фесійної діяльності.

Аналіз конкретних тенденцій наукових дос-
ліджень у сфері інноваційних перетворень сучасних
систем фізичного виховання як у нашій країні, так і
за кордоном дозволяє виділити властиві їм істотні
напрями і пріоритети, що склалися.

Робота виконана за планом НДР Вінниць-
кого державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – аналіз психологічної,

педагогічної та методичної літератури з проблеми
дослідження. Розкрити своєрідність змісту й орган-
ізації спортивно-масової роботи в  початковій
школі. Звернути увагу на вивчення змісту плану-
вання спортивно-масових заходів з молодшими
школярами.

Для розв’язання поставлених завдань та пе-
ревірки гіпотези використано адекватні авторсько-
му задуму методи дослідження. Теоретичні мето-
ди дослідження (аналіз, порівняння, класифікація,
моделювання, узагальнення педагогічного досвіду)
дали змогу виявити наукові засади та сформувати
власний погляд на проблему дослідження. Емпі-
ричні методи дослідження (анкетування, інтерв’-
ювання, спостереження, діагностичні бесіди, опи-
тування, самоаналіз, метод експертних оцінок)
сприяли вивченню стану проблеми в сучасній пе-
дагогічній практиці.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Подолання вищеназваних негативних харак-
теристик стану масового фізичного виховання, які
тепер пропонуються й проводиться в державних
освітніх установах різного типу під контролем дер-
жавних структур, передбачає створення принципо-
во нової інфраструктури національної системи
фізичного виховання підростаючого покоління краї-
ни як провідної ланки в підготовці висококваліфі-
кованих фахівців [1; 5].

У сучасних соціально-економічних умовах
істотно змінилася державна політика у області вдос-
коналення фізичної культури населення країни, ос-
новною метою якої виступає створення умов для
фізичного виховання учнів, молоді і населення в
цілому, розвитку фізичної культури і спорту.

Різке погіршення здоров’я населення вва-
жається соціальною проблемою, яка викликана об-
’єктивними причинами: згортанням діяльності
спортивних установ і організацій; недостатнім їх
фінансуванням, відтоком висококваліфікованих
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фахівців з даної галузі; втратою у більшості насе-
лення цінності власного здоров’я, фізичної культу-
ри і фізичного виховання; націленістю уроків фізич-
ної культури в загальноосвітніх установах на
щільність і на виконання фізичних нормативів, а не
на формування переконань здорового способу жит-
тя і визнання власного здоров’я як особистісної і
соціальної цінності.

Усвідомлення аналізованої проблеми дозво-
лило урядові України прийняти законодавчі акти,
спрямовані на реалізацію безперервності і спадкоє-
мності фізичного виховання різних вікових груп гро-
мадян на всіх етапах їх життєдіяльності; конче по-
трібне урахування інтересів всіх громадян в розробці
і реалізації програм розвитку фізичної культури і
спорту, визнання відповідальності громадян за своє
здоров’я і фізичний стан.

Розглядувана проблема носить соціально-
педагогічний характер. У зв’язку з цим в Держав-
ному стандарті вищої професійної освіти передба-
чено роль  з  фізичного виховання вчителя
початкової школи, яка полягає в оволодінні ним
вітчизняним і зарубіжним досвідом масової оздо-
ровчої роботи, а також основами організації і про-
ведення спортивно-масової і оздоровчої роботи з
молодшими школярами.

Масові заняття фізичною культурою і
спортом повинні бути комплексно сплановані в сис-
темі фізичного виховання школярів початкової шко-
ли. Тільки у взаємозв’язку всіх форм занять фізич-
ними вправами можна отримати позитивний і
стійкий педагогічний ефект.

Все це зумовлює потребу у вдосконаленні
підготовки вчителя початкової школи до організації
спортивно-масової роботи у вищих учбових закла-
дах. У науково-педагогічній і методичній літературі
розкриті певні аспекти підготовки майбутніх учи-
телів початкової школи до професійної діяльності з
фізичного виховання. Аналіз існуючих наукових
досліджень з розробки проблем підготовки майбут-
нього вчителя початкової школи до роботи з фізич-
ного виховання в нових соціально-економічних умо-
вах дозволив нам визначитись у власному підході
до визначення сутнісних характеристик і структури
готовності майбутнього вчителя до організації
спортивно-масової роботи.

Дослідження питання підготовки вчителів
початкових класів до роботи з фізичного виховання
дозволили визначитися з таких понять, як “фізична
культура”, “фізичне виховання”, “фізичний стан”,
“фізичне здоров’я”, “спортивно-масова робота”.

Ключовим поняттям даного дослідження є
спортивно-масова робота. Спорт – це певна су-
купність фізичних вправ та ігор, які мають на меті
розвиток і зміцнення організму. Спорт становить
людську діяльність, котра склалась історично, ба-
зується на змаганнях, продукує переможців та
спортивні досягнення.

Масовий спорт здійснюється певною, час-
то масовою кількістю осіб. Масовий спорт – стимул

для підвищення рухової активності людини, він до-
ступний широким масам населення. Спорт перед-
бачає регулярні заняття й участь у змаганнях.

Аналізуючи ці поняття, ми доходимо тако-
го висновку: спортивно-масова робота - це органі-
зація і проведення масових спортивних заходів для
дітей з метою сприяння поліпшенню фізичної
підготовленості, виявленню сильних спортсменів,
пропаганді здорового способу життя. В основу
спортивно-масової  роботи закладено масові
фізкультурні заходи (простота правил і умов участі,
доступність змісту кожному учасникові незалежно
від його підготовленості) і свята фізичної культу-
ри (масові видовищні заходи показового і розва-
жального характеру, які сприяють пропаганді
фізичної культури).

У нашому дослідженні фізична культура
розуміється як процес і результат діяльності люди-
ни з перетворення своєї фізичної (тілесної) приро-
ди; це сукупність матеріальних і духовних ціннос-
тей суспільства, які створюються і використовуються
для фізичного вдосконалення людей.

Фізичне виховання ми розглядатимемо як
елемент ширшої системи виховання, якою охоплю-
ються естетичне, етичне, екологічне та інші ком-
поненти формування гармонійно-розвинутої осо-
бистості.

Найважливішим напрямом модернізації
інфраструктури масового фізичного виховання є
докорінні перетворення в системі підготовки педа-
гогічних кадрів для освітнього напрямку «фізична
культура».

Найбільшу перспективу у викладених вище
вимірах у наш час мають спортивно орієнтовані
форми фізичного виховання [1; 5], які, однак, не
повинні розглядатися як ідеальні, вичерпні, якими
ускладнюються шляхи пошуку ще ефективніших
педагогічних технологій і форм організації процесу
фізичного виховання дітей, підлітків і молоді. Ра-
зом з тим, принциповим є те, що будь-які технології,
форми і спрямованості змісту фізичного виховання
повинні передбачати реалізацію процесу тренуван-
ня як обов’язкової умови досягнення мети фізично-
го виховання в загальноосвітній школі.

Традиційна організація, зміст, форми й ме-
тоди теоретико-методичної підготовки фахівців не
відповідають вимогам сьогодення і не забезпечують
підготовки вчителя початкової школи як активної
особистості, здатної працювати творчо, не осягають
ефективного функціонування національної системи
фізичного виховання [6].

Система підготовки у вищих навчальних
закладах спрямована на теоретичне осмислення про-
фесійної діяльності (предметів навчального плану),
а не на професію загалом. Це, в свою чергу, призво-
дить до того, що окремі дисципліни навчального
плану втрачають властиву їм суттєву важливість для
підготовки майбутнього вчителя початкової школи
– як організатора спортивно-масової роботи.

Таким чином, у сучасних умовах вкрай не-
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обхідним є розширення й поглиблення ґрунтовних
досліджень проблем професійної підготовки май-
бутніх учителів початкових класів з фізичної куль-
тури. Вчені звертають особливу увагу на створення
і впровадження активних методів навчання, вміле
використання яких сприяло б підвищенню ефектив-
ності в оволодінні студентами професійними знан-
нями, вміннями і навичками з організації процесу
фізичного виховання в учнів.

Початкова школа – відповідальний етап у
формуванні людської особистості, критичний пері-
од розвитку дитини. В цей час закладаються основи
майбутнього фізичного і психічного здоров’я учнів.
Одним з ефективних і дієвих чинників у формуванні
особистості молодшого школяра є фізичне вихован-
ня [7]. Фізичне виховання молодших школярів в
Україні – одне з головних державних завдань, розв-
’язання якого має на меті підвищення рівня здоро-
в’я молодого покоління.

Найбільш авторитетні дослідження засвід-
чують: підвищену потребу дітей у рухах може задо-
вольнити раціональна організація занять фізични-
ми вправами не тільки в школі, але й у сім’ї і в
позашкільних організаціях. Рухова активність учнів
позитивно впливає на організм лише в межах опти-
мальних величин. Нестача рухів - гіподинамія і гіпо-
кінезія – призводить до патологічних відхилень у
розвиткові різних систем організму [8; 9].

У працях багатьох авторів підтверджується
факт існування тісного зв’язку між здоров’ям дітей,
підлітків і організацією, методикою фізичного ви-
ховання у початковій школі [5; 10].

Аналіз передового теоретичного і практич-
ного досвіду в сфері фізичного вдосконалення шко-
лярів дозволив виділити низку концептуальних
підходів до фізкультурної освіти учнів, апробованих
в останній час: комплексний (В.І. Лях, Л.Б. Кофман,
Г.Б. Мейксон, 1992); базово-варіативний (В.І. Лях,
Г.Б. Мейксон, 1993); освітній (В.П. Рябінцев, 1990);
диференційований (І.І. Сулейманов, Е.А. Коротко-
ва, 1993); тренувальний (Е.Н. Литвинов, М.Я.
Віленський, Б.І. Туркунов, 1996); оздоровчий (1992);
спортивно-видовий (В.В. Пономарьов, 1993); регі-
ональний (Ш.Х. Ханкельдієв, 1991; В.В. Пономарь-
ов, 1991), навчально-тренувальної спеціалізації
(Хромін, 2001 ), спортизований (В.К. Бальсевич,
2000) і ін. (Є.Хромин).

Крім актуальних завдань, які стосуються
вдосконалення змісту й організації масового спорту
та фізичної культури в початковій школі, важливим
є вивчення змісту планування заходів у цій сфері.

Планування й облік масових форм занять із
фізичної культури і спорту вчителями початкової
школи потрібні для успішного розв’язання завдань
фізичного виховання, аналізу виконаної педагогіч-
ної роботи, щоб на цій основі, визначити подальші
дії (заходи) із фізичного виховання учнів.

Висновки.
Зі сказаного випливає: фізкультурно-оздо-

ровча й спортивно-масова робота в школі – це

складний, багатогранний процес, який вимагає ре-
гулярної і творчої діяльності адміністрації, педа-
гогічних колективів, а також громадських органі-
зацій школи. Особливо уважно треба вивчати
проект плану або хоч би загальні установки до пла-
ну спортивно-масової роботи школи, бо плани ро-
боти з фізичного виховання повинні доповнюва-
тись, змінюватись,  якнайбільше впливати на
позитивну діяльність школи. Чим глибше й все-
бічніше визначатимуться всі умови, які тою чи
іншою мірою можуть впливати на зміст плану, на
терміни його виконання, тим план такої діяльності
буде конкретнішим. Конче потрібно проводити
підготовчу роботу зі складання плану. Вносячи сха-
рактеризовані вище заходи з фізичної культури в
річний план роботи, потрібно не забувати, що
фізичне виховання молодших школярів є справою
не тільки вчителів початкової школи, а й усього
педагогічного колективу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки до організації спортивно-масової роботи май-
бутніх учителів початкових класів.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС З
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ НА
БАЗІ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Мартиненко В.В.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка.

Анотація. Статтю присвячено проблемам безперервної
підготовки фахівців фізичного виховання і спорту. Ство-
рено експериментальний комплекс на базі якого апро-
буються: зміни в структурі навчальних закладів, форм
надання освітніх послуг, навчальних планах. На нашу
думку створення ефективної структури безперервної
підготовки фахівців фізичного виховання і спорту спри-
ятиме вирішенню головної проблеми - вихованню ви-
сококваліфікованих кадрів у галузі фізичного вихован-
ня і спорту.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, підготовка,
фахівець, учитель, навчання.
Аннотация. Мартиненко В.В. Экспериментальный ком-
плекс беспрерывной подготовки специалистов физичес-
кого воспитания и спорта на базе Луганского националь-
ного педагогического университета имени Тараса
Шевченко. Статья посвящена проблемам непрерывной
подготовки специалистов физического воспитания и
спорта. Создан экспериментальный комплекс, на базе
которого апробируются изменения в структуре учебных
заведений, формах предоставления образовательных
услуг, учебных планах. На наш взгляд, создание эффек-
тивной структуры непрерывной подготовки специали-
стов физического воспитания и спорта будет способ-
ствовать решению главной проблемы – воспитанию
высококвалифицированных кадров в области физичес-
кого воспитания и спорта.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, под-
готовка, специалист, учитель, обучение.
Annotation. Martinenko V.V. Experimental complex of
continuous preparation of experts of physical training and
sports on the basis of Lugansk national pedagogical
university of name Т.Shevchenko. The article is devoted to
the problems of continuous preparation of specialists of
physical education and sport. An experimental complex is
created on the base of which the changes are approved in
the structure of educational establishments, forms of
presentation of educational services, curriculum. In our view
creations of effective structure of continuous preparation
of specialists of physical education and sport will be
instrumental in the decision of main problem - education
of highly skilled shots in area of physical education and
sport.
Key words: physical training, sports, preparation, expert,
teacher, training.

Вступ.
Українському суспільству потрібні освічені,

здорові, моральні, енергійні люди, які самостійно
приймають рішення, здібні до співпраці, уміють
адаптуватися до постійно змінних умов професій-
ної діяльності, набувати нових знань і вмінь, мають
почуття відповідальності за долю країни, за її соц-
іально-економічне процвітання.

Державна й суспільна система управління
освітою, що склалася раніше, була достатньо ефек-
тивною, оскільки відповідала в цілому авторитар-
ному жорстко централізованому типу соціального

управління.
Зараз країна перебуває в стадії модернізації,

перебудови всіх засад суспільства, у тому числі й
освіти. Розвиваються освітні технології, з’являють-
ся нові спеціальності, удосконалюються кадри.

Крилатий вислів „кадри вирішують усе” сьо-
годні, як і раніше, є актуальним, тим більше якщо це
стосується збереження здоров’я людини, яке лежить
у площині сфери фізичної культури й спорту [ 4 ].

Одним із важливих аспектів в управлінні
фізичною культурою й спортом є формування кад-
рової інфраструктури, тобто системи підготовки
фахівців різного рівня для відповідної галузі.

До 90-х років підготовку фахівців здійсню-
вали окремо взяті організації: училища, технікумі,
спортінтернати, інститути, університети. Навчання
в будь-якому з них було для молодої людини окре-
мим відрізком життя з чітко поставленою метою у
вигляді диплома. Характер навчання в зазначених
навчальних закладах не формував в учнів цілісного
уявлення про професійну діяльність, випускники
важко адаптувалися в реальній практичній обста-
новці [ 2; 8 ].

Підлеглість різним міністерствам і відом-
ствам викликає низку проблем. Так, випускники се-
редніх спеціальних навчальних закладів вимушені
були вступати до вищих навчальних закладів на пер-
ший курс і вивчати всі дисципліни спочатку, при цьо-
му витрачаючи державні кошти, час і власні кошти.
У багатьох регіонах країни, де відсутні фізкультур-
но-спортивні навчальні заклади, значна частина пра-
цівників сфери спорту не має фізкультурної освіти.

Робота виконана за планом НДР Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.

Формулювання цілей роботи.
Очевидно, що подоланню проблем, які ви-

никли у фізкультурно-спортивній освіті, сприятиме
багаторівнева, ступінчаста, безперервна підготовка
фахівців з єдиним педагогічним колективом, до яко-
го входять викладачі училищ, коледжів, ВНЗ, тре-
нери спортивних шкіл, з єдиною метою й механіз-
мами їх реалізації.

Результати дослідження.
Багаторівнева підготовка фахівців фізично-

го виховання й спорту забезпечує послідовне отри-
мання різного рівня освіти й кваліфікації на користь
особи й потреб суспільства в нових соціально-еко-
номічних умовах.

Головний сенс безперервної фізкультурної
освіти – постійне творче оновлення, розвиток і вдос-
коналення кожної людини, її особистих, фізичних
якостей і зміцнення здоров’я впродовж усього її жит-
тя, що обумовить і процвітання всього суспільства.

Сучасна безперервна підготовка фахівців
фізичного виховання й спорту повинна бути:

- багаторівневою,
- багатоступінчатою,
- багатопрофільною й виражатися в п’яти
основних формах:



100

1. Передпрофесійна підготовка за спеціальністю
„Фізичне виховання” й суміжними з нею спец-
іальностями.

2. Інтеграція підготовки фахівців на рівні серед-
ньої й спеціальної неповної вищої освіти.

3. Підготовка фахівців на рівні повної професій-
ної вищої освіти.

4. Післявузівська підготовка фахівців (аспіранту-
ра й докторантура).

5. Перепідготовка й підвищення кваліфікації
фахівців з фізичного виховання й спорту та су-
міжних галузей.
Основний напрям передпрофесійної підго-

товки – вплив  професійної  орієнтації  учнів
шкільного віку на вибір спеціальності „Фізичне
виховання і спорт”, а також їхня професійна по-
чаткова підготовка.

Варіантів передпрофесійної підготовки
може бути кілька:
- спортивні класи з певного виду спорту в загаль-
ноосвітніх школах;

- перший ступінь навчання в дитячо-юнацьких
спортивних школах, в училищах олімпійського
резерву, школах-інтернатах спортивного профілю
під час отримання загальної середньої освіти.

Зміст передпрофесійної підготовки повинен
бути спрямований на засвоєння учнями основ знань
і вмінь за такими блоками дисциплін: гуманітарний,
соціально-економічний, природничо-науковий, ме-
дико-біологічний, психолого-педагогічний і загаль-
нопрофесійний.

Підготовка фахівців середньої ланки в сис-
темі професійної фізкультурної освіти, при узгод-
женні навчальних планів і програм, дозволяє забез-
печити прийом випускників спеціальних навчальних
закладів (молодший спеціаліст) на старші курси ви-
щих навчальних закладів.

Повна (вища) фізкультурна освіта повинна
завершуватися закінченням магістратури.

Післявузівська фізкультурно-професійна
освіта повинна мати такі форми: аспірантура, док-
торантура, перепідготовка й підвищення кваліфі-
кації [5 ].

Луганський національний педагогічний ун-
іверситет імені Тараса Шевченка одним з перших в
Україні запровадив у процес навчання нові форми,
що диктуються часом. На базі інституту фізичного
виховання і спорту діє експериментальний комплекс
для відпрацювання проблем безперервної профес-
ійної підготовки фахівців фізичного виховання і

Рис. 1 Схема безперервної підготовки фахівця в галузі фізичного виховання і спорту
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спорту. Він включає загальноосвітні, дитячо-юнацькі
спортивні школи (ДЮСШ), школу-інтернат спортив-
ного профілю (ШІСП), Луганське вище училище
фізичної культури (ЛВУФК), школу вищої спортив-
ної майстерності (ШВСМ), інститут фізичного ви-
ховання і спорту Луганського національного педа-
гогічного університету імені Тараса Шевченка,
Інститут післядипломної освіти Луганського націо-
нального педагогічного університету імені Тараса
Шевченка(рис.1).

У Луганському регіоні відбуваються зміни
в структурі навчальних закладів практично всіх
рівнів професійної фізкультурної освіти, що вклю-
чають допрофесійну підготовку й рівень початкової
професійної освіти.

Щодо середньої фізкультурної освіти, то
окремі технікуми, училища перетворилися в коледжі,
філіали, які ввійшли до складу університету. Перед
створеним навчальним комплексом стоять такі зав-
дання:
· збереження єдиного освітнього простору;
· реалізація можливостей учнів, студентів, магі-
странтів, аспірантів, слухачів на отримання
різних рівнів професійної освіти поетапно й
безперервно;

· створення умов для формування єдиної системи
„ДЮСШ, ШІСП, ШВСМ, ВУФК, факультети й
інститути фізичного виховання і спорту універ-
ситетів, інститути післядипломної освіти”;

· розробка й реалізація навчальних планів і про-
грам, що передбачають спадкоємність у змісті,
структурі, технологіях освіти.
Таким чином, залежно від наявного рівня

громадянин може здобути черговий рівень освіти на
основі наскрізних послідовних освітніх програм.

Реалізація моделі безперервної фізкультур-
ної освіти висуває високі вимоги до науково-мето-
дичної підготовки викладачів.

Ключова роль педагогічних і науково-педа-
гогічних кадрів у підготовці фахівців фізичного ви-
ховання відома, тому проблема кадрової політики у
вищій школі стає однією з найважливіших. Кадрова
політика повинна бути спрямована на те, щоб істот-
но поліпшити формування професорсько-викладаць-
кого складу, створити сприятливі умови для розк-
риття творчих здібностей і  майстерності
науково-педагогічних працівників [3].

Основними засобами вирішення вищезаз-
начених проблем є такі ланки в ланцюгу безперерв-
ної фізкультурної освіти, як удосконалення ефектив-
ності аспірантури, докторантури, підвищення
дієвості інститутів і факультетів підвищення квалі-
фікації [1, 2]. Проблема кваліфікації – якісний ас-
пект вивчення трудової діяльності взагалі [3].

У галузі „фізичне виховання і спорт” сис-
тема підвищення кваліфікації як окрема структура
існує понад 30 років. Зараз установам додаткової
професійної освіти надано самостійність у розробці
й реалізації додаткових професійних програм,
підборі контингенту слухачів, в укладанні договорів

з організаціями й приватними особами про прове-
дення навчання, у залученні до роботи найбільш
кваліфікованих викладачів і фахівців, у тому числі
й з інших організацій [ 6; 8 ].

У нашому експерименті беруть участь два
інститути післядипломної освіти – Луганський інсти-
тут післядипломної освіти (ЛІПО), директор – док-
тор педагогічних наук, професор Т.М. Сорочан та
інститут післядипломної освіти Луганського націо-
нального педагогічного університету імені Тараса
Шевченка, директор – доктор педагогічних наук,
професор Є.М. Приков. Порівнюються програми
навчання, навчальні плани, рівень кваліфікації вик-
ладацьких кадрів при рівнозначному контингенті
тих, хто навчається за фахом фізичне виховання. Слід
підкреслити, що ЛІПО й ЛНПУ імені Тараса Шев-
ченка працюють у системі безперервної фізкультур-
ної освіти й входять до експериментального комп-
лексу з безперервної підготовки фахівців фізичного
виховання і спорту.

Формування навчальних планів базується на
координації дій навчальних закладів, які входять до
експериментального комплексу. При цьому врахо-
вується потенційний контингент студентів і слухачів,
оцінюється їхня кваліфікація, особисті інтереси. Це
дозволяє за наявності гнучких навчальних планів
індивідуалізувати підготовку й підвищити ефек-
тивність занять, використовуючи при цьому розви-
нену навчально-дослідницьку базу й висококваліф-
іковані науково-педагогічні кадри.

Сьогодні ефективність системи безперерв-
ної підготовки фахівців фізичного виховання і
спорту багато в чому залежить від досконалості її
організаційної структури, програмного, фінансово-
го й кадрового забезпечення.

Відмова від державного планування контин-
генту тих, хто навчається, перехід на госпрозрахун-
кові відносини примусять у новій економічній об-
становці  опановувати навичками рекламної
діяльності, менеджменту, фінансового планування.

Висновки.
Таким чином, об’єктивною тенденцією

вдосконалення системи безперервної професійної
підготовки фахівців фізичного виховання і спорту є
спільна діяльність усіх структурних підрозділів, що
входять у неї, за допомогою виходу в інформацій-
ний простір, що забезпечить організацію управлін-
ня системою на більш високому рівні, обмін інфор-
мацією, реклама діяльності всієї системи й кожного
структурного підрозділу, що входить до неї.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем безпе-
рервної підготовки фахівців фізичного виховання і
спорту.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ДИХАЛЬНОЮ
ГІМНАСТИКОЮ ЗА МЕТОДИКАМИ А.
СТРЕЛЬНИКОВОЇ І К. БУТЕЙКА НА
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДИХАЛЬНОЇ
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Анотація. Вивчений вплив занять дихальною гімнасти-
кою за наведеними методиками на стан дихальної сис-
теми здорових людей. Визначено параметри рО2, рСО2,
життєва ємність легень і об’єм форсованого видиху
протягом трьох місяців занять дихальною гімнастикою.
Проведено порівняння ефективності даних методик.
Ключові слова: дихальна гімнастика, легені, об’єм, ви-
дих, напруження, кров.
Аннотация. Мусиенко Е.В., Крапивина Е.А., Стрельчен-
ко В.В., Яремчук Ю.Я. Влияние занятий дыхательной
гимнастикой по методикам А. Стрельниковой и К. Бу-
тейко на физиологическое состояние дыхательной сис-
темы. Изучено влияние занятий дыхательной гимнас-
тикой  по  указанным методикам на состояние
дыхательной системы здоровых людей. Изучены пара-
метры рО2, рСО2, жизненная ёмкость лёгких и объём
форсированного выдоха на протяжении трёх месяцев
занятий дыхательной гимнастикой. Проведено сравне-
ние эффективности данных  методик.
Ключевые слова: дыхательная гимнастика, лёгкие,
объём, выдох, напряжение, кровь.
Annotation. Musiyenko O.V., Krapivina K.O., Streltshenko
V.V., Yaremtshuk Y.Y. Influence of A. Strelnikova and K.
Buteyko breathing exercises on physiological condition of
respiratory system. It investigated the influence of breathing
exercises practice on condition of respiratory system of
health men. It studies the parameters pO2, pCO2, vital
capacity of lungs, volume of forcing exhalation during three
month of breathing exercises practice. We compared the
effectiveness of these metods.
Key words: breathing gymnastics, lungs, volume, forcing,
exhalation.

Вступ.
Існує багато різновидів дихальної гімнасти-

ки. В даний час найбільш популярними є: парадок-
сальне дихання за А. Стрельниковою, поверхневе
дихання за К. Бутейком, рідке і глибоке дихання за
системою йогів, метод Фролова. В даній роботі ми
розглянемо дію дихальних гімнастик за системою
К. Бутейка і А. Стрельникової через їхню попу-
лярність, доступність і значну ефективність.

Метод Бутейка – це система спеціальних
знань, що розкриває внутрішні резерви організму і
дозволяє керувати дихальною функцією людини, що
дає можливість відразу зменшити гостроту прояву
хвороби, ефективно попереджати можливі усклад-
нення, а надалі цілком позбутися від захворювання
без застосування ліків. Суть методу полягає в по-
ступовому зменшенні глибини дихання до норми
шляхом розумного наполегливого і постійного роз-
слаблення дихальних м’язів з обов’язковим вимірю-
ванням рівня вуглекислого газу в легенях.

При глибокому диханні надмірно видаляєть-
ся з організму вуглекислий газ (СО2) і створюється
дефіцит цієї речовини в організмі. Це викликає зру-
шення рН внутрішнього середовища організму в
лужний бік. У результаті порушується обмін речо-
вин в організмі, що, зокрема, виражається в появі
алергічних реакцій, схильності до застуд, розрос-
танні кісткової тканини (іменованої в побуті відкла-
денням солей).

Організм захищається від надмірного вида-
лення СО2 звужуючи, зменшуючи просвіт каналів,
по яких виділяється СО2 з організму. У хворого зак-
ладений ніс, утворяться поліпи, спазмуються брон-
хи, гладка мускулатура кишечника і жовчних шляхів,
звужуються артеріальні судини і т д. Оскільки по
бронхах надходить кисень у легені, а по артеріях
кисень надходить до органів і тканин, чим менше
їхній просвіт, тим менше кисню надходить до клітин
мозку, серця, печінки й ін. Так діє чіткий фізіологіч-
ний механізм: чим глибше дихати, тим менше кис-
ню надходить у тканини організму. Кисневе голоду-
вання викликає появу помилкового відчуття задухи,
що викликає в хворого бажання ще більш поглиби-
ти дихання, і чим глибше хворий дихає, тим сильн-
іше задихається, тобто замикається порочне коло.
Кисневе голодування викликає підйом артеріально-
го тиску (гіпертонію) для поліпшення постачання
тканин киснем через звужені судини.

Особливістю і важливою перевагою дихаль-
ної гімнастики А.Н. Стрельникової є використання
форсованого вдиху і залучення дихального м’яза –
діафрагми. Дихальна гімнастика полягає в трену-
ванні короткого, різкого, гучного вдиху через ніс з
частотою приблизно 3 вдихи за 2 секунди з наступ-
ним абсолютно пасивним видихом через ніс або че-
рез рот (про видих у гімнастиці Стрельникової ду-
мати заборонено, організм сам викидає непотрібне
і залишає необхідне). Одночасно з вдихом викону-
ються рухи, що викликають стискання грудної
клітки. Основні вимоги при виконанні гімнастики
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Стрельникової: думати, тренувати і рахувати тільки
вдихи.

Короткі гучні вдихи в цій гімнастиці вико-
нуються одночасно з рухами, що стискають грудну
клітку. Це поліпшує носове дихання і активізує ро-
боту діафрагми. У підсумку життєва ємність легень
після першого заняття зростає на 0,1–0,3 л і норма-
лізується газовий склад крові, причому кількість
кисню в артеріальній крові різко підвищується.

При виконанні дихальних вправ Стрельни-
кової кора головного мозку насичується киснем, за
рахунок чого покращується робота всіх центрів і
відбувається саморегуляція обмінних процесів. Ве-
лике число повторень вправ (від 1 до 5 тисяч вдихів-
рухів за годину) і систематичне щоденне тренування
(2 рази в день – ранком і ввечері) протягом 6-12 за-
нять сприяють зміцненню і тренуванню дихальної
мускулатури (вдих на стиску грудної клітки тренує
сховану від наших очей мускулатуру органів поди-
ху). Дихальна гімнастика з опором на вдиху сприяє
відновленню дихальної функції, розвитку м’язів груд-
ної клітки, виправленню деформацій хребта.

Робота виконана за планом НДР Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було дослідити вплив

методик дихальної гімнастики за К. Бутейком і А.
Стрельниковою на дихальну систему здорових осіб.
В роботі були поставлені такі завдання: 1. встано-
вити вплив дихальної гімнастики за методикою К.
Бутейка на здорових осіб; 2. встановити вплив ди-
хальної гімнастики за методикою А. Стрельникової
на здорових осіб; 3. порівняти вплив занять за цими
методиками на організм.

Було обстежено 20 студентів Львівського
національного університету імені Івана Франка чо-
ловічої статі, 10 з яких займалися дихальною гімна-

стикою за методикою А. Стрельникової, а 10 – за
методикою К. Бутейка. У обстежуваних студентів
вимірювали життєву ємність легень (ЖЄЛ), об’єм
форсованого видиху (ОФВ), у венозній крові визна-
чали рО2 і рСО2. ЖЄЛ і ОФВ визначали з допомо-
гою спірометра. Напруження О2 і СО2 в крові визна-
чали з допомогою аналізатора газів крові “Спектр
03”. Усі обстежені студенти були здорові. Забір ве-
нозної крові для визначення у ній газів проводили
натще о 8 годині ранку.

Результати досліджень.
Результати досліджень показали, що в усіх

обстежених студентів були нормальні значення ЖЄЛ
(5,0±0,5 л) і ОФВ (0,50±0,09 л), значення рО2 (40±1
мм рт. ст.) і рСО2 (47±1 мм рт. ст.) також відповідали
нормі. Після занять дихальною гімнастикою як за
методикою А. Стрельникової, так і за методикою К.
Бутейка явних змін досліджуваних показників не
спостерігали (рис. 1,2). Через 10 днів і через місяць
занять дихальною гімнастикою частотою 2 рази на
тиждень також не встановлено ніяких змін у показ-
никах. Через 2 місяці від початку занять дихальною
гімнастикою за методикою А. Стрельникової ми
почали спостерігати зміни у всіх досліджуваних
показниках (рис. 1), а саме, знизився рО2 венозної
крові на 2,5 % (Р>0,95), зріс рСО2 на 2,1 % (Р>0,95);
через 3 місяці відпочатку занять ми продовжували
спостерігати зростання рСО2 без зниження рО2, яке
складало 4,3 % (Р>0,95) відносно початкових показ-
ників. Через 2 місяці від початку занять ми почали
спостерігати і зростання ЖЄЛ і ОФВ, які продов-
жили зростати і через 3 місяці від початку занять
дихальною гімнастикою за методикою А. Стрельни-
кової, і наприкінці експерименту складали відпові-
дно 4 % (Р>0,95) і 30 % (Р>0,99).

Таким чином, заняття дихальною гімнасти-
кою за методикою А. Стрельникової ведуть до не-

Рис. 1. Вплив занять дихальною гімнастикою за методикою А. Стрельникової на функцію дихання
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значного зниження рО2, зростання рСО2 венозної
крові, а також до невеликого підвищення ЖЄЛ і знач-
ного зростання ОФВ, що свідчить про значний вплив
цієї дихальної гімнастики на адаптаційний потенці-
ал організму, що проявляється у легшій дифузії О2 з
легень у тканини, а СО2 – з тканин у легені.

Значне зростання ОФВ свідчить про трену-
вання діафрагми, міжреберних м’язів, полегшення
видиху, а відтак і видалення шкідливого до організ-
му СО2.

Стосовно впливу на організм дихальної
гімнастики за методикою К. Бутейка можна відміти-
ти, що протягом трьох місяців від початку занять не
спостерігалося змін у рО2 і рСО2 крові (рис. 2). Че-
рез 3 місяці від початку занять спостерігалося до-
сить значне (26 %) зростання ОФВ (Р>0,99), але
зниження ЖЄЛ на 4 % (Р>0,95). Тобто заняття цією
гімнастикою потягом 3 місяців привели з одного
боку до позитивних змін – збільшення ОФВ, а  з
другого боку до негативних – зниження ЖЄЛ.

Заняття дихальною гімнастикою за методи-
кою К. Бутейка мають неоднозначний вплив на
організм. Поряд з позитивним впливом, вони призво-
дять до зниження ЖЄЛ, тому ми рекомендуємо не
займатись цією гімнастикою протягом тривалого часу.

Висновок.
Таким чином, заняття дихальною гімнасти-

кою за цими методиками мають значний вплив на
організм здорової людини. Дихання за методикою
А. Стрельникової підвищує рСО2, ОФВ і ЖЄЛ, дещо
знижує рО2 крові. Цей вплив є корисний для орган-
ізму, оскільки зростання ЖЄЛ і ОФВ поліпшує фун-
кціональний стан дихальної системи, а зміни напру-
ження газів у крові ведуть до полегшення дифузії
О2 в тканини, а СО2 з легень у видихуване повітря.
Дихання за методикою К. Бутейка крім позитивних

змін, які полягають у зростанні ОФВ, має й нега-
тивну дію – зниження ЖЄЛ, що не дозволяє вико-
ристовувати цю дихальну гімнастику протягом три-
валого часу.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
занять дихальною гімнастикою фізіологічний стан
дихальної системи.
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ГАРМОНІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ
МУСКУЛАТУРИ ТІЛА ЮНАКІВ

СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ
Нікітенко Є.М.

Кременчуцький державний
політехнічний університет

Анотація. У статті розглянуто функції м’язової систе-
ми людини , подано результати дослідження розвитку
мускулатури юнаків-студенті та їх оцінку, проведену
методом індексів. Існує необхідність переглянути зміст

Рис. 2. Вплив занять дихальною гімнастикою за методикою К. Бутейка на функцію дихання
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занять з метою вирішення проблеми гармонійності
фізичного розвитку юнаків (співвідношення засобів,
дозування навантаження), що в свою чергу приведе до
покращення силових та швидкісно-силових показників
фізичної підготовленості.
Ключові слова: фізичний розвиток, м’язова система,
мускулатура, гармонія, морфологія, корсет, функції
організму, фізичні якості, захворювання.
Аннотация. НикитенкоЕ.Н. Гармоничность развития
мускулатуры тела юношей студенческого возраста. В
статье рассмотрены функции мускульной системы че-
ловека, поданы результаты исследования развития мус-
кулатуры юношей-студентов и их оценка. Существует
необходимость пересмотреть содержания занятий с це-
лью решения проблемы гармоничности физического
развития юношей (соотношение средств, дозирование
нагрузки), что в свою очередь приведет к улучшению
силовых и скоростно-силовых показателей физической
подготовленности.
Ключевые слова: физическое развитие, мускульная си-
стема, мускулатура, гармония, морфология, корсет, фун-
кции организма, физические качества, заболевания.
Annotation. Nikitenko Y.M. Harmoniousness of
development of musculature of body of youths student age.
The functions of the muscular system of man are considered
in the article, given the results of research of development
of musculature and their estimation conducted by the
method of indexes. There is a necessity to reconsider the
contents of employment. It  will solve problems of
harmonicity of physical development of young men (a parity
of means, batching of loading). It will result in improvement
of power and high-speed power parameters of physical
readiness.
Keywords: physical development, muscular system,
musculature, harmony, morphology, corset, functions of
organism, physical internals diseases.

Вступ.
Слово «гармонія» визначається як – «согла-

сованность, стройность в сочетании чего-нибудь»
[8]. Гармонійність розвитку мускулатури тіла відно-
ситься до показників фізичного розвитку, за якими
дають оцінку композиції тіла та морфо-функціональ-
ному стану організму.

Так, високий і гармонійний фізичний роз-
виток впливає на загальний стан здоров’я людини,
підвищує її фізичні можливості та красу зовнішнь-
ого вигляду, а диспропорції фізичного розвитку по-
в’язують із частотою та причинами різних захво-
рювань [1].

Морфофункціональний стан м’язової систе-
ми приваблює увагу дослідників тим, що мускула-
тура, окрім забезпечення рухливої функції організ-
му, виконує іще три життєво необхідні - корсетну,
насосну та обмінну [2,4].

Корсетна функція полягає у тому, що тільки
при достатньому м’язовому тонусі підтримується
нормальна постава і тим самим - функція хребта та
спинного мозку. При недостатній корсетній функції
(переважно – м’язів спини) розвивається ряд захво-
рювань, включаючи остеохондроз.

Завдяки корсетній функції м’язів живота,
утримуються у нормальному положенні внутрішні
органи – нирки, печінка, шлунок, кишечник та інші.
При недостатній корсетній функції цих м’язів част-
іше спостерігаються такі захворювання, як опускан-

ня внутрішніх органів, порушення моторики шлун-
ка, розвиток коліту та холіцеститу.

Недостатній розвиток м’язів ніг призводить
до плоскостопості, розширення вен, тромбофлебі-
ту, а недостатня активність обмінних процесів у м’я-
зах веде до ожиріння та діабету.

Скорочення м’язів сприяє руху венозної
крові у напрямку до серця («м’язовий насос»), руху
лімфи та тканинної рідини, прискорюючи тим са-
мим знищення продуктів тканинного обміну.

Якщо аналізувати розвиток мускулатури
паралельно із рівнем успішності юнаків у деяких
тестах фізичної підготовленості, то неважко поміти-
ти зв’язок між незадовільним рівнем розвитку мус-
кулатури (стегна, голені, плеча) та незадовільними
показниками у силових та швидкісно-силових впра-
вах: підтягуванні та 100-метрівці. За даними дослі-
дників у цих вправах отримали незадовільні оцінки
відповідно 44,6 та 30% юнаків-студентів [5].

Виходячи з цього, інтерес до проблеми та
актуальність наших досліджень не викликає
сумнівів.

У літературі достатньо даних про стан
фізичного розвитку досліджуваного контингенту.
Зокрема, стан розвитку мускулатури цікавить бага-
тьох вчених [5,6,2,4]. У публікаціях він майже завж-
ди називається недостатнім або незадовільним, крім
цього називаються деякі особливості. Так, Н.Бон-
дарчук (2006), виявила досить своєрідну картину: ті
обсяги розвитку м’язів, яким практично не при-
діляється увага (шия, талія, передпліччя), мають
досить високий індекс розвитку, а ті, що є централь-
ними в атлетичній гімнастиці (груди, плече, стегно),
практично не розвинені. Є дані, що студенти за око-
лами майже всіх частин тіла у переважній більшості
випадків не досягають середнього стандарту гармо-
нійного атлетичного розвитку [1].

У результаті вивчення методів, якими кори-
стувались дослідники, ми дійшли висновку, що до
оцінки показників фізичного розвитку можна підійти
двома шляхами:
1. шляхом порівняння фактичних (наявних) по-
казників із середніми стандартно-віковими по-
казниками [2,7];

2. шляхом порівняння фактичних показників із
належними, тобто для порівняння використати
модель, спеціально розраховану методом
індексів окремо для кожного юнака [2,3,5].
Останній підхід має певну перевагу, оскіль-

ки будується на індивідуальному підході - враховує
біологічні «маркери» кожного досліджуваного. Таку
методику запропонував В.Погасій (1996) для розра-
хунку охватних розмірів частин тіла чоловіків 18 –
35 років.

Робота виконана за планом НДР Кремен-
чуцького державного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчен-

ня особливостей розвитку кістякової мускулатури у
юнаків-студентів 18 – 19 років.
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Задачі дослідження включали визначення і
порівняльний аналіз фактичних та прогнозних ох-
ватних розмірів частин тіла.

Методи дослідження:
· антропометрія;
· визначення соматотипу;
· оцінка розвитку кістякової мускулатури за ме-
тодикою В.Погасія.

· статистичний аналіз;
· теоретичний аналіз та інтерпретація отриманих
даних.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

У дослідженнях приймали участь юнаки у
кількості 20 чоловік, які навчаються на другому курсі
КДПУ у одній академічній групі. Серед досліджу-
ваних відсутні спортсмени високих розрядів та такі,
що за станом здоров’я віднесені до СМГ. Після ант-
ропометричних вимірювань ми використали мето-
дику В.Погасія (табл.1), у основу якої покладено
гомеостатичні властивості показників фізичного
розвитку, зокрема, тазу, на основі яких, як стверд-
жує автор, можна розраховувати (моделювати) на-
лежні охватні розміри інших частин тіла. Методика
доступна у організації досліджень та обрахунках, не
потребує спеціальної підготовки викладача і широ-
ко використовується сучасними вченими [1,2,3,5,6].

Таблиця 1
Значення коефіцієнту для розрахунку охватних
розмірів частин тіла для чоловіків 18 – 35 років

(за В. Погасієм, 1996 )

Ч а сти ни  т іл а  С ер е д н ій  с т а н д а р т   
га р м о н ій н о го   
атл ет и ч н о го   
р о зви тк у  

ш ия  0 ,4 1 1  

г р уд и  1 ,1 1  

т а л ія  0 ,8 4  

с т е гн о  0 ,5 9 5  

г о м іл ка  0 ,3 9 7  

п ле ч е  (б іц е п с )  0 ,3 8 1  

Гармонійність атлетичного розвитку оціню-
ють як „нижче середнього”, „середній рівень”, „вище
середнього рівня”, та „високий рівень гармонійності
атлетичного розвитку” при відповідності певним
стандартам. За належний окіл у кожному випадку
ми обирали середній стандарт атлетичності фізич-
ного розвитку.

Технологія розрахунків наступна: окіл тазу
множиться на відповідний коефіцієнт, що відпові-
дає середньому стандарту атлетичності з урахуван-
ням соматотипу юнака (табл. 1). Зазначимо, що у
групі відсутні астеніки та гіперстеніки, тому поправ-
ка на тип тілобудови не робилася .

У результаті обрахувань були отримані дані,
викладені у таблиці 2.

Таблиця 2
Аналіз стану кістякової мускулатури юнаків-сту-

дентів ( n=20)

Невідповід- 
ність Частина  

тіла 
Фактичний 
окіл, см 

Належний  
окіл, см Х∆  % 

шия  37,7 38,9 -1,2 -3,2 
огк 93,5 105,1 -11,6 -11,1 
талія 75,8 79,5 -3,7 -4,7 
стегно  51,7 56,3 -4,6 -8,2 
 голінь  36,7 37,6 -0,9 -2,4 
плече  
(біцепс) 29,8 36,1 -6,3 -17,4 
 

Як свідчить таблиця 2, невідповідність фак-
тичних окольних розмірів середньому стандарту ста-
новить від 2,4 до 17,4%. «Найпроблемнішими» зо-
нами визнано окіл грудної клітини, стегно та плече.
Таким чином, наші дослідження, як і дослідження
Н.Бондарчук, засвідчили, що ці зони, які прийнято
вважати, «робочими», оскільки вони приймають
участь у всіх рухах людини, мають найбільшу не-
відповідність середнім вимогам (11,1 та 17,4%).

Можна припустити, що такий стан мускула-
тури впливає на показники фізичної підготовленості
наших респондентів. Недостатній розвиток мускула-
тури названих частин тіла призводить до незадовіль-
них оцінок у силових та швидкісно-силових вправах,
тому вважаємо за потрібне проводити корекцію мус-
кулатури засобами фізичного виховання.

Висновки.
1. За даними наукових досліджень кістякова мус-
кулатура виконує рухову, насосну та корсетну
функції. Достатній морфо-функціональний стан
кістякової мускулатури запобігає порушенням
постави,  обміну речовин,  опусканню
внутрішніх органів, тощо.

2. Вивчення охватних розмірів різних частин тіла
у юнаків свідчить про недостатність розвитку
мускулатури. Невідповідність середньому стан-
дарту атлетичності фізичного розвитку згідно
методики В.Погасія становить від 2,4 до 17,4%.

3. Спостерігається певна дисгармонія розвитку
мускулатури різних частин тіла (біцепса, груд-
ної клітини), тому у процесі фізичного вихован-
ня студентів необхідно використовувати спец-
іальні фізичні вправи з метою корекції будови
тіла студентів.

4. На нашу думку, існує необхідність переглянути
зміст занять з метою вирішення проблеми гар-
монійності  фізичного розвитку юнаків
(співвідношення засобів, дозування наванта-
ження), що в свою чергу приведе до покращен-
ня силових та швидкісно-силових показників
фізичної підготовленості.
Перспективою подальших досліджень вва-

жаємо вивчення кореляційних зв’язків між розвит-
ком мускулатури та показниками фізичного здоро-
в’я і фізичної  підготовленості  студентського
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контингенту.
Література

1. Бондарчук Н.Я. Диференційований підхід до фізичного
виховання студентів з різних біогеохімічних зон Закарпат-
тя. Автореферат кандидатської дисертації. - Ужгород, 2006.
– 24 с.

2. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального
здоровья детей и подростков в процессе ФВ, Киев: «Олим-
пийская литература», 1999. - C.230.

3. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом
воспитании детей, подростков и юношей. – Киев: НУФВ-
СУ, 2005. – 195 с.

4. Курочкина М.В. Система оценки и нормативы физичес-
кой подготовленности студентов, проживающих в разных
зонах радиационного контроля: Метод. рекомендации. -
Киев, 1998 . – С.3.

5. Лошицька Т.І. Особливості фізичного розвитку юнаків
призовного віку// Педагогіка, психологія та медико-біо-
логічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків,
2005. №6.– с 34-40....

6. Приймак С.Г., Моделювання параметрів фізичної підго-
товленості підлітків у процесі фізичного виховання. Ав-
тореферат канд. дисертації. - Київ. - 2003. - С.3.

7. Романенко В.А. Двигательные способности человека. -
Донецк: «Новый мир» УК Центр, 1999. - 240 с.

8. Словарь русского языка под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.:
«Русский язык», 1987. – с.110.

Надійшла до редакції 05.04.2007р.

РОЗВИТОК СИЛИ УДАРІВ ОДНОБОРЦІВ З
РУКОПАШУ ГОПАК НА ЕТАПІ

ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Никитенко А.О., Величкович М.Р.,
Никитенко А.А., Нікітенко С.А.
Львівський державний університет

фізичної культури
Львівська комерційна академія

Львівський військовий інститут сухопутних
військ ім. П.Сагайдачного

 Анотація. У статті розглядаються взаємозв’язки швид-
кісно-силових характеристик ударів з кількісними по-
казниками виконання різноманітних загально-підготов-
чих вправ. Пропонуються практичні рекомендації щодо
розвитку сили ударів одноборців з рукопашу гопак на
етапі попередньої базової підготовки. На етапі поперед-
ньої базової підготовки одноборців з рукопашу гопак
доцільно надавати пріоритет розвитку сили із застосу-
ванням таких загальнопідготовчих вправ, з показника-
ми виконання яких встановлюється достовірний коре-
ляційний взаємозв’язок показників спеціальних дій.
Ключові слова: етап, підготовка, сила, удар, вправи.
Аннотация. Никитенко А.О., Величкович Н.Р., Никитен-
ко А.А., Нікітенко С.А. Развитие силы ударов в руко-
пашном бою гопак на этапе предварительной базовой
подготовки. В статье рассматриваются взаимосвязи ско-
ростно-силовых характеристик ударов с количествен-
ными показателями выполнения различных общепод-
готовительных упражнений . Предлагаются
практические рекомендации по развитию силы ударов
единоборцев на этапе предварительной базовой подго-
товки. На этапе предварительной базовой подготовки
одноборцев целесообразно давать приоритет развития
силы с применением общеподготовительных упражне-
ний, с показателями выполнения которых устанавлива-
ется достоверная корреляционная взаимосвязь показа-
телей специальных действий.
Ключевые слова: этап, подготовка, сила, удар, упраж-
нения.
Annotation. Nikitenko A.O., Velychkovych M.R., Nikitenko

A.A., Nikitenko C.A The development of the hand-to-hand
hopak blows power on the stage of preliminary basic
preparation. In the article is shown the relationships between
speed-power characteristics of blows and different general
exercises. Practical recommendations for the blows power
development on the stage preliminary basic preparation are
proposed. At a stage of preliminary base preparation of
sportsmen it is expedient to give a priority of development
of force. To apply the common preparatory exercises. The
authentic correlation interrelation with parameters of special
actions is established.
Key words: stage, preparation, power, blows, exercises.

 Вступ
На етапі попередньої базової підготовки

одноборців важливим являється визначення таких
загально-підготовчих вправ та методів їхнього зас-
тосування, які впливатимуть на розвиток спеціаль-
них фізичних якостей молодих спортсменів [6].
Аналіз спеціальної літератури свідчить про недо-
статню дослідженість з метою поглибленого вивчен-
ня становлення майстерності одноборців у такому
виді спорту, як рукопаш гопак, що поєднує ударні
дії руками, ногами і елементи боротьби [1]. На да-
ному етапі багаторічної  підготовки доцільно
здійснювати пошук таких загально-підготовчих
вправ, застосування яких у тренувальному процесі
відзначатиметься найбільшою ефективністю для
розвитку фізичних якостей та поступового станов-
лення майстерності молодих спортсменів [2, 9].

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного університету фізичної
культури, Львівської комерційної академії.

Формулювання цілей роботи.
 Мета дослідження – пошук ефективних

засобів і методів розвитку фізичних якостей одно-
борців з рукопашу гопак на етапі попередньої базо-
вої підготовки.

 До основних завдань дослідження було
поставлено:

- визначення взаємозалежності швидкісно-
силових показників ударів руками та ногами з
кількісними показниками загальнопідготовчих
вправ;

- розробка практичних рекомендацій для
розвитку сили та швидкості ударів одноборців з ру-
копашу гопак завдяки застосування у навчально-тре-
нувальному процесі загальнопідготовчих вправ.

Методи і організація дослідження . У ро-
боті застосовано такі методи дослідження: аналіз
літературних джерел і узагальнення, хронодинамо-
метрія, педагогічне спостереження і тестування,
методи математичної статистики.

 В дослідженнях прийняли участь 19 одно-
борців з рукопашу гопак, що знаходяться на етапі
попередньої базової підготовки.

 Після стандартної розминки [4, 5] спорт-
смен займав зручну дистанцію до боксерського сна-
ряду, обладнаного хронодинамометром [7] і вико-
нував  послідовно рукою і  ногою удари з
максимально більшою силою. Вимірювалася мак-
симальна сила поодинокого удару рукою і ногою.
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 Застосовуючи п’ятиканальний електронний
хроновимірювач [8] визначався час удару рукою
(відстань удару 90 см).

 Максимальну силу м’язів частин тіла одно-
борців з рукопашу гопак визначали із застосуван-
ням станової та кистьової динамометрії.

 Вибухову силу в загальнопідготовчих впра-
вах визначали показниками відстані, на яку спро-
можний спортсмен здійснити поштовх м’ячів масою
від 30 г до 5 кг.

 Результати дослідження.
В результаті визначення рівня фізичної

підготовленості одноборців з рукопашу гопак вста-
новлено, що вже на етапі попередньої базової підго-
товки (табл.1) вони здатні розвивати удари такої
потужності, якої достатньо для виведення суперни-
ка на певний час із стану боєздатності.

Спортсмени розвивають силу ударів рука-
ми і ногами за величиною, більшою за 116 кг. Попе-
редні дослідження С.А.Нікітенка свідчать, що уда-
ри силою 116 кг спроможні вивести спортсмена із
стану боєздатності на певний період часу [4] , що на
етапах підготовки між швидкісно-силовими харак-
теристиками ударів виникають компенсаторні коли-
вання [3] : чим більші силові можливості однобор-
ця на початку підготовчого періоду, тим більший
приріст швидкісного компоненту техніки ударів
відбувається упродовж даного періоду.

Отже, на етапі попередньої базової підготов-
ки одноборців з рукопашу гопак доцільно розвивати
силові можливості з метою подальшого підвищення
швидкості дій завдяки компенсаторних коливань в
основних характеристиках структури рухів.

Кореляційний аналіз між показниками ви-
мірювань загальнопідготовчих і спеціальних дій

одноборців, що знаходяться на етапі попередньої
базової підготовки, свідчить про таку взаємоза-
лежність (табл.2).

Між показниками максимальної сили м’язів
одноборців (станова і кистьова динамометрія) і по-
казниками дальності поштовху м’ячів масою 400 г,
1 кг 800 г, 5 кг встановлено достовірний статистич-
ний прямий взаємозв’язок. Коефіцієнти кореляції
дорівнюють відповідно 0,617; 0,670; 0,667 (P < 0,01).

Між показниками дальності поштовху
м’ячів масою 400 г, 1 кг 800 г, 5 кг і показниками
сили ударів рукою встановлено достовірний статис-
тичний прямий взаємозв’язок. Коефіцієнти кореляції
дорівнюють відповідно 0,590 (Р < 0,01); 0,678 (P <
0,01); 0,493 (Р < 0,05).

Між показниками дальності поштовху
м’ячів з різною масою встановлено такий достовір-
ний статистичний прямий взаємозв’язок:

 - у поштовху м’ячів масою 400 г і 1 кг 800
г коефіцієнт кореляції дорівнює 0,812 (Р < 0,001);

 - у поштовху м’ячів масою 1 кг 800 г і 5 кг
коефіцієнт кореляції дорівнює 0,700 (P < 0,001);

 - у поштовху м’ячів масою 400 г і 5 кг ко-
ефіцієнт кореляції дорівнює 0,625 (Р < 0,01).

 Між показниками дальності поштовху м’я-
ча масою 1 кг 800 г і силою ударів ногою встановле-
но достовірний статистичний прямий взаємозв’язок.
Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,681 (Р < 0,01).

 Встановлено достовірний статистичний
прямий взаємозв’язок показників: максимальної
сили м’язів ніг і тулуба одноборців (станова дина-
мометрія) з показниками сили ударів ногою (r =
0,800; Р < 0,001) і з показниками сили ударів рукою
(r = 0,632; Р < 0,01); максимальної сили м’язів рук
(динамометрія кистьова) з показниками сили ударів

 Таблиця 1
Показники тестування загальної і спеціальної підготовленості одноборців з рукопашу гопак на етапі по-

передньої базової підготовки (n = 19)
Т е с т и  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  
Х  1 6  1 5  1 4  1 2  8  3 9  1 5 7  1 3 0  1 3 5  2 9 5  

V  %  1 5 %  1 6 %  9 %  7 %  1 0 %  1 1 %  1 3 %  8 %  7 %  1 3 %  
 Примітки: 1 – дальність поштовху м’яча (м) масою 30 г; 2 – дальність поштовху м’яча (м) масою 300 г; 3 –

дальність поштовху м’яча (м) масою 400 г; 4 – дальність поштовху м’яча (м) масою 1 кг, 800 г; 5 – дальність
поштовху м’яча (м) масою 5 кг; 6 – динамометрія кистьова; 7 – динамометрія станова; 8 – сила ударів рукою
(кг); 9 – сила ударів ногою (кг); 10- час ударів рукою (мс).

Таблиця 2
Кореляційна залежність між кількісними показниками загальнопідготовчих і спеціальних дій одноборців з

рукопашу гопак на етапі попередньої базової підготовки (n = 19) P < 0,05 – 0,001

Примітки: 1 - максимальна сила м’язів ніг і тулуба (динамометрія станова); 2 - максимальна сила м’язів рук
(динамометрія кистьова); 3 – поштовх м’яча масою 400 г.; 4 – поштовх м’яча масою 1 кг. 800г.; 5 – поштовх
м’яча масою 5 кг.; 6 – сила ударів рукою; 7 – сила ударів ногою.

Тести 1 2 3 4 5 6 
2 0,830      
3 0,617      
4 0,670  0,812    
5 0,667  0,625 0,700   
6 0,632 0,561 0,590 0,678 0,493  
7 0,800   0,681  0,618  
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рукою (r = 0,561; P < 0,05).
 Між показниками сили ударів рукою і сили

ударів ногою встановлено достовірний прямий взає-
мозв’язок. Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,618 (Р
< 0,01).

 Не встановлено достовірного статистично-
го взаємозв’язку між показниками дальності по-
штовху м’ячів масою 30 г , 300 г і показниками сили
ударів руками та ногами.

 Не встановлено взаємозв’язків між показ-
никами часу ударів рукою і показниками вищенаве-
дених тестів.

 Отже, можна зазначити, що на етапі попе-
редньої базової підготовки одноборців з рукопашу
гопак визначено достовірний статистичний прямий
взаємозв’язок між показниками прояву максималь-
ної сили м’язів всіх частин тіла спортсменів, вибу-
хової сили у загальнопідготовчих вправах із засто-
суванням додаткового обтяження масою від 400 г
до 5 кг з показниками спеціальних дій – сили ударів
руками та ногами.

 Висновки.
 1. Встановлено фактори, що впливають на

показники сили ударів руками і ногами у рукопашу
гопак на етапі попередньої базової підготовки:

 - рівень максимальної сили м’язів всіх час-
тин тіла спортсменів (показники станової та кисть-
ової динамометрії);

 - рівень вибухової сили спортсменів у ви-
конанні загальнопідготовчих вправ, що за кінема-
тичною та динамічною структурою максимально
наближуються до техніки ударної дії (дальність по-
штовху рукою м’ячів масою від 400 г до 5 кг).

 2. Встановлено пряму залежність між
рівнем прояву максимальної та вибухової сили м’язів
одноборців з рукопашу гопак на етапі попередньої
базової підготовки ( P < 0,05 – 0,01 ).

 Чим вищий рівень максимальної сили
м’язів всіх частин тіла спортсменів (показники ста-
нової та кистьової динамометрії), тим вищий рівень
вибухової сили вони здатні проявити (показники
дальності поштовху м’ячів).

 Визначено межу маси м’ячів для застосу-
вання у розвитку вибухової сили спортсменів: в тре-
нувальному процесі доцільно застосовувати м’ячі
масою від 400 г до 5 кг.

 Застосування м’ячів масою від 30 г до 300
г (поштовх м’ячів) не впливає у достатній мірі на
додаткове збудження відповідних нервових центрів
й підвищення кількості рухових одиниць для про-
яву якості сили у діях, що співпадають із технікою
спеціальних рухів (ударні дії) одноборців. Даний
висновок зроблено на підставі того, що не встанов-
лено достовірних статистичних взаємозв’язків між
показниками сили ударів руками, ногами одноборців
і показниками дальності поштовху м’ячів масою від
30 г до 300 г. ( P > 0,05).

 Застосування м’ячів масою більше 5 кг сут-
тєво впливає на виникнення значних порушень ди-
намічних, часових і просторових характеристик тех-

ніки ударних рухів.
 3. Встановлено достовірну статистичну

пряму залежність сили ударів руками та ногами од-
ноборців від рівня розвитку максимальної і вибухо-
вої сили у загальнопідготовчих діях (станова і кис-
тьова динамометрія, дальність поштовху м’ячів
масою від 400 г до 5 кг). Чим вищу максимальну і
вибухову силу розвивають одноборці у загальнопі-
дготовчих діях, тим з більшою силою вони здатні
виконувати удари руками і ногами (P < 0,01 – 0,001).

 Практичні рекомендації.
 На етапі попередньої базової підготовки

одноборців з рукопашу гопак доцільно надавати
пріоритет розвитку сили із застосуванням таких за-
гальнопідготовчих вправ, з показниками виконання
яких встановлюється достовірний кореляційний
взаємозв’язок показників спеціальних дій.

 Розвивати максимальну силу м’язів всіх
частин тіла з метою подальшого перенесення фізич-
них якостей на ефективність виконання спеціальних
дій одноборців.

 Розвивати вибухову силу, застосовуючи
поштовхи м’ячів масою від 400 г до 5 кг, з метою
подальшого перенесення фізичних якостей на силу
ударів руками і ногами.

 В навчально-тренувальному процесі засто-
совувати особливості прямої та опосередкованої
взаємозалежності між проявом максимальної та ви-
бухової сили у загальнопідготовчих вправах, а та-
кож показниками сили ударів руками і ногами у спец-
іальних діях спортсменів.

 На етапі попередньої базової підготовки
спортсменів з рукопашу гопак в навчально-трену-
вальному процесі головну увагу доцільно зосереди-
ти на розвитку максимальної і вибухової сили із за-
стосуванням  загально-підготовчих вправ  і
спеціальних дій.

 У подальших дослідженнях передбачаєть-
ся визначення доцільності розвитку певних фізич-
них якостей спортсменів на різних етапах багаторі-
чної підготовки у залежності від виду спортивних
одноборств, що базуються на застосуванні ударних
дій руками і ногами ( бокс, кікбоксінг, рукопаш го-
пак, карате, тхеквондо).
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ ЯК СУБ’ЄКТ

ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ
Нікітенко О.Я.
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політехнічний університет

Анотація. У статті проаналізована система підготовки
фахівців з фізичного виховання і спорту з погляду ос-
новної діяльності ВНЗу і класичної теорії маркетингу з
метою визначення його ролі у виробленні продуктів для
реалізації на галузевих ринках послуг і праці.
Ключові слова: галузевий ринок, освітня послуга, про-
дукт.
Аннотация. Никитенко Е.Я. Высшее учебное заведение
физкультурного профиля как субъект отраслевого рын-
ка труда. В статье проанализирована система подготов-
ки специалистов по физическому воспитанию и спорту
с точки зрения основной деятельности ВУЗа и класси-
ческой теории маркетинга с целью определения его роли
в производстве продуктов для реализации на отрасле-
вых рынках услуг и труда.
Ключевые слова: отраслевой рынок, образовательная
услуга, продукт.
Annotation. Nikitenko Y.Y. Higher educational
establishment of sports as a subject of the trade labour
market. The system of training specialists for physical
training from the point of view of the higher educational
establishment and the classical marketing theory with the
aim of determing its role in the goods production for the
realization at the trade markets of services and work is
analysed in the article.
Keywords: a trade market, an educational service, a product.

Вступ.
Сучасне українське суспільство має потре-

бу в прискореному розвиткові сфери фізичної куль-
тури і спорту, а отже і у відповідних фахівцях. Вод-
ночас фізкультурно-спортивні організації державної
форми власності не мають реальної змоги збільши-
ти число робочих місць для фахівців з фізичного
виховання і спорту, тобто підтримувати високий
рівень попиту на галузевому ринку праці.

З іншого боку, зростає потенційна пропози-
ція вказаних фахівців у результаті збільшення чис-
ла ВНЗ, які таких фахівців готують. Так, якщо у 1990
році число таких ВНЗ складало 26, то у 2006 році -
більше 60.

Така складна ситуація на галузевому ринку

праці вимагає відповідної реалізації з боку суб’єктів
ринку, які є виробниками товару “робоча сила фахі-
вця з фізичного виховання і спорту” - ВНЗ фізкуль-
турного профілю. Вони повинні знати, що потрібно
ринку праці, щоб з найменшим ступенем ризику го-
тувати для нього товар. А це значить, що система
підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту
повинна бути орієнтована на ринок, на випуск того
товару, якого він потребує, а не відкидає.

Усі дослідники сходяться на тому, що основ-
ним напрямком діяльності ВНЗ є надання освітніх
послуг, але не дають однозначного визначення, у якій
формі існує ця послуга. Так, автори книги “Страте-
гічний маркетинг для шкіл”, докладно розглядаючи
необхідність маркетингової діяльності для навчаль-
них закладів і цільові аудиторії цієї діяльності,
відзначають, що навчальний заклад займається мар-
кетингом “набору цінностей”, і образ організації, що
вони намагаються довести до своїх контактних ауди-
торій, повинний відбивати “продукт чи послуги, що
дійсно надає навчальний заклад” [12]. У розділі “
Маркетинг мікс” ці автори так визначають продукт
навчального закладу: “Продуктом, мабуть, є освіт-
ня послуга, надана учням” [12].

З цього визначення, однак, не ясно, що саме
являє собою “освітня послуга”; чи є вона, наприк-
лад, лекцією викладача, повним курсом підготовки
фахівця, організацією студентського наукового сус-
пільства, або проведенням конференції з представ-
никами галузі. Більш чітке визначення продукту ВНЗ
надзвичайно важливе для розуміння місця конкрет-
ної послуги в загальній діяльності ВНЗ. У теорії
маркетингу товаром вважається усе, що може задо-
вольнити потребу і пропонується ринку з метою
придбання, споживання чи використання, залучен-
ня уваги [6, 9, 10, 13].

З погляду основної діяльності ВНЗ і класич-
ної теорії маркетингу, продуктом є освітня програ-
ма. Освітня програма розробляється ВНЗ для того,
щоб задовольнити потребу в освіті, професійній
підготовці, навчанні чи перепідготовці, - тобто до-
сягнення визначеного соціального ефекту (зміна
освітнього чи професійного рівня). Саме з цим про-
дуктом виходить на ринок будь-яка освітня устано-
ва (ВНЗ, середня школа, курси та ін.). ВНЗ не про-
понує на ринку окремі ОП у виді лекцій, семінарів і
т.ін., він пропонує комплекс послуг, об’єднаних єди-
ною задачею і забезпечених відповідними  ресурса-
ми.

ВНЗ, що не має фахівців з певної спеціаль-
ності, за якою пропонується навчання, не може про-
понувати освітні програми з цього напрямку. Однак,
навіть маючи у своєму розпорядженні зазначені ре-
сурси, ВНЗ не пропонує своїм клієнтам лекції чи
практичні заняття, а виходить на ринок з освітньою
програмою з даної спеціальності, що включає виз-
начений зміст, організацію навчального процесу,
систему управління цим процесом і систему його
методичного, матеріального і кадрового забезпечен-
ня. Тому продуктом ВНЗ можна визначити освітню
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програму.
Робота виконана за планом НДР Кремен-

чуцького державного політехнічного університету.
Формулювання цілей роботи.
У ринковій економіці існують товари і по-

слуги суспільного користування, виробництво яких
сплачується однією частиною населення (платника-
ми податків), а користуються ними інші (наприклад,
споживачі освітніх послуг).

Виробляючи продукти суспільного користу-
вання, ВНЗ фізкультурного профілю працює водно-
час на двох ринках: надає суспільству освітні по-
слуги (ОП) визначеного виду, споживачами яких є
учні і студенти, і одночасно представляє результати
своєї діяльності на галузевому ринку праці (товар),
споживачами яких є фізкультурно-спортивні орган-
ізації. Ця двоїста природа діяльності ВНЗ фізкуль-
турного профілю вносить значну плутанину у виз-
начення його продуктів, цільових ринків збуту і груп
споживачів.

Діючи одночасно на двох пов’язаних і взає-
мозалежних ринках - ринку освітніх продуктів і по-
слуг та ринку праці, - ВНЗ, проте, має один продукт,
з яким він виходить на обидва ринки.

Існує ряд публікацій та робіт фахівців, що
стосуються проблематики сучасних методів марке-
тингу ОП [1,2,3,5,7,8,11], але реально відчувається
дефіцит знань та недостатня кількість публікацій.

Результати досліджень. Освітня програма
- це комплекс освітніх послуг, націлений на зміну
освітнього рівня чи професійної підготовки спожи-
вача і забезпечений відповідними ресурсами освіт-
ньої організації (ВНЗ).

На рисунку 1 представлено освітню програ-
му підготовки фахівців з фізичного виховання і
спорту в ХДАФК. Вона включає дві частини: нор-
мативну та вибіркову. Кожна з цих частин включає
певні цикли дисциплін, які відповідають її змісту.

До нормативної частини входять такі цик-
ли:
1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін.
2. Цикл фундаментальних дисциплін, який в свою
чергу має три блоки:
2.1. Блок медико-біологічних дисциплін;
2.2. Блок соціально-теоретичних дисциплін;
2.3. Блок соціально-практичних дисциплін;
3. Цикл професійно орієнтованих дисциплін.

Вибіркова частина включає три цикли:
1. Цикл професійно орієнтованих дисциплін.
2. Цикл самостійного вибору дисциплін ВНЗ.
3. Цикл самостійного вибору дисциплін студентом
- спецкурс.

Уся освітня програма, а саме її теоретичне
направлення, підкріпляється проходженням студен-
тами практики: ознайомлюючої, педагогічної, за
профілем майбутньої роботи.

Відповідно до своїх можливостей і потреб
клієнтів ВНЗ фізкультурного профілю пропонують
різний асортимент таких програм, які можна класи-

фікувати за рядом ознак:
1. 3а рівнем пропонованої освіти: довузівські, ба-
калаврські, магістерські, аспірантські, програми
професійної перепідготовки і т. ін.
2. За орієнтацією на визначену спеціальність про-
понується навчання за такими спеціальностями як:
1) “Фізичне виховання” - профілююча спеціалізація:
“Рекреація, оздоровча фізична культура”;
2) “Фізична реабілітація”;
3) “Олімпійський та професійний спорт” - профілю-
ючі спеціалізації:
2.1. “Теорія та методика викладання обраного виду
спорту і фізичного виховання”;
2.2. “Спортивна біомеханіка”;
2.3.”Спортивна психологія”;
2.4. “Спортивна фізіологія”;
2.5. “Менеджмент та управління фізичним вихован-
ням і спортом”.
3. За формою навчання: денні, вечірні, заочні, ди-
станційні, екстернат і т.ін.
4. За використовуваними методами навчання:
традиційні, програми проблемного навчання, про-
грами, засновані на аналізі ділових ситуацій, і т.п.

Нові види освітніх програм з’являються у
відповідь на зміну ринкового попиту чи на нові мож-
ливості ВНЗ. Бурхливий розвиток інформаційних
технологій, наприклад, вивів на ринок програми
дистанційного навчання,  що поєднують са-
мостійність заочної освіти з можливостями індиві-
дуальних (у випадку дистанційного навчання за до-
помогою комп’ютера) консультацій з викладачами.

Виходячи на ринок освітніх продуктів і по-
слуг зі своїми освітніми програмами, ВНЗ одночас-
но випускає фахівців різного рівня і профілю, що
засвоїли пропоновані ним освітні програми. У зв’яз-
ку з цим виникає питання, чи є випускник продук-
том ВНЗ?

У своїй роботі “Маркетинг в российской
зкономике переходного периода» А. Браверман [4],
описуючи результати маркетингового дослідження
серед випускників ВНЗ, пропонує концептуальну
модель відносин у системі вищої освіти.

Відповідно до цієї моделі сфера ринкових
відносин у системі вищої освіти представлена відно-
синами між ВНЗ, що здійснюють підготовку і пере-
підготовку молодих фахівців, підприємствами, що
є споживачами молодих фахівців і самими молоди-
ми фахівцями як власниками специфічного товару.

Можна погодитися з твердженням про ви-
пускників як власників специфічного товару, а
підприємства наймають випускників з метою задо-
волення своєї потреби в кадрах потрібної кваліфі-
кації. Однак не можна прийняти однозначно тверд-
ження автора про ВНЗ як виробника товару —
робочої сили молодих фахівців. Адже за тією ж
підставою виробником цього специфічного товару
можна назвати батьків, школу, середовище й оточен-
ня і самого випускника. У формуванні професійноз-
начущих знань, умінь і навичок, що використову-
ються роботодавцями на ринку праці, бере участь
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лише ВНЗ. Самоосвіта в період навчання у ВНЗ,
рівнобічне навчання на різних курсах, вплив роди-
ни, навколишнього середовища і т.ін. приносить
випускникам знання, уміння і навички, що користу-
ються попитом на ринку праці. Крім цього, про-
фесійні якості не можна розглядати у відриві від
інших характеристик особистості, що також значимі
як при працевлаштуванні, так і під час професійної
діяльності.

Пропонуючи всім студентам даного курсу
на даному факультеті однакову освітню програму,
ВНЗ у підсумку випускає різних фахівців. Відрізня-
ються вони за ступенем засвоєння зазначеної про-
грами, за якістю знань, за особистою орієнтацією
на ті чи інші аспекти своєї професії і т. ін. Тому на
ринку праці ВНЗ є виробником не випускників, а
освітніх програм у тому виді, у якому вони засвоєні
його випускниками.

У результаті засвоєння зазначених освітніх
програм випускники отримують потрібні ринку
праці знання, уміння і навички. Друге твердження
А.Бравермана в цитованій вище книзі стосується
угод між ВНЗ - виробниками і підприємствами-спо-
живачами. Угодою в маркетингу прийнято називати
обмін цінностями між двома чи більшою кількістю
сторін [10]. В угодах, описаних у роботі А.Бравер-
мана, ВНЗ виходить на ринок праці з результатами
своєї освітньої діяльності, опосередкованими в знан-
нях, уміннях і навичках випускників, випускники
пропонують свою робочу силу підприємствам, а ті,
в свою чергу, оцінюють кваліфікацію цієї робочої
сили у виді стартових зарплат й інших умов найман-
ня. У результаті цієї угоди з продажу робочої сили

ВНЗ не одержує прямих матеріальних вигод. Він
очікує одержати відгук від своєї цільової аудиторії
не у формі купівлі (ВНЗ не займається продажем
своїх випускників, вони самі продають свою робо-
чу силу), а  у виді  зростання престижу ВНЗ,
збільшення припливу абітурієнтів (тобто попиту на
освітні програми), зміцнення свого конкурентного
положення серед інших ВНЗ.

Одним з можливих відгуків може бути до-
говір з підприємством, задоволеним якістю випуск-
ників ВНЗ і зацікавленим в отриманні кваліфікова-
них фахівців і далі такою мірою, що готове надати
ВНЗ матеріальну, фінансову чи іншу допомогу в
обмін на пріоритетне право добору і наймання ви-
пускників цього ВНЗ в майбутньому.

Таким чином, ВНЗ є виробником освітніх
програм, які він пропонує на ринку освітніх про-
дуктів і послуг, і з якими він виходить на ринок праці,
але опосередковано, через своїх випускників, які (у
тому числі й у результаті споживання освітніх про-
дуктів ВНЗ) придбали знання, уміння і навички, що
характеризують якість їхньої робочої сили, яку вони
продають підприємствам-роботодавцям.

ВНЗ фізкультурного профілю зацікавлений
у тім, щоб його освітні програми якомога повніше
відповідали вимогам ринку праці, а випускники як-
найкраще цю програму засвоювали. Тому він має
потребу у вивченні цільового ринку праці. І це цілком
логічно, оскільки ринок праці визначає основні стан-
дарти якості освіти у виді зміни попиту на тих чи
інших фахівців, уточнення знань і умінь, якими по-
винні володіти претенденти на визначені вакансії.
Крім того, перспектива працевлаштування є важли-
вим мотивом, що обумовлює вибір освітніх про-

Рис. 1 Структура програми підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в ХДАФК
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дуктів споживачем.
Отже, достовірна інформація про ринок

праці, надана ВНЗ покупцям його освітніх про-
дуктів, може збільшити попит на ті продукти, що
підвищують можливість успішного працевлашту-
вання в майбутньому.

Висновки.
Перехід України до ринкових відносин не-

можливий без докорінних змін у галузі фізичного
виховання і спорту, формах власності й господарю-
вання, технічній базі. Ці зміни об’єктивно вимага-
ють застосування нових організаційних структур,
форм і методів управління виробництвом, спрямо-
ваних на стимулювання заповзятливості, високого
рівня професіоналізму, розвитку ініціативності кож-
ного учасника виробництва.

Тому важливе значення в удосконаленні
системи підготовки фахівців з вищою фізкультур-
ною освітою має розробка  нових підходів  до
змісту й організації навчального процесу, що при-
пускають і стимулюють наростаючу активність
студентів до придбання професійнозначущих
знань, умінь, навичок.

Вищі навчальні заклади фізкультурного
профілю прагнуть залучити якомога більшу кількість
студентів, але й все більшою мірою залежать у
фінансуванні своєї діяльності від диференціації та
диверсифікації продуктів, що пропонуються ними
галузевим ринкам праці, і послуг.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підготов-
ки фахівців з фізичного виховання і спорту.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У

ДЕВУШЕК
Овсеенко В.В., Пилипко В.Ф.

Харьковский гуманитарно-педагогический
институт

Харьковская государственная академия
физической культуры

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комп-
лексного использования методов интенсификации тре-
нировочного процесса для развития силовых способ-
ностей у девушек–студенток гуманитарных ВУЗов.
Разработан принципиально новый комплекс упражне-
ний для развития силы у девушек.
Ключевые слова: (POF) – позиция напряжения, методы
интенсификации тренировочного процесса, трисет, ат-
летизм.
Анотація. Овсеєнко В. В., Пилипко В. Ф. Комплексне
використання методів інтенсифікації тренувального
процесу для розвитку силових здібностей у дівчат. В
статті розглядаються питання комплексного використан-
ня методів інтенсифікації тренувального процесу для
розвитку силових здібностей у дівчат-студенток гуман-
ітарних Вузів ( на прикладі Х Г П І ). Розроблено прин-
ципово новий комплекс вправ для розвитку силових
здібностей у дівчат.
Ключові слова: позиція напруження, методи інтенсифі-
кації тренувального процесу, трисет, атлетизм.
Annotation. Ovseenko V. V., Pylypko V. F. Complex
utilization of methods of intensification of training process
for development of power abilities in girls. The article deals
with the problems of complex utilization of methods of
intensification of training process for development of power
abilities in girls –  students of humanitarian higher
educational establishments. We worked out the newest
complex of exercises for development of power in girls.
Key words: (POF) position of flecsion, methods of
intensification of training process, threeset, athletism.

Введение.
В 1998 г. коллективом авторов института

содержания и методов обучения разработана новая
программа по физической культуре для общеобра-
зовательных школ. Программу составили с учетом
наиболее благоприятных возрастных и анатомо-фи-
зиологических периодов в воспитании и развитии
физических качеств учащихся. Программа для каж-
дого класса составлена из учебного материала для
формирования теоретико-методических занятий,
практических навыков и умений и методики разви-
тия физических качеств [3]. Для старшеклассников
в программу включен атлетизм. Атлетизм – смена
физических упражнений с различными видами отя-
гощений и сопротивлений, направленная на разви-
тие силы и построение гармоничного, эстетически
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привлекательного тела.
Для проведения занятий по физическому

воспитанию с контрольной группой был составлен
комплекс силовых упражнений, включенный в про-
грамму для 11 класса.

Для проведения занятий с эксперименталь-
ной группой был разработан принципиально новый
комплекс упражнений, построенный на основе раз-
работок ряда авторов [1,4,5,6].

Стив Холмэн и Джонатан Лоусон разрабо-
тали систему POF (роs.of flecsion) позиции напря-
жения. [4,5] Все упражнения из арсенала атлетичес-
кой гимнастики разделены на три группы:
1. Упражнения в растянутой позиции (Str.)
2. Упражнения в средней позиции (Midle)
3. Упражнения в концентрированной позиции

(Contr.)
Все основные мышечные группы по утвер-

ждению авторов необходимо прорабатывать имен-
но в этих трех позициях для быстрого роста силы и
увеличения объема активной мышечной массы.

Работа выполнена по плану НИР Харьковс-
кой государственной академии физической культуры.

Формулирование целей работы
Целью работы является исследование сило-

вых способностей студенток 1 курса педагогичес-
кого колледжа при ХГПИ и провести сравнитель-
ный анализ стандартных методов развития силы и
новых методов интенсификации тренировочного
процесса (МиТ).

Результаты исследования
Организация исследований. Учитывая кон-

тингент занимающихся и многочисленные страхи
девушек перед занятиями с отягощением [6] при
составлении комплекса учитывая только рост сило-
вых показателей. По мнению Джона Литтла [1] для
развития силы необходимо выполнять все упражне-
ния в одном подходе до отказа, что идет в разрез с
программой предусматривающая выполнение уп-
ражнений в 3-5 подходах. принимая во внимание все
возможные плюсы и минусы различных тренировоч-
ных программ [2] и используя метод интенсифика-

ции тренировочного процесса - трисета, (три упраж-
нения выполняются одно за другим без перерыва),
мы составили следующий комплекс.

Для каждой мышечной группы были подо-
браны три упражнения с учетом системы POF и
объединены в трисеты. Первое упражнение выпол-
няют в растянутой позиции 1х 6, второе в средней
1х 12 и третье в концентрированной 1х 25, с учетом
материально-технического обеспечения тренажер-
ного зала ХГПИ.

Например, для мышц груди:
Трисет:

S Разведение гантелей лежа на спине 1х 6
M Жим штанги лежа на скамье 1х 12
C сведения рук на грудь-машине 1х 25

для передней поверхности бедра:
S приседания «сизи» 1х 6
М приседания со штангой на спине 1х12
С разгибание ног сидя на тренажере 1х 25

для верхней части брюшного прес-
са
S подъем туловища лежа на наклонной (45º)
доске 1х 6
М подъем туловища лежа на римcком стуле 1х
12
С сжигания (концентрированные подъемы ту-
ловища) 1х 25

для нижней части брюшного пресса
S подъем ног в висе 1х 6
М подъем ног лежа на спине 1х 12
С подъем ног сидя на скамье 1х 25

для широчайших мышц спины
S пулловер с гантелью лежа 1 х6
М тяга на груди на верхнем блоке 1х 12
С отведение рук с гантелями назад стоя в на-
клоне 1х 25

для дельтовидных мышц
S тяга штанги к подбородку 1х 6
М жим штанги из-за головы сидя 1х 12
С разводка рук с гантелями стоя 1х 25

для двуглавой мышцы бедра
S становая тяга штанги с прямых ног 1х 6

 Таблица 1
Результаты силовых показателей специальных тестов

Группа  Вид  теста n x¯  
Контрольная  15 17 
Эксперимент  

Жим  штанги (12 кг) лежа на  спине 
15 28 

Контрольная  15 15 
Эксперимент  

Жим  штанги  (8 кг) из-за  головы  сидя  
15 22 

Контрольная  15 25 
Эксперимент  

Приседания со  штангой (20 кг) на спине 
15 35 

Контрольная  15 18 
Эксперимент  

Подъем  туловища  лежа на наклонной доске ∠ 45º 
15 24 

Контрольная  15 20 
Эксперимент  

Подъем  ног лежа на наклонной доске ∠ 45º 
15 29 

Контрольная  15 15 
Эксперимент  

Тяга к груди  на верхнем  блоке широким  хватом  (20 кг) 
15 18 

Контрольная  15 22 
Эксперимент  

Гиперэкстензия  (подъем  туловища лежа на животе на  тренажере) 
15 30 
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М гиперэкстензия (с гантелью) 1х 12
С сгибание ног лежа на тренажере 1х 25

В исследованиях, которые проводились в
2006/07 учебном году, принимали участие студент-
ки 1 курса педагогического колледжа при Харьков-
ском гуманитарно-педагогическом институте. Тес-
тирование силовых способностей студенток
проводились в двух параллельных группах, средний
возраст 16 лет. В эксперименте участвовали по 15
девушек с каждой группы по состоянию здоровья,
относящиеся к основной и подготовительной мед.
группе. Тестирование проводилось в два этапа по
методике государственных тестов: подтягивание в
висе на перекладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, подъем туловища в сед, прыжок в дли-
ну с места в ноябре 2006 г. и начале марта 2007 г.
Кроме этого на базе кафедры физического воспита-
ния ХГПИ и кафедры тяжелой атлетики и бокса
ХДАФК проводилось специальное тестирование
силовых способностей в конце февраля 2007 года.

Результаты исследований показали доста-
точно высокую эффективность применения выбран-
ной методики. Особенно улучшились результаты в
прыжках в длину с места и сгибании и разгибании
рук в упоре лежа (табл. 2).

Выводы
1. Результаты тестирования показали, что силовые
способности студенток экспериментальной
группы улучшились. Значительно выросло ко-
личество студенток, получивших оценки выше
удовлетворительных за силовые тесты.

2. При проведении учебных занятий по атлетизму
необходимо постоянно увеличивать нагрузку и
интенсивность за счет веса отягощений, коли-
чества повторений, сокращения пауз отдыха и
методов интенсификации тренировочного про-
цесса.

3. Изучение и внедрение в практику новых техно-
логий современного бодибилдинга, новых ме-
тодов интенсификации тренировочного процес-
са позволяет не только увеличить показатели
силовых способностей, но и повысить интерес
и мотивацию студентов к занятиям по ФВ.

4. Количество студенток с хорошими оценками по
ФК выросло на 20%.
Перспектива последующих исследований

связана с дальнейшим теоретическим и практичес-
ким обоснованием комплексного использования

методов интенсификации тренировочного процес-
са для развития силовых способностей, как у деву-
шек, так и у юношей.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КІКБОКСЕРІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНОГО ПРИЛАДУ

Орел П.О.
Федерація кікбоксингу України

Анотація. У статті описаний новий технічний при-
лад і методика вдосконалювання теоретичної підго-
товки спортсменів за допомогою контролю й опера-
тивної корекції приладом, що підвищує ефективність
тренування.
Ключові слова: технічний пристрій, удосконалювання,
дослідження, тренування, спортсмени.
Аннотация. Орел П.А. Повышение эффективности тре-
нировочного процесса кикбоксеров с помощью техни-
ческого прибора. В статье описан новый технический
прибор и методика совершенствования теоретической
подготовки спортсменов с помощью контроля и опера-
тивной коррекции прибором, повышающим эффектив-
ность тренировки.
Ключевые слова: техническое устройство, совершен-
ствование, исследование, тренировка, спортсмены.
Annotation. Orel P.A. The increase of efficiency of training
process sportsmen with the help of the technical device. In
the clause are described the new technical device and
technique of perfection of theoretical preparation of the
sportsmen with the help of the control and operative
correction by the device raising efficiency of training.
Key words: the technical device, perfection, research,
training, sportsmen.

Контрольная  группа  Экспериментальная  
группа  

Вид  теста  

1 1 .200 6 0 3 .200 7 11 .2 00 6 0 3 .200 7 

Подтягивание  в  висе  1 /2  1  1 /2  2  
Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  2 1  2 4  22  2 8  

Подъем  туловища  в  сед  за  1  мин . 3 1  4 0  30  4 4  
Прыжок  в  длину  с  места  (см ) 1 71  18 0 17 0 185  

 

Таблица 2
Изменения показателей силовых способностей согласно государственных тестов.
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Вступ.
Без сучасної технічної бази, спеціальних

апаратурних вимірів, електронних тренажерів ефек-
тивно сприятливому розвиткові різних необхідних
якостей, що перешкоджають травматизмові і роб-
лять експрес-контроль життєво важливих параметрів
організму спортсмена, неможливо оптимізувати пе-
дагогічний процес спортсменів. Головна заповідь
педагога в спорті не тільки не нашкодити здоров’ю,
але й оздоровити і навчити стати самобутньою осо-
бистістю на ринзі й у житті. У сучасному спорті, без
тренажерів, зробити це неможливо [1 - 8].

У спеціальній літературі, програмах трену-
вання кікбоксерів не відбитий спеціальний пристрій
для теоретичної підготовки єдиноборців за допомо-
гою якого здійснюється контроль і оперативна корек-
ція теоретичних основ виконання вправ забезпечен-
ня підвищення ефективності тренувального процесу
за допомогою програмно-апаратної системи.

Робота виконана у відповідності до практич-
них завдань підготовки збірних команд України (Фе-
дерація кікбоксингу України).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - розробити методику, спец-

іальні програми і пристрій для теоретичної підго-
товки єдиноборця за допомогою контролю й опера-
тивної  корекції  техніко-тактичної  підготовки
кікбоксерів оцінюючи це за допомогою електрон-
но-технічного приладу.

 Методи й організація досліджень. Постав-
лена задача вирішується завдяки тому, що для конт-
ролю й оперативної корекції теоретичних основ ви-
конання вправ у пристрій для підготовки кікбоксерів,
який складається з блоку керування, генератора ви-
падкових чисел і таймера, що з’єднаний послідов-
но, а також блоків візуального й акустичного зво-
ротного зв’язку і підсилювачів, додатково введений
мікрофон, передавач, приймач і навушники, при
чому вихід таймера з’єднаний з першим входом бло-
ку керування, другий і третій виходи якого відпові-
дно підключені до другого входу таймера і входу
блоку візуальної й акустичного зворотного зв’язку,
а вихід мікрофона з’єднаний із другим входом бло-
ку керування безпосередньо і через блок підсилю-
вачів, передавача і приймача з навушниками, що
дають можливість забезпечити підвищення ефектив-
ності тренувань [1 - 8].

Результати досліджень.
Розроблений нами пристрій для підготовки

кікбоксерів додатково обладнаний мікрофоном, пе-
редавачем, приймачем і навушниками, причому
вихід таймера з’єднаний з першим входом блоку
керування, другий і третій виходи якого відповідно
підключені до другого входу таймера і входові бло-
ку візуального й акустичного зворотного зв’язку, а
вихід мікрофона з’єднаний із другим входом блоку
керування безпосередньо і через блок підсилювачів,
передавача і приймача з навушниками, що дають
можливість забезпечити підвищення ефективності
тренувань [1 - 8].

Додаткове введення мікрофона і його підклю-
чення до другого входу блоку керування дозволяє
визначати теоретичну підготовку спортсменів,  шля-
хом оцінки чіткості, послідовності, доказовості вик-
ладу за допомогою мови традиційних методик по зас-
воєнню визначених вправ. Після чого здійснювати
перевірку уміння проводити визначений вид трену-
вань відповідно етапам тренування: уведення, загаль-
на, основна і заключна частина. Потім оцінювати
здатність спортсмена керувати реальним двобоєм, у
тому числі – до оперативної корекції і гнучкої зміни
тактики проведення бою  за допомогою з’єднання
мікрофона через блок підсилювачів, передавача і
приймача з навушниками, що з’єднані послідовно. І
на завершення перевірити можливості обґрунтовано-
го прогнозу переможця реального двобою після візу-
ального спостереження його протягом визначеного
проміжку часу, що задається за допомогою з’єднан-
ня другого виходу блоку керування з другим входом
таймера і його виходу з першим входом блоку керу-
вання. Уведені додатково блоки і їхні зв’язки між со-
бою і з іншими блоками пристрою сприяють підви-
щенню ефективності тренувань [4 - 8].

На малюнку 1 відображена блок – схема
пристрою для підготовки кікбоксерів.

Пристрій для підготовки кікбоксерів
містить:
-  блок 1 керування для включення, автоматичного
контролю і програмного забезпечення  гнучко-
го режиму роботи;

- блок 7 датчиків для визначення точності і сили
ударів спортсменів, а також допущених ними
промахів при виконанні атакуючих, контратаку-
ючих і захисних дій;

- генератор 2 випадкових чисел для випадкового
вибору тестових завдань для перевірки теоре-
тичної підготовки кікбоксерів, проміжків часу
між ударами і нанесення відповідних ударів тією
або іншою  рукою тренажера;

- таймер 3 для забезпечення програмно формо-
ваних тимчасових характеристик роботи при-
строю, а також визначення швидкості відповід-
них реакцій кікбоксерів;

- блок 4 візуального й акустичного зворотного
зв’язку для оперативного інформування кікбок-
серів про моменти і характер допущених поми-
лок і керування їхньою теоретичною підготов-
кою;

- блок 5 підсилювачів для формування необхід-
ного рівня звукових сигналів;

- мікрофон 6 для перетворення в електричну фор-
му інформації, що відтворювалася кікбоксера-
ми за допомогою мови по відповідних аспектах
їхньої теоретичної підготовки, а також для ство-
рення банку даних по кожному зі спортсменів;

- передавач 7 для керування діями іншого кікбок-
сера в умовах реального двобою, у тому числі
для оперативної корекції і гнучкої зміни такти-
ки проведення бою;

-  приймач 8 для сприйняття на відстані інфор-
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мації про виконання визначених дій кікбоксе-
ром, необхідних для оперативної корекції і гнуч-
кої зміни його тактики в реальних умовах про-
ведення бою;

- навушники 9 для відтворення в звуковій формі
інформації про виконання визначених дій
кікбоксером.
Пристрій для підготовки кікбоксерів

містить блок 1 керування, генератор 2 випадкових
чисел і таймер 3, що з’єднані послідовно, а також
блоки  4 візуального й акустичного зворотного зв’яз-
ку і підсилювачів 5, крім того, до нього додатково
введений мікрофон 6, передавач 7, приймач 8 і на-
вушники 9, при чому вихід таймера 3 з’єднаний з
першим входом блоку 1 керування, другий і третій
виходи якого відповідно підключені до другого вхо-
ду таймера 3 і входи блоку 4 візуального й акустич-
ного зворотного зв’язку, а вихід мікрофона 6 з’єдна-
ний із  другим  входом  блоку 1 керування
безпосередньо і через блок підсилювачів 5, переда-
вач 7 і приймач 8 з навушниками.

Застосовують пристрій для підготовки
кікбоксерів у такий спосіб: блок 1 керування може
бути виконаний аналогічно відомим, наприклад, у
його якості може бути застосований комп’ютер типу
IBM PC [9] з відповідною архітектурою. Генератор

2 випадкових чисел може бути виготовлений на ос-
нові генераторів шуму КГ401(А,Б,У) [10]. Таймер 3
може бути виконаний, наприклад, на мікросхемах,
що програмуються, КР580 БІ 53 [10] блок 4 візуаль-
ної й акустичного зворотного зв’язку може бути ви-
конаний на основі монітора, а також  комп’ютера зі
звуковою картою [9]; блок 5 підсилювачів, мікро-
фон 6, передавач 7, приймач 8 і навушники 9 мо-
жуть бути виконані аналогічно відомими [10].
Пристрій для підготовки кікбоксерів працює в та-
кий спосіб. Якщо спортсмен уперше приступає до
тренувань за допомогою пристрою, то спочатку за-
носиться інформація про його паспортні дані,  ква-
ліфікаційний рівень, задається початковий режим
роботи, наприклад, загальний час і обсяг роботи, а
також окремих фаз тренувального циклу, загальна
кількість задач, потрібний темп їхнього виконання,
а також основна задача тренування, наприклад,
відпрацювання атакуючих і контратакуючих дій,
після чого виконується запуск пристрою.

Після запуску пристрою, по сигналу з пер-
шого виходу блоку 1 керування, за допомогою гене-
ратора 2 випадкових чисел, випадковим образом
формується задача кікбоксеру. При цьому, відповід-
на інформація про потрібне значення проміжку часу,
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Мал.1. Пристрій для підготовки кікбоксерів.
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через вихід генератора 2 випадкових чисел надхо-
дить на вхід таймера 3, який забезпечує формуван-
ня, необхідного в цьому випадку, значення проміжку
часу. Крім того, по сигналу виходу таймера 3 через
третій вихід блоку 1 керування в блоці 4 візуально-
го й акустичного зворотного зв’язку формується за-
дача кікбоксеру. Спортсмен за допомогою мікрофо-
на 6 чітко, послідовно, доказово викладає за
допомогою мови суть традиційних методик по зас-
воєнню визначених вправ, яка вводиться через дру-
гий вхід у блок 1 керування. У блоці 1 керування ця
інформація порівнюється з відповідними даними.
Якщо кікбоксер відповів вірно і вклався в заданий
час з виходу 1 блоку 1 керування генератором 2 ви-
падкових чисел формуються наступні задачі.

При успішній перевірці даного виду підго-
товки блоком 1 керування здійснюється перехід до
наступних етапів занять -  перевірці уміння прово-
дити визначений вид тренувань відповідно етапам
тренування: уведення, загальна, основна і заключна
частина. Потім оцінюється здатність спортсмена
керувати реальним двобоєм, у тому числі – до опе-
ративної корекції і гнучкої зміни тактики проведен-
ня бою за допомогою з’єднання мікрофона через
блок підсилювачів, передавача і приймача з навуш-
никами, що з’єднані послідовно. І на завершення
перевіряється можливість кікбоксера до обґрунто-
ваного прогнозу переможця реального двобою після
візуального спостереження його протягом визначе-
ного проміжку часу на екрані монітора блоку 4 візу-
альний і акустичний зворотний зв’язки. Якщо спорт-
смен справляється з запропонованою задачею, то
задається темп відповідних дій підвищується доти,
поки спортсмен не починає допускати помилкові або
запізнілі дії.

Таким чином, пристрій для підготовки
кікбоксерів відслідковує резервні можливості спорт-
смена. У залежності від етапу тренувального циклу
і стану спортсмена у визначені моменти часу блок 1
керування через третій вихід формує за допомогою
блоку 4 візуальний і акустичний зворотний зв’язки,
звуковий і світловий сигнал, наприклад, «Дуже доб-
ре!», або іншу інформацію. Наприклад, у момент,
коли з виходу таймера 3 на перший вхід блоку 1 ке-
рування надходить сигнал про закінчення якого-не-
будь відрізка тренувального циклу, то формується
такий сигнал: «Відпочинь».  Алгоритм даного  при-
строю для підготовки кікбоксерів може передбача-
ти різні ситуації і задачі тренування, а  також про-
грамним шляхом легко адаптуватися до різних умов
тренувального циклу.

Застосування даного технічного пристрою
забезпечує ефективний розвиток, диференційовано-
го виявлення й оперативну корекцію теоретичної
підготовки спортсменів. Упровадження даного тех-
нічного пристрою дозволило, за піврічний період,
забезпечити у кікбоксерів необхідний рівень техні-
ко-тактичної підготовки за допомогою якісного
підвищення теоретичної.

Для перевірки ефективності розробленого

технічного пристрою, методів і програм теоретич-
ної підготовки спортсменів, були проведені спарин-
ги між спортсменами обох груп (у кожній з яких
було по 30 чоловік), які тренувалися по традиційній
і експериментальній методиках. При цьому, пари
формувалися випадковим чином. На підставі отри-
маних результатів було виявлено, що імовірність
перемоги групи випробуваних  склала ( 0,85 ± 0,17),
що свідчить про їхню істотну перевагу над конт-
рольною групою.

Висновки.
Таким чином, пристрій для підготовки

кікбоксерів, дозволяє вирішити поставлену задачу,
а саме: здійснити кероване формування теоретич-
но безпомилкових дій спортсменів з різною підго-
товкою за  допомогою одночасного контролю
чіткості, послідовності, доказовості виконання
ними відповідних дій і оперативним інформуван-
ням їх про моменти і характер допущених ними
помилок. Це підвищує не тільки інтелект кікбок-
серів, але і формує гнучке мислення спортсменів,
ігровий характер двобою, чим забезпечується
підвищення ефективності тренувальних занять.
Крім того, пристрій виконує виховну роботу спря-
мовану на гармонізацію розвитку особистості за
допомогою аудио і візуального інформування
спортсмена, а також спеціальних програм вихов-
ного, освітнього, оздоровлюючого, интелектулізу-
ючого характеру. Запропонована нами методика
може бути застосована в різних областях спорту й
утворення молоді і викладачів.

Дослідження підтвердили доцільність зас-
тосування подальших розробок по удосконалюван-
ню педагогічного процесу кікбоксерів і ми їх буде-
мо продовжувати.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ
Пилипей Л.П.

Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України

Анотація. Розглянуті проблеми використання систем-
ного підходу при створенні системи ППФП студентів в
Українській академії банківської справи Національно-
го банку України. Управління системного типу децент-
ралізації не означає втрати контролю над системою,
навпаки звільнення верхніх рівнів від рутинних функцій
поточного, навіть оперативного управління надає сво-
боду викладачам, кафедрі фізичного виховання, керів-
ництву вузу і дає можливість сконцентруватися на вир-
ішення стратегічних проблем.
Ключові слова: студенти вузів , системний підхід,
ППФП, проектування.
Аннотация. Пилипей Л.П. Системный подход к созда-
нию профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов вузов. Рассмотрены проблемы исполь-
зования системного подхода при создании системы
ППФП студентов в Украинской академии банковского
дела Национального банка Украины. Управление сис-
темного типа децентрализации не означает потери кон-
троля над системой, наоборот освобождение верхних
уровней от рутинных функций текущего, даже опера-
тивного управления дает свободу преподавателям, ка-
федре физического воспитания, руководству вуза и дает
возможность сконцентрироваться на решение страте-
гических проблем.
Ключевые слова: студенты вузов, системный подход,
ППФП, проектирование.
Annotation. Pilipey L.P. The system approach to creation
of professional applied physical preparation of students of
high schools. The article views the problems of the use of
system-approach in PAPT system creation for the students
of Ukrainian academy of Banking (National Bank of
Ukraine). Management of system type of decentralization
does not mean loss of the control over system. Clearing of
the top levels of routine functions of the current and
operative management gives freedom to teachers, to faculty
of physical training, a management of high school. Enables
to concentrate on the decision of strategic problems.
Keywords: students of institutes of higher, systems
approach, PAPT, planning.

Вступ.
Як показують багаточисленні дослідження,

постановка проблеми – це вихідний пункт науково-
го дослідження. Основу структури проблеми скла-
дає проблемний об’єкт, проблемні умови і проблемні
цілі професійно-прикладної фізичної підготовки.
Для синтетичного розуміння складності до створен-
ня системи професійно-прикладної фізичної підго-
товки необхідно підходити з позиції системності.

Система, як відомо, це сукупність пов’яза-
них між собою елементів, які становлять собою пев-
не цілісне утворення. Систему характеризують на-
явні  інваріативні  якості  в  цілому і  окремі
компоненти,  що її  формують.  Передусім  це

гнучкість, динамічність, варіативність, прогнос-
тичність, наступність, цілісність [4].

Принцип цілісності – це методологічна ус-
тановка, яка потребує в конкретній програмі дослі-
дження, виявлення і аналізу системоутворюючих
зв’язків між елементами системи професійно-при-
кладної фізичної підготовки [17].

Дослідження з цього напрямку показують, що
сукупність проблем методології системного дослід-
ження суттєво виходить за межі завдань загальної
теорії системи.

Узагальнення системної парадигми, її орієн-
тованість на будь-яке дослідження і розгляд об’єктів,
які допускають системне уявлення, логічний аспект
вказаних регулятивних компонентів, показані в цьо-
му дослідженні [13]. Існують чотири сфери сучас-
них системних досліджень, одна з яких охоплює
питання побудови логіки і методології вказаної га-
лузі знань. Тобто вона передбачає дослідження її
регулятивів – системної парадигми і принципів, в
тому числі їх логічного аспекту. Ми повинні, конк-
ретизуючи логічний аспект системної парадигми
структурно-цільового аналізу і синтезу ППФП, ба-
зуючись на методологічній функції структурних
цілей систем [9], визначити професійно-прикладну
фізичну підготовку як систему з логічним підґрун-
тям конструкції в ході структурно-цільового аналі-
зу і синтезу. Професійно-прикладна фізична підго-
товка – це система цілей, яка обумовлює погодження
з нею макроскопічних якостей професійно-приклад-
ної фізичної підготовки та інших її структур.

Для визначення цієї більш широкої сфери
методологічних проблем і використовують термін
системний підхід.

Методологічна специфіка системного підхо-
ду визначається тим, що він зорієнтований на розк-
риття цілісності об’єкта і забезпечує виявлення
різноманітних типів зв’язків складного об’єкта та
зведення їх в одну теоретичну схему.

Одним з основних принципів при вирішенні
проблеми створення системи професійно-приклад-
ної фізичної підготовки в широкому розумінні є ре-
алізація системного підходу. Актуальність викорис-
тання системного підходу полягає в тому, що
вирішення однієї проблеми професійно-прикладної
фізичної підготовки постійно блокується невиріше-
ністю інших проблем не менш важливих. Тому ок-
ремі корекції і нововведення не дають суттєвого
ефекту. Постає ще одна важлива проблема – визна-
чити наскільки повно і послідовно здійснюється
системний підхід.

Уявлення про складні динамічні системи, які
розвиваються протягом тривалого часу, формують-
ся під впливом ряду конкретних наукових дисциплін,
таких як еволюційна теорія, теорія відносності, кван-
това фізика, структурна лінгвістика, а потім – кібер-
нетика і системотехніка. Так, згідно з теорією мето-
дологічного дослідження системотехніки
визначаються п’ять системних уявлень: мікроскопі-
чне; процесуальне; ієрархічне; функціональне; мак-
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роскопічне [1].
Останнім часом з появою синергетики як

теорії самоорганізації у відкритих системах, розум-
іння системи, яка особливо розвивається, знову по-
терпає суттєві зміни. Проблема керованого розвит-
ку набуває таким  чином  форму проблеми
самокерованого розвитку [7].

Одним з недоліків підходів до професійно-
прикладної фізичної підготовки в теоретичній но-
визні є відсутність потрібної чіткості при викорис-
танні понятійного апарату і можливостей визначити,
в якій мірі можна вивчити і пізнати професійно-при-
кладну фізичну підготовку з позицій системного
підходу.

Системного підходу у вигляді суворої ме-
тодологічної концепції не існує. Він виконує свої
евристичні функції і залишається не пов’язаним су-
купністю пізнавальних принципів, основна суть яких
у відповідній орієнтації конкретних досліджень. Ця
орієнтація здійснюється двояко.

По-перше, змістовні принципи системного
підходу дають можливість фіксувати недостатність
традиційних предметів вивчення для постановки і
вирішення нових завдань.

По-друге, поняття і принципи системного
підходу суттєво допомагають будувати нові предме-
ти досліджень, задаючи структурні характеристики
цих предметів і таким чином сприяючи формуван-
ню конструктивних дослідницьких програм [1].

Не можна сказати, що проблеми системи
професійно-прикладної фізичної підготовки сту-
дентів вузів не були предметом досліджень, але до
теперішнього часу методологічною платформою
переважної більшості досліджень є аналітичний
підхід з акцентом на вивчення окремих особистих
проблем в житті без врахування особливостей змісту
і структури цілісної професійно-прикладної фізич-
ної підготовки в широкому розумінні.

Цим обумовлено те, що основні складові
професійно-прикладної фізичної підготовки (база,
організація, науково-методичне забезпечення та ін.)
досліджені і представлені нерівномірно. Взаємоз-
в’язок між ними в основному відсутній або являє
собою логічні висновки, а не науково обґрунтова-
ну систему.

Кожного дослідника цікавила певна частина
системи професійно-прикладної фізичної підготов-
ки у вузі як автономний і складний структурований
процес. Наше дослідження повинне включати аналіз
структури професійно-прикладної фізичної підго-
товки, виявлення в рамках її структур всіх складо-
вих компонентів взаємодії, а також особливостей
функціонування і розвитку.

В науковій літературі не подається повна
методологія системного підходу до професійно-при-
кладної фізичної підготовки, однак зазначається, що
обов’язковими складовими системного підходу є
аналіз і синтез два протилежних процеси в рамках
цілісної системи. В більшості досліджень профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки системний

аналіз як метод переважає системний синтез. Вико-
ристовується тільки аналітичний підхід, який має
констатуючий характер. Звичайно, аналіз необхід-
ний, але для створення ефективної системи профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки його недостат-
ньо.  Для ефективного розвитку системи
професійно-прикладної фізичної підготовки необх-
ідне посилення якостей цілого і його частин, по-
єднання їх на більш високому рівні.

Моделлю для цільової характеристики по-
будови професійно-прикладної фізичної підготовки
є професіограма, яка виходячи з принципів систем-
ного підходу, складається на основі всебічного вив-
чення конкретної трудової діяльності [5, 7].

До цього часу методологічною платформою
більшості досліджень був аналітичний підхід з ак-
центом на вивченні окремих проблем і питань без
врахування особливостей змісту і структури цілісної
виробничої діяльності спеціаліста [15].

Це обумовлено тим, що основні розділи
процесу професійно-прикладної фізичної підготов-
ки представлені нерівномірно, взаємозв’язок між
ними часто відсутній, наводяться логічні висновки,
а не науково доведені факти.

Водночас необхідно враховувати, що більше
50 % студентів мають низький рівень кондиційної
фізичної підготовленості [2], а більше половини
випускників вузів фізично не спроможні якісно пра-
цювати на виробництві [16].

Тому співвідношення загальної фізичної
підготовки і спеціального розподілу професійної
прикладної фізичної підготовки за конкретною спец-
іальністю у студентів різних вузів може значно
відрізнятися. Однак важливість загальної фізичної
підготовки як базової основи для спеціалізованої
підготовки буде зберігатися у всіх випадках [6], і
тому це вимагає поетапного підходу до професій-
но-прикладної фізичної підготовки.

Ю.В.  Громико у своїй монографії  [3]
підкреслює, що дослідження, які проводяться в га-
лузі освіти, не визначають стан справ у світі і не
перетворюють освіту в предмет практичної дії.
Вузькі предметні інтереси вченого стають важливи-
ми для розвитку самої наукової культури, але при
цьому вони ізольовані, тобто відірвані від розвитку
освітньої практики.

Методологи освіти ставлять під сумнів ефек-
тивність проектів, які отримані в результаті прове-
дення спеціальних педагогічних експериментів. При
організації експерименту, на їх думку, створюються
сприятливі і в значній мірі штучні умови для його
реалізації. Більш об’єктивною є оцінка ефективності
безпосереднього впровадження проекту, при якому
зміни педагогічної практики і конфлікти, які вини-
кають при цьому, дають прямий ефект [11].

Дослідження виконане згідно із зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у
справах сім’ї, молоді та спорту за темою “Теорети-
ко-методичні основи професійно-прикладної фізич-
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ної підготовки студентів вищих навчальних закладів”
(3.1.8.3 п).

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з вищевикладеним особливого

значення набуває подальше наукове обґрунтування,
розробка і вдосконалення системного підходу при
створенні цілісної системи професійно-прикладної
фізичної підготовки. Необхідний пошук нових ме-
тодологічних підходів до розробки і упорядкування
теоретичного і практичного змісту різних напрямів
професійно-прикладної фізичної підготовки. Оскіль-
ки вона має як особисте (для студента), так і соц-
іально-економічне значення.

Методи дослідження. Для вирішення по-
ставлених завдань були використані такі методи
досліджень:
- методи теоретичних досліджень – розробка;
обґрунтування, експериментування зі схемами,
логіко-історичний аналіз організаційно-управ-
лінської і методичної діяльності;

- методи емпіричних досліджень – контект-аналіз
текстів теоретичних і методичних робіт, аналіз
практики і процесів, конструювання засобів
методичної роботи, анкетування студентів, ви-
пускників, спеціалістів, опитування організа-
торів і педагогів фізичного виховання, включе-
не спостереження в процесі реалізації проектів
професійно-прикладної фізичної підготовки,
організаційно-педагогічний експеримент в умо-
вах спеціально організованої діяльності, експер-
тна оцінка експериментальної практики.
Отримані фактичні матеріали являють со-

бою основу системного аналізу і синтезу. Педагогі-
чний експеримент проводився у вигляді констатую-
чого і перетворюючого методів, а також методів
математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

На першому етапі системного підходу в про-
цесі дослідження було визнано ефективність систе-
ми професійно-прикладної фізичної підготовки.

Системне пізнання і перетворення системи
професійно-прикладної фізичної підготовки перед-
бачало: розгляд існуючого об’єкта діяльності в тео-
ретичному і практичному аспектах як системи, тоб-
то як обмеженої множини взаємодіючих елементів.
Були проведені теоретичний аналіз і узагальнення
наукової та методичної літератури, вивчений педа-
гогічний досвід вузів України, СНД, зокрема вузів
Києва, Харкова, Львова, Черкас, Москви, Санкт-
Петербургу, Астрахані, Томська, Мінська та інш.
Проводилося експертне опитування 450 спеціалістів
системи Національного банку України і випускників
Української академії банківської справи Національ-
ного банку України, щорічні анкетування студентів
у вересні, починаючи з 1997 р. по 2006 р. Відповіді
більше ніж 4500 респондентів дали можливість виз-
начити склад, структуру і організацію елементів і
частин системи професійно-прикладної фізичної
підготовки, виявити основні напрямки взаємодії між

ними. Визначені також зовнішні зв’язки системи, в
т. ч. головні з них. Аналіз літературних джерел і
досвід роботи дозволив кваліфікувати причини не-
ефективного функціонування системи професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів. Ці при-
чини можна розподілити на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні – це відсутність модернізованих на-
вчальних планів, програм гуманізації, індивідуалі-
зації, демократизації системи професійно-приклад-
ної  фізичної  підготовки,  невикористання
комп’ютерних технологій, дезінтеграція всієї сис-
теми фізичного виховання, недостатня матеріаль-
на база навчального процесу, авторитарний вплив
викладачів [10].

Внутрішні причини залежать виключно від
стану здоров’я і мотивів студентів. Навчальний про-
цес викликає негативні реакції організму, формую-
чи неприємні відчуття відразу, а в окремих випад-
ках безпосередньо загрожує здоров’ю і життю
студента. Неврахування вищевказаного призводить
до виснаження адаптаційної енергії [12, 14].

Отримані результати не тільки підтвердили
дані інших авторів про низький рівень системного
підходу, а і визначили нові принципові фактори. Такі,
на перший погляд самостійні компоненти, як
спортивна база, кадри, мотиваційний статус профес-
ійно-прикладної фізичної підготовки у керівників і
студентів, елементи самоуправління і самооргані-
зації, програми підготовки, місце і час занять, фінан-
сування та ін., при відносній самостійності тісно
взаємопов’язані, інтегровані в загальну особистіс-
но-орієнтовану систему професійно-прикладної
фізичної підготовки. На основі аналізу кафедра
фізичного виховання УАБС НБУ розробила концеп-
цію програми “Здоров’я і ППФП”, яка включає всі
складові – систему роботи, програму, фінансуван-
ня, кадри, матеріальну базу та ін.

В УАБС НБУ розроблена теоретико-мето-
дична концепція управління процесом професійно-
прикладної фізичної підготовки. Теоретична систе-
ма управління побудована на кібернетичному підході
[2] і в подальшому розвинута на противагу програ-
муванню у вузькому значенні, а в більш широкому
розумінні – не як разовий захід, а як динамічний
процес вирішення проблем, що виникають в про-
цесі підготовки спеціалістів економічного профілю.

В результаті цього був розроблений проект
системного переходу від аналізу до синтезу систе-
ми професійно-прикладної фізичної підготовки сту-
дентів академії. При цьому окремі елементи части-
ни цілої професійно-прикладної фізичної підготовки
спочатку виділялися в процесі аналізу, а потім підси-
лювалися і за рахунок організації переходили на
більш якісний рівень, знову збиралися і синтезува-
лися в ціле.

ППФП являє собою складну багатокомпонен-
тну розвиваючу систему, яка включає в себе підсис-
теми блоків, об’єктів і суб’єктів діяльності, моделі
об’єкта і суб’єкта професійно-прикладної фізичної
підготовки, матеріально-технічне забезпечення,
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інформаційне забезпечення, фінансування. Форму-
вання мотивації, методична робота, методичне за-
безпечення, тестування, діагностика, кадрове забез-
печення відображені в схемі 1.

Кожен блок системи професійно-приклад-
ної фізичної підготовки складається з елементів із
зв’язками, функціональними і змістовними харак-
теристиками для кожного з них. При відносній са-
мостійності вони тісно взаємопов’язані всередині
загальної системи професійно-прикладної фізичної
підготовки. Між елементами, блоками, підсистема-
ми професійно-прикладної фізичної підготовки

створені такі зв’язки: між елементами; між блока-
ми підсистеми; на рівні системи в цілому.

Отримана інформація забезпечила можли-
вості для ефективної форми взаємодії суб’єктів ос-
вітнього процесу, дозволила успішно освоювати
програмний матеріал професійно-прикладної фізич-
ної підготовки, здійснити перехід від системи адмі-
ністративно-командної і нормативної організації
освітнього процесу до особистісно-орієнтованої
антропної технології підготовки.

На основі обміну інформацією про бажан-
ня займатися певними вправами були визначені на-
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прямки програмного забезпечення і алгоритм роз-
витку професійно необхідних якостей, розроблені
організаційні форми, зміст і режими обраних видів
діяльності відповідно до профессіограм економіч-
них спеціальностей. Навчальні групи були сформо-
вані в залежності від видів спорту, рівня підготов-
леності і спеціальності. Розроблені також моделі для
розвитку професійно важливих якостей.

В академії було створено дві спортивні бази
– за місцем проживання студентів і за місцем на-
вчання. В цілому спортивна база академії відпові-
дає сучасним світовим зразкам, обладнана тренаже-
рами з  врахуванням  вимог до
професійно-прикладної фізичної підготовки сту-
дентів економічних спеціальностей.

Під час проведення спортивних заходів фор-
муються елементи самоуправління. Спортивні ігри,
масові форми фітнесу, єдиноборств дають мож-
ливість моделювати поведінку студентів в умовах
екстремальних психофізіологічних режимів. Студен-
ти також організовують змагання, судять, формують-
ся як лідери і особистості, адже сучасні спеціалісти
працюють не тільки з технікою, але і з людьми. Осо-
бистісно-орієнтований підхід використовується для
створення антропно-комфортної навчальної діяль-
ності, яка спрямована на саморозвиток студентів,
підготовку їх до подальшої професійної діяльності.
Це призвело до збільшення тижневого рухового ре-
жиму до восьми годин. Динаміка оцінок у студентів
УАБС НБУ з ППФП має позитивну тенденцію і ста-
новить 4,3 бали у 2006 році порівняно з 3,6 балів у
1997 році.

УАБС НБУ – це експериментальний майдан-
чик, на якому створювалася система ППФП. Згідно
з наказом Міністерства освіти і науки України від
10.01.2007 р. № 1 академію визнано кращим вузом
за підсумками Всеукраїнського огляду-конкурсу на
кращий стан фізичного виховання і спорту у вищих
навчальних закладах України.

Висновки:
- методологія побудови ППФП повинна врахову-
вати не тільки сьогоднішній стан і систему ви-
робництва, а й передбачати перспективи розвит-
ку професійних умов і вимог, пов’язаних з НТР
і еволюцією розвитку технологій за спеціально-
стями;

- для того, щоб система ППФП була дієвою, вона
повинна самоорганізовуватися, удосконалюва-
тися, підлаштовуватися під будь-які зміни
зовнішніх і внутрішніх факторів на основі зво-
ротного зв’язку про зміни в професіограмі за
спеціальностями економічного профілю;

- на основі системного дослідження професіог-
рам спеціалістів обласних управлінь НБУ за
основними фізичними та психофізіологічними
показниками визначений рівень адаптації і усп-
ішної професійної діяльності спеціалістів еко-
номічного профілю, а саме:

· статичної і загальної витривалості м’язів
тулуба і верхнього плечового поясу;

· уміння самостійно оптимізувати психо-
фізіологічний стан органів зору (зорово-
го аналізатора);

· автоматизм функціонування та організації
системи ППФП, який створює умови для
цілеспрямованої корекції за допомогою
елементів самоуправління студентів і ан-
тропних особистісно орієнтованих мето-
дик ППФП.

Отже, системою ППФП можна керувати
децентралізовано. Управління системного типу де-
централізації не означає втрати контролю над сис-
темою, навпаки звільнення верхніх рівнів від рутин-
них функцій поточного, навіть оперативного
управління “розв’язує руки” викладачам, кафедрі
фізичного виховання, керівництву вузу і дає мож-
ливість сконцентруватися на вирішення стратегіч-
них проблем.

Враховуючи зміни професійних умов і ви-
мог, пов’язаних з НТР і еволюцією технологій, під
час професійної діяльності спеціалістів економічно-
го профілю можна створити ефективну систему
ППФП у відповідності з кар’єрними очікуваннями
випускників.

Перспективи подальших досліджень. Пе-
редбачається проведення експериментальної пере-
вірки алгоритму проектування програми ППФП сту-
дентів вузів.
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РОЛЬ ПОЛІКЛІНІЧНИХ УСТАНОВ В
МЕДИЧНІЙ ПРОФІЛАКТИЦІ (ОГЛЯД

ЛІТЕРАТУРИ)
Прихода І.В.

Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка

Анотація. У статті оговорені основні питання і роль
профілактики в реалізації цього напрямку медицини.
Розглянуті види профілактики, дана їх коротка харак-
теристика. Наведені практичні засоби реалізації проф-
ілактичного напрямку на поліклінічному етапі надання
медичної допомоги.
Ключові слова: поліклініка, профілактика, здоров’я.
Аннотация. Прихода И.В. Роль поликлинических учреж-
дений в медицинской профилактике (обзор литерату-
ры). В статье обсуждены основные вопросы профилак-
тики и роль  поликлиники в  реализации этого
направления медицины. Рассмотрены виды профилак-
тики, дана их краткая характеристика. Приведены прак-
тические способы реализации профилактического на-
правления на поликлиническом этапе оказания
медицинской помощи.
Ключевые слова: поликлиника, профилактика, здоро-
вье.
Annotation. Prikhoda I.V. Role of polyclinic establishments
in medical preventive maintenance (the review of the
literature). The main issues of prophylaxis and role of
polyclinic in realization of this direction of medical care
are discussed in the article. The types prophylaxis and its
brief characteristics have been examined. The methods of
practical prophylaxis direction on polyclinic stage of
medical care are presented.
Key words: polyclinic, prophylaxis, health.

Вступ.
Профілактика  (від  грецького

„prophylaktikos” або латинського „prophylacticus”
– запобіжний) в медицині в цілому розглядається
як сукупність заходів, спрямованих на збереження
та зміцнення здоров’я населення держави і є ос-
новним принципом охорони здоров’я України. Стан
і рівень проведення профілактичних заходів в будь-
якій країні відображає характер соціально-еконо-
мічних, науково-технічних та політичних умов
життя суспільства.

 Крім загального вищезгаданого визначен-
ня, профілактика також включає забезпечення ви-
сокого рівня здоров’я людини, її творчого довголіт-
тя, запобігання конкретним захворюванням або
патологічним станам. Це цілісна система заходів,

спрямованих не тільки на первинні причини захво-
рювання, а й на чинники ризику розвитку патологі-
чних процесів. В питання профілактики входить усу-
нення причин виникнення захворювань, поліпшення
умов праці, побуту і відпочинку населення та охо-
рони довкілля.

 Робота виконана згідно плану НДР Лугансь-
кого національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченка.

 Формулювання мети роботи.
 Метою даної роботи є вивчення сучасно-

го стану проблеми ролі поліклінічних установ в ме-
дичній профілактиці методом аналітичного огляду
наукової літератури.

 Результати дослідження.
 Розрізняють профілактику суспільну та

індивідуальну, первинну і вторинну [1].
 Суспільна або соціальна, профілактика пе-

редбачає охорону та зміцнення здоров’я окремого
колективу чи суспільства в цілому. Це система пол-
ітичних, економічних, законодавчих, виховних, са-
нітарно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиеп-
ідемічних та медичних заходів, що їх планово
проводять на державному рівні та громадські орган-
ізації з метою забезпечення всебічного розвитку
фізичних і духовних сил громадян, усунення чин-
ників шкідливого впливу на їхнє здоров’я. Суспіль-
на профілактика спрямована на забезпечення висо-
кого рівня здоров’я населення, виключення причин,
що призводять до хвороб, створення оптимальних
умов для колективного життя, зокрема умов праці,
відпочинку, матеріальне забезпечення, житлово-по-
бутові умови, розширення асортименту продуктів
харчування і непродовольчих товарів, а також роз-
виток охорони здоров’я, освіти, культури, фізично-
го виховання і спорту.

 Індивідуальна профілактика включає захо-
ди із запобігання захворювання, збереження і
зміцнення здоров’я, які здійснює конкретна особа.
Практично, ця профілактика зводиться до ведення
здорового способу життя і, головним чином ґрун-
тується на дотриманні правил особистої гігієни в
побуті й на виробництві, заняттях фізичною культу-
рою і спортом.

 Первинна профілактика має на меті збере-
ження здоров’я людей, убезпечення від впливу
шкідливих чинників природного і соціального се-
редовища, які можуть викликати патологічні проце-
си в організмі. Соціальні, гігієнічні та медичні захо-
ди у цьому разі  спрямовані  на  запобігання
захворюванням шляхом ліквідації причин і умов
їхнього виникнення, на підвищення стійкості орган-
ізму до несприятливих чинників [2].

 Вторинну профілактику розглядають як
сукупність заходів з припинення або послаблення
патологічних процесів, які вже виникли в організмі.
Головне в цьому випадку – запобігти розвитку уск-
ладнень, важким та прогностично несприятливим
формам захворювання [1].

 Надзвичайно важливим розділом амбула-
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торної допомоги була і лишається профілактика зах-
ворювань. Активно-наступальна профілактика пе-
редбачає запобігання патологічним станам завдяки
вивченню і активації адаптаційних механізмів регу-
лювання життєдіяльності організмі, підвищення
його стійкості до негативних впливів. Вона повин-
на прийти на зміну існуючій пасивно-оборонній
профілактиці, заснованій, головним чином, на ран-
ньому виявленні хвороб.

 Розглянемо профілактичну роботу пол-
іклініки паралельно з трьома основними напрямка-
ми її діяльності [5]:

 1.Профілактична робота: диспансеризація,
санітарно-освітня робота, організація санітарного
активу, вивчення умов праці і побуту, розробка за-
ходів зі зниження захворюваності, інвалідності й
смертності серед населення.

 2.Лікувальна робота: надання медичної до-
помоги від першої кваліфікованої до вузькоспеціа-
лізованої, раннє виявлення захворювань та поперед-
ження їх можливих ускладнень, обслуговування
робітників промислових підприємств, госпіталіза-
ція у стаціонар, експертиза тимчасової непрацездат-
ності, направлення хворих на медико-соціальну ек-
спертну комісію (МСЕК), медична реабілітація і
динамічне спостереження за хворими.

 3.Протиепідемічна робота: профілактичні
щеплення, виявлення інфекційних хворих, спосте-
реження за контактними особами.

 Як бачимо, профілактика розглядається
першим пунктом у роботі поліклініки і окремим на-
прямком її діяльності.

 Із перерахованих підпунктів диспансериза-
ція, безумовно, є основним із розділів профілактич-
ної діяльності будь-якого лікаря поліклініки, насам-
перед дільничного терапевта [4, 6].

 Санітарно-освітню роботу проводять у
вигляді лекцій, виступів по радіо і телебаченню пра-
цівників поліклінічної ланки щодо надання медич-
ної допомоги, публікацій їхніх статей у газетах і
журналах, а також під час індивідуальних бесід
лікаря з пацієнтами. Суттєве значення має нагляд-
на агітація – стенди, плакати, розміщені в коридо-
рах поліклінік і кабінетах лікарів, на теми запобі-
гання розвитку інфекційних та неінфекційних
захворювань. Санітарна освіта є важливою скла-
довою профілактичного напрямку роботи пол-
іклініки, спрямованого на гігієнічне навчання та
виховання населення з метою залучення його до
активної участі в охороні здоров’я.

 На сучасному етапі фактично втратив своє
значення у зв’язку зі зміною способу життя в нашо-
му суспільстві підпункт, що формулюється як орган-
ізація санітарного активу кожної терапевтичної
дільниці та району обслуговування поліклініки в
цілому. За умов активної профілактики та широкої
пропаганди здорового способу життя особливо ма-
ють цінуватися представники суспільства, які спри-
яють на різних рівнях охороні здоров’я.

 Більшість питань, що стосуються вивчен-

ня умов праці й побуту, безумовно, перебувають у
компетенції фахівця з гігієни та профпатолога. Пол-
іклініка теж робить свій вагомий внесок у збережен-
ня здоров’я населення. Зокрема, лікар будь-якої спец-
іальності щодня вирішує питання експертизи
працездатності. А з метою її оцінки, як уже зазнача-
лося [8], лікар повинен враховувати два чинники:
медичний і соціальний.

 Медичний чинник – це точно встановлений
діагноз із зазначенням стадії хвороби, характеру
перебігу і функціональних порушень. Беруть до ува-
ги також ускладнення основного захворювання і всі
супутні патологічні стани, які істотно впливають на
прогноз. Соціальний чинник – це характер професії
хворого і умови його праці.

 Таким чином, лікар має собі уявляти харак-
тер роботи пацієнта і після комплексної оцінки ме-
дичного й соціального чинників може вирішити
питання про видачу лікарняного листка й приблиз-
ний термін непрацездатності. Соціальний чинник
має провідне значення при виписуванні на роботу,
оскільки в цьому разі слід зважати на конкретні умо-
ви праці пацієнта. Направлення на МСЕК для вста-
новлення групи інвалідності ґрунтується на можли-
вості хворого виконувати роботу по своїй професії.

 Перерахованими заходами не обмежують-
ся питання профілактики, що проводяться в амбу-
латорних умовах на поліклінічному етапі. Профілак-
тика дуже об’ємне поняття і в цій роботі наведено
лише основні її положення. Багато можна говорити
про те, що проведення ефективної профілактики
неможливе без виявлення чинників ризику виник-
нення і прогресування захворювань [2], що саме по
собі є предметом написання цілих розділів у підруч-
никах, а то й окремих монографій.

 Висновки.
 1.Повнота проведення та ефективність за-

ходів профілактики значною мірою залежить від
сумлінного ставлення громадян до збереження сво-
го здоров’я та здоров’я оточення, від активної участі
населення в здійсненні профілактичних заходів, від
того, наскільки повно громадянин використовує на-
дані йому суспільством можливості для збереження
і зміцнення здоров’я.

 2.Упровадження і практичне виконання
профілактичних заходів на державному рівні потре-
бує законодавчих актів, постійних значних матері-
альних витрат, а також зусиль усіх ланок державно-
го апарату. Це пріоритетне завдання не тільки
медичних закладів, а й промислових підприємств і
сільськогосподарських комплексів.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем ролі пол-
іклінічних установ в медичній профілактиці.
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фізичної культури

Анотація. В статті зроблено порівняльний аналіз показ-
ників техніко-тактичної підготовленості провідної й
непровідної сторін опорно – рухового апарату юних
баскетболісток, висвітлено динаміку різниці досліджу-
ваних показників на різних етапах навчально – трену-
вальної роботи, а також ступінь впливу природної й над-
баної  рухової асиметрії  на  показники техніко –
тактичної підготовленості юних спортсменок різних
вікових груп.
Ключові слова: техніко – тактична підготовленість, аси-
метрія рухових якостей, контрольні випробовування,
різниця показників.
Аннотация. Романчук И.В. Уровень двигательной асим-
метрии в технико – тактической подготовленности юных
баскетболисток разного уровня квалификации. В ста-
тье сделан сравнительный анализ показателей техни-
ко-тактической подготовленности ведущей и неведущей
сторон опорно – двигательного аппарата юных баскет-
болисток, отражена динамика разницы исследуемых
показателей на разных этапах учебно – тренировочной
работы, а также степень влияния естественной и при-
обретенной двигательной асимметрии на показатели
технико – тактической подготовленности юных спорт-
сменок разных возрастных групп.
Ключевые слова: технико – тактическая подготовлен-
ность, асимметрия двигательных качеств, контрольные
испытания, разница показателей.
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on the different stages educational – training work, and also
degree of influencing of natural and purchased motive
asymmetry on the indexes of tekhnikal and tactical
preparedness of young sportswomen of different age groups.
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Вступ.
Сучасний жіночий баскетбол за рівнем на-

вантажень наближається до чоловічого та висуває

жорсткі вимоги до функціональної підготовки
гравців. В процесі змагальної боротьби на організм
баскетболісток впливають екстремальні за величи-
ною і тривалістю навантаження, що потребують гра-
ничної мобілізації функціональних можливостей
організму.

Одним з факторів, що визначають резуль-
тат спортивного змагання баскетболістів, є ефектив-
не виконання гравцями технічних прийомів (пере-
дач,  кидків ,  ведення, оволодіння підбором ,
перехоплень і вибивання м’яча, обманних рухів,
дриблінгу, пересувань у захисті й у нападі й т.д.) [3,
5]. Дослідження особливостей прояву рухової аси-
метрії у баскетболісток при виконанні технічних дій
під час змагальної боротьби є маловивченим, але
важливим аспектом підготовки спортсменок.

Багаторічні спостереження й дослідження
показують, що формування симетрії рухів з само-
го початку навчання дає більш високі результати,
ніж перетворення асиметричних рухів у симетричні
[1, 2, 4].

Деякі вчені висловлюють думку, що навчан-
ня дітей будь-якому виду діяльності може стати
більше ефективним, якщо воно ведеться з урахуван-
ням профілю асиметрії кожного [1].

Заслуговує на увагу думка науковців [2, 4],
які вважають, що усунути правобічну асиметрію
неможливо, проте впливати на неї з метою знижен-
ня можна й треба, тому що це дозволить покращити
техніко-тактичну підготовленість спортсменів.

Значний інтерес у цьому напрямку пред-
ставляють дослідження асиметрії фізичного розвит-
ку й рухових дій спортсменів. А. Ніколіч і В. Пара-
носіч [6] вважають, що недостатня розробленість
проблем асиметрії рухових якостей обмежує пояс-
нення багатьох практичних спостережень. На їхню
думку, у навчанні моториці й у рухових навичках
особливе місце займає проблема асиметрії. Автори
звертають увагу на значущість і разом з тим недо-
статність дослідження асиметрії рухових якостей.
Мета навчання техніці, за твердженням авторів,
спрямована на більші можливості гравця користу-
ватися обома руками.

Проте у своїх дослідженнях науковці не тор-
калися питання впливу результатів зміни рівня аси-
метрії на ефективність техніко – тактичних показ-
ників юних баскетболісток.

Робота виконана за планом НДР Львівсько-
го державного університету фізичної культури.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: дослідити особливості про-

яву рухової асиметрії в техніко-тактичній підготов-
леності баскетболісток різного рівня кваліфікації.

Для досягнення мети вирішувалися на-
ступні завдання:
- виявити ступінь впливу природної й надба-
ної рухової асиметрії на показники техніко-так-
тичної підготовленості спортсменок груп почат-
кової підготовки (ПП), навчально-тренувальної
(НТ) і спортивного вдосконалення (СВ);
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- виявити зміни показників техніко-тактичної
підготовленості провідної й непровідної сторін
ОРА залежно від рівня кваліфікації спортсме-
нок.

Методи дослідження: теоретичний аналіз
й узагальнення літературних джерел; педагогічне
спостереження; контрольно – педагогічні випробу-
вання; математично – статистичний аналіз.

Для виявлення техніко-тактичної підготов-
леності спортсменок використовувалися наступні
контрольні випробування: кидок у русі (відсоток
влучень з 15 кидків), човниковий біг 98 м з веден-

ням м’яча (сек.), передача м’яча однією рукою від
плеча (максимальна кількість разів за 30 секунд).
Фіксувалося виконання вправ окремо правою та
лівою рукою, визначалася провідна рука.

У дослідженні брали участь 50 спортсме-
нок різних груп підготовки Львівської ОДЮСШ
(20 – групи початкової підготовки, 15 – навчаль-
но - тренувальної групи, 15 – групи спортивного
вдосконалення).

Результати дослідження.
Для визначення рухової асиметрії в показ-

никах техніко-тактичної підготовленості використо-

Таблиця 1
Особливості прояву рухової асиметрії в техніко-тактичній підготовленості баскетболісток різного рівня

кваліфікації
Група Контрольні вправи Рука, виконуюча вправу ПП  НТ СВ 

Провідна  5,3±0,37 9,33±0,54 13,67±0,31 Кидок в русі, кількість 
влучень з 15 спроб Друга 4,25±0,31 7,07±0,62 9,87±0,38 

d  1,05±0,15 2,27±0,34 3,8±0,28 

t 6,84 6,58 13,6 
p <0,001 <0,001 <0,001 

Провідна 33,49±0,22 27,79±0,37 22,97±0,34 Човниковий біг  
98 м з веденням  м’яча, с Друга 35,03±0,2 31,92±0,71 26,54±0,64 

d  1,69±0,14 4,28±0,52 3,57±0,4 

t 12,19 8,27 9,01 
p <0,001 <0,001 <0,001 

Провідна 22,6±0,43 27,87±0,77 31,27±0,69 Передача м’яча однією  
рукою , кількість повторень 

за 30 с Друга 19,55±0,55 22,47±0,92 26,07±0,85 

d  3,05±0,46 5,4±0,39 5,2±0,6 

t 6,61 13,92 8,62 
p <0,001 <0,001 <0,001 

 

Рис. 1. Зміна середньої різниці показників техніко-тактичної підготовленості провідної й непровідної
сторін ОДА залежно від рівня кваліфікації спортсменок
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вувалися контрольні вправи, які містили базові еле-
менти баскетболу (передача, ведення й кидок м’я-
ча). В результаті математично-статистичної оброб-
ки отримані дані, які свідчать про те, що у всіх
вправах при виконанні провідною рукою були отри-
мані достовірно кращі показники (р<0,001). Особ-
ливо яскраво це виявилося при виконанні основно-
го технічного елемента в баскетболі - кидка м’яча в
кошик (табл. 1).

При виконанні кидка однією рукою в русі
середня різниця показників провідної та протилеж-
ної руки склала: в групі початкової підготовки (ПП)
1,05±0,15 влучень, в навчально-тренувальній групі
(НТ) 2,27±0,34 влучення, а в групі спортивного вдос-
коналення (СВ) 3,8±0,28 влучень. Різниця показ-
ників статистично достовірна (p<0,001).

У човниковому бігу з веденням м’яча було
виявлено, що у групі ПП d =1,69±0,14 с, в НТ групі
d =4,28±0,52 с, в групі СВ d =3,57±0,4 с. Це засвід-
чує існування достовірної різниці між середніми зна-
ченнями цих вимірів (p<0,001).

Випробовування у швидкості виконання
передачі м’яча однією рукою виявили достовірну
відмінність (p<0,001) між показниками сильнішої та
слабшої руки у всіх групах: d =3,05±0,46 повторень
у групі ПП, d =5,4±0,39 передач у НТ групі, таа
d =5,2±0,6 разів у групі СВ.

Отримані дані свідчать про те, що серед-
ня різниця результатів у всіх тестових і конт-
рольних вправах між провідною й іншою сторо-
нами перебуває на достовірно високому рівні
(р<0,001), причому з ростом рівня кваліфікації
спортсменок виявилася тенденція до зростання
середньої різниці абсолютних показників кидко-
вої точності. Що стосується інших досліджуваних
елементів  техніки баскетболу, то у старшому
юнацькому віці спостерігається незначне знижен-
ня асиметрії показників (рис.1).

Висновки.
1. Контрольні випробування для оцінки техніко –
тактичної підготовленості виявили асиметрію
показників кидка м’яча в кошик у баскетболі-
сток початкової групи (t=6,84; p<0.001), навчаль-
но – тренувальної групи (t=6,58; p<0.001), гру-
пи спортивного вдосконалення (t=13,6;
p<0.001). Причому з ростом спортивної май-
стерності асиметрія показників точності кидка
збільшується.

2. У човниковому бігу з веденням м’яча виявлено
асиметрію показників у групі ПП (t=12,19;
p<0.001), котра виразно збільшується у НТ групі
(t=8,27; p<0.001), а у групі СВ (t=9,01; p<0.001)
дещо зменшується. Така ж тенденція до різкого
збільшення асиметрії показників у НТ групі і
подальшого часткового зменшення асиметрії у
групі СВ спостерігається при виконанні пере-
дачі м’яча провідною та непровідною рукою.
Виявлено асиметрію у групі ПП (t=6,61;
p<0.001), НТ групі (t=13,92; p<0.001), та групі
СВ (t=8,62; p<0.001). Отже, з ростом спортив-

ної майстерності, асиметрія техніко – тактич-
них показників спочатку різко зростає, а в по-
дальшому дещо знижується. Постійне зростан-
ня асиметрії показників кидкової влучності
пов’язане, на наш погляд, з відчутною різницею
кількісних навантажень на провідну та непров-
ідну руку при тренуванні кидка в кошик.
Наступні дослідження планується провес-

ти для вивчення впливу певних методик тренування
на зміни показників асиметрії фізичної й технічної
підготовленості юних баскетболісток на різних ета-
пах підготовки.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІКИ КИДКІВ
БИТКИ У ГОРОДКОВОМУ СПОРТІ

Севрюк М.П., Ціпов’яз А.Т.
Кременчуцький державний політехнічний універ-

ситет імені Михайла Остроградського

Анотація . У  роботі досліджується ефективність
найбільш уживаних способів техніки кидка битки у го-
родковому спорті. Аналіз проведеного дослідження дає
підстави вважати, що найбільш ефективним способом
є кидок з переважно обертальним способом розгону
битки. Застосування більш ефективних способів техні-
ки виконання кидка битки у навчально-тренувальному
процесі спрямоване на подальше вдосконалення мето-
дики підготовки юних спортсменів та підвищення якості
спортивно-технічної майстерності спортсменів високої
кваліфікації.
Ключові слова: городковий спорт, техніка кидка, ефек-
тивність, спосіб розгону битки.
Аннотация. Севрюк М.П., Циповяз А.Т. Анализ эффек-
тивности техники бросков биты в городошном спорте.
В работе исследуется эффективность наиболее распро-
страненных способов техники броска биты в городош-
ном спорте. Анализ проведенного исследования дает
основания считать, что наиболее эффективным спосо-
бом является бросок с преимущественно вращательным
способом разгона биты. Применение более эффектив-
ных способов техники выполнения броска биты в учеб-
но-тренировочном процессе направлено на дальнейшее
совершенствование методики подготовки юных спорт-
сменов и повышение качества спортивно-технического
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мастерства спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова: городошный спорт, техника броска,
эффективность, способ разгона биты.
Annotation. Sevryuk N., Tsipoviaz A. The analysis of
efficiency of technics of throws of a bat in gorodki sports.
In work is investigated the efficiency of the most widespread
ways of technics of a throw of a bat in gorodki sports. The
most effective way is the throw with mainly rotary way of
dispersal of a bat. Application of more effective ways of
technics of performance of a throw of a bat in educational
training process is directed on the further perfection of a
technique of preparation of young sportsmen and
improvement of quality of sports - technical skill of
sportsmen of high qualification.
Key words: gorodki sport, spurt technique, effectiveness,
bat speed acceleration method.

Вступ
Городки або городковий спорт - це спортив-

на гра, виникнення якої губиться у далекому мину-
лому. По-різному є спроби пояснити виникнення гри,
але одним з незаперечних фактів є те, що в давнині
це була військово-прикладна гра.

У наш час необхідно розрізняти городки як
рухову гру, за спрощеними правилами та городко-
вий спорт як атлетичний вид спорту, який потребує
від спортсмена неабияких фізичних і морально-во-
льових якостей.

Сьогодні популярність городків можна по-
яснити не тільки тим, що ця гра є відмінним засо-
бом оздоровлення, а й тим, що вона доступна для
людей різного віку й підготовленості, а також може
з успіхом використовуватися як засіб фізичної реаб-
ілітації людей, які мають відхилення в стані здоро-
в’я. Ветерани городкового спорту зберігають свою
життєву активність завдяки доступній і цікавій грі з
легкодозованими навантаженнями в постійному русі
на свіжому повітрі [4].

Суть гри полягає у виконанні кидків битки
по визначених фігурах з метою вибивання їх із “го-
рода” якомога меншою кількістю биток. Необхідна
велика, кропітка праця і роки тренувань для того,
щоб сильними й влучними кидками “змітати” фігу-
ру за фігурою з “квадрата”. На шляху раціональної,
майстерної гри виникають різні ускладнення:
штрафний кидок, різноманітні складні комбінації
городків після неточного кидка битки, тактика су-
перника, яка створює складні психологічні миттє-
вості тощо. Тому для досягнення високих показників
необхідно володіти раціональною і добре відпраць-
ованою технікою кидка [3].

У городковому спорті техніка – це, насам-
перед, система раціональних рухових дій спортсме-
на, метою якої є абсолютно точне влучення в зазда-
легідь намічені точки фігури і “города”. Технічно
досконало виконана вправа за зовнішніми ознака-
ми (кінематичними параметрами), - виконана лег-
ко, красиво, раціонально і, як наслідок, показний
високий спортивний результат [5].

Головним завданням технічної підготовки
під час удосконалення спортивної майстерності є:
· досягнення високої стабільності й раціональної
варіативності рухових дій, що складають основу го-

родкового спорту, підвищення їх ефективності в
змагальних умовах;
· часткова перебудова рухових дій, удосконален-
ня кінематичних або динамічних окремих рухових
дій, з точки зору досягнень сучасної науки й вимог
спортивної практики [1].

Зробити кидок битки у ціль можливо різни-
ми способами. В одному способі вирішальні зусил-
ля виконуються рукою від плечового суглоба, у дру-
гому за рахунок повороту плечового пояса,  у
третьому - за рахунок енергійної роботи ніг та. ін.
Кожний із зазначених способів спрямований на до-
сягнення високого результату є варіантом спортив-
ної техніки.

У чистому вигляді кожний із наведених
способів зустрічається рідко. Техніка кидків у
більшості провідних спортсменів є синтезом дек-
ількох варіантів. Залежно від природних даних і
рухового досвіду кожний спортсмен, синтезуючи
декілька варіантів, вибирає свій варіант техніки
кидка битки [5].

Разом із питанням варіативності рухової
діяльності висувається і проблема варіативності тре-
нувальних засобів [2] у процесі багаторічної підго-
товки городковиків.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Кременчуцького державного політехнічного
університету імені Михайла Остроградського.

Формулювання цілей роботи
Мета роботи полягає у дослідженні й вияв-

ленні найбільш ефективної техніки кидка битки
згідно з основними критеріями її результативності.

Актуальність і практичне значення роботи
основується на потребі визначення найбільш ефек-
тивного способу розгону битки як основного еле-
мента техніки у городковому спорті з метою його
застосування у практичній діяльності.

Результати дослідження
Для проведення тестових випробувань з

метою визначення результативності техніки ми роз-
поділили всіх провідних спортсменів на дві групи
по 15 чоловік. До складу груп увійшли найсильніші
спортсмени Міжнародної федерації городкового
спорту (МФГС), які постійно брали участь у зма-
ганнях Кубка Європи.

Розподіл на групи проводився за основни-
ми ознаками, які суттєво вирізняли техніку виконан-
ня кидка одних від інших за способом розгону бит-
ки (табл. №2):
· за поступальним - група №1 і обертальним - група
№2;
· за віком і рівнем кваліфікації відібрані спортсмени
мали наступні характеристики:

Для порівняння наводяться таблиці із ста-
тистичними характеристиками провідних спорт-
сменів, які включають:
· звання (МС, ЗМС);
· кращій результат (у грі на 90 фігур);
· вищі досягнення (заняте місце на змаганнях
високого рівня);
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· положення в рейтингу Міжнародної федерації
городкового спорту.

Дослідження, у якому брали участь най-
сильніші спортсмени МФГС складається з наступ-
ного: кожному спортсменові було запропоновано
виконати по чотири завдання на трьох етапах Кубка
Європи у чотирьох вправах за основними показни-
ками результативності техніки, які слід вважати за
критерії техніки в городковому спорті:
· м’якість приземлення битки;
· точність траєкторії польоту битки;
· стабільність відносної кутової швидкості;
· точність центрівки.

Підбір вправ для тестування здійснювався
із розрахунку на універсальність (уміння вищого
порядку) у городковому спорті. Для визначення заз-
начених чотирьох критеріїв кожному городковикові
було запропоновано по 2 вправи, які виконувалися з
кону і півкону.

У тестових випробуваннях на м’якість при-
землення битки вправи були підібрані так, щоб інші
критерії результативності мали мінімальний вплив
на кінцевий результат. Кидки виконувались зі стан-
дартних положень, а комбінації городків не були
складними під час їх виконання.

При підборі вправ на точність траєкторії
польоту битки також були знівельовані фактори, які
могли б вплинути на результативність техніки. Для
цього була обмежена можливість пересування спорт-
смена по кону і півкону з метою підвищення якості
влучання у ціль за рахунок зміни розвороту і пло-
щини обертання битки.

У тестових випробуваннях на стабільність
відносної кутової швидкості обертання битки резуль-
тат найменшою мірою може залежати від точності
центрівки (цьому не можна запобігти), того самого

часу він не залежить від ступеня м’якості призем-
лення і точності траєкторії польоту битки, оскільки
завдання виконувались зі стандартної дистанції, а
рівень майстерності учасників тестових випробувань
дозволяв проводити експеримент із достатньою ко-
ректністю.

Випробування на точність центрівки прово-
дилось також зі стандартної відстані з максималь-
ним нівелюванням сторонніх факторів, що вплива-
ють на  результат. Спроби,  які  були
нерезультативними за критерієм м’якості приземлен-
ня битки (що було досить рідко), повторювались.

Тестові випробування за зазначеними кри-
теріями результативності проводились уперше. Ра-
ніше проведені дослідження з цього приводу спи-
ралися на результати спортивних змагань, що є
підставою для визначення спортивної майстерності,
але не дає можливості зіставити ефективність тої чи
іншої техніки кидка битки.

Слід зауважити, що в умовах змагальної
діяльності на перше місце виходить психологічна
підготовка, а також вплив результативності супер-
ника, неточність суддівства, погодні умови, нео-
днорідність устаткування (відмінність майданчиків,
конів чи півконів) й т. ін. При проведенні нашого
дослідження всі учасники змагань тестувались в
однакових умовах.

Розминка перед тестовими випробуваннями
була стандартна - 10 хв. У випадку, коли перерва між
випробуваннями складала більше 15 хв, давалась
додаткова розминка -3 хв.

Обробка одержаних результатів проводи-
лась шляхом додавання залікових (вдалих) спроб
представників обох груп з кожного із видів випро-
бувань (табл.3).

Результати, одержані в ході дослідження,

Таблиця 1
Віковий та якісний склад учасників дослідження (n – 30) (чоловіки)

 З в а н н я   Д е р ж а в а  №   В ік  у ч а с н и к ів  К іл ь к іс т ь  
ч о л о в ік ів  

 ЗМ С   М С   Р о с ія  У к р а їн а  Б іл о р у с ь  

1  Д о  3 0  р о к ів   7   -   7   7   -   -  
2  В ід  3 0  д о  5 0   

р о к ів  
 1 9   2   1 7   1 1   4   4  

3  С т а р ш і  5 0   
р о к ів  

 4   1   3   2   1   1  

 У с ь о г о :   3 0   3   2 7   2 0   5   5  
  Таблиця 2
Сумарні дані результативності (на 90 фігур) та рейтингові місця учасників дослідження за оцінкою

МФГС (n – 30)
№   Н азв а  г р уп и  С ер ед н ій  р е зул ь та т  

н а  9 0  ф ігур  
С ере д н ій  п о ка зн и к  
п о лож е нн я  в  
р е й ти н гу  М Ф ГС  

1  П ер ев аж но  п о с туп ал ь н ий   
сп о с іб  р о зго н у  б и тк и  (г р .  №  1 )  

 1 1 4 .8   2 7 .4  

2  П ер ев аж но  об е р та л ьн ий   
сп о с іб  р о зго н у  б и тк и  (г р .  №  2 )  

 1 1 4 .2   1 4 .7  
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підтверджують висунуту гіпотезу про найбільшу
ефективність кидка з переважно обертальним спо-
собом розгону битки. Статистична обробка даних
експерименту свідчить про достовірність (t=2,39 при
p< 0,05) сумарних міжгрупових даних за рейтингом
МФГС.

У ході випробувань виявлено, що найбіль-
ша перевага у результативності техніки представ-
ників другої групи стосується точності траєкторії
польоту битки (8,4% за сумою трьох етапів Кубка
Європи), що за інших рівних умов і визначає більш
високу результативність у змагальній діяльності
(табл.3).

Необхідно зазначити, що незважаючи на
стабільну перевагу представників другої групи за
всіма критеріями результативності техніки кидка
битки, за деякими компонентами ефективності тех-
ніки перевага є незначною. Так, наприклад, у
СВКШО (стабільність відносної кутової швидкості
обертання) битки перевага складає всього 3,0%. Це
не є показником низької ефективності техніки дру-
гого способу розгону битки, а показником достат-
ньо високої (за цим критерієм) ефективності техн-
іки з переважно поступальним способом розгону
битки.

Висновки
1. Цілком очевидно, що ефективність рухової
спортивної діяльності значною мірою залежить від
рівня розвитку психомоторних функцій, безпосеред-
ньо задіяних у саморегуляції рухів. З цього випли-
ває, на наш погляд, положення щодо цілеспрямова-
ного розвитку психомоторних якостей для
отримання можливостей зростання спортивної май-
стерності. Удосконалення регуляторних функцій
психомоторики - резерв спортсмена на шляху реал-
ізації його потенціальних можливостей.
2. Аналіз проведеного дослідження дає підстави
вважати, що найбільш ефективним способом є ки-
док з переважно обертальним способом розгону
битки. Основними складовими такої ефективності
кидка слід уважати:
· оптимальне двохопорне вертикальне положен-
ня тулуба, яке є невід’ємним елементом техніки з
переважно обертальним способом розгону битки;

· важливою умовою ефективного виконання заз-
наченим способом кидка битки є послідовне закрі-
плення нижніх ланцюгів біомеханічної системи, ут-
ворення так званих “твердих опорів”, які є основою
оптимізації техніки точнісно-цільових рухів;
· фіксоване положення робочої руки відносно
тулуба майже до миті викиду позитивно впливає на
стабілізацію траєкторії польоту битки;
· поперечний напрямок руху руки, якою метають
у мить наведення битки на ціль значно стабілізує
траєкторію польоту битки за рахунок збереження
рівня траєкторії руху кисті;
· збереження супінованого положення кисті від
початку до закінчення кидка битки дозволяє зберег-
ти необхідні параметри польоту битки.
3. Застосування більш ефективних способів техніки
виконання кидка битки у навчально-тренувальному
процесі спрямоване на подальше вдосконалення
методики підготовки юних спортсменів та підвищен-
ня якості спортивно-технічної майстерності спорт-
сменів високої кваліфікації.

Подальші дослідження ефективності спо-
собів техніки кидка битки необхідно спрямувати на
вдосконалення біомеханічних характеристик реєст-
рації рухової діяльності провідних спортсменів за
допомогою високоточних електронних пристроїв.
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 Примітка: група №1 - переважно з поступальним способом розгону,
 група №2 – переважно з обертальним способом розгону
 СВКШ – стабільність відносної кутової швидкості обертання битки

Таблиця 3
Результати тестових випробувань згідно основних критеріїв ефективності техніки кидка битки

Е тап и  К уб ка  
Є вр о пи  

Г р упи  М ’я к іс т ь  
п ри зем ленн я  

Т оч н іс т ь  тр а є -  
кто р іїї  п о льо -  
ту  б и т ки  

С В КШ  Т оч н іст ь   
ц ен тр ів к и  

1 -й  ет а п  № 1  
№ 2  

4 8 8  (8 1 % )  
5 4 0  (9 0 % )  

4 3 0  (7 2 % )  
4 6 0  (7 7 % )  

4 7 5  (7 9 % ) 
4 8 1  (8 0 % ) 

4 6 8  (7 8 % ) 
5 2 0  (8 7 % ) 

2 -й  ет а п  № 1  
№ 2  

5 1 1  (8 5 % )  
5 2 7  (8 8 % )  

4 0 3  (6 7 % )  
4 9 7  (8 3 % )  

4 8 4  (8 1 % ) 
5 1 8  (8 6 % ) 

5 0 0  (8 3 % ) 
5 4 2  (9 0 % ) 

3 -й  ет а п  № 1  
№ 2  

4 9 4  (8 8 % )  
5 2 8  (8 8 % )  

4 3 2  (7 2 % )  
4 5 6  (7 6 % )  

4 8 2  (8 0 % ) 
5 0 1  (8 3 % ) 

4 9 6  (8 3 % ) 
5 1 6  (8 6 % ) 
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ВПЛИВ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА
ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ У ЗДОРОВОМУ

СПОСОБІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Сіренко Р.Р.

Львівський національний
університет імені Івана Франка

Анотація. Дослідження присвячене вивченню місця і
ролі здорового способу життя у студентському побуті
та впливу валеологічних знань на формування потреби
впровадження їх у життєдіяльність студентів. Система-
тичне проведення бесід та диспутів на предмет здоро-
вого способу життя сприяє суттєвому покращенню цих
знань серед студентів, стимулює їх до впровадження
набутих знань у свою життєдіяльність.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, сту-
денти.
Аннотация. Сиренко Р.Р. Влияние валеологических зна-
ний на формирование потребности в здоровом образе
жизни студентов. Исследование посвящено изучению
места и роли здорового способа жизни в студенческом
быте и влияния валеологических знаний на формиро-
вание потребности их внедрения в жизнедеятельность
студенчества. Систематическое проведение бесед и дис-
путов на предмет здорового образа жизни оказывает
содействие существенному улучшению этих знаний
среди студентов, стимулирует их к внедрению приоб-
ретенных знаний в свою жизнедеятельность.
Ключевые слова: здоровье, здоровый способ жизни,
студенты.
Annotation. Sirenko R.R. The influence of valeological
knowledge on formation of need for a healthy way of life
of students. Inquiring into devoted to study of place and
role of healthy mode of life in student way of life and
influence valeological of know ledges on forming of them
inculcation need into students vital functions. Regular
carrying out of conversations and debates for a healthy way
of life assists substantial improvement of this knowledge
among students, stimulates them to introduction of the got
knowledge in the ability to live.
Key words: health, healthy mode of life, students.

Вступ.
Здоровим вважається такий спосіб життя,

який виключає причини виникнення захворювань,
сприяє підтриманню високої працездатності та доб-
рого настрою, забезпечує стале фізичне і психічне
здоров’я [5]. Сутність здорового способу життя - в
гармонійному поєднанні біологічних особливостей
людини та соціальних умов її життя. Здоровий спосіб
життя дозволяє студенту здійснити моральний вибір
власної життєдіяльності з врахуванням віку, статі,
конституції, нервово-психічних та інших особливо-
стей. Здоровий спосіб життя не може скластись сам
по собі, його необхідно вміло формувати і постійно
підтримувати на основі ряду характерних для нього
критеріїв: гігієнічно обґрунтованої поведінки, фізіо-
логічно оптимального режиму праці, достатньої
рухової активності, раціонального харчування,
відмови від шкідливих звичок, повноцінного відпо-
чинку. Здоровий спосіб життя є неспецифічним
чинником оптимізації біологічних та психічних па-
раметрів життєдіяльності, ефективним засобом
збільшення середньої тривалості життя та його ак-
тивного періоду [3].

Багатьма дослідниками (Драчук В.І., 2001;

Боднар І.Р., 2000, Сіренко Р.Р., 2005) [1, 2, 6] доведе-
но, що у вищих навчальних закладах гуманітарного
профілю збільшується кількість студентів, віднесе-
них за станом здоров’я до спеціальних медичних
груп; зростає кількість гострих респіраторних зах-
ворювань; знижується рівень фізичної підготовле-
ності студентів, що також є одним з індикаторів по-
гіршення стану здоров’я молодого покоління.

Основними причинами кризи є знецінення
соціального престижу здоров’я нашої молоді, ролі
фізичної культури і масового спорту, як засобу
зміцнення здоров’я і фізичного розвитку з врахуван-
ням таких факторів, як акселерація, недостатня ру-
хова активність, збільшення навантажень розумової
діяльності у навчальному процесі, поширення
шкідливих звичок.

У зв’язку з наведеним, дослідження органі-
заційних і методичних аспектів впровадження здоро-
вого способу життя в побут студентів є актуальним.

Робота виконана за планом НДР Львівсько-
го національного університету імені Івана Франка.

Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначити місце і роль

валеологічних знань на формування потреби у здо-
ровому способі життя студентів.

Для вирішення поставлених завдань засто-
совувались методи дослідження: теоретичний
аналіз і узагальнення, педагогічний експеримент,
опитування (анкетування) студентів, методи матема-
тичної статистики.

Організація дослідження: У природному
педагогічному експерименті досліджувався вплив
набутих під час занять з фізичного виховання сту-
дентами знань про здоровий спосіб життя на фор-
мування у студентів здорового способу життя. Пе-
дагогічний експеримент мав порівняльну
спрямованість. Були сформовані дві групи студентів
методом випадкової вибірки на базі ІІ-го курсу істо-
ричного факультету Львівського національного уні-
верситету ім. І. Франка. Студенти контрольної гру-
пи (КГ) не отримували додаткових знань про
здоровий спосіб життя. Студенти (ЕГ) на заняттях з
фізичного виховання отримували додаткові знання
про здоровий спосіб життя у вигляді бесід та дис-
путів. Обидві групи нараховували по 30 осіб, чоло-
вічої статі.

Опитування студентів проводилося анонім-
но за допомогою розроблених анкет. Анкети скла-
далися з питань, які стосувалися знань студентів про
здоровий спосіб життя та його складові.

Результати дослідження.
На момент опитування респонденти обох

груп не мали суттєвих відхилень у здоров’ї.
Оцінка студентами власного стану здоро-

в’я показала, що 70,7 % студентів обох груп не дот-
римуються режиму харчування. 64 % - недосипа-
ють, сплять менше 8 годин уночі. Через це, 8,1 %
мають хронічне відчуття втоми, 53,9 % втомлюють-
ся наприкінці тижня (11,9 %) та після важкої робо-
ти (42 %).
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Загалом, відповіді студентів свідчать про
їхнє усвідомлення потреби занять фізичними впра-
вами, 85 % визнають за потрібне продовжувати за-
няття, коли фізичне виховання не буде обов’язковою
дисципліною. Більшість респондентів (67,2 %) са-
мостійно дбають про покращення свого фізичного
стану, 8,2 % - спонукають приклади кращих спорт-
сменів, 5,7 % - друзі. Високі показники самосвідо-
мості спостерігалися також дослідниками В.М. Ко-
рягіним та О.А.Череповською [4] під час проведення
опитування студентів Національного університету
“Львівська політехніка”.

Студенти обох груп переконані у необхід-
ності ведення здорового способу життя (96,6 %).
Однак, дати правильну відповідь, які складові, крім
уникання шкідливих звичок, має здоровий спосіб
життя, краще змогли респонденти ЕГ, ніж КГ.
Відповіді студентів наведені у табл. 1.

На запитання „Чому потрібно вести здоро-
вий спосіб життя?” респонденти відповіли: щоб бути
здоровим (КГ=51,7 %, ЕГ=69,9 %); щоб менше хво-
ріти (27,6 % і 46,7 % студентів, відповідно); щоб не
відчувати втоми (6,9 % і 29,9 %); щоб довше жити
(10,3 % і 36,7 %); що не знають навіщо – 34,5 %
студентів КГ і 16,7 % студентів ЕГ.

Студенти зазначили, що знання про здоро-
вий спосіб життя вони отримали під час навчання у
школі – 75,8 % у КГ і 72,4 % в ЕГ; у родині - 58,6 %
у КГ і 59,9 % в ЕГ, в Університеті – 34,5 % у КГ і
93,3 % в ЕГ.

Відповіді на запитання „Чи оздоровлювали-
ся студенти психологічно, духовно?” наведені на
рис.1. Як видно з малюнка, значна кількість студентів
вважає, що набуває виховання у стінах рідного Уні-
верситету. Друге місце займає відвідування церков
та храмів. Незначний відсоток студентів оздоровлю-

Рис. 3.1. Кількість студентів, які оздоровлювалися духовно та психологічно

В і д п о в і д і  с т у д е н т і в  ( у  % )  С к л а д о в і  з д о р о в о г о  с п о с о б у  ж и т т я  
К Г   Е Г   

п р а в и л ь н и й  р о з п о р я д о к  д н я  2 4 , 1  5 3 , 3  
з а н я т т я  ф і з и ч н и м и  в п р а в а м и ,  с п о р т о м  6 5 , 5  8 6 , 7  
„ з д о р о в е ”  х а р ч у в а н н я  3 4 , 5  6 6 , 7  
ч е р г у в а н н я  п р а ц і  й  в і д п о ч и н к у  3 , 4  2 9 , 9  
н е  ш к і д л и в а  д л я  з д о р о в ’ я  е к о л о г і я  6 , 9  2 6 , 7  
 

Таблиця 1
Відповіді студентів про складові здорового способу життя

Таблиця 2
Способи, за допомогою яких студенти усувають стресові впливи

К іл ь к іс т ь  с т у д е н т ів  ( у  % )  С п о с о б и  б о р о т ь б и  з і  с т р е с о м  
К Г   Е Г   

С ам  с е б е  з а с п о к о ю ю ,  п ід б а д ь о р ю ю   1 0 ,3  1 9 ,9  
с п іл к у ю с я  з  л ю д ь м и ,  р а д ж у с я  з  д р у з я м и  1 3 ,8  3 9 ,9  
с л у х а ю  м у з и к у  1 3 ,8  2 6 ,7  
д и в л ю с я  т е л е в із о р  1 0 ,3  2 6 ,7  
л о г іч н о ю  о ц ін к о ю  с и т у а ц і ї ,  з а  д о п о м о г о ю  в о л і   1 0 ,3  1 3 ,3  
р о з с л а б л ю ю с ь  3 ,4  1 6 ,7  
й д у  н а  п и в о  3 ,4  1 ,1  
н а м а г а ю с я  п о с п а т и  6 ,9  1 9 ,9  
 

 КГ % ЕГ % 
1. Відвідувань мистецьких, культурних заходів 20,68 46,66 
2. Відвідуючи церкви, інші духовні храми 65,51 69,99 
3. Виховувались, навчаючись у ЛНУ 75,85 79,99 
4. Українськими народними засобами, методами 27,58 53,33 
5. За допомогою аутотpенінгу, гіпнозу, медитації 6,89 6,66 
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ються за допомогою складних методик аутотренін-
гу, гіпнозу, медитації.

Оскільки відомо, що на здоров’я значний
вплив має вміння протистояти стресам, таке питан-
ня було поставлене перед студентами. Вважають, що
вміють боротися зі стресовими впливами 54,4 %
респондентів обох груп (27,5 % у КГ та 39,9 % у
ЕГ). Відповіді студентів, щодо способів їхньої бо-
ротьби зі стресами наведено у табл. 2.

Аналіз наявності шкідливих звичок показав,
що під час експерименту зменшилась кількість
курців в ЕГ на 8, 1 %, у КГ залишилась незмінною.
Однак достатньо високими залишилися показники:
вживання алкоголю – 58,6 % у КГ та 43,3 % у ЕГ;
переїдання 6,9 % у КГ і 3,3 % в ЕГ; надмірного за-
хоплення телебаченням - 24,13% у КГ і 23,33% в ЕГ,
пізнього засинання – 44,82% у КГ і 33,33% в ЕГ.
Кількість студентів, що не мають шкідливих звичок
у кінці експерименту становила в КГ – 27,6 % сту-
дентів, у ЕГ і 36,7 %, що в КГ на 1,5 %, а в ЕГ на 8,7
% вище, ніж на початку експерименту.

Висновки:
1. Фізична культура відіграє провідну роль

у формуванні здорового способу життя. У Львівсько-
му національному університеті необхідно проводи-
ти навчання з основ здорового способу життя та ва-
леології у межах предмету “Фізичне виховання”.

2. Експериментально доведено, що систе-
матичне проведення бесід та диспутів на предмет
здорового способу життя сприяє суттєвому покра-
щенню цих знань серед студентів, стимулює їх до
впровадження набутих знань у свою життєді-
яльність.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем впливу
валеологічних знань на формування потреби у здо-
ровому способі життя студентів.
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ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОГО
СУПРОВОДУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ
МЕДИЧНОЇ ГРУПИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ

СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
Смольц Т.В., Штангєєва О.О.,
Гловацька І.В., Філатова З.І
Національний педагогічній

університет ім. М. П. Драгоманова

Анотація. В статті відображені особливості використан-
ня музичного супроводу зі студентами спеціальної ме-
дичної групи з фактором ризику серцево-судинних зах-
ворювань . Помітно  покращилися показники
експериментальної групи. У студентів значно покращи-
лося загальне самопочуття, зменшився головний та сер-
цевий біль, позитивно змінювався емоційний стан. Всі
студенти відмітили зниження втомлюваності.
Ключові слова: музичний супровід, спеціальна-медич-
на група, серцево-судинні захворювання.
Аннотация. Смольц Т.В., Штангеева Е.А., Гловацкая
И.В., Филатова З.И. Использование музыкального со-
провождения в учебном процессе со студентами специ-
альной медицинской группы с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы.  В статье отображены
особенности использования музыкального сопровожде-
ния со студентами специальной медицинской группы с
фактором риска сердечно- сосудистых заболеваний.
Заметно улучшились показатели экспериментальной
группы. У студентов значительно улучшилось общее са-
мочувствие, уменьшилась главная и сердечная боль, по-
ложительно изменялось эмоциональное состояние. Все
студенты отметили снижение утомления.
Ключевые слова: музыкальное сопровождение, специ-
альная медицинская группа, сердечно-сосудистые забо-
левания.
Annotation. Smolts T.V., Shtangeeva O.O., Glovatckaya
I.V., Fila tova Z.I. Use the music accompaniment in
scholastic process with student of the special medical group
with diseases of the cardiovascular system. The article tells
about the particularities of the use the music accompaniment
with student of the special medical group with factor of the
risk cardiovascular diseases. Parameters of experimental
group have appreciablly improved. At students the general
state of health has considerably improved, the main and
intimate pain has decreased, the emotional condition
positively changed. All students have noted decrease of
exhaustion.
Keywords: the music accompaniment, special medical
group, cardiovascular diseases.

Вступ.
На сьогоднішній день стрімко збільшуєть-

ся кількість студентів, що відвідують спеціальні
медичні групи і велика доля в цих групах належить
студентам з фактором ризику серцево-судинних зах-
ворювань. З метою покращення стану студентів про-
понується використовувати у навчальному процесі
музичний супровід.

Довгий час вважалося, що роль музики зво-
диться тільки до її психоемоційної дії на орган слу-
ху. В результаті багато численних дослідів вдалося
встановити, що музика здатна проникати в організм
не тільки через орган слуху, але й через шкіру! Адже
музика має хвильову природу, а у шкірі знаходяться
віброрецептори, які сприймають звукові хвилі в
широкому діапазоні. Про те, що музика може ліку-
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вати, було відомо ще в стародавності. При впливові
на віброрецептори звукових хвиль певної частоти
«запускається», зокрема, протибольова система, зав-
дяки чому у людини, яка слухає музику зникають,
або послаблюються больові відчуття. Звукотерапія
одне з найцікавіших і поки малодосліджених на-
прямків традиційної медицини. Терапевтичний
ефект цієї методики базується на частотному коли-
ванні різних звуків, що резонують із окремими орга-
нами, системами, або всім організмом людини вціло-
му. За спостереженнями вчених і лікарів вібрації
музичних звуків активізують вегетативні механізми
вищої нервової діяльності, викликають особливі
вібраційні відповіді в підсвідомості хворої людини.
Відбуваються реакції, які сприяють більш швидко-
му видужанню. Звуками лікують багато захворю-
вань, у тому числі і серцево-судинні.[2, 3]

Був проведений аналіз і обробка літератур-
них джерел. За даними М.М.Савицького, у 1955-
1960рр. нейроцеркулярна дистонія склала 6 % всієї
серцево-судинної патології, а у 2000-2004рр., за Ва-
сильєвою, -80%. [1, 4]

В науковій літературі нейро-церкуляторна
дистонія має такі синонімічні назви: вегетативно-
судинна дистонія, функціональні розлади серцево-
судинної системи (Т.С.Істаманова), нейро - цирку-
ляторна астенія (Оппенгеймер B.S. Oppenheimer),
серцево-судинний невроз (Г.Ф.Ланг). серцево-судин-
них захворювань. [4, 5]

Основними етіологічними факторами роз-
витку неврозу серця є глибинні психічні пережи-
вання, негативні емоції, внутрішні конфлікти, не-
задоволеність життям, постійна тривожність, страх,
виснажуюча робота. Невроз значно легше і швид-
ше розвивається у людей зі слабкою нервовою си-
стемою. [1]

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету ім. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
 Метою нашого дослідження є вивчення

впливу музичного супроводу на загальний стан здо-
ров’я студентів спеціальних медичних груп із зах-
ворюваннями серцево-судинної системи.

Результати дослідження:
На першому етапі дослідження був прове-

дений аналіз і узагальнення відповідних літератур-
них джерел, теоретичне вивчення впливу музики на
організм. Була проведена розробка методики про-
ведення занять. Також була розроблена анкета, яка
включала 13 запитань.

 На другому етапі дослідження студентам
спеціальної медичної групи запропонували відпові-
сти на запитання анкети. Анкетування проводилося
двічі – на початку експерименту і в кінці.

Таблиця була оброблена методом матема-
тичної статистики за допомогою програми Microsoft
Excel 2000.

Результати першого анкетування показали,
що середній вік опитаних складає 18 років, пере-
важна більшість народилася в Києві та Київській

області після Чорнобильської катастрофи. У 60%
студентів, які займаються в спеціальній медичній
групі, відмічено серцево-судинні захворювання, інші
40% складають інші захворювання. Із запропонова-
них видів фізичних навантажень всі опитувані в ос-
новному надавали перевагу легкій атлетиці, плаван-
ню та аеробіці. Найбільш комфортно студенти
почувають себе після таких фізичних навантажень,
як легка атлетика, аеробіка, плавання. Переважній
більшості студентів подобаються заняття аеробікою.
Музичний супровід цього року подобається більше,
оскільки використовується сучасна музика, якою
захоплюється молодь. В основному музичний суп-
ровід викликає у студентів бажання танцювати, що
відповідає виконуваній діяльності. Для розучуван-
ня комплексу в середньому потрібно 3-5 повторів.
Більшості  до вподоби середній темп рухів .
Швидкість запам’ятовування під рахунок і під му-
зику серед опитуваних розподілилася порівну, що
пов’язано з індивідуальними особливостями. На
питання чи психічно комфортне музичне супровод-
ження комплексу з ритмічної гімнастики, масово
було отримано відповідь «так».

За результатами анкетування було виділено
дві групи студентів із серцево-судинними захворю-
ваннями по 20 чоловік (контрольна і експеримен-
тальна). Перед початком експерименту було прове-
дене медичне обстеження фізичного стану студентів.
Контрольна група займалася розучуванням комплек-
су під рахунок. В експериментальній групі розучу-
вання комплексу проводилося з музичним супрово-
дом

На третьому етапі проводилася обробка ре-
зультатів експерименту.

Після проведення другого анкетування вия-
вилося, що більша частина студентів які входили до
експериментальної групи почали перевагу надавати
заняттям з аеробіки, в той час як у контрольній групі
суттєвих змін не відбулося. Студенти експерименталь-
ної групи відмітили, що після аеробіки почувають
себе більш комфортно, заняття аеробіки приваблю-
ють більше. Студенти, які займалися у контрольній
групі оцінили переваги занять під музику : розучу-
вання комплексу під музику більш цікаве. При по-
рівнянні кількості повторювань фізичних вправ, які
потрібні для розучування комплексу, було відмічено,
що у експериментальної групи рухова пам’ять знач-
но покращилася, а у контрольної групи також відбу-
лися покращення, але меншою мірою. В експеримен-
тальній групі темп рухів перетворився із домінуючого
середнього в швидкий. Як в експериментальній так і
в контрольній групі студенти після проведеного екс-
перименту дали більше позитивних відповідей на
питання про комфортність музичного супроводжен-
ня комплексу з ритмічної гімнастики.

Паралельно було також проведене дослід-
ження емоційного стану студентів під час експери-
менту. Студентам пропонувалося відмічати свій емо-
ційний стан до і  після заняття ритмічною
гімнастикою.
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До експерименту Після експерименту 
Контрольна Експериментальна Контрольна Експериментальна 

1. Скільки Вам років? 
18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 

43,2% 49,4% 7,4% 39,5% 41,6% 18,9% 41,8% 52,3% 5,9% 39,5% 40,8% 19,7% 
2. Де Ви народились?  

Київ, 
Київська 
обл.. 

Інші 
регіони 

Київ, 
Київська 
обл.. 

Інші регіони Київ, 
Київська 
обл.. 

Інші регіони Київ, 
Київська 
обл.. 

Інші регіони 

54,3% 45,7% 48,6% 51,4% 54,3% 45,7% 48,6% 51,4% 
3. Дата народження (рік, число, місяць)? 

До аварії на 
ЧАЕС 

Після 
аварії на 
ЧАЕС 

До аварії на 
ЧАЕС 

Після аварії 
на ЧАЕС 

До аварії на 
ЧАЕС 

Після аварії 
на ЧАЕС 

До аварії 
на ЧАЕС 

Після аварії 
на ЧАЕС 

95,4% 4,6% 89,2% 10,8% 95,4% 4,6% 89,2% 10,8% 

4. Який у Вас діагноз (хронічне захворювання)? 

Серцево-
судинне 

Інше Серцево-
судинне 

Інше Серцево-
судинне 

Інше Серцево-
судинне 

Інше 

64,9% 35,1% 56,2% 43,8% 64,9% 35,1% 56,2% 43,8% 

5. Які види фізичних навантажень запропонованих у вузі Вам подобаються? 
Плава
ння 

Легка 
атлети
ка 

Аеробі
ка 

Плаван
ня 

Легка 
атлети
ка 

Аеробі
ка 

Плаван
ня 

Легка 
атлети
ка 

Аеробік
а 

Плаванн
я 

Легка 
атлетик
а 

Аеробі
ка 

28,3% 22,9% 48,8% 30% 31,9% 38,1% 28,3% 25,8% 45,9% 23,6% 19,5% 56,9% 
6. Після якого виду фізичного навантаження Ви почуваєте себе фізично більш комфортно? 

Плава
ння 

Легка 
атлети
ка 

Аеробі
ка 

Плаван
ня 

Легка 
атлети
ка 

Аеробі
ка 

Плаван
ня 

Легка 
атлети
ка 

Аеробі
ка 

Плавання Легка 
атлети
ка 

Аеробік
а 

36,1% 20% 43,9% 40,9% 25,3% 33,8% 36,1% 23,1% 40,8% 38,4% 23,9% 37,3% 
7. Чи подобаються Вам заняття з аеробіки? 

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 
68,2% 31,8% 57,7% 42,3% 67% 33% 78,4% 21,6% 

8. Чи подобається Вам музичне супроводження минулого та цього року? 
Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 

88,1% 11,9% 74,9% 25,1% 87,3% 12,7% 88,5% 11,4% 
9. Які асоціації викликає у Вас музичне супроводження. Що хочеться робити? 

Співат
и 

Танцю
вати 

Інше Співа
ти 

Танцю
вати 

Інше Співат
и 

Танц
ювати 

Інше Співат
и 

Танцюв
ати 

Інше 

26,8% 35,1% 38,1% 18,2% 40,3% 41,5% 26,8% 35,1
% 

38,1% 20,9% 53,9% 25,2% 

10. Яка кількість повторювань фізичних вправ Вам потрібна для розучування комплексу? 

1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 
15
% 

32
% 

36,8
% 

16,2% 16
% 

41
% 

30 
% 

13
% 

18,9
% 

45,7
% 

27 
% 

8,4
% 

24,9
% 

45
% 

26
% 

4,1% 

11. Який темп рухів Вам подобається? 
Швид
кий 

Середн
ій 

Повільн
ий 

Швид
кий 

Середн
ій 

Повіль
ний 

Швидк
ий 

Сере
дній 

Повіль
ний 

Швид
кий 

Середні
й 

Повіль
ний 

20,6% 35,9% 43,5% 18,6
% 

41,1% 40,3% 33,9% 37,4
% 

28,7% 40,2% 34,3% 25,5% 

12. Як Ви швидше запам’ятовуєте рухи? 
Під музику Під рахунок Під 

музику 
Під рахунок Під музику Під 

рахунок 
Під музику Під рахунок 

48,3% 51,7% 52,3% 47,7% 45,3% 54,7% 68,7% 31,3% 
13. Чи психологічно комфортне для Вас музичне супроводження комплексу з ритмічної гімнастики? 

Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні 
47,9% 52,1% 56,7% 43,3% 50,3% 49,7% 69,1% 30,9% 

 

Таблиця 1
Результати анкетування
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У контрольній групі покращення настрою
після заняття ритмічною гімнастикою було мало
помітним, або взагалі не відбувалося. У експеримен-
тальній же групі настрій значно покращувався. По-
зитивний настій в свою чергу сприяє подоланню
глибинних переживань, внутрішніх конфліктів, не-
задоволеності життям, зменшується тривожність і
страх. На фоні цих позитивних змін зменшуються
симптоми серцево-судинних захворювань.

У порівнянні із контрольною групою, у сту-
дентів, які займалися за розробленим методом знач-
но покращилося загальне самопочуття, зменшився
головний та серцевий біль. Всі студенти експеримен-
тальної групи відмітили зниження втомлюваності.

Висновки:
1. Показники експериментальної групи, у

порівнянні з контрольною, помітно покращилися,
що підтверджують результати експерименту, наве-
дені в таблиці.

2. У студентів, які займалися за розробле-
ною методикою значно покращилося загальне само-
почуття, зменшився головний та серцевий біль.

3. Після занять у студентів експерименталь-
ної групи позитивно змінювався емоційний стан. Всі
студенти відмітили зниження втомлюваності, що
позитивно вплинуло на учбовий процес вцілому.

В результаті проведеного дослідження була
досягнута мета роботи, що підтверджують резуль-
тати наведені в таблиці. Отже, запропонована мето-
дика є цілком дієвою.

Подальше дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення змін тренувальних фун-
кціональних можливостей студентів спеціальної
медичної групи із захворюваннями серцево-судин-
ної системи при регулярному відвідуванні занять.
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПОЗИТИВНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І

СПОРТОМ
 Смоляр О.В.

Слов’янський державний
педагогічний університет

Анотація. Виявлення і корекція, а також активізація
мотивів для занять фізичним вихованням являється не-
від’ємною частиною роботи педагогів в системі фізич-
ного виховання у вищих навчальних закладах. Мотиви
занять фізичними вправами мають динамічний харак-
тер. Мотиви занять фізичним виховання студентів тісно
пов’язані з емоціями. При допомозі мотивів можна ке-
рувати діяльністю студентів на заняттях фізичним ви-
хованням у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: мотив занять, емоційний стан, фізичне
навантаження, позитивна мотивація, систематичні за-
няття.
Аннотация. Смоляр Е.В. Формирование у студентов
положительной мотивации к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом. Выявление и кор-
рекция, а так же активизация мотивов для занятий фи-
зическим воспитанием является неотъемлемой частью
работы педагогов в системе физического воспитания
высших учебных заведений. Мотивы занятий физичес-
кими упражнениями имеют динамический характер.
Мотивы занятий физическим воспитанием студентов
тесно связаны с эмоциями. При помощи мотивов мож-
но руководить деятельностью студентов на занятиях фи-
зическим воспитанием в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: мотив занятий, эмоциональное состо-
яние, физические загрузки, положительная мотивация,
систематические занятия.
Annotation. Smolyar Y.V. The formation by the students a
positive motivation to the systematic physical culture and
sport. The influence and correction and activisation of the
reasons for systematic studies of physical culture is an
integral part of the educational specialists in a system of
physical training. Motives of employment by physical
exercises have dynamic character. Motives of employment
physical education of students are closely connected to
emotions. By means of motives it is possible to supervise
over activity of students on employment by physical training

Рис. 1. Показники зміни емоційного стану
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in higher educational institutions.
Key words: the motivation of studies, emotional condition,
physical load, positive motivation, systematic studies.

Вступ.
Фізична культура – далеко не тільки для

професіоналів. Турбуватися про своє здоров’я ма-
ють люди різних професій і різного віку. Високий
рівень фізичної і розумової активності людей, які
займаються фізичною культурою, зберігається знач-
но довше ніж у тих, хто не займається.

Зниження активної рухливої діяльності
сприяє розвитку серцево-судинних розладів, що веде
до порушення обміну речовин. Заняття фізичною
культурою в любих її формах допоможуть вам
нейтралізувати весь негативний вплив на організм,
підвищити стійкість організму до захворювань[1-6].
Ось чому сучасна наука приділяє увагу впливу емо-
ційного стану студентів на процес навчання. Голов-
не завдання студентів – вміння виховувати в собі
позитивні емоції і зберігати їх, направляти на до-
сягнення мети. Саме тому, для підвищення ефектив-
ності навчального процесу, крім оволодіння засоба-
ми навчання і виховання необхідно підтримувати
бадьорий емоційний стан.

Фізична культура не тільки стимулятор м’я-
зової системи, вона дає можливість бути бадьорою і
більш оптимістично налаштованою людиною. Емо-
ційний настрій людини лише сприяє досягненню
результатів, які очікував і радості від отриманого
фізичного навантаження.

Емоційний стан студента також залежить
від його відносин з викладачем. Відносини часто
будуються по першому враженню і необхідний
настрій на оволодіння предметом в значній мірі за-
лежить від педагогічної майстерності викладача,
його особистих якостей. Досвід показує, що сило-
вий тиск не завжди приносить успіх, навпаки, він
часто створює у відносинах емоційну напруженість,
яка негативно впливає на ефективність навчання.

Робота виконана за планом НДР Слов’янсь-
кого державного педагогічного університету.

Формулювання цілей роботи.
Мета та завдання дослідження. Основною

проблемою дослідження являється адаптації і підви-
щення позитивної мотивації до систематичних за-
нять фізичною культурою, так як згідно з кредитно
–модульною системою обсяг самостійної роботи
студентів збільшується.

В завданнях роботи визначили наступні ас-
пекти для дослідження:
– визначити і вивчити мотиви занять фізичною
культурою;

– класифікувати виявлені мотиви;
– простежити вплив фізичних вправ на емоцій-
ний фон студентів.
Експериментальні дослідження проводи-

лись у Слов’янському державному педагогічному
університеті на протязі навчального року. У опиту-
ванні та анкетуванні брали участь студенти І та ІІ
курсів технологічного, філологічного факультетів та
факультету підготовка вчителів початкових класів.

Результати досліджень.
Перш ніж розглядати питання про позитив-

ну мотивацію студентів до систематичних занять
фізичною культурою, необхідно визначити, що ж
таке мотив.

Мотив – це думки і почуття людини, які спо-
нукають до тієї, чи іншої діяльності.

Мотиви тісно пов’язані з емоціями. Цей
взаємозв’язок виражається у тому, що відображає
відносини між мотивами і можливістю успішної
реалізації, яка відповідає діяльності. Тобто відно-
сини між тим, що хочу і тим, що маю.

Без емоцій заняття спортивною діяльністю
не можливі. Емоційна захопленість – це одна з важ-
ливих умов позитивного впливу фізичних вправ на
особистість людини.

Взаємозв’язок мотивів і мети діяльності
дуже великий. Джерелом активності особистості і її
діяльності у процесі фізичного виховання являють-
ся потреби, які формуються і проявляються у про-
цесі навчання і занять фізичними вправами.

Активність з більше або менше усвідомле-

Рис. 1. Результати експерименту.
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ним мотивом діяльності називається направленою.
Що ж таке мотив діяльності? Мотив діяльності – це
усвідомлене людиною переживання своєї потреби,
яка суб’єктивно виражається в думках, поняттях
(моральних, етичних), ідеалах, емоціях як простих,
так і складних.

Мотиви занять фізичним вихованням не
тільки різноманітні, але й мають динамічний харак-
тер. У результаті дослідження бачимо динаміку роз-
витку мотивів, які спонукають студентів до систе-
матичних занять фізичною культурою і спортом.

Початкова стадія мотивів має наступні ха-
рактеристики:
1. Дифузійність інтересів (студенти відвідують
навчальні заняття, відвідують секції в пошуках
оптимального для себе варіанту, їх інтерес не
сконцентрований).

2. Безпосередність інтересів (подобається займа-
тися, подобається колектив або викладач).

3. Інтереси зв’язані з умовами побуту (близько
мешкає до місця занять).

4. Для отримання заліку.
В основному мотиви початкової стадії ак-

тивізують студентів І курсу, а також деяких студентів
ІІ курсу.

Наступна стадія - усвідомлення. На цій
стадії студенти мають наступні мотиви:
1. Пробудження інтересу до занять тим чи іншим
видом вправ (усвідомлений інтерес до занять
аеробікою, волейболом чи іншим видом).

2. Проявлення здібностей до цього виду рухливої
діяльності і прагнення до розвитку (вивчення
більш складної програми).

3. Розширення спеціальних знань (прагнення до
вивчення і практичного використання придба-
них методичних знань).
Ці мотиви активізують студентів ІІ курсів і

деяких студентів 1 курсів.
Наступна стадія – це мотиви на рівні само-

вдосконалення:
1. Емоційне насичення переживаннями спортив-
ного успіху (поліпшення особистих результатів
у виді спорту).

2. Участь у змаганнях.
3. Виконання спортивного розряду.

Для таких студентів систематичні заняття
фізичною культурою і спортом являються необхід-
ною потребою.

Вивчивши і опрацювавши дані опитування
і анкетування отримали наступні результати:
- 68,7% студентів мотиви відповідають їх діяль-
ності. Ці студенти відвідують учбові заняття, а
також спортивні гуртки або займаються само-
стійно;

- у 31,3% студентів мотиви не відповідають їх
діяльності.
Якщо розглянути мотивацію занять сту-

дентів І та ІІ курсів окремо, то отримаємо відповід-
но такі результати:
- у студентів І курсів 52,4% мотиви відповідають

діяльності, а 47,6% - не відповідають;
- у студентів ІІ курсів 70,8% відповідають діяль-
ності, 29,2% мотивів залишаються не реалізо-
ваними.
Результати, які отримали, підтверджують

динаміку розвитку мотивів, а також те, що за допо-
могою мотивів можна активізувати діяльність сту-
дентів у процесі фізичного виховання.

Висновки.
У ході досліджень були зроблені наступні

висновки:
1. Мотиви занять фізичними вправами мають ди-
намічний характер. Мотиви занять фізичним
виховання студентів тісно пов’язані з емоціями.

2. При допомозі мотивів можна керувати діяльні-
стю студентів на заняттях фізичним вихованням
у вищих навчальних закладах.
Подальші дослідження передбачають вив-

чення впливу емоційного стану студентів на фізич-
не навантаження в процесі занять фізичним вихо-
ванням у вищих навчальних закладах.
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АКТУАЛЬНІСТЬ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

ГРОМАДЯНИНА
Ткачов С.І.

Національний фармацевтичний університет

Анотація. У статті актуалізовано системний підхід для
створення оптимальної моделі формування громадяни-
на з урахуванням поліаспектності даної проблеми і ба-
гатофакторністі розвитку особистості в сучасному
суспільстві. Особливу увагу треба приділяти педагогі-
чному аспекту, завдяки якому створюється особистість
громадянина, а фундаментом і підґрунтям такої діяль-
ності є психологічний складник. Додатково слід заува-
жити, що результативність громадянського виховання
залежить від узгодженості інших аспектів, а саме – пол-
ітичного і юридичного та їх відповідності цінностям і
соціальним орієнтирам особистості.
Ключові слова: системний підхід, модель формування
громадянина.
Аннотация. Ткачев С. И. Актуальность системного под-
хода в разрешении проблемы формирования граждани-
на. В статье актуализирован системный подход для со-
здания оптимальной модели формирования гражданина
c учетом полиаспектности данной проблемы и много-
факторности развития личности в современном обще-
стве. Особое внимание надо уделять педагогическому
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аспекту, благодаря которому создается личность граж-
данина, а фундаментом и подпочвой такой деятельнос-
ти является психологическая составная часть. Допол-
нительно  следует заметить, что результативность
гражданского воспитания зависит от согласованности
других аспектов, а именно - политического и юриди-
ческого их соответствия ценностям и социальным ори-
ентирам личности.
Ключевые слова: системный подход, модель формиро-
вания гражданина.
Annotation. Tkachov S. I. Creation of the system approach
of citizen’s up bringing. The system approach to create an
optimal model to bring up the citizen taking into account
many aspects of the given problem and many factors of
personality development in the modern society is reflected.
The special attention should be given pedagogical aspect
due to which the person of the citizen is created, and the
base and a basis of such activity is the psychological
component. In addition it is necessary to notice, that
productivity of civil education depends on a coordination
of other aspects, namely - political and their legal conformity
to values and social reference points of the person.
Key words: the system approach, the model to bring up the
citizen.

Вступ.
В умовах трансформації сучасного суспіль-

ства наукові дослідження гуманітарного спрямуван-
ня характеризуються застосуванням оновлених
підходів та інноваційними тенденціями. Але разом
з цим класичні принципи наукового пошуку, зокре-
ма принцип системності, не втратили своєї актуаль-
ності. Так, наприклад, реалізація ідеї громадянсь-
кого суспільства  потребує свого наукового
обґрунтування і вирішення на філософському, за-
гальнонауковому і  конкретно-технологічному
рівнях. При цьому одним із головних завдань є про-
блема вибору змісту і поєднання соціально-вихов-
них зусиль у процесі формування громадянина.
Відповідні сучасні психолого-педагогічні дослід-
ження присвячені різним питанням громадянського
виховання і громадянської освіти молоді. Проте про-
блема  формування громадянина  в  сучасному
суспільстві має не тільки педагогічний аспект, але й
соціологічний, психологічний і правовий виміри.
Таким чином, в ефективному вирішенні зазначеної
проблеми треба прийняти до уваги системність
міждисциплінарного характеру, а також ту сис-
темність, що породжується методологічними тради-
ціями наукового пошуку.

Робота виконана за планом НДР Національ-
ного фармацевтичного університету.

Формулювання цілей роботи.
Метою статті є обґрунтування необхідності

системного підходу у вирішенні проблеми грома-
дянської освіти і громадянського виховання в сучас-
ному суспільстві.

Результати дослідження.
Дослідження останніх років спрямовані на

пошук і створення моделі громадянського вихован-
ня молоді у вигляді соціально-педагогічної системи
[2-5]. Разом з тим виникає необхідність подальших
досліджень у цьому напряму й вирішенні питань
ціннісної спрямованості змісту громадянського ви-

ховання і його зв’язку з громадянською освітою.
Проблема формування громадянина в сучасному
суспільстві потребує всебічної системності та вра-
хування тенденцій сучасного розвитку світу, а також
у відповідності до цього особливостей сучасного
соціально-психологічного портрету молоді.

На початку ХХІ ст. Генеральна асамблея
ООН прийняла Декларацію тисячоліття, в якій виз-
начила своїм головним завданням реалізацію наступ-
ної ідеї – зробити глобалізацію позитивним факто-
ром для всіх народів світу. Для досягнення такої мети
потрібні загальні зусилля в напряму міжнародних
стосунків на основі фундаментальних цінностей –
свободи, рівності, терпимості, поваги до природи,
загального громадянського обов’язку. Фактично Дек-
ларація тисячоліття передбачає інтеграцію міжнарод-
ної спільноти на засадах цінностей громадянського
суспільства. Слід зазначити, що практично сучасний
світ невпинно і поступово наближається до єдиної
соціально-економічної моделі суспільства за однако-
вим базовим принципом функціонування – ринкові
відносини з одночасним регулюванням і посиленням
соціального захисту населення.

Безумовно, запорукою подальшого розвит-
ку нашої країни є підготовленість сучасної молоді
до професійної та суспільно-корисної діяльності.
Вивчення соціально-психологічних особливостей
і характерних рис сучасної молоді свідчить про
різноманітність її ціннісних орієнтацій. Вони ма-
ють широкий діапазон і характеризуються нестаб-
ільністю. Деякій частині молоді у поглядах на своє
майбутнє притаманна невизначеність. Значна час-
тина молоді, перш за все студентська, діє достат-
ньо активно. Вона не тільки навчається, а й актив-
но займається трудовою діяльністю, набуває
досвіду роботи й намагається знайти і ствердити
себе в сучасній соціальній структурі суспільства.
Але водночас треба зауважити, що моральні позиції
молоді досить спектральні: від позитивних ідеалів,
норм і цінностей до цинізму й егоцентризму. Це
підтверджує необхідність системного підходу і
відпрацювання цілісного погляду на проблему фор-
мування громадянина в сучасному суспільстві.

Громадянське виховання і громадянська ос-
віта молоді повинні гармонійно поєднати теорію
та  практику формування  громадянина .  Для
здійснення цього завдання необхідно встановити
чіткі ціннісні орієнтири і здійснити залучення мо-
лоді до суспільно-корисної діяльності. Тому в умо-
вах сучасного українського державотворення важ-
ливо визначитися в ідеології і методологічному
підході щодо створення соціально-педагогічної
технології виховання особистості , здатної до
відповідальних дій у суспільстві й спроможної до
планетарного мислення.

 Необхідність створення системної соціаль-
но-педагогічної технології зумовлена такими при-
чинами. По-перше, сучасний світ за своєю суттю є
інтегрованим інформаційно-екологічним простором
в широкому розумінні цього поняття. Взаємопов’я-
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заність і взаємозумовленість соціально-економічних,
політичних та інформаційних подій в умовах глоба-
лізації впливає на особистість на макро-, мезо- і
мікрорівнях життєдіяльності суспільства. Кожна
окрема людина зазнає, так би мовити, “вертикаль-
ного” і “горизонтального” впливу на світогляд, по-
чуття та свої дії. Наслідком такого впливу може бути
необхідність зміни образу життя і ставлення до на-
вколишнього світу. Глобальний характер “вертикаль-
ного” впливу трансформується в локальне забарв-
лення життєдіяльності особистості, який остаточно
знаходить своє вираження в межах “горизонталь-
них” взаємозв’язків і реальних умовах життя. У свою
чергу, життя людини у ХХІ ст. нерозривно пов’яза-
не з бурхливим процесом розвитку інформаційних і
комунікативних засобів. Тому діяльність сучасної
людини потребує певної соціальної компетенції, тех-
нічної обізнаності й творчої активності. Полем
діяльності кожної окремої особистості є соціально-
економічний та інформаційний мікропростір. Роз-
виток і становлення особистості відбувається при
цьому фактично не тільки в умовах організованої
діяльності, а також завдяки неформальним, спонтан-
ним впливам, що можуть мати неконтрольований і
емоційно-вразливий характер.

Тому слід зазначити, що процес формуван-
ня особистості громадянина має багатофакторний,
важко керований і залежний від конкретно-історич-
них особливостей теперішнього часу характер. На-
явність загальних тенденцій розвитку світового
співтовариства, єдиного інформаційного простору
супроводжується економічними і політичними про-
тиріччями, кризою духовної культури й ускладнен-
ням світоглядної картини особистості. В таких умо-
вах системний підхід дозволяє визначити найбільш
оптимальну модель громадянського становлення
особистості.

 Другою важливою причиною необхідності
системного підходу в громадянському вихованні
особистості є багатомірне визначення самого понят-
тя “громадянин”. Його можна визначити в юридич-
ному і політичному, психологічному і педагогічно-
му аспектах.

 Якщо в юридичному сенсі поняття “грома-
дянин” означає належність до певної держави та
сукупність прав і обов’язків відповідно до Консти-
туції країни, то в політичному аспекті воно являє
собою показник рівня свідомості, активності й участі
в суспільних і громадських подіях. У психологічно-
му аспекті поняття громадянина концентрує в собі
наявність стійкого психічного утворення особис-
тості, домінанту внутрішнього стану особистості у
вигляді почуттів належності, гордості й любові до
своєї країни. Зауважимо, що психологічний аспект
може не співпадати з юридичним і політичним.
Людина може бути юридично дієздатною, політич-
но активною, але не відчувати себе по-справжньо-
му громадянином своєї держави. В історії людства
такі протиріччя ми можемо спостерігати на прикладі
лідерів повстань, революційних рухів, подій і пере-

творень протягом ХІХ – ХХ ст.
Особливо важливим у цьому сенсі є педагог-

ічний аспект, який пов’язаний з набуттям необхід-
ного соціального досвіду, умінь і навичок грома-
дянської діяльності, участі в державних справах
шляхом відповідного навчання і виховання.

По-третє, якщо визначати по суті громадянсь-
ке виховання, то це підготовка особистості до участі
у вирішенні суспільних і державних завдань на ос-
нові прав і обов’язків, моральних і конституційних
норм. Процес такої підготовки повинен супровод-
жуватися формуванням комплексу відповідних
знань, умінь і навичок, рис характеру і якостей осо-
бистості, тому що вони є основою мислення, спону-
кальною силою та засобом дій. Цей комплекс вклю-
чає свідомість і  самосвідомість,  знання
конституційних прав і обов’язків, повагу до історії
своєї країни, любов до сім’ї й Батьківщини, гу-
манність і моральність, соціальну активність і участь
в суспільних та державних справах.

Виходячи з цього можна структурувати зміст
громадянського виховання узагальненими блоками:
- відповідні знання;
- необхідні уявлення й світогляд;
- почуття обов’язку, поваги, гідності й честі;
- готовність до необхідних дій, вчинків;
- соціальна активність і поведінка.

 Якщо прийняти таку структуру за основу й
зміст громадянського виховання, то адекватна тех-
нологія має базуватися на трьох основних елемен-
тах: знання, уявлення та світогляд через освіту, фор-
мування почуттів  і  готовності  через
суспільно-корисну практику, а також розвиток соц-
іальної активності і поведінки через участь у проек-
тах, стажуваннях і громадських організаціях. Кон-
цепція громадянського освіти у школах України теж
цілком відповідає ідеї системності і урахуванню
факторів і чинників сучасного розвитку особистості
[1]. По-перше, в концепції визначено поняття гро-
мадянської освіти та її системні складові (грома-
дянські знання, уміння та досвід, громадянські чес-
ноти). За своєю суттю громадянські знання є
інтегрованим утворенням особистості, бо, як зазна-
чають автори, вони є основою формування уявлень
про форми і способи “функціонування громадяни-
на в політичному, правовому, економічному, соціаль-
ному та культурному полі демократичної держави”.
Стосовно громадянських чеснот в концепції конк-
ретизовано, що вони є нормами, установками, цінно-
стями та якостями, що “притаманні громадянину
демократичного суспільства”. Тобто відносно цієї
складової громадянської освіти теж має місце інтег-
рованість і сконцентрованість утворення й набуття
в моральній сфері особистості.

Висновки.
Таким чином, приймаючи до уваги схарак-

теризовані аспекти поняття „громадянин”, треба заз-
начити, що воно є комплексним утворенням особи-
стості й в ідеальній уяві гармонійним поєднанням
різних її сфер. При цьому особливу увагу треба при-
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діляти педагогічному аспекту, завдяки якому ство-
рюється особистість громадянина, а фундаментом і
підґрунтям такої діяльності є психологічний склад-
ник. Додатково слід зауважити, що результативність
громадянського виховання залежить від узгодже-
ності інших аспектів, а саме – політичного і юри-
дичного та їх відповідності цінностям і соціальним
орієнтирам особистості. Тут необхідна гармонія
“внутрішнього” і “зовнішнього” у досягненні резуль-
тативності громадянського виховання. Звідси вини-
кає потреба у такій системі формування громадяни-
на ,  яка  б змогла  поєднати різні  аспекти
громадянськості й фактори впливу сучасного соц-
іального середовища. Взагалі громадянське вихован-
ня потребує певної системної педагогічної роботи,
яка за своїм змістом узгоджує й поєднує основні
фактори розвитку особистості, інтегрує теорію та
практику громадянського освіти й виховання.

Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем си-
стемного підходу у вирішенні проблеми формуван-
ня громадянина.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТАКТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ.

Цимбалюк Ж.О., Должко Ф.Н.,
Козлов А.В., Лідо О.С.

Харківський національний педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди

Анотація. Стаття присвячена дослідженню статевих
особливостей розвитку тактичного мислення спорт-
сменів на етапі початкового навчання у баскетболі. Так-
тичне мислення – одна з найважливіших спортивних
здібностей для гри в баскетбол. Вона залежить від ста-
тевих особливостей у дорослих спортсменів, але ця за-
лежність не уточнена для етапу початкового навчання.
Розвиток тактичного мислення у дівчат і хлопців 11-12
ровів значно підвищується під час спеціально органі-
зованих занять. На розвиток тактичного мислення
спортсменів на етапі початкового навчання не вплива-
ють статеві особливості.
Ключові слова: тактичне мислення, тактична підготов-
ка, етап початкового навчання.
Аннотация. Цымбалюк Ж.А., Должко Ф.Н., Козлов А.В.,
Лидо А.С. Особенности развития тактического мыш-
ления юных баскетболистов. Статья посвящена иссле-
дованию половых особенностей развития тактическо-
го мышления спортсменов на этапе начального обучения

в баскетболе. Тактическое мышление – одна из важней-
ших спортивных способностей для игры в баскетбол.
Она зависит от половых особенностей у взрослых спорт-
сменов, но эта зависимость не уточнена для этапа на-
чального обучения. Развитие тактического мышления
у девушек и ребят 11-12 лет значительно повышается
во время специально организованных занятий. На раз-
витие тактического мышления спортсменов на этапе
начального обучения не влияют половые особенности.
Ключевые слова: тактическое мышление, тактическая
подготовка, этап начального обучения.
Annotation. Tsymbaluk G.A., Dolgko F.N., Kozlov A.V.,
Lido A.S. Peculiarities of tactical thinking development of
the students at the basic level of basketball training. The
article is devoted to research of sex peculiarities of tactical
thinking development of the students at the basic level of
basketball training. Tactical thinking – one of the major
sports abilities for game in basketball. She depends on
sexual features at adult sportsmen, but this dependence is
not specified for a stage of elementary education.
Development of tactical thinking in girls and guys of 11-
12 years considerably raises during time of specially
organized employment. Development of tactical thinking
of sportsmen at a stage of elementary education is not
influenced with sexual features.
Key words: tactical thinking, tactical training, basic level
of training.

Вступ.
Сучасний баскетбол досяг високого ступе-

ня свого розвитку. Нерідко фізична, технічна і так-
тична підготовленість гравців протиборчих команд
визначається як приблизно однакова [14]. Усе це
ставить перед тренерами досить важку задачу, яка
полягає у виявленні й розвитку в баскетболістів інди-
відуальних здібностей до ефективної спортивної
діяльності в обраному виді спорту.

Специфіка та складність спортивних зма-
гань у баскетболі визначаються тим, що свої фізичні
можливості спортсмен направляє на особисті рухи,
досягаючи таким чином поставленої мети. Виника-
юче при цьому кожен раз рухове завдання спочатку
вирішується подумки, а потім реалізується в рухах.
Таким чином, кінцевим результатом (наслідком ви-
конаної дії) є зміни в головних сферах психіки: пси-
хічних процесах; психічних властивостях особис-
тості; психологічних станах; психологічній побудові
спортивної діяльності [8, 10].

Враховуючи особливості ігрових видів
спорту, зокрема баскетболу, зараз дослідники при-
діляють велику увагу тактичній підготовці спорт-
сменів, показником якої є рівень розвитку тактич-
ного мислення [7, 12].

У роботах багатьох учених [4, 11, 12] розг-
лянули широкий спектр особливостей розвитку цієї
спортивної здібності. Однак розвиток тактичного
мислення спортсменів в період, коли закладаються
основи спортивної майстерності, зацікавив не бага-
тьох з них [2, 3]. Цей період в баскетболі співпадає з
етапом початкового навчання, коли вік баскет-
болістів відповідає 10-12 рокам. Саме в цьому віці
відбувається стрибок у розвитку інтелекту та видів
мислення [6, 7, 9]. Але це зовсім не враховується
при плануванні навчально-тренувального процесу
підготовки юних баскетболістів.
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Статеві особливості розвитку тактичного
мислення привернули увагу деяких дослідників [11,
13], але більшість експериментів охоплює дорослих
спортсменів. Тому об’єктом дослідження, який нас
зацікавив, є навчально-тренувальний процес хлопців
та дівчат 11-12 років у баскетболі.

Роботу виконано відповідно Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи Державного комітету
України з питань фізичної культури і спорту на 2001-
2005 рр. за темою:1.2.18. “Оптимізація навчально-
тренувального процесу спортсменів різного віку і
кваліфікації в спортивних іграх” (номер державної
реєстрації 0101U006471).

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – виявлення статевих особ-

ливостей розвитку тактичного мислення у баскет-
болістів на етапі початкового навчання.

Завдання роботи:
1. Узагальнити літературні відомості з питань ста-
тевих особливостей розвитку тактичного мис-
лення спортсменів.

2. Дослідити статеві особливості розвитку тактич-
ного мислення у дітей 11-12 років.

Методи дослідження: аналіз і узагальнен-
ня літературних і наукових даних, навчально-мето-
дичної і нормативної документації; тестування для
виявлення рівня тактичного мислення; педагогічний
експеримент; методи статистичної обробки даних.

У дослідженні взяли участь 18 дівчат-бас-
кетболісток 11-12 років (другий-третій рік тренуван-
ня) ДЮСШ-13 м. Харкова та 14 хлопців-баскет-
болістів 11-12 років (другий-третій рік тренування)
СДЮШОР “ Авангард “ м. Харкова. Їх підготовка
протягом навчального року (2004-2005) здійснюва-
лась в секціях на основі програми для ДЮСШ [1] зі
значними відмінами, запропонованими в розділі так-

тичної підготовки (збільшення її обсягу до 30 %).
Це збільшення відбувалось за рахунок перерозподі-
лу годин між компонентами підготовки юних спорт-
сменів: технічним і тактичним. Базуючись на во-
лодінні юними баскетболістами основами технічних
елементів, подальше їх вивчення необхідно було
проводити безпосередньо в тактичних комбінаціях.
Тому в тренувальних групах під час занять особли-
ва увага тренерами приділялась розвитку тактичної
підготовки юних спортсменів.

Розвиток тактичного мислення у юних бас-
кетболісток був нами досліджено [13] і виявлено, що
саме в 11-12 років (другий-третій рік навчання) він
досягає найкращих темпів приросту на етапі почат-
кового навчання. Це пов’язано з особливостями роз-
витку мислення в цей віковий період [6, 7, 9].

У хлопців цього віку також відбувається
стрибок у розвитку інтелекту та видів мислення. Їх
технічна підготовка дозволяє автоматично викону-
вати деякі нескладні технічні прийоми у різних ігро-
вих ситуаціях, а решту уваги зосереджувати на так-
тичному розв’язанні  цих ситуацій.  Тому нас
зацікавило порівняння результатів дослідження у
групах різної статі.

За допомогою тесту А. В. Родіонова “Гра-
3” [11] та методу експертних оцінок були виявлені
та проаналізовані початковий (до експерименту) і
кінцевий (після експерименту) рівні розвитку так-
тичного мислення.

Результати дослідження.
До початку експерименту були підібрані

групи, які не відрізнялись за віком та технічною
підготовленістю, але були різної статі. Ці групи були
протестовані за допомогою тесту по виявленню
рівня тактичного мислення. Але значних розбіжно-
стей між ними не було виявлено (мал. 1, мал. 2), як

Мал. 1 Кількісні показники виконання тесту по виявленню рівня тактичного мислення в різних статевих
групах.
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за кількісним (46,56 ходів у дівчат, 40,78 ходів у
хлопців), так і часовим (28,78с та 28,07с відповід-
но) показниками.

Також група експертів, яка складалась з
двох дослідників, тренера та студентів-баскет-
болістів педагогічного університету, зафіксувала
показники володіння тактичними прийомами в
ігрових ситуаціях при грі в баскетбол в обох гру-
пах. Аналізуючи їх, слід зазначити на відсутності
суттєвої різниці між ними (15 балів – у дівчат, 18
балів – у хлопців) (мал. 3).

Після проведення експерименту обидві гру-

пи пройшли повторні іспити та тестування. Їх аналіз
показує приблизну рівність. Так, кількісний показ-
ник у тесті по виявленню тактичного мислення
обидві групи покращили в середньому до 28 балів,
а часовий склав у дівчат 17,12с, а у хлопців – 18,04с
(див. мал. 1, мал. 2). За результатами експертної оц-
інки рівень тактичної майстерності у групах змінив-
ся на 13-15 балів (див. мал. 3).

З порівняння темпів розвитку тактичного
мислення (табл. 1, табл. 2) між групами витікає, що
статеві особливості у віці 11-12 років у дітей при
заняттях баскетболом не впливають на темпи роз-

Мал. 2 Часові показники виконання тесту по виявленню рівня тактичного мислення
в різних статевих групах.
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Мал. 3 Рівень тактичної майстерності.
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Таблиця 1
Зміна кількісного показника у тесті по виявленню рівня тактичного мислення

у баскетболістів різної статі (кількість ходів).
Г р у п и  ∆ n  ± m  S  t  p  

Б а с к е т б о л і с т к и -д і в ч а т а  ( N = 1 8 )  1 7 , 7 8  5 ,1 6  1 0 ,3 7  
Б а с к е т б о л і с т и - х л о п ц і  ( N = 1 4 )  1 2 , 7 1  4  6 , 9 3  1 , 6 5  >  0 , 0 5  
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витку цієї спортивної здібності.
У хлопців, як і у дівчат, в ході проведення

педагогічного експерименту покращились результа-
ти тестувань. На це вплинув спеціально організова-
ний процес навчання юних баскетболістів та вікові
особливості розвитку тактичного мислення. Ці ре-
зультати уточнюють наукові висновки [5] і конкре-
тизують їх для етапу початкового навчання при за-
няттях баскетболом.

Висновки.
1. Тактичне мислення – одна з найважливіших
спортивних здібностей для гри в баскетбол.
Вона залежить від статевих особливостей у до-
рослих спортсменів, але ця залежність не уточ-
нена для етапу початкового навчання під час
занять баскетболом.

2. Розвиток тактичного мислення у дівчат і хлопців
11-12 ровів значно підвищується під час спец-
іально організованих занять баскетболом.

3. На розвиток тактичного мислення спортсменів
на етапі початкового навчання не впливають
статеві особливості.
Наше дослідження не претендує на вичер-

пний аналіз розглянутої проблеми, яка досить склад-
на і багатогранна. Подальшу її розробку, на наш
погляд, доцільно здійснювати в більш глибокому
вивченні проблеми впливу різних факторів на роз-
виток тактичного мислення спортсменів у процесі
навчально-тренувальної діяльності.
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АНАЛІЗ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Юхименко С.М.
Кременчуцький державний політехнічний

університет

Анотація. Продемонстровано підхід до процесу фізич-
ного виховання з позиції теорії адаптації. Наведено ре-
зультати досліджень адаптаційного потенціалу сту-
дентів. Розрахунок адаптаційного потенціалу  –
нескладна процедура, яка не потребує спеціальної підго-
товки чи складного обладнання, але надає  викладачеві
інформацію про стан протікання пристосувальних про-
цесів індивідуально у кожного студента. Кількісна оці-
нка АП  у свою чергу дає змогу  диференціювати фізич-
не навантаження з метою корекції фізичного стану.
Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, адаптац-
ійний потенціал, студенти, функціональний стан,  сис-
теми організму.
Аннотация. Юхименко С. Н. Анализ адаптационного
потенциала студенческой молодежи. В статье продемон-
стрирован подход к процессу физического воспитания
с позиции теории адаптации. Приведены результаты
исследований адаптационного потенциала студентов.
Расчет адаптационного потенциала - несложная проце-
дура, которая не нуждается в специальной подготовке
или сложном оборудовании, но предоставляет  препо-
давателю информацию о состоянии протекания приспо-
собительных процессов индивидуально у каждого сту-
дента. Количественная оценка адаптационного потен-
циала в свою очередь дает возможность  дифференци-
ровать физическую нагрузку с целью коррекции физи-
ческого состояния.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье,
адаптационный потенциал, студенты, функциональное
состояние,  системы организма.
Annotation. Yukhimenko S. Analysis of adaptation potential
of student young people. The approach is shown the process
of physical education from position of theory of adaptation.
The results of researches of adaptation potential of students
are resulted. Calculation of adaptable potential – simple

Таблиця 2
Зміна часового показника у тесті по виявленню рівня тактичного мислення

у баскетболістів різної статі (с).

Г р у п и  t∆  ± m  S  t  p  
Б а с к е т б о л і с т к и -д і в ч а т а  ( N = 1 8 )  1 6 , 4 6  3 , 1 6  6 , 3 4  
Б а с к е т б о л і с т и - х л о п ц і  ( N = 1 4 )  1 3 , 1 4  2 , 7 8  4 , 8 2  1 , 6 9  >  0 , 0 5  
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procedure which does not require special preparation or
the complex equipment, but gives the teacher the
information on a condition of course of adaptive processes
individually at each student. The quantitative estimation
of adaptable potential in turn enables to differentiate
physical loading with the purpose of correction of a physical
condition.
Keywords: physical education, health, adaptation potential,
students, functional state systems of organism.

Вступ.
Адаптація – це  процес    пристосування

будови і функцій організму та його органів до умов
довкілля. Протистояння шкідливим факторам навко-
лишнього середовища завжди супроводжується на-
пругою механізмів адаптації. У літературі зустрі-
чається поняття  «ціна адаптації» або «плата за
адаптацію» [3]. На думку вчених, якщо опорність
організму велика, а шкідливі впливи не надмірні,
можна лише  не помічати «ціни», однак помилково
вважати, що можна жити без порушень функціональ-
ного стану організму, хвороб, тощо. Тому перед учи-
телями фізичної культури, тренерами, викладачами
постає питання зниження «плати» за пристосуван-
ня і зміцнення адаптивних здібностей людини – як
суттєвих   оздоровчих  проблем.

Сучасні фахівці з ФВ твердять, що для вир-
ішення оздоровчих задач до процесу фізичного ви-
ховання (ФВ) слід підходити з позиції теорії адап-
тації [4,7], тобто, розглядати його не як процес
впливу на організм  фізичними вправами  з метою
навчання руховим діям та для розвитку рухливих
якостей, а сприймати фізичне виховання як процес
управління адаптивним функціонуванням організму
здорової людини.   Висновок про те, що адаптивні
здібності людини  визначають міру її індивідуаль-
ного здоров’я є загально визнаним. Доведено також,
що фізичні вправи є основним засобом тренування
усіх фізіологічних систем оскільки адаптаційні ме-
ханізми тренуються у результаті взаємодії фізично-
го, психічного навантаження і відновлення – показ-
ників, що лежать в основі спортивного тренування.
Саме тому дослідження адаптаційного потенціалу –
актуальна тема наукових досліджень у галузі фізич-
ного виховання [3 ].

Як відомо, вчені виділяють генотипну та
фенотипну,   термінову та довгострокову адаптації
[5 ]. Відносно останньої: літературі є дані про те,
що адаптаційні перебудови, викликані процесом
фізичного виховання (а не спортом), є найбільш ра-
ціональними, оскільки більш стійкі до процесів де-
адаптації, вимагають менших зусиль для підтримки
досягнутого рівня і не пов’язані зі структурними
змінами органів (збільшенням їх маси) (В.М.Пла-
тонов, 1997). Тому задачею процесу фізичного ви-
ховання вважається  формування третьої стадії, яку
й характеризує стійка довгострокова адаптація
(Ф.З.Меєрсон, М.Г.Пшеннікова, 1988). Особливос-
тями цього структурного базису адаптації є не тільки
пристосування організму до тренувальних наванта-
жень, а й підвищення його резистентності  до
шкідливих впливів, які є підґрунтям для викорис-

тання тренованості як засобу профілактики.
Такі основні позиції теорії адаптації викла-

дено у роботах   фахівців з  теорії та методики фізич-
ного виховання та спорту [3,5,7].

Одночасно дослідження в області фізіо-
логії, психології, спортивної медицини та інших
наук засвідчують, що немає роботи, яка б не впли-
вала на стан здоров’я [1]. Встановлено також, що в
процесі трудової діяльності проходить пристосу-
вання людини до умов праці. Чим мобільніший  та
тренованіший  організм, тим швидше і спокійніше
проходить адаптація [ 1,3,6]. Ці позиції пропонуєть-
ся  використовувати як базові положення профес-
ійно-прикладної фізичної культури, тобто засоба-
ми фізичного виховання готувати адаптаційне
підґрунтя проти майбутнього негативного  впливу
професійної діяльності [1].

Робота виконана за планом НДР Кремен-
чуцького державного політехнічного університету.

Формулювання цілей роботи.
У будь-якому випадку, щоб управляти адап-

тивними процесами необхідно оцінити адаптацій-
ний потенціал організму на даний момент. Тому
метою нашого дослідження є вивчення адаптацій-
ного потенціалу, який, як відомо, визначає міру інди-
відуального здоров’я людини.

Задачами дослідження є розрахунок АП;
оцінка напруги механізмів адаптації.

Методи дослідження:
- антропометрія;
- фізіологічні методики;
- оцінка АП за методикою Р.Баєвського;
- статистичний аналіз.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня.

Для оцінки адаптивного потенціалу  ми ви-
користали досить відому та поширену методику об-
рахунків Р.Баєвського:

 АП=0,011ЧСС+ 0,014СТ+0,008ДТ+
0,0014W+0,009P– 0,009L – 0,27,

де ЧСС- частота серцевих скорочень у спокої;
СТ- систолічний тиск, мм. рт. ст.;
ДТ – діастолічний тиск, мм. рт. ст.;
P – маса тіла, кг;
L – довжина тіла, см;
W – вік, років.

За величиною АП оцінюють рівень напру-
ги регуляторних систем. Чим вище адаптаційні
здібності системи кровообігу, тим менше значен-
ня АП.

Ми використали цю методику у  своїх досл-
ідженнях, де приймали участь дві академічні групи
юнаків-першокурсників (34 чоловіки). Усі  вони
відносились до основної медичної групи. Дослід-
ження проводились на початку першого семестру
(2006 – 2007 н.р.).

ЧСС вимірювалась у спокої в положенні
сидячи після 10-хвилинного відпочинку. АТ вимі-
рювався за методикою Короткова, для визначення
маси  та довжини тіла використовувались медичні
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ваги та зростомір.
 Провівши усі необхідні вимірювання та

обрахунки, ми отримали наступні дані (табл. 1).
За даними нашого дослідження   досліджува-

ний контингент ( n=34) характеризується у 85,3 %
випадків задовільною адаптацією і у 14,7%  напру-
гою механізмів адаптації.

За таких умов  29 чоловік із 34 не потребу-
ють занять за спеціальною програмою для корекції
адаптаційного потенціалу, тоді як у п’яти юнаків така
потреба є. Очевидно, до програми їхніх занять по-
трібно включити більше аеробних вправ на витри-
валість,  як це рекомендують дослідники [3] і
відслідковувати динаміку ЧСС та її відновлення
після навантаження.

У якості основних засобів фізичного вихован-
ня можуть бути оздоровчий біг, оздоровча ходьба,
плавання при  ЧСС = 130 – 150 уд\хв. Таке наванта-
ження розвиває й добре підтримує працездатність
серця, веде до подальшої капіляризації мускулату-
ри, споживання кисню. Такий режим  роботи вва-
жається основним оздоровчим режимом, бо веде до
збільшення ударного  об’єму, зміцнює серцевий м’яз.
Тут  доцільно  застосовувати найбільш простий і
доступний вид циклічних вправ -  біг. Вплив бігу
зазвичай просліджується через загальний та спец-
іальний ефекти.
· Загальний ефект - зміни функціонального ста-
ну ЦНС, компенсація відсутніх енерготрат, фун-
кціональні зрушення в системі кровообігу, зни-
ження захворюваності.

· Спеціальний ефект – підвищення функціональ-
них можливостей ССС ( збільшення скорочу-
вальної й насосної функції серця), аеробної про-
дуктивності, ріст фізичної працездатності.

Висновки.
1. Адаптаційний потенціал – це той показник, за
яким   визначають міру індивідуального здоро-
в’я.   За  Р.А.Баєвським, в основі розрахунку
рівнів здоров’я лежить кількісна оцінка про-
тікання адаптаційних процесів [2,3].

2. Розрахунок АП – нескладна процедура, яка не
потребує спеціальної підготовки чи складного
обладнання, але надає  викладачеві інформацію
про стан протікання пристосувальних процесів
індивідуально у кожного студента.

3. Кількісна оцінка АП  у свою чергу дає змогу
диференціювати фізичне навантаження з метою

корекції фізичного стану.
У подальших дослідженнях ми плануємо

відслідкувати зв’язок між рівнем максимального
споживання кисню та адаптаційним потенціалом,
адаптаційним потенціалом та рівнем фізичного здо-
ров’я  студентів, а також  динаміку цих показників в
процесі навчання юнаків у ВНЗ.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Яцюк С.М.

Луцький біотехнічний інститут Міжнародного
науково-технічного університету

Анотація. У статті розглянуто різні аспекти застосуван-
ня нових інформаційних технологій у вищому навчаль-
ному закладі, проблеми підготовки фахівців у контексті
Болонської декларації, шляхи підвищення професійної
підготовки студентів та їх інтенсифікацію навчання,
новітні технології в організації та проведенні практик
(стажувань). Досліджено найбільш ефективні прийоми
роботи з новими інформаційно-педагогічними техноло-
гіями у навчанні студентів інженерних спеціальностей.
Ключові слова: педагогічна технологія, комп‘ютерні
технології навчання, інформаційні технології, нові
інформаційні технології, методи навчання, якість знань.
Аннотация. Яцюк С.М. Повышение эффективности
профессиональной подготовки студентов инженерных
специальностей. В статье рассмотрены различные ас-
пекты применения новых информационных технологий
в высшем учебном заведении, проблемы подготовки
специалистов в контексте Болонской декларации, пути

Таблиця 1
Оцінка АП  студентів першого курсу  за методикою Р.Баєвського

( n=34)
К ільк ість  Зн аченн я   

 АП  
О цін ка  

%  чо л  
Р еком енд ац ії 
для  занять  

До  2 ,1 0  
2 ,1 1  –  3 ,2 0  
3 ,2 1  –  4 ,3 0  
 
Б ільш е  4 ,3  

Зад ов іл ь на  ад ап тац ія  
Н апр уга  м ехан ізм ів  ад ап тац ії  
Н езадо віль н а  ад ап тац ія  
 
Зрив  ад ап тац ії  

8 5 ,3   
1 4 ,7  

- 
- 
- 

 2 9  
5  
- 
- 
- 

Б ез  о бм еж ен ь  
За  сп ец  про грам ою  
Занят тя  с тр ого  о бм еж ен і 
 
Занят тя  ЛФ К  
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повышения профессиональной подготовки студентов и
их интенсификация, новейшие технологии в организа-
ции и проведении практик (стажировок). Исследованы
наиболее эффективные приемы работы с новыми ин-
формационно-педагогическими технологиями в обуче-
нии студентов инженерных специальностей.
Ключевые слова: педагогическая технология, компью-
терные технологии обучения, информационные техно-
логии, новые информационные технологии, методы обу-
чения, качество знаний.
Annotation. Ytsuk S.M. Increase of efficiency of vocational
training of students of engineering specialities. In article
are considered Various Aspects of application of new
information technologies in a higher educational institution,
problems of preparation of experts in context Bolon of the
declaration, a way of increase of vocational training of
students and their intensification, the newest technologies
in the organization and carrying out of training. The most
effective working methods with new information-
pedagogical technologies are investigated in Training
Students of engineering specialities.
Key words: pedagogical technology, computer technologies
Training, information technologies, new information
technologies, methods Training, Quality of knowledge.

Вступ.
Освітні трансформації відповідно до вимог

кредитно-модульної системи — це не лише і не
стільки рівні, модулі, експерименти, кредити, рей-
тинги тощо. Це — перш за все, нова філософія ос-
вітньої діяльності, нові принципи організації на-
вчального процесу,  новий тип відносин між
викладачем і студентом, це, зрештою, нові «техно-
логії» опанування знань, унеможливлення репро-
дуктивних методів навчання, повна прозорість на-
вчального процесу тощо. Важливим моментом
реструктуризації навчального процесу студентів
інженерних спеціальностей є запровадження інно-
ваційних освітянських технологій.

Різні аспекти застосування нових інформа-
ційних технологій у вищому навчальному закладі
розроблені у працях В.І.Бабича, Р.Вільямса, В.І.Гри-
ценка, А.М.Довгялла, В.А.Кайміна, К .Макліна,
Є.Д.Маргуліса, В.М.Монахова, І.П.Підласого, Й.
Рівкінда, Г.В. Фролової та інших дослідників. Існує
певна кількість досліджень, в яких розкриваються
основні положення методики використання комп‘-
ютерної техніки у вузі, принципи і прийоми навчан-
ня з використанням комп‘ютера, області застосуван-
ня комп‘ютерів у професійній діяльності педагогів.
Так, зокрема, в роботах Р.Вільямса, Г.М.Клеймана,
К.Макліна, Й.Рівкінда та інших науковців ґрунтов-
но досліджені: ситуації використання комп‘ютера в
якості об‘єкту вивчення і засобу навчання; принци-
пи і прийоми комп‘ютерної навчально-пізнавальної
діяльності студентів медико-технічного профілю;
різні області застосування комп‘ютерів у школі і
інших навчальних закладах: ігри, обробка текстів,
створення педагогічних програмних продуктів; ме-
тодика використання навчальних програм, які про-
понують структурований матеріал: задають питан-
ня, приймають і аналізують відповіді,  дають
кваліфіковану і швидку оцінку, повідомляють додат-
кову інформацію для пояснення незрозумілих

термінів [8;9]. Проблеми підготовки фахівців у кон-
тексті Болонської декларації розглядаються на нау-
ково-практичних семінарах вищих навчальних зак-
ладів України. Кремень В. Г. дослідив шляхи
модернізації освіти і науки України, а саме показав
необхідність застосування нових радикальних ме-
тодів для підвищення ефективності навчання сту-
дентів вищих навчальних закладів, довів ефек-
тивність і актуальність використання новітніх
інформаційних технологій у навчанні студентів ви-
щих навчальних закладів [6]. Однак недостатньо
висвітлена проблема у навчанні студентів інженер-
них спеціальностей.

Робота виконана у відповідності до плану
НДР Волинського державного університету імені
Лесі Українки.

Формулювання мети роботи.
Мета статті – показати шляхи підвищен-

ня ефективності професійної підготовки студентів
інженерних спеціальностей.

Авторська ідея. Дослідник виходив з того,
що для підвищення ефективності професійної підго-
товки студентів інженерних спеціальностей необхі-
дно вдало використовувати найсучасніші інфор-
маційні технології.

Сутнісний зміст. Теоретично обґрунтува-
ти основні шляхи підвищення ефективності про-
фесійної підготовки студентів інженерних спец-
іальностей, які відображають рівень розвитку
сучасної науки у відповідності до вимог Болонсь-
кого процесу.

Результати дослідження
Модульно-пізнавальний аспект. За роки

незалежності, у зв’язку з багатоаспектним проце-
сами у країні, та у вищій школі зокрема, зміною
навчальних планів, напрямів і спеціалізацій, пев-
ний час існували проблеми з навчально-методич-
ним забезпеченням навчальних дисциплін. Браку-
вало сучасних підручників, посібників, навчальних
видань для самостійного вивчення програмного
матеріалу. У цей період склалася своєрідна педа-
гогічна «майстерність», коли викладач був змуше-
ний диктувати зміст основних положень, а студент
— його занотовувати.

Нині ситуація суттєво змінилася. В бібліо-
теці ЛБІ МНТУ з абсолютної більшості дисциплін
навчального плану існують добротні,  сучасні
підручники, посібники та інший методично-довід-
ковий матеріал, часто підготовлений самими вик-
ладачами інституту.

Дослідження по впровадженню інновацій-
них технологій в ЛБІ МНТУ проводилось на кафедрі
комп’ютерних наук, де студенти здобувають спец-
іальність “Програмне забезпечення автоматизованих
систем”. Але тут виникла чергова проблема. Окремі
викладачі інституту вже звикли до тієї, м’яко кажу-
чи, своєрідної методики викладання. Одні на ній
«виросли», не знають і не хочуть знати іншої. Деякі
викладачі усвідомлюють усю порочність викладан-
ня «під диктовку», але від неї не відмовляються, вона
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їх влаштовує, оскільки не потребує особливих на-
пружень з підготовкою спеціального навчально-ме-
тодичного супроводження дисциплін. Немало є
викладачів, яким бракує досвіду, професійних на-
вичок, знання сучасних методик і технологій вик-
ладання. З цією метою на кафедрі була створена
школа молодого педагога, де налагоджувалась си-
стема підвищення кваліфікації викладачів, особли-
во молодих. Ми виявили, що за нинішнього зрос-
тання потоків наукової інформації репродуктивне
засвоєння студентом необхідного обсягу знань стає
неможливим. За таких умов зменшується частка
прямого, зовні заданого інформування та розши-
рюється застосування інтерактивних форм і методів
роботи студентів під керівництвом викладача та
повноцінної самостійної роботи в лабораторіях,
читальних залах, на об’єктах майбутньої профес-
ійної діяльності, що особливо важливо для систе-
ми дистанційного навчання.

Модульно-технологічний аспект. Роз-
робка та застосування інноваційних технологій на-
вчання в ЛБІ МНТУ, а також діагностика якості
знань студентів носить системний характер, що доз-
волило забезпечити взаємозв’язок між усіма еле-
ментами навчального процесу, підвищило рівень
його керованості та навчально-методичного забез-
печення. Вони впроваджувались в денних та заоч-
них формах навчання, по всій вертикалі навчаль-
ного плану (у всіх дисциплінах), по горизонталі
навчального плану (у всіх видах навчального про-
цесу: лекції, семінари, практичні, лабораторні, са-
мостійна робота студента, практика, заліки, іспи-
ти, поточний контроль).

Інтенсифікація навчального процесу на ка-
федрі комп’ютерних наук передусім пов’язана з про-
веденням аудиторних занять (лекцій, практичних,
семінарів, лабораторних) на базі новітніх технологій.
Це спонукає до проведення лекційних занять, скаж-
імо, за трьома варіантами:

· традиційне читання з візуальним супровод-
женням (зниження витрат часу на 8-10%);

·  інтенсивне читання з використанням опор-
ного конспекту та візуального супроводжен-
ня (зниження витрат часу на 40-50% по-
рівняно з традиційною лекцією);

· консультативно-проблемне читання з опор-
ним конспектом і візуальним супроводжен-
ням на основі самостійного вивчення сту-
дентом розділу (теми) курсу (зниження
витрат часу на лекції на 60-70%).
Нові тенденції яскраво проявилися в техно-

логіях проведення семінарських занять:
·  традиційна форма проведення з елемента-
ми інновацій (з використанням навчальних
тестів за роздатковим матеріалом) чи в ком-
п’ютерному варіанті; мозкового штурму;
рольових ігор; бліц-розминка тощо); семі-
нари-дискусії (проблемні), семінари-бриф-
інги, ага-ринги; наукові семінари; семінари
за принципом самоорганізації студентів;

змішані тощо.
Поліпшилися й технології проведення прак-

тичних занять:
· традиційна форма проведення з елемента-
ми інновацій (вхідний контроль володіння
темою на основі комп’ютерного тестуван-
ня, розрахунки з використанням комп’ютер-
них програмних продуктів), які дозволяють
звільнити час для обговорення результатів
вирішення завдань та опрацювання пропо-
зицій для прийняття управлінських рішень;
ігрове проектування; ділові ігри, в тому
числі  з  використанням  комп’ютерних
версій, розроблених кафедрами університе-
ту або придбаних програмних продуктів;
технології кейс-методу (методу ситуаційно-
го навчання); технології «Уорк-шоп», спря-
мовані на вирішення ситуації чи розробку
проекту малими групами; багатоаспектні,
відеофільми.
У технологіях проведення лабораторних

занять також застосовувались нові форми, а саме:
· традиційна форма з елементами інновацій

(вхідний контроль володіння темою) на ос-
нові комп’ютерного тестування та в папе-
ровому варіанті;

· комп’ютерна обробка результатів експери-
ментів, які проводяться в лабораторіях;

· виїзні (на підприємства);
· імітаційне комп’ютерне моделювання.

Модульно-розвивальний аспект. Оскіль-
ки на кафедрі комп’ютерних наук ЛБІ МНТУ знач-
ного поліпшення вимагали технології практичної
підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог
багатоступеневої освіти, потребувала організації
практична  підготовка . Це зумовило б безпе-
рервність її проведення для одержання достатньо-
го обсягу практичних знань і вмінь відповідно до
вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик і
ступенів освіти. Безперервність практичної підго-
товки досягалась завдяки проходженню взаємопо-
в’язаних видів практики: вступ до фаху, комп’ю-
терний практикум, комплексна практика з фаху на
рівні бакалавра, спеціаліста та переддипломна.
Новітні технології в організації та проведенні прак-
тик (стажувань) передбачають:
· застосування комп’ютерних технологій для
створення бази даних, електронних таблиць,
алгоритмів рішення, інформаційних зв’язків,
комплексів задач, інфологічних структур, що,
по-перше, створює умови для оволодіння інфор-
маційними технологіями для рішення фахових
задач; по-друге, скорочує витрати часу на опра-
цювання інформації й отримання результатів;
по-третє, вивільняє час для обґрунтування вис-
новків за результатами практики, формування
пропозицій щодо прийняття управлінських
рішень;

· організацію та проведення практики на матері-
алах ЛБІ МНТУ, який функціонує в режимі
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віртуального підприємства (організації) з відпо-
відною організаційною структурою, госпо-
дарсько-фінансовими операціями, зовнішнім
середовищем.
Упровадження активних інформаційних,

телекомунікаційних технологій в ЛБІ МНТУ дозво-
лило підвищити рівень самостійного опанування
студентами навчальних дисциплін, упровадити інно-
ваційні технології навчання, спрямовані на раціо-
нальне використання навчального часу, активізацію
творчого потенціалу студентів. Інформаційні техно-
логії необхідно застосувати в усіх видах аудиторних
занять (лекції, семінари, практичні, лабораторні),
системі контролю знань студентів тощо.

Із упровадженням інформаційних техно-
логій в ЛБІ МНТУ особливого звучання набуває
наскрізна комп’ютерна підготовка студентів, яка
складається з:
· системи спеціальних дисциплін комп’ютерно-
го спрямування, які згідно навчальних планів
вивчаються щорічно з 1 по 5 курси;

· системи комп’ютерної підтримки навчального
процесу, до складу якої входять автоматизовані
навчаючі системи й автоматизовані контролю-
ючі системи; комп’ютерне супроводження прак-
тичних та лабораторних занять зі спеціальних
дисциплін; комп’ютерної підтримки практик із
фаху; комп’ютерних підручників; комп’ютерних
ділових ігор;

· комп’ютерної підтримки самостійної роботи
студентів (комп’ютерні посібники, практикуми,
комп’ютерні банки законодавчої та норматив-
ної бази, комп’ютерні каталоги рекомендованої
літератури тощо).
Чітко організована самостійна робота сту-

дентів спеціальності «Програмне забезпечення ав-
томатизованих систем» в багатоаспектні час значно
поглибила знання з програмного матеріалу, допомог-
ла засвоїти нову тему, використати персональний
комп’ютер під час підготовки до занять з інших пред-
метів, написанні ІНДЗ, курсових проектів і диплом-
них робіт.

Упровадження активних інформаційних,
телекомунікаційних технологій передбачало засто-
сування сучасних технологій візуального супровод-
ження різних видів занять (скажімо, за допомогою
Lite-Pro), які дозволяють в усіх аудиторіях проводи-
ти заняття з показом комп’ютерних і багатоаспектні
та презентації програмних продуктів. Крім того, в
навчальному процесі доцільно застосовувати сучасні
графопроектори та діапроектори Liesedand. Інфор-
маційні технології типу Hi-Class, які ми застосову-
вали в комп’ютерних класах, дозволили індивідуаль-
но підходити до навчання студентів і контролю
засвоєння навчального матеріалу завдяки розподілу
інформації на кожний монітор.

Бібліотечно-інформаційне обслуговування у
ЛБІ МНТУ вимагає застосування більш сучасних
інформаційних технологій, а саме впровадження
автоматизованих інформаційних систем, створення

автоматичних робочих місць бібліотекарів, уведен-
ня електронних абонентів користувачів, електрон-
них каталогів літератури й електронної картотеки
газетно-журнальних статей, створення мультимед-
ійної бібліотеки тощо. Це дозволить високоякісно
виконувати, скажімо, такі процеси, як наукове оп-
рацювання літератури, обслуговування читачів на
вищому якісному рівні; автоматична підготовка ка-
таложних карток, книжкових формулярів; запитів на
літературу, бібліографічних довідок; уведення інвен-
тарного та багатоаспектного обліку літератури. Елек-
тронний каталог знімає незручності у спілкуванні
читача з системою бібліотеки. Одночасний багато-
аспектний оперативний пошук позбавляє читача від
витрат часу на вивчення класифікації літератури та
стандарту бібліографічного опису.

Для формування інформаційних ресурсів в
ЛБІ МНТУ ведеться постійна підготовка та видан-
ня сучасних науково-методичних розробок профе-
сорсько-викладацьким складом (підручників, на-
вчальних посібників ,  опорних конспектів ,
практикумів,  портфелів  ситуаційних завдань,
тренінгів, кейс-стаді тощо), а також створюються
ними комп’ютерні підручники, комп’ютерні на-
вчальні системи, інформаційно-довідкові системи за
напрямом підготовки “Комп’ютерні науки” А також,
систематично поновлюється сучасного літературно-
го фонд бібліотеки підпискою періодичних видань.
В інституті існує відкритий доступ викладачам і сту-
дентам до інформаційних ресурсів через глобальну
мережу Internet.

Застосування інноваційних освітянських
технологій неможливі без розробки комплексів на-
вчально-методичного забезпечення дисципліни
(КНМЗД).

Вирішення цих завдань нині неможливе без
залучення значних масивів інформації, у тому числі
новітніх досягнень науки і техніки. Крім того, в су-
часному підході до організації навчального проце-
су вирішальне значення відіграє спосіб подачі
(організації) навчальної інформації. Під цим маєть-
ся на увазі не традиційна методика викладання, а
новітні методичні підходи до організації навчального
процесу. У контексті традиційної інформаційно-до-
відкової лекції на самостійне опрацювання додат-
кових навчальних посібників відводилося до 30%
навчального часу. У системі проблемно-евристич-
ної лекції для цього відводиться до 50-60% часу са-
мостійної роботи студента. Проте власне кількість
часу не визначає ефективності такої роботи. По-
трібна певна модель (визначена система) організації
роботи від постановки задачі до самоперевірки ефек-
тивності її розв’язання.

З цією метою розроблено методологію та
запропоновано механізм створення інтерактивного
методичного комплексу навчальної дисципліни
(ІКМЗД) на кафедрі комп’ютерних наук, який згідно
із сучасними вимогами подається студенту в елект-
ронному вигляді на дискеті, CD, або, найкраще, у
формі Інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці
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університету, або, ще краще, що є однозначним за
доступністю, — на сайті відповідної кафедри. Вірту-
альний курс «Дисципліни» написаний у HTML-фор-
маті і розрахований для роботи в Internet Explorer
чи Netscape Navigator. Завдяки цій програмі студент
отримує повний пакет необхідної навчально-мето-
дичної літератури до курсу з доступом в окремому
комп’ютерному класі, внутрішній комп’ютерній
мережі університету, віртуальній бібліотеці інститу-
ту або через систему Інтернет.

Структура сучасних інтерактивних комп-
лексів навчально-методичного забезпечення дисцип-
ліни, на наш погляд, повинна містити такі основні
елементи:
– програму курсу;
– робочу програму курсу;
– календарно-тематичний план лекційних, семі-
нарських і практичних (лабораторних) занять;

– модулі перевірки знань;
– індивідуальні навчально-дослідні завдання; тер-
міни, які повинен засвоїти студент під час вив-
чення курсу;

– завдання для контрольних робіт із необхідним
рівнем їх варіантності;

– опорний конспект лекцій з курсу;
– глосарій (словник термінів);
– методичні рекомендації до самостійного вив-
чення курсу (розділу, теми);

– збірник задач і завдань до практичних (лабора-
торних) занять з дисципліни;

– рекомендована література;
– тести для самоконтролю;
– екзаменаційні питання;
– бібліотечні й Інтернет-ресурси;
– електронні підручники та посібники, де тексто-
вий матеріал поєднується з графічним зобра-
женням, показом документів тощо;

– графічні матеріали та інші візуальні засоби,
зразки, фонд законодавчих та інструктивних
документів (зазвичай, у спеціалізованих кабіне-
тах) тощо.
Такий комплекс можна розширити за раху-

нок підготовки авторських підручників із глосарієм,
посібників для самостійної роботи з тематичним
оглядом літератури, вправами для закріплення ма-
теріалу, тестами для самоперевірки знань тощо.
Тому варто мати не лише текстовий, але й електрон-
ний варіант усіх цих посібників.

Розробка інтерактивних комплексів на-
вчально-методичного забезпечення з кожної дисцип-
ліни — широке поле науково-методичних пошуків
для кожного викладача. Такий комплекс має відоб-
ражати індивідуальний рівень роботи зі студентами
конкретного викладача. Адже нині викладач висту-
пає не лише в ролі лектора, консультанта, а й стає
своєрідним режисером, модератором пізнавально-
го процесу. Тут не припустимий розрив між знання-
ми викладача та його методичними діями. І це не
заперечує необхідності створення сучасних ІКМЗД
у межах конкретного вищого навчального закладу

або групи споріднених вищих навчальних закладів.
Висновок.
Таким чином, системний комплексний

підхід до впровадження інноваційних технологій
навчання в усі елементи навчального процесу з по-
вним сучасним методичним забезпеченням, розви-
нутою інфраструктурою навчального процесу доз-
воляє провести реструктуризацію навчального
процесу (шляхом скорочення аудиторного наванта-
ження) і запровадити нові концептуальні підходи до
організації й контролю самостійної роботи сту-
дентів. Збільшення часу на самостійне вивчення (чи
поглиблення) окремих модулів (тем) дисциплін ви-
магає внесення змін і в оцінку знань студентів, вве-
дення нової системи комплексної діагностики знань
студентів.

Контрольно-модульний аспект.
1. З чим пов’язана інтенсифікація навчального
процесу?

2. Як проявляються нові інформаційні технології
в проведенні лекційних, практичних та само-
стійних занять?

3. Які нові форми проведення лабораторних занять
можна використовувати в роботі з студентами?

4. Що набуває особливого значення з упроваджен-
ням нових інформаційних технологій?
Перспективи подальшого дослідження вба-

чаємо в пошуку нових інформаційних технологій для
підвищення ефективності професійної підготовки
студентів інженерних спеціальностей.
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MOTION THERAPY AND ITS IMPACT ON
THE STATIC BALANCE OF A CHILD WITH

AUTISM
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Annotation. Latest American research shows that the scale
of autism occurrence is steadily growing. Motion therapy
is an importance link in a chain of treatment of person with
autism. Increased kinetic activity results in human organism
a new status of functional balance, characterised by smaller
sensitivity in reacting to unfavourable stimuli. The paper
presents effects of motion therapy carried out in a
gymnasium and in water. It was an attempt to answer the
question if the motion therapy influences shaping of static
balance as a co-ordination component as a result of land
and underwater exercises. The research was carried out on
a 11-year-old boy. The therapy lasted for six months. The
applied method was stimulated serial repetitions and a
tensometric platform for identification of changes in static
balance. It was noticed that as a result of exercises, the boy’s
static balance improved.  The difference between maximum
and minimum inclination in the left-r ight directions
amounted to 10.13; front-back - 9.88 respectively. Similar
values were found in standard inclinations: left-right –
0.595; front – back – 0.881 respectively. Targeted motion
therapy influences improvement of static balance as a
component of co-ordination necessary for proper
functioning of a child with autism.
Key words: autism, motion therapy, static balance.
Анотація. Збігнієв Сзот, Томаш Сзот. Терапія руху і її
вплив на статичний баланс дитини з аутизмом. Останнє
американське дослідження показує, що масштаб виник-
нення аутизма стійко росте. Терапія руху - зв’язок важ-
ливості в ланцюзі лікування людини з аутизмом.
Збільшена кінетична діяльність у людському організмі
виявляє новий статус функціонального балансу, харак-
теризованого меншою чутливістю в реакції на неспри-
ятливі стимули. Стаття представляє які ефекти має ру-
хова терапія, що виконуються в гімнастичних залах і у
воді. Це була спроба відповістити на запитання про фор-
мування впливу терапії руху статичного балансу як ком-
понента здійснення координації на землі й під водою.
Дослідження було виконано 11-літнім хлопчиком. Те-
рапія тривала протягом шести місяців. Зауважувалося,
що в результаті вправ, статичний баланс хлопчика по-
кращився. Розходження між максимальною й мінімаль-
ною схильністю в напрямках ліво-право становила
10.13; передня задня частина - 9.88. Подібні цінності
були знайдені в стандартних нахилах: ліво-право - 0.595;
уперед - назад - 0.881. Така терапія руху впливає на вдос-
коналення статичного балансу як компоненту коорди-
нації, необхідний для належного функціонування ди-
тини з аутизмом.
Ключові слова: аутизм, рухова терапія, статичний ба-
ланс.
Аннотация. Збигниев Сзот, Томаш Сзот. Терапия дви-
жения и ее воздействие на статический баланс ребенка
с аутизмом. Последнее американское исследование по-
казывает, что масштаб возникновения аутизма устой-
чиво растет. Терапия движения – связь важности в цепи
лечения человека с аутизмом. Увеличенная кинетичес-
кая деятельность в человеческом организме являет но-
вый статус функционального баланса, характеризован-
ного меньшей чувствительностью в  реакции на
неблагоприятные стимулы. Статья представляет какие
эффекты появляются в терапии движения, которые  вы-
полняются в гимнастических залах и в воде. Это была
попытка ответить на вопрос о формировании влияния

терапии движения статического баланса как компонен-
та осуществления координации на земле и под водой.
Исследование было выполнено 11-летним мальчике.
Терапия продолжалась в течение шести месяцев. Заме-
чалось, что в результате упражнений, статический ба-
ланс мальчика улучшился. Различие между максималь-
ной и минимальной склонностью в направлениях
лево-право составляло 10.13; передняя задняя часть -
9.88. Подобные ценности были найдены в стандартных
наклонах: лево-право - 0.595; вперед - назад - 0.881.
Такая терапия движения влияет на усовершенствова-
ние статического баланса как компонент координации,
необходимый для надлежащего функционирования ре-
бенка с аутизмом.
Ключевые слова: аутизм, двигательная терапия, стати-
ческий баланс.

Introduction.
The first attempts to apply motion therapy in

Poland were made in 1991 at the Centre of Therapeutic
Aid for People with Autism in Gdaсsk. The scientific
research resulted in production of tens of papers,
including a few books [6, 10]. The issue was also
discussed during scientific conferences [3, 4, 5, 7].

The latest American research shows that the
scale of autism occurrence is steadily growing. Motion
therapy is an important link in a chain of treatment of a
person with autism.

The research carried out in Gdaсsk also proves
that 95% of children with autism showed significant
differences in static balance as compared to healthy ones
[9]. Since static balance is an important component of
motion coordination, allowing to master numerous
activities (locomotion, independence, communication at
home), therefore the paper tries to answer a question
whether physical exercises can develop static balance
in a child with autism.

The paper tries to show the impact of targeted
and intensive exercises on developing static balance of
a person with autism as one of the motion coordination
therapy.

Material and methodology

A boy aged 11, diagnosed in San Diego through
B. Rimbland’s Form E2 test was an object of research.
The boy had a healthy, well-off family background. The
method of stimulated serial repetitions (SSP) was applied
in order to prove the impact of motion exercises on
developing static balance.

To assess the level of static balance, a
statokinesiometric platform was used. The platform is
used for graphic registration of a displacement of an
upright-positioned person in time and space, dependant
on the existing difference in tension of individual groups
of muscles. The deflection in four directions, i.e.
forwards and backwards, and to the right and left was
registered as components y+ and y-, and x+ and x-
respectively [2].

The boy received a three-year-long motion
therapy, carried out both at home and at the Academy of
Physical Education and Sports. On 15th December 2001
diagnostic tests were carried out (Trace 1) after which a
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motion programme using the method of stimulated serial
repetitive exercises was performed. After five months
the second series of tests were held (Trace 2). Then, the
boy was training at home together with his parents, who
carried out motion exercise programme in a form of
games and tasks (90-minute walking and running in the
open area, twice a week, and in winter – 3 hours of skiing
every day). From 1st January till 31 May 2003 the boy
was practicing very intensive motion curriculum in a
fully equipped gym. During that time the boy had 20
classes, thirty minutes each. The programme focused
on locomotive, jumping, balance, dexterity, and casting

exercises (cf. Tab. 1).
The table shows that the boy was submitted to

many sets of exercises which specifically affected his
motor skills. All in  all, in the period in question, the
boy performed a total of 1,316 repetitive exercises. Just
after his exercises in the gym, the boy practiced in the
swimming pool performing 297 various movements, and
swimming additionally 3,100 metres (Fig. 1). After
completion of these exercises, the third examination of
static balance was performed (Trace 3). The test was
carried out at the Physical Effort Laboratory of Gdaсsk
Sports Academy.

Fig. 1 Distance 3,100m

Table 1.
Types of exercises performed in a gym by a child with autism, P. S. before the swimming course in the period

between 1st Jan. – 30th Apr. 2004

Groups of exercises Name of the exercise 
Total within 3 months 

(time & number of 
repetitions) 

Locomotive 

Running with both arms doing circulatory 
movements forwards and backwards, 
alternate circulatory movements, step 
forward with the other foot's shuffle, 
running backwards 

70 minutes 

Jumping 
Skipping over long ribbon, jumping down 
to a sponge mattress from various heights, 
jumping on the trampoline. 

288 repetitions 
61 minutes 

Balance Walking along the bench, balance beam on 
various height. 114 repetitions 

Dexterity Front somersault, rolling over, walking up 
and down the ladder, obstacle course 240 repetitions 

Casting Casting a tennis ball at a target with one or 
both hands (a bucket or a target) 178 repetitions 

Others 

Hanging down from the ladder backwards, 
touching the chest with bent knees, sitting 
up from the lying position to a squatting 
position, crouching and toe-climbing by 
the ladder. 

496 repetitions 
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Fig. 2 presents results achieved by the boy. The
data show that after the whole series of exercises PS
improved his static balance in all its parameters. The
difference between maximum and minimum inclination
in the left-right directions amounted to 10.13 (13.8 –
3.67); front-back 9.88 (13.88 – 4.0) respectively. Similar
values were found in standard inclinations: left-right
0.595 (1.476 – 0.881); front-back 0.881 (1.945 – 1.064)
respectively.

The test was carried out at the Physical Effort
Laboratory of Gdaсsk Sports Academy.

Diagnostic test before therapy – test 1
(15.12.2001 – in red), P1, T1, L1, P1

Diagnostic test after  therapy – test 2
(18.05.2002 – in blue), P2, T2, L2, P2

Diagnostic test after  therapy – test 3
(31.05.2004 – in green), P3, T3, L3, P3

Discussion

Maintaining balance as a significant component
of motion coordination that allows to master a number
of locomotive operations necessary in everyday life is
an important element of functioning of a person with
autism. Some scholars believe that its aetiology is related
to the vestibular system [1] where receptors of balance
are located. People with autism also show ataxia taking

form of poor kinetic coordination, with one of its
elements being poor static balance. The obtained results
are convergent to the research conducted before [8] and
later on balance of children with autism or with autistic
elements, ands show the impact of motion exercises on
the development of static balance [11]

Conclusions

Targeted motion therapy influences
improvement of static balance as a component of
coordination necessary for proper functioning of a child
with autism.
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