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РОЗДІЛ I
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»
потенциала личности как субъекта профессионального труда и продуктивной жизнедеятельности.
Результаты практической деятельности, целевые психолого-педагогические исследования [3,
4] показали, что профессиональное самосовершенствование специалиста всегда есть результат осознанного его взаимодействия с конкретной социальной средой. Именно поэтому в процессе подготовки любой школы специалист развивает вы первую
очередь такие личностные качества, которые позволяют достигать ему успеха в самостоятельной профессиональной деятельности и жизни в целом. Следовательно, самосовершенствование специалиста –
явление личностно-социальное.
Исследование убедило, что непосредственное влияние социальных условий (в том числе конкретных, социальных факторов профессиональной
деятельности) на личностное самосовершенствование в значительной мере опосредуется самой личностью, бытием уже сложившихся внутренних феноменов, а также системой ведущих требований
человека к самому себе. Исходя из вышеназванного, самосовершенствование рассматривается нами
как производная взаимодействия в каждый конкретный момент внутренних (личностных) характеристик и внешних факторов (факторов социального
окружения), приводящая к положительным результатам внутреннего потенциала специалиста.
Можно утверждать и то, что профессиональное самосовершенствование личности – это
сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной компетентности и развития ее профессионально значимых качеств в соответствии с внешними социальными
требованиями, характером профессиональной деятельности и личной программой развития.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель исследований - раскрыть психологопедагогические аспекты самосовершенствования
личности специалиста.
Результаты исследований.
Анализируя процесс профессионального
самосовершенствования личности необходимо отметить, что он осуществляется в единстве с самовоспитанием и самообразованием, названные слагаемые дополняют друг друга, оказывают решающее
влияние на характер работы человека над собой.
Вместе с тем, это два относительно самостоятельных процесса, меньших по объему, которые предполагают как общие, так и особые условия своей
организации.
Самовоспитание выступает как активная
целеустремленная деятельность человека по систе-

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
Глухова Т.И., Малый А.Т., Кирилаш А.Р.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассматриваются психологические
аспекты и направления становления и развития личности специалиста, которые являются как стимулирующими факторами самосовершенствования, так и самообразующими регуляторами профессионального роста и
творческой активности человека. Личностное совершенствование его успешность и продуктивность является одновременно предпосылкой и условием эффективного профессионального самосовершенствования.
Ключевые слова: мировоззрение, самосовершенствование, самовоспитание, самообразование, модельное
мышление, праксеологическая культура, рефлексивная
культура, профессиональное творчество.
Анотація. Глухова Т.І., Малий О.Т., Кирилаш А.Р. Психолого-педагогічні аспекти самоудосконалення особи
фахівця. В статті розглядаються психологічні аспекти і
напрями становлення і розвитку особистості фахівця,
які є як стимулюючими факторами самовдосконалення, так і самообразуючими регуляторами професійного
росту і творчої активності людини. Особистісне вдосконалювання його успішність і продуктивність є одночасно передумовою й умовою ефективного професійного самовдосконалення.
Ключові слова: світогляд, самовдосконалення, самовиховання, самоосвіта, модельне рішення, праксеологічна культура , рефлексивн а культура, профе сій на
творчість.
Annotation. Gluhova T.I., Maliy A.T., Kirilash A.R.
Psychology-pedagogical aspects of self-perfection of
personality of specialist. This article is looking for
phsycological aspects a nd developing of specialist’s
personality, which are as stimulation factors in selfperfect
as selfeducation regulations of professional growing and
creative man’s activity. Personal perfection his success and
efficiency is simultaneously the precondition and a
condition of effective professional self-improvement.
Key words: world-conception, self-education, self
upbringing, self perfect, model mentality, pracseological
culture, reflexive culture, professional creative.

Введение.
Уникальность политических, экономических
и социально-культурных задач в условиях рыночных
отношений и необходимость последовательных демократических преобразований в обществе ставит
проблему развития человека в ранг приоритетных
направлений деятельности государства. Практика
убедительно свидетельствует, что существующие
ныне, в основном традиционные формы и методы
подготовки кадров, уже не могут прогнозировать решения того большого круга задач, которые встают
перед специалистами в процессе самостоятельной
деятельности. Вот почему одной из ключевых проблем педагогики и психологии современной высшей
школы является развитие и реализация творческого
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матическому развитию и формированию положительных и устранению отрицательных качеств личности. Этот процесс имеет внутреннюю и внешнюю
стороны. Внутренняя сторона складывается из осознания личных целей и формирования четких ценностных ориентаций. Внешняя сторона управления
собой должна быть ориентирована на то, чтобы личные цели и ценностные предпочтения были социально значимы. Такое единство внутренней и внешней сторон самовоспитания определяет общую
логику процесса, делает востребованным освоение
вопросов методологии, выстраивание содержательной стороны управления собой, и обучение технологии его осуществления.
Основным содержанием самообразования
является обновление и совершенствование имеющихся у личности знаний, умений и навыков с целью достижения желаемого уровня профессиональной компетентности. Поэтому, самосовершенствование личности выражается в наличии сложившейся, постоянно развивающейся и связанной системы
мотивов, личностных смыслов и целей. Учитывая
имеющиеся многогранные исследования в этом направлении, собственные исследовательские данные
необходимо отметить, что наиболее важными компонентами саморазвития личности являются:
системное мировоззрение и модельное мышление;
профессиональная творческая деятельность;
праксеологическая, рефлексивная и информационная достаточность;
компетентность деятельности, общения и саморазвития;
конкретно-предметные знания.
Системное мировоззрение как потребность
в системных представлениях возникает при столкновении со сложностью профессиональной деятельности, особенно в решении нестандартных задач.
Эти представления, способствуют усмотрению противоречий, постановке проблем и поиску адекватных средств их решения. Системное мировоззрение
должно конкретизироваться в модельном мышлении
как совокупность способностей, обеспечивающих
процесс построения моделей проблемных ситуаций
путем выделения всех существенных для их формирования фиксаций и решения факторов.
Профессиональное творчество позволяет
определить целесообразную, целенаправленную теоретическую и практическую деятельность человека, отличающуюся новизной, оригинальностью, нестандартностью в общесоциальном, групповом или
индивидуальном плане. Личным опытом установлено, что в процессе профессиональной деятельности реализация биоэнергетических, интеллектуальных, эмоциональных, физических сил человека
приводит к общественно значимому результату.
Наиболее характерная черта профессионального творчества – направленность субъекта на
системный поиск творческих специальных задач и
их решение. При этом самыми существенными при-

знаками профессионального творчества являются:
объективная обусловленность творческого технологического процесса;
единство мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных, физических, биоэнергетических и практических компонентов в творческой
профессиональной деятельности;
обусловленность профессионального творчества проблемной ситуацией;
использование нестандартных, оригинальных,
оптимальных, рациональных приемов и средств;
направленность субъекта профессиональной
деятельности на поиск нового способа или, приема решения возникающих творческих задач и
их реализация в профессиональной деятельности.
Праксеологическая культура представляет
собой совокупность способов, стратегий и способностей, обеспечивающих переход от формулирования проблем к конкретным действия по их решению.
Среди ее составляющих особая роль принадлежит
целеобразованию, принятию решений и планированию, как условием целедостижения. В процессе овладения профессиональной компетентностью особое внимание следует уделять психологическим
аспектам целеобразования, принятия решений и
планирования, а также формирования индивидуальных достижений.
Рефлексивная культура – как системообразующий фактор самосовершенствования личности
в целом представляет собой совокупность способностей, способов и стратегий, обеспечивающих
осознание и освобождение от стереотипов непродуктивного личностного опыта и деятельности путем их переосмысления и выдвижение благодаря
этому инноваций, ведущих к преодолению тех проблемно-конфликтных ситуаций, которые возникают
в процессе решения практических задач.
Компетентность деятельности, общения и
самосовершенствование специалиста представляет
собой систему сформировавшихся установок и ориентаций, отношений и оценок внутреннего и окружающего опыта, реальности и перспектив, а также
собственные притязания, которые определяют характер действий, поведения, место и роль личности в
деятельности. Ключевое значение для формирования профессиональной позиции в самосовершенствовании личности имеет направленность человека, которая представляет собой психическое
свойство, объединяющие систему потребностей –
доминант, ценностей, устремлений, преобладающие
систем смыслообразующих мотивов, закрепленных
в жизненных целях, установках, перспективах, намерениях, стремлениях.
Конкретно-предметные знания имеют важное значение в силу того, что именно они выступают первоосновой формирования всей профессиональной компетентности, которая является одной из
составляющих саморазвития личности. Личность в
своей деятельности должна опираться на обширные
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знания специальных, социальных, психолого-акмеологических, педагогических, организационных и
других аспектов как теоретического, так и эмпирического характера.
В качестве основных задач самосовершенствования личности можно выделить:
расширение возможностей компетентного выбора каждой личности различных направлений
профессиональной деятельности, которые наилучшим образом соответствуют жизненной
стратегии через формирование индивидуальных
способов организации перспективы, в которое
приоритетное место занимают избранная профессия;
обеспечение возможностей для поиска адекватности и конгруэнтности задач профессии с личностными потребностями, а также путей и способов смысло- и целеообразования, определяющих формирование соответствующей готовности и подготовленности к целедостижению.
Выводы.
Таким образом, для оптимизации процесса
самосовершенствования личности необходимо учитывать следующие базисные положение:
1. Самосовершенствование представляет собой
процесс создания субъектом потенциала личностного развития через объективизацию различных форм своей активности;
2. Способность к самосовершенствованию характеризуется совокупностью психических свойств,
являющихся условием возможной его реализации как процесса;
3. Продуктивность процесса самосовершенствования выражается в выработке, принятии и осуществлении личностью таких форм активности, которые оптимальны по сравнению с
возможными другими в данных условиях и позволяют индивиду в наибольшей степени самореализовываться, самовыразиться и самоосуществиться как профессионалу;
4. Личностное совершенствование его успешность и продуктивность является одновременно предпосылкой и условием эффективного
профессионального самосовершенствования.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
самосовершенствования личности специалиста.
1.

2.
3.

4.
5.

ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ
НА УЧБОВУ ТА СЛУЖБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Горпинич О.О.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. У роботі зроблений аналіз впливу на особистісні якості і на учбово-службову діяльність курсантів спортивних тренувань за обраним ними виду
спорту. Встановлено, що є можливість за допомогою
фізичних навантажень в процесі тренувань знизити нервово-психічне напруження і оптимізувати навчальну
та службову діяльність курсантів.
Ключові слова: учбово-службова діяльність, курсанти,
особистісні якості, спортивні тренування.
Аннотация. Горпинич А.А. Позитивное влияние занятий спортом на учебную и служебную деятельность
курсантов военного учебного заведения. В работе составлен анализ влияния на личностные качества и на
учебно-служебную деятельность курсантов, спортивных
тренировок за избранным ними видом спорта. Определена возможность с помощью физических нагрузок в
процессе тренировок снизить нервно-психические напряжения и оптимизировать учебную и служебную деятельность курсантов.
Ключевые слова: учебно-служебная деятельность, курсанты, личностные качества, спортивные тренировки.
Annotation. Gorpinich A.A. Positive influence of taking
up sports or studies and official activities of cadets of
military educational establishment. The article analyzes the
influence of chosen sports training of personal qualities and
studies and official activities of cadets. It was found out
that there appeared at the opportunity to reduce nervous
and psychological strain and optimize studies and official.
Loads in the process of training.
Key words: studies and official, activities cadets, personal
qualities, sports training.

Вступ.
Розпочата в нашій державі реформа вищої
школи, головною ідеєю якої є внесення динамізму в
систему освіти і забезпечення громадянам України
можливості вибору змісту і рівня своєї освіти, має
на меті і суттєве підвищення якості самої освіти.
Перехід армії на змішаний тип комплектування, постійне ускладнення бойової техніки і озброєння вимагають від особового складу індивідуально-психологічних якостей які б забезпечували
можливість з успіхом вирішувати оперативно-службові і бойові задачі.
Разом з тим, односторонність критеріїв
відбору в військові вузи, коли основою для прийняття рішення про зарахування є прохідна сума балів,
а результатом професійно-психологічного відбору
відводиться другорядне значення, часто приводить
до того, що курсантами становляться люди з нестійкою мотивацією, з високою лабільністю емоційно-вольової сфери з високим рівнем тривожності,
дратівливості та інших негативних проявів психіки.
Учбово-службові умови, в які потрапляють
курсанти після вступу до вузу різко відрізняються
від соціального оточення їх до вступу в нього. В цих
умовах вони втрачають зв’язки з товаришами,
сім’єю, близькими. Різкої зміни зазнають вимоги до
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них, в порівнянні з тими, що були в школі. В умовах
своєї учбово-службової діяльності вони повинні
підкорятись вимогам статуту, численних інструкцій
та наказів своїх командирів.
Тому саме в цих умовах відбувається значне підвищення рівня прояву негативних психічних
станів. Про зниження психологічної резистентності,
інтенсивний прояв негативних якостей особистості,
підвищений рівень захворюваності у курсантів,
особливо перших курсів, повідомляють деякі дослідники [1.4].
Існує також досить аргументована думка
про необхідність використання різних підходів та
пошуку шляхів зменшення нервово-психічної напруги у курсантів [4].
При цьому слід зазначити, що серед способів, якими можна скористатись з цією метою автори називають фізичні вправи і зайняття якимось
видом спорту [5].
Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Таким чином, становиться зрозумілим, що
проблема підвищення стресостійкості курсантів з
метою оптимізації умов їх учбово-службової діяльності залишається актуальною і далека від свого
остаточного вирішення. Враховуючи це в даній роботі поставлена наступна мета: визначити можливість впливу на якості особистості курсантів методами фізичної культури для оптимізації їх
учбово-службової діяльності.
Вирішення питань названої проблеми вносить вклад в підвищення ефективності професійної
військової освіти.
Експериментальне дослідження виконано в
Харківській академії внутрішніх військ (МВС) України. В дослідженні прийняли участь курсанти першого курсу. З них була сформована експериментальна група (n=25). Всі вони чоловічої статі, віком 17-18
років. З метою порівняння було сформовано і групу
контролю (n=25). Це були студенти 1-го курсу політехнічного університету м. Харкова. В експериментальній частині були проведені бесіди з метою виявлення їх особистого інтересу до спортивних
занять. Після чого за їх бажанням була сформована
група (n=25) з якою проводили три рази на тиждень
тренування, крім цього, крім цього з цією ж групою
проводився соціально-психологічний антистресовий
тренінг, за рекомендаціями. Тренування продовжувалися п’ять місяців, а тренінг 3 тижні, на початку
всього курсу і такий же строк в його кінці.
Перевірка можливості впливу спортивних
занять на індивідуально-психологічні якості курсантів здійснювалась за допомогою Фрагбургського особистісного опитувальника (FPI). Кількісні дані
опрацьовані методами статистики [2].
Результати дослідження
Одержані результати представлені в таблиці.
Як свідчать її дані, практично за всіма шкалами є
відрізнення, між показниками які отримані до і після

проведення спортивних тренувань з обраного виду
спорту. Так, наприклад, за першою шкалою, яка дозволяє оцінити невротичність особи, ми маємо велику різницю між суб’єктами з групи контролю, де
сумарна оцінка дорівнює 3,2 бали, і курсантами з
експериментальної групи до проведення експерименту: там було 7,1 балів, тобто майже в двічі більше.
Якщо взяти до аналізу третю шкалу, що
вміщує дані про рівень депресивності, то ми можемо констатувати трьохкратне збільшення показника
в експериментальній групі (6,6 балів) в порівнянні з
контролем (2,2 балів).
Вдвічі більший прояв і дратівливості і в
групі контролю 3,3 бали, а в експериментальній
групі – 6,8 балів.
Все це означає, що названі якості особистості у курсантів з експериментальної групи, набагато активніше проявляються, ніж в групі студентів.
Хоча слід зазначити, що і спонтанна агресивність і
у студентів перебуває на середньому рівні (4,0 балів).
При цьому у курсантів вона досягає 7,5 балів, що
відповідає високому рівні її прояву.
Слід зазначити, що за такими шкалами як
товариськість, урівноваженість, відкритість у курсантів показники менші, ніж у студентів (табл. 1).
Це означає, що у них соціальна активність і потреба
в спілкуванні на низькому рівні. А зниження показників за шкалою урівноваженості трактується як
слабка стійкість до стресу, невпевненість в собі, песимістичність і мала активність. Падіння показника
відкритості свідчить, що у даних осіб недовірлива
взаємодія з командирами і товаришами, крім того, у
них низький рівень самокритичності.
Високі оцінки за шкалами реактивної агресивності та сором’язливості означають не бажаний
в суспільстві прояв цих якостей. Так, суб’єкти, які
мають високі показники реактивності характеризуються агресивним відношенням до соціального оточення. А наявність 7,2 балів (проти 3,1 бали в групі
контролі) за шкалою сором’язливості означає, що у
цих курсантів високий рівень невпевненості в собі і
своїх діях, скованості, тривожності..
Майже вдвічі більший показник у курсантів
(7,2 балів), ніж у студентів (3,9 балів) і стосовно
емоційної лабільності. Високий рівень за цією шкалою інтерпретується як нестійкість емоційних проявів, підвищеність збудливості, роздратованості і
неспроможності керувати собою.
Особливо слід зауважити, що після проведення з курсантами тренувальних занять з обраного
ними виду спорту та бесід стосовно їх позитивного
впливу визначаємі за тими же шкалами показники
змінились на кращі (табл.1). Більшість показників
після проведеного тренувального періоду приблизились до аналогічних в групі контролю. Зменшення прояву негативних якостей особистості курсантів
означає, що вони стали менш дратівливими і агресивними, здатними до спілкування без конфліктів.
Прояви репресивності, тривожності, нестійкості
настрою, емоційного збудження значно зменшились.
6

Таблиця 1
Зміна рівня прояву особистих якостей курсантів після проведення тренувальних занять з боротьби (в балах)
Код
ш кали
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Н а з в а ш ка л и

Н е в р о ти ч н іс т ь
С п о н т ан н іс ть
Р е п р е с и в н іс ть
Д р а тів л и в іс т ь
Т о в а р и с ь к іс т ь
У р ів н о в а ж е н іс ть
Р е а к ти в н іс т ь
С о р о м ’я зл и в іс т ь
В ід к р и тіс ть
Е к с тр а ін тр о в е р с ія
F11
Е м о ц ій н а
С та б іл ь н іс т ь
F12
М ус к у л ізм ф е м ін ізм
Примітка * р>0,05

К о н тр о л ь н а
гр упа
3 ,2 ± 0 ,3 4
4 ,0 ± 0 ,8 7
2 ,2 ± 0 ,3 3
3 ,3 ± 0 ,7 7
6 ,7 ± 1 ,1 7
7 ,5 ± 1 ,4 0
3 ,0 ± 0 ,6 0
3 ,1 ± 0 ,3 1
5 ,8 ± 1 ,0 7
4 ,7 ± 0 ,9 0

Е к с п е р и м е н та л ь н а
до експерим енту
7 ,1 ± 1 ,2 1
7 ,5 ± 1 ,2 4
6 ,6 ± 1 ,0 6
6 ,8 ± 0 ,9 5
3 ,5 ± 0 ,7 3
3 ,1 ± 0 ,5 6
7 ,5 ± 1 ,3 0
7 ,2 ± 1 ,2 4
4 ,0 ± 0 ,8 2
6 ,6 ± 1 ,2 1

Е ксперим е нтальн а
п іс л я е к с п е р и м е н т у
4 ,5 ± 0 ,8 6
5 ,0 ± 1 ,0 3
3 ,5 ± 0 ,2 1
4 ,1 ± 0 ,8 5
5 ,7 ± 1 ,0 1
6 ,4 ± 1 ,1 7
4 ,2 ± 0 ,8 1
4 ,7 ± 0 ,7 2
5 ,3 ± 1 ,0 6
5 ,7 ± 0 ,8 8

3 ,9 ± 0 ,7 0

7 ,2 ± 1 ,3 0

4 ,5 ± 0 ,9 0

4 ,8 ± 1 ,6 9 *

5 ,2 ± 1 ,0 2

5 ,6 ± 0 ,8 5

4.

Приємно що курсанти стали проявляти
більшу зацікавленість змістом, того що відбувається навколо них; вони стали більше довіряти своїм
товаришам і ворожниче не сприймати оточуючих.
Позитивним зрушенням слід вважати підвищення
самостійності курсантів в своїх рішеннях, можливостей в саморегуляції своїх емоційних станів. В
своїх негараздах або невдачах вони перестали звинувачувати оточуючих. Їх психічна діяльність стала
проходити в більшій мірі за чоловічим типом.
Одержані експериментальні результати дозволяють зробити наступні висновки.
Висновки.
1. Умови учбово-службової діяльності курсантів першого курсу військового навчального закладу викликають и обумовлюють високий рівень
прояву негативних психічних станів, які значно ускладнюють проходження ними служби і знижують
ефективність навчальної діяльності.
2. Зайняття добровільно обраним видом
спорту (боротьбою) можна розглядати, як чинник,
що обумовлює зниження рівня прояву негативних
психічних станів курантів, зменшення нервовопсихічних напружень і оптимізує їх учбово-службову діяльність.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу
занять спортом на учбову та службову діяльність
курсантів військового навчального закладу.
1.

2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОК ДОН ГУУ К
ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ
Гридина Н.А., Небесная В.В.
Донецкий государственный
университет управления
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования мотивации к занятиям физическим воспитанием
студенток высших учебных заведений на примере Донецкого государственного университета управления.
Ведущей задачей преподавателя вуза должно выступать
не воздействие на личность будущего специалиста, а
формирование способности к самовыражению, саморазвитию с использованием средств физической культуры
и спорта.
Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация,
студент.
Анотацiя. Грідіна Н.О., Небесна В.В. Проблеми формування мотивацii студенток Дон ДУУ до занять
фiзичним вихованням. У статтi розглянуто питання формування мотивацii до занять фiзичним вихованням студенток вищих навчальних закладів на прикладі Донецького державного університету управління. Провідним
завданням викладача вузу повинне виступати не вплив
на особистість майбутнього фахівця, а формування здатності до самовираження, саморозвитку з використанням засобів фізичної культури й спорту.
Ключовi слова: фiзичне виховання, мотивацiя, студент.
Annotation. Gridina N.A., Nebesnaya V.V. Problems of
forming of motivation of students Don of DUM to
employments on physical education. In the article are
considered the questions of development motivation for
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Предмет исследования: формирование мотивации к физической активности девушек - студенток 1, 2, 3 курсов.
Методы исследований. Для решения проблемы использован метод анкетирования с последующей обработкой результатов исследования. На
вопросы анкеты ответили 164 студентки I-III курсов Донецкого государственного университета управления. На основе анализа данных анкетирования,
приведенных ниже, прослеживается ряд тенденций.
Результаты исследований.
Результаты исследований показывают, что
на всех курсах более 50% студенток не занимаются
спортом или физкультурно-оздоровительными занятиями во внеурочное время. Большинство опрошенных, не занимающихся спортом и физическими упражнениями в свободное время, хотели бы посещать
секцию спортивной или оздоровительной направленности (1 курс - 57,87%, 2 курс- 45,63% и 3 курс 42,77%). Спектр видов спорта, которым хотели бы
заниматься студентки - достаточно широк. Можно
отметить устойчивую тенденцию в желании заниматься атлетической гимнастикой, шейпингом и
плаванием у студенток всех исследуемых курсов (1
курс - 30,47%, 42,78% и 28,55%, 2 курс - 25,34%,
51,11% и 32,71%, 3 курс - 27,66%, 45,17% и 26,84%
соответственно).
Желание заниматься физическим воспитанием и спортом возникает по совершенно разным
причинам. Достоверно то, что подавляющее большинство основными целями в занятиях физическими упражнениями видят совершенствование фигуры, снижение веса и улучшение состояния здоровья.
Среди причин, мешающих заниматься физическими упражнениями, студентки называют главной - недостаток времени (1 курс - 71,49%, 2 курс –
64,35% и 3 курс - 69,24%).
На вопрос: “Что Вы предпочитаете делать
в свое свободное время?”, ответы студенток позволяют уточнить, почему подавляющее большинство
жалуется на отсутствие свободного времени для занятия спортом. Анализ результатов исследования
позволяет сделать вывод, что общение с друзьями,
посещение клубов, время, проводимое в интернете,
просмотр телепередач и фильмов являются более
любимым занятием, чем занятия спортом.
Одной из задач физического воспитания в
высших учебных заведениях является укрепление
здоровья студентов и профилактика заболеваний, и
от того, насколько эффективно организован учебный
процесс (использование различных средств и методов проведения занятий), зависит решение этой задачи. При определении своего состояния здоровья
основной контингент студенток оценивают его, как
хорошее (1 курс - 63,22%, 2 курс - 59,17% и 3 курс 49,73%).
Для оценки эффективности занятий по физическому воспитанию были предложены два вопроса:
1. “Нравятся ли Вам занятия по физической куль-

lessons in physical education of female students in higher
educational establishments after the example of Donetsk
State University of Management. As conducting problem
of the teacher of high school formation of ability to selfexpression, self-development with the use of means of
physical training and sports should act.
Key words: physical education, motivation, student.

Введение.
Физическое воспитание играет значительную роль в двигательной деятельности бакалавра,
специалиста и магистра, так как, получая профессиональные знания, их труд, как правило, связан со
значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью.
Занятия по физическому воспитанию в высших учебных заведениях направлены на снижение
утомления нервной системы и всего организма, повышение работоспособности, укрепление здоровья
и приобретение физических навыков и умений, необходимых студентам в будущей профессиональной
деятельности [1, 2]. Для определения сущности физического воспитания в вузе важно понять, что побуждает молодых людей к двигательной активности, так как этот вид деятельности не связан
напрямую с добыванием материальных благ, необходимых для жизни.
По данным многих авторов [3, 4, 5] можно
сказать о том, что по мере развития рыночной экономики конкуренция за рабочее место возрастает.
Соперничество, борьба за трудоустройство требуют от работника не только профессиональных знаний и умений, но также здоровья и соответствующих личностных качеств (профессиональных,
волевых, нравственных и т.д.). Конкурентоспособность на рынке труда вынуждает современных студентов выдерживать многоаспектность конкурентной борьбы. К этому будущих специалистов
необходимо готовить на протяжении всего обучения
в вузе.
Естественно, что мотивация приобщения
человека к занятиям физическими упражнениями
и спортом играет первостепенную роль. Есть предположение, что определение мотивационных приоритетов и интересов девушек к занятиям физическим воспитанием и спортом даст возможность определить и сформировать потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями,
определить эффективность построения процесса
физической подготовки студентов высших учебных
заведений [6, 7, 8].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного университета управления.
Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования являлось определение мотивации и интересов девушек (студенток
1, 2, 3 курсов) к занятиям по физическому воспитанию в вузе.
Объект исследования: мотивы к занятиям
по физическому воспитанию.
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туре?”.
“Что Вам не нравится на занятиях по физическому воспитанию?”.
На первый вопрос большинство студенток
дали отрицательный ответ (1 курс – 52,16%, 2 курс
– 57,25%, 3 курс – 69,32%). К основным причинам
такого мнения можно отнести нежелание студенток
носить на занятия спортивную форму, отсутствие
возможности принять душ и другие причины, которые косвенно относятся к проведению занятий.
В ответах на второй вопрос старшекурсницы акцентирует внимание на том, что занятия по
физическому воспитанию проходят не интересно, не
эмоционально, без музыки, на недостаточной
спортивной базе с малым количеством современного оборудования, почти не выделяется времени на
упражнения для коррекции фигуры, (1 курс - 37,11%,
2 курс - 42,39% и 3 курс - 54,84%). Это требует пристального внимания преподавателей к организации
и содержанию занятий.
В ходе проведенных исследований были
выявлены основные причины низкой эффективности физического воспитания в высших учебных заведениях: не достаточная мотивация к занятиям и
малое количество часов планируемых в графике
учебного процесса. Такие причины вынуждают кардинально пересмотреть программу по физическому воспитанию в высших учебных заведениях, наметить пути повышения мотивации студентов к
занятиям, ориентируясь на их интересы и желания,
заменить классические виды спорта, практикуемые
на занятиях, на современные, используя новые методики и качественное оборудование. Необходимо
увеличить количество видов спорта в рамках учебного процесса, которые смогли бы заинтересовать
любой контингент студентов, акцентируя внимание
на нетрадиционные формы проведения занятий
(йога, аквааэробика, пилатес, колонетик, бодибилдинг, ушу, современные единоборства, занятия
аутотреннингом).
Приведенные результаты свидетельствуют
о недооценке студентами занятий физической культурой и спортом в укреплении их здоровья, которое
является приоритетным в системе их ценностей,
поэтому занятия по физическому воспитанию необходимо проводить в течении всего срока обучения в
высшем учебном заведении, а на 4, 5 курсах, где занятия не предусмотрены учебной программой, ввести факультативы. Это даст возможность желающим
студентам вести активный образ жизни в процессе
учебного дня, укреплять здоровье, поддерживать
свою физическую форму, что послужит хорошим
примером для девушек, не желающих заниматься
физической культурой.
Выводы.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: с изменением социально-экономических условий развития общества, происходят изменения мировоззрения подрастающего поколения,
что приводит к переоценке требований, предъявляе-

мых студентами к условиям проведения занятий по
физическому воспитанию в высших учебных заведениях; ведущей задачей преподавателя вуза должно выступать не воздействие на личность будущего специалиста, а формирование способности к
самовыражению, саморазвитию с использованием
средств физической культуры и спорта; содержание материалов, форм и методов педагогического
воздействия на студентов требуют кардинального
изменения; учебный процесс по предмету «Физическое воспитание», необходимо начинать с выявления интересов студентов к определенному виду
спортивной деятельности; преподавателям вузов
необходимо дифференцированно подходить к работе со студентами; мотивация студентов к развитию и совершенствованию своих физических качеств находится на низком уровне; за нятия
физической культурой в рамках учебного расписания не позволяют удовлетворить желания и интересы студентов в разносторонней и полноценной
двигательной деятельности; практикуемые виды
спорта на занятиях не актуальны для современной
молодежи; существенно снижено стремление студентов к сохранению своего здоровья средствами
физического воспитания.
Решение этих проблем позволит существенно повысить эффективность физического воспитания, добиться высокой заинтересованности студентов в занятиях, сформировать их потребность к
регулярным занятиям физическими упражнениями,
повысить их физическую подготовленность и сохранить здоровье.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования мотивации студенток к занятиям по
физическому воспитанию.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У
ВУЗАХ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ В
КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Данилевич М.В., Ярошик М.Я.
Львівський державний університет
фізичної культури

обхідність реформування системи освіти України,
її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою соціокультурною проблемою, яка
значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов
для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації [1].
Болонський процес – один з інструментів
не лише інтеграції в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу – глобалізації. Європейська спільнота має намір зробити
внесок в якісну освіту шляхом заохочення країнучасниць до сприяння підвищенню якості власної
освіти. Водночас, участь системи вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована на її подальший розвиток і набуття нових
якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти.
Навпаки, її стан потребує глибокого осмислення у
порівнянні з європейськими критеріями і стандартами та пошуку шляхів її вдосконалення на новому
етапі [2, 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій у
сфері сучасної вищої освіти дає підстави стверджувати, що вона знаходиться у кризовому стані і це
світова тенденція, а не суто українська [4, 5]. Основна мета Болонського процесу та кредитно-модульної системи полягає в підвищенні якості підготовки та конкурентоспроможності фахівців з вищою
освітою. Проте внаслідок соціально-економічних
особливостей, існуючих національних традицій та
інших факторів умови досягнення цієї мети в різних
країнах є різними.
Приєднання до Болонського процесу порушує питання адаптації вітчизняної системи освіти
до системи вищої освіти загальноєвропейського
освітнього простору. Традиційно Україна готувала
висококваліфікованих фахівців у сфері фізичної
культури та спорту, тому необхідно звернути особливу увагу на специфіку навчально-виховного процесу у вузах фізкультурного профілю та адаптувати
до європейської системи організації навчального
процесу існуючу систему підготовки фізкультурних
фахівців з врахуванням її переваг та традицій.
Відтак, проблема трансформації вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу є надзвичайно
актуальною.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: дослідити якість навчання та
об’єктивність перевірки знань студентів зі спеціальності „фізичне виховання” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
Завдання:
1. Проаналізувати найпопулярніші науково-практичні видання України та здійснити контент-

Анотація. Приєднання до Болонського процесу порушує питання адаптації вітчизняної системи освіти до
загальноєвропейської. Нами проведено контент-аналіз
популярних науково-практичних видань України, з метою визначення кількісних параметрів досліджуваної
теми. Здійснено пілотажне анкетування для з’ясування
адаптації першокурсників Львівського державного університету фізичної культури до введення кредитномодульної системи на вчан ня та проана лізова но
успішність студентів факультету фізичного виховання
впродовж трьох семестрів. Дослідження спрямоване на
виявлення недоліків та труднощів запровадження нової
системи освіти та розробку ефективних шляхів їх усунення в майбутньому.
Ключові слова: кредитно-модульна система організації
навчального процесу, контент-аналіз, адаптація, вища
освіта.
Аннотация. Данилевич М.В., Ярошик М.Я. Особенности обучения студентов в вузах физкультурного профиля
в контексте Болонских преобразований. Присоединение
к Болонского процессу затрагивает вопрос адаптации
отечественной системы образования к общеевропейской.
Нами проведен контент-анализ популярных научно-практических изданий Украины, с целью определения количественных параметров исследуемой темы. Осуществлено пилотажное анкетирование для выяснения адаптации первокурсников Львовского государственного университета физической культуры к внедрению кредитномодульной системы обучения и проанализирована
успеваемость студентов факультета физического воспитания на протяжении трех семестров. Исследование нацелено на выявление недостатков и трудностей внедрения новой системы образования и разработку эффективных путей их преодоления в будущем.
Ключевые слова: кредитно-модульная система организации учебного процесса, контент-анализ, адаптация,
высшее образование.
Annotation. Yaroshyk M., Danilevich M. The pecualiarities
of study training in higher education institutes of athletic
type in context of bologna transformations. Joining to the
Bologna process affects the question of adaptation of the
native system of education to European one. The contentanalysis of popular scientific-practical Ukrainian editions
is conducted, to determine the quantitative parameters of
the explored theme. The pilot questionnaire is also carried
out to find out the adaptation process of the first-year
students of L’viv State University of Physical Culture to
the introduction of the credit-module system of education
and progress of students of faculty of physical education is
analyzed during three semesters. The study is aimed at
discovery of shortcomings and difficulties of new system
of education introduction and development of effective ways
of their elimination in future.
Keywords: credit-module system of orga nization of
educational process, content-analysis, adaptation, higher
education.

Вступ.
Європейський вибі р України є невід’ємною складовою її розвитку, а процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер
життєдіяльності, особливо вищу школу. Не10

аналіз досліджуваної тематики,
З’ясувати ставлення першокурсників до навчання за кредитно-модульною системою,
3. Провести аналіз успішності та якості навчання
студентів факультету фізичного виховання
(ФФВ) впродовж трьох семестрів.
Методи дослідження: контент-аналіз літературних джерел, опитування (анкетування), аналіз
робочої документації, математична обробка даних.
Результати досліджень.
Нами був проведений контент-аналіз найпопулярніших науково-практичних видань України
за 2006 рік: „Вища школа” та „Вища освіта України” (Табл.1).
Результати контент-аналізу показали, що на
даному етапі достатньо висвітленні питання, які стосуються загальних відомостей про Болонський процес та принципів організації навчання за кредитномодульною системою (КМС) на зразок європейської
ECTS. Менший відсоток інформації відводиться на
висвітлення досвіду запровадження КМС у ВНЗ
України. Відсутня інформація про особливості застосування нової системи навчання у вузах фізкуль-

турного профілю, що доводить актуальність та новизну нашого дослідження.
Львівський державний університет фізичної
культури долучився до всеукраїнського педагогічного експерименту з впровадження КМС з 2005-2006
н.р. Нами було проведене пілотажне опитування студентів-першокурсників, з метою з’ясування їхньої
адаптації до запропонованої системи навчання [6]. Ми
виявили, що більшість першокурсників ЛДУФК позитивно ставляться до впровадження КМС ОНП (76
%) і готові до навчання в нових умовах.
З метою з’ясування ефективності впровадження КМС, нами було здійснено аналіз успішності
студентів ФФВ впродовж 1-3 семестрів.
Згідно графіку проходження навчальних
дисциплін у першому семестрі студенти ФФВ складали іспити з таких предметів: „Соціологія”, „Українська мова”, „Історія України” та „Охорона
праці”. Аналіз успішності складання студентами
модулів із зазначених вище дисциплін показав, що
65 % студентів склали іспити за результатами модулів (з них 22 % – на “відмінно”, 24 % - на “добре”,
13% - на “задовільно”). Успішність решти 32% сту-

2.

Таблиця 1
Результати контент-аналізу популярних науково-практичних видань України (м 2 )
Зміст
Назва видань
Вища школа
Вища освіта
2
2
(5,5 м )
України (6 м )
0,2
0,02
Загальні відомості про історичні передумови підписання
Болонської декларації, її головні принципи; про заходи зроблені
Україною з метою приєднання до Європейського освітнього
простору, викликані цим процесом трансформації і сучасний
стан змін у вищій школі
0,2
0,01
Загальна інформація про КМС ОНП на зразок Європейської
ECTS, суть педагогічного експерименту щодо впровадження
нової системи, сучасний стан модернізаційних процесів у вищій
школі України, досвід навчання за КМС і оцінювання згідно
шкали ECTS у вищих навчальних закладах
0,02
0,007
Інформація про важливість збереження найкращих традицій
національної системи освіти у ВНЗ України при адаптації до
європейської моделі КМС ОНП
Позитивні відгуки про навчання за КМС
0,03
0,003
Інформація про недоліки ECTS як технології навчання
0,0045
_

70%

65%

І семестр

63%
56%

55%

60%

ІІ семестр
III семестр

53%
45%

50%

37%
32%

40%

36%

30%

13% 7,5%

20%

8%

10%
0%

модуль
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якість навчання

к-ть відмінників

Рис.1. Результати складання іспитів студентами ФФВ за КМС ОНП впродовж трьох семестрів
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дентів, які складали іспити в період екзаменаційної
сесії, розподілилася наступним чином: “відмінно”
– 9 %, “добре” – 30 %, “задовільно” – 38 % та “незадовільно” – 3 % (рис.1.).
У другому семестрі студенти ФФВ склали
іспити з „Анатомії”, „Культурології” та „Безпеки
життєдіяльності”. За результатами модулів іспит
склали 56 % студентів (23,5 % - на „відмінно”, 20 %
- на „добре”, 12,5 % - на „задовільно”). Решта 36 %
студентів складали іспити в період екзаменаційної
сесії ( на “відмінно” – 27,5 %, “добре” – 32,5 %, “задовільно” – 31,5 %). Слід зазначити, що середній
бал успішності та якість навчання у другому семестрі
дещо знизилися, проте несуттєво (середній бал успішності за результатами складання модулів склав 3,2
бала, якість навчання – 47 %; за результатами іспитів
– 3,7 бала та 59 % відповідно).
У третьому семестрі студенти ФФВ складали іспити з предметів „Біохімія”, „Психологія” та
„Педагогіка”. За результатами модулів іспит склали
лише 37% студентів (9 % - на „відмінно”, 18 % - на
„добре”, 10 % - на „задовільно”). Успішність студентів (63%), які складали іспити в період екзаменаційної сесії, розподілилася наступним чином:
“відмінно” – 19 %, “добре” – 44,5 %, “задовільно” –
31 % . Середній бал успішності склав 3,2 бала, якість
навчання – 45 %. На “відмінно” зимову сесію склало 8 % студентів (рис.1.).
Висновки:
1. Результати контент-аналізу свідчать про достатню висвітленість питань пов’язаних з інтеграцією вищої школи України до європейського
освітнього простору, однак інформація про специфіку впровадження КМС у вузах фізкультурного профілю відсутня,
2. Анкетування студентів показало позитивне ставлення більшості з них до впровадження КМС
ОНП та готовність до навчання згідно її вимог,
3. Аналіз успішності та якості навчання студентів
ФФВ впродовж трьох семестрів свідчить про:
зменшення кількості студентів, які склали іспити за результатами модулів; поступове та незначне зниження якості навчання.
Проте, наше дослідження ще незавершене
і, наразі, одержані результати не відтворюють повної картини досліджуваного питання. На сьогодні
ще невідомо, якими будуть результати впровадження КМС навчання, зокрема у вузах фізкультурного
профілю України. КМС є не просто системою визначення навчального навантаження студентів – це
цілком нова філософія організації навчального процесу Тому, доцільно продовжити наше дослідження, щоб створити достовірно-цілісне уявлення про
особливість підготовки фахівців фізичного виховання в контексті євроінтеграції України.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА
УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Євстігнеєва І.В.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Анотація. Сформованість у вчителя розуміння про гендерні особливості вчаться і специфіку їх навчання, призначенні чоловіків і жінок в суспільстві, їх статусу,
функцій їх взаємостосунків необхідна в забезпеченні
статевої самоідентифікації учнів і розвитку особистих
схильностей індивіда.
Ключові слова: гендерна культура, гендерна компетенція, гендер.
Аннотация. Евстигнеева И.В. Гендерное воспитание
учеников на уроках физической культуры. Сформированность у учителя понимания о гендерных особенностях учащихся и специфике их обучения, предназначении мужчин и женщин в обществе, их статуса, функций
их взаимоотношений необходима в обеспечении половой самоидентификации учащихся и развития личных
склонностей индивида.
Ключевые слова: гендерная культура, гендерная компетенция, гендер.
Annotation. Evstigneeva I.V. Gendernie education of
students on the lessons of physical culture. The teacher
should take into account gender features of pupils. It is
necessary for taking into account in training. Pupils should
understand the applicability in a society. The teacher should
bring data on applicability of men and women in a society.
Keywords: gendernaya culture, gendernaya jurisdiction,
gender.

Вступ.
Дослідження питань, пов’язаних з професіоналізмом вчителя і його педагогічною культурою
є одним з провідних напрямів сучасної педагогіки.
Більшість теорій пропонує універсальну безстатеву модель педагога, що не враховує особливості
мислення, поведінки і особових якостей вчителя чоловіка і – жінки. В теж час повсюдна реалізація гуманістичної особистісно- зорієнтований освіти
можлива, якщо були створені сприятливі умови для

Література
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес:
Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарнікова: відп. ред.
М.Ф.Степко. – К., 2004. – 24 с.
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розвитку, самоідентифікації і самореалізації обох
суб’єктів освітнього процесу: і що вчаться і вчителів. У свою чергу, це вимагає вивчення індивідуальності педагогічної культури вчителя, яка в
значній мірі визначається його гендерною приналежністю, тому актуальність даної роботи обумовлена реальними потребами сучасного суспільства
в підготовці вчителів нового типу, здатних реалізувати себе професіонально і особисто в педагогічній
діяльності, чого неможливо досягти без урахування тендерних особливостей педагогічної культури
вчителя.
Робота була виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я фізичного
виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - підтвердити значущість гендерної культури вчителя в учбово-виховній процесі на уроках фізичної культури.
Результати дослідження.
На наше думання, гендерне виховання школярів на уроках фізичної культури в загальноосвітніх
школах мають наступні проблеми:
·
не рівномірна репрезентованість осіб жіночої
та чоловічої статі у педагогічному колективі;
·
гендерної компетенції вчителя;
·
колективи, в яких хлопчиків і дівчатка навчаються разом, потребують від учителів, що працюють з ними, як чоловіків, так і жінок, достатнього рівня соціальної зрілості та внутрішньої
врівноваженості;
·
робота у змішаних класах вимагає ретельного
добору вчителів, які матимуть спеціальну та
необхідну підготовку щодо цього, справжніх
вихователів;
·
виховна робота з учнями різної статі не повинна мати узагальненого та уніфікованого характеру, вона має орієнтуватися на особливості,
можливості ту споживи кожної конкретної
дівчинки та шкірного конкретного хлопчика [1].
Хлопчики і дівчата мають різне ставлення
до уроків фізичної культури і вчителя, який проводити такі заняття.
За даними Е.Єделевої, задоволеність уроками у хлопчиків спостерігаються частіше, ніж у
дівчат. Якщо у хлопчиків незадоволення пов’язано, перш за все, з досягнутим рівнем фізичного розвитку, то у дівчат на першому місці по значущості
стоїть незадоволеність змістом і якістю проведення уроку [2].
Дівчата у 2 рази частіше, ніж хлопчики,
відзначали невдоволення стосунками з вчителями із
фізичної культури. Це відповідає тому факту, що для
осіб жіночої статі емоційне спілкування і взаємостосунки мають більше значення, ніж для осіб чоловічої статі [3].
У дослідженнях Е.Ільїна, шляхом ретроспективного опитування учнів було встановлено, що
у хлопчиків основна причина незадоволення урока-

ми фізкультури пов’язана з неможливістю задовольнити потребу в руховій активності (32% відповідей).
У дівчат основна причина незадоволення – низька
організація уроку (43% відповідей). У хлопчиків цей
чинник стояв на іншому місці (22,6 % відповідей), у
дівчат іншим по значущості був нецікавий зміст уроку і низька його емоційність(30% відповідей). Хлопчиками емоційність уроку наголошувалася рідко
(6% відповідей),як і ставлення вчителя до уроку (9,5
% проти 18,5% у дівчат). Дівчата при оцінці уроку
фізичної культури дали перевагу більшому числу
чинників, ніж хлопці. Зокрема, дівчата, на відміну
від хлопчиків, відзначали потребу на уроці в дисципліні (15% відповідей), а також диференційований підхід у навчанні хлопчиків і дівчаток
(40%відповідей) [4].
Е.Пісанникова (1987) виявила, що дівчата,
в порівнянні з хлопчиками, частіше відзначали наявність у вчителя фізкультури позитивних особистих якостей. Старшокласниці надають більшого значення зовнішньому вигляду вчителя, ніж хлопчики.
Стиль керівництва вчителя фізичної культури сприймається як авторитарний частіше дівчатками, ніж
хлопчиками. Ці відмінності чіткіше виявлені у тихий, хто незадоволений уроками фізичної культури.
Характерний, що хлопчики, які займаються спортом,
частіше негативно реагують на зауваження вчителя
фізичної культури, ніж дівчата ( в 41,9 і 25,6 % відповідно серед задоволених уроками, і 92,8% і 75,0 %серед незадоволених уроками). Отже хлопчики, що
досягли певних успіхів у спорті, більш самовпевнені
ніж дівчатка. Серед школярів, що не займаються
спортом, таких відмінностей не спостерігається.
За даними В.Буділова (1987), є статеві
відмінності у сприйнятті хлопчиками і дівчатками
вчителів фізкультури різної статі. Більшість хлопчиків різного віку (в середньому 69%) хочуть бачити вчителем чоловіка, у дівчаток же виявлена
складніша закономірність: у молодших класах перевага більшістю віддана вчителю-жінці, у середніх
класах вчителю - чоловіку і вчителю - жінці
віддається перевага дівчатами рівнозначно, а в
старших класах частіше віддається перевага вчителю - чоловіку [4].
«Гендер» - це процес статевої самоідентифікації, в якому особа на основі інтерпретації соціально культурних норм і стереотипів професійної
поведінки здійснює соціокультурний вибір і формує у себе сукупність професійних компетенцій,
особових властивостей, морально-естетичних норм
поведінки, що визначають якість її індивідуальної
культури.
В роботі С.Рожкової була розроблена модель педагогічної культури як індивідуально - особової характеристики вчителя певного гендера, яка
включає сукупність компонентів, представлених
професіонально – особовими компетенціями:
– особистісно- смислова;
– соціально культурна;
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професійно - дослідницька;
комунікативна;
інформаційна;
гендерна;
До особливостей педагогічної культури
вчителів – к жінкам можна віднести: відчуття внутрішнього конфлікту як віддзеркалення суперечності
між незалежністю жінок і професійною діяльністю
в умовах фемінізації освіти і необхідністю виконання традиційних тендерних ролей, що актуалізувалася, в сім’ї; достатньо широкий круг соціально культурних інтересів, причому знання можуть
мати безсистемний, поверхневих характер; переважання значущості особових взаємостосунків в колективі і умов праці над змістом професійної діяльності; орієнтацію на міжособовий спосіб самоактуалізації в збиток іншим формам реалізації свого
потенці алу; бі льш вира жену психологічну
нестійкість і емоційну збудливість, більш розвинуту комунікативну компетенцію в порівнянні з
чоловіками – колегами.
До особливостей педагогічної культури вчителів - чоловіків можна віднести: відчуття внутрішнього конфлікту з – за незадоволеність своїм соціальним положенням, умовами праці, перспективами
професійного зростання і необхідністю виконання
традиційних тендерних ролей в сім’ї; переважання
значущості професіонально - дослідницької компетенції в структурі педагогічної культури. Через що
володіння глибокими знаннями по дисципліні сприймаються як основний показник професійної майстерності; націленість на трансляцію своєї життєвої позиції в умовах сумісної з учнями діяльності, а
не через «вербальну мораль»; менший ступінь толерантності в соціальному, особовому і міжкультурному відношенні; більш виражений консерватизм в
тендерних і національних питаннях [5].
Важливість гендерної компетенції вчителя
обумовлена тим, що вчителі є основними агентами
соціалізації в школі і роблять великий вплив на формування у уявлень, що вчаться, про якості чоловіків
і жінок, їх ролі, професійну діяльність.
Гендерна компетенція припускає знання
про тендерні особливості вчаться і специфіку їх навчання, сформованість у вчителя розуміння про призначення чоловіків і жінок в суспільстві, їх статусу,
функцій і взаємостосунків, а також здатність критичного аналізу своєї діяльності і думок як представника певної статі.
Висновок.
В умовах сучасної соціокультурної ситуації
одним з вирішальних чинників у вихованні хлопчика, дівчинки стає особа педагога. Виникає потреба в нових підходах, одним з таких підходів є гендерний підхід як у вихованні учнів, так і в підготовці
вчителя як суб’єкта професійної діяльності.
Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем
гендерного виховання учнів на уроках фізичної

культури.
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ НАВЧАННЯ
Зубченко Л.В.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Анотація. Розглядається зміст педагогічної творчості
майбутніх вчителів фізичного виховання. На підставі
багатьох досліджень можна стверджувати, що потреба
в творчій діяльності - це умова, основа і засіб розвитку
особи майбутнього педагога. Головна мета вищого навчального закладу – підготовка нового покоління творчо мислячих, професійно компетентних педагогічних
працівників – майбутніх вчителів фізичного виховання
через формування педагогічної творчості в процесі навчання в вузі.
Ключові слова: фізич не ви хов анн я, педагогіч на
творчість., майбутній педагог
Аннотация. Зубченко Л.В. Формирование педагогического творчества будущего учителя физической культуры в современных условиях обучения. Рассматривается содержание педагогического творчества будущих
учителей физического воспитания. На основании многих исследований можно утверждать, что потребность
в творческой деятельности - это условие, основа и средство развития личности будущего педагога. Главная цель
высшего учебного заведения - подготовка нового поколения творчески мыслящих, профессионально компетентных педагогических работников - будущих учителей физического воспитания через формирование
педагогического творчества в процессе обучения в вузе.
Ключевые слова: физическое воспитание, педагогическое творчество, будущий педагог.
Anotation. Zubchenko L.V. Forming of pedagogical creation
of future teacher of physical culture in the modern terms of
teaching. The content of pedagogical creative work of future
teacher of physical education is shown. On the basis of many
researches it is possible to assert that the need for creative
activity is a condition, a basis and means of development
of the person of the future teacher. An overall objective of
a higher educational institution – preparation of new
generation of creatively conceiving, professionally
competent pedagogical workers – the future teachers of
physical training throu gh formation of pedagogical
creativity during training in high school.
Keywords: physical education, pedagogical creative work,
future teacher.

Введение.
Питання ефективності підготовки педагогіч14

них кадрів завжди були в центрі уваги на всіх етапах
розвитку суспільства. У законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепції розвитку національної вищої освіти, Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI століття)», Національній
доктрині розвитку освіти йде мова про загальні вимоги до вчителя, про обов’язки педагогічних кадрів
у самоосвіті, підвищенні їх професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури: «Педагогічні працівники мають стати основною рушійною
силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. У зв’язку з цим основна увага має бути зосереджена на підготовці нового покоління творчо мислячих, професійно компетентних
педагогічних працівників». Професійна підготовка
вчителя фізичної культури в ВУЗі є складною багатогранною системою, яка спрямована на ефективну
підготовку вчителя-професіонала. Система професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури передбачає всі її загальноприйняті компоненти:
суб’єкт (діяльність викладача), об’єкт-суб’єкт
(діяльність студента), засоби (зміст підготовки), результат і умови діяльності, детермінуючі, субординуючі та інші зв’язки. Необхідно зауважити, що процес
підготовки фахівця розглядається у нерозривному
зв’язку зі змістом його діяльності. У контексті професійної діяльності майбутнього вчителя, процес навчання студентів, який має будуватися за допомогою
спеціально спрямованої організації власної діяльності, необхідно розглядати як аналог майбутньої
педагогічної діяльності вчителя [1, 2, 5].
В основі поняття «педагогічна діяльність»
лежить поняття діяльності, розроблене у філософії,
психології, педагогіці. У філософії діяльність визначається як спосіб існування людини, а сама людина характеризується як діяч, котрий активно перетворює природу і власне життя з урахуванням
об’єктивних та суб’єктивних потреб. У філософському енциклопедичному словнику дається таке визначення: «Діяльність - це специфічно людська форма активного ставлення до навколишнього світу,
зміст якої складає його доцільну зміну та перетворення в інтересах людей».
У психолого-педагогічній науці вперше
термін «діяльність» введено Л.С.Виготським.
Пізніше він був розроблений та застосований в експериментальних дослідженнях О.М.Леонтьєвим,
П.Я.Гальперіним, Н.Ф.Тализіною. Особливо важливим є поділ діяльності на репродуктивну та продуктивну. Якщо перша спрямована на отримання людиною вже відомого суспільству результату і
заснована на повторенні існуючих схем дій, то друга пов’язана з розробкою нових цілей та відповідних їм засобів. Проведені в наш час дослідження
впевнено переконують, що діяльність педагога має
творчий характер [2].
У зв’язку з цим відбувається підвищення
вимог суспільства до творчого потенціалу майбутніх
викладачів фізичного виховання; інтенсивно розроб-

люються особистісно-орієнтовані педагогічні технології, які спрямовані на виявлення і реалізацію потенційних можливостей суб’єктів навчально-виховного процесу, ведуться пошуки оптимального змісту,
форм і методів підготовки педагогічних кадрів, готових до педагогічної творчості, які сприяють самоактуалізації і самореалізації майбутніх вчителів
фізичного виховання [1, 2, 5].
Формування педагогічної творчості майбутнього вчителя розглядається у вітчизняній і зарубіжній літературі як тривалий процес, котрий триває протягом всього життя людини.
Аналіз психолого-педагогічної літератури
показує, що формування педагогічної творчості майбутнього вчителя фізичного виховання повинне бути
цільовим і результативним. Педагогічна творчість
формується тільки в педагогічній реально-практичній діяльності, яка повинна бути тією, що формується (самостійною, творчо-преобразуючою, а не
тільки репродуктивною) [3]. Діяльність розглядається як мета, умова і засіб формування творчості особи майбутнього вчителя фізичного виховання.
У вітчизняній психології формування педагогічної творчості вчителя досліджувалося Л.С.Виготським, Н.В.Кузьміною, І.О.Мартинюк, І.А.Колесниковою, В.Ф.Овчинніковим. Для даних підходів
характерний розгляд формування педагогічної творчості невіддільно від особи в єдності індивідуальних особливостей людини і соціокультурного, професійного середовища. Ведуча роль у формуванні
педагогічної творчості відводиться різним сторонам
і властивостям особи. До них відносяться творчий
потенціал особи, творче мислення, внутрішньоособові суперечності, саморозвиток, творча активність,
творча спрямованість [1, 4].
У наш час творчий підхід до виконання професійних обов’язків в галузі фізичного виховання
одночасно є і умовою, і показником інтенсивного
оновлення педагогічної праці. Здатність до творчості
є одним з найголовніших критеріїв професійної придатності майбутнього вчителя фізичного виховання.
Тому домінуючою метою професійної підготовки
студентів в умовах вищого навчального закладу повинно бути формування педагогічної творчості майбутнього вчителя фізичного виховання в процесі
фахової підготовки, яке зумовить професійний і особистісний розвиток і саморозвиток його творчих
можливостей [4, 5].
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - розкрити зміст педагогічної творчості, її формування при підготовці
майбутніх вчителів фізичного виховання.
Результати дослідження.
Повне визначення творчій праці вчителя
зробив В.А.Сухомлінській, сказавши: «Відкриття,
зроблене вченим, коли воно оживає в людських взає-
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мовідносинах, в живому пориві думок і емоцій, предстає перед вчителем, як складна задача, вирішити
яку можна багатьма засобами, і у виборі засобу, у
втіленні теоретичних істин в живому пориві людські
думки і емоцій, якраз і полягає творча праця вчителя». Огляд філософської, психолого-педагогічної
літератури свідчить про те, що існує декілька визначень педагогічної творчості. Наприклад, Л.К.Гребенкіна розглядає педагогічну творчість як
діяльність, яка відмінна якісно новими підходами до
організації навчально-виховного процесу в освітній
установі і яка формує високоерудовану, з погляду
сучасної науки, творчо мислячу людину. І.П.Раченко визначає педагогічну творчість як «активний процес праці педагога, який скерований на пошуки
більш раціональних шляхів навчально-виховної роботи, ефективне рішення педагогічної проблеми. Це
стан педагогічної діяльності, коли вчитель не бере
сліпо, а багато що перевіряє, досліджує, шукає, і на
основі вже досягнутого наукою і практикою проектує, створює свій досвід».
С.А.Новосьолов визначає педагогічну
творчість як «вид діяльності, метою якої є створення володіючих об’єктивною новизною і суспільною
значущістю духовних і матеріальних об’єктів, направлених на вдосконалення процесу освіти».
Згідно цих визначень, ми бачимо, щоб педагогічна
творчість майбутнього вчителя фізичного виховання виступає як діяльність, направлена на створення духовний і матеріальних об’єктів, які володіють
об’єктивною новизною і суспільною значущістю,
а також як діяльність, яка відмінна якісно новими
підходами до організації навчально-виховного процесу в освітній установі і формує високоерудовану, творчо мислячу людину.
В теорії педагогіки склалися деякі механізми творчої діяльності. З позиції М.М. Поташника їх
існує три:
модифікаційний - припускає удосконалення,
раціоналізацію, модернізацію, видозміну якоїсь
відомої методики, прийому, тобто того, що має
аналог або прототип; сюди ж можна віднести
відтворення в нових умовах того, що існувало
раніше, але було втрачене масовою практикою,
забуто;
комбінаторний - припускає нове з’єднання елементів раніше відомих методик, які в даному
поєднанні дотепер не використовувалися (інтеграція відомих елементів може породити абсолютно новий ефект, нові системні якості, інакше кажучи - нову технологію);
радикальний - припускає народження принципово нових, новаторських підходів, що не мають досі ні аналогів, ні прототипів [4].
В працях В.А.Кан-Каліка, Н.Д.Нікандрова,
В.О.Сластьоніна висвітлюється думка, що передумовою творчої діяльності майбутнього вчителя є
формування педагогічної творчості особистості майбутнього вчителя, яка розвивається і формується в
конкретній педагогічній діяльності. Для вчителів

фізичного виховання, ґрунтуючись на позиції В.Т.Яловика, до якостей, що впливають на ефективність
формування педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання, відносяться наступні:
1) внутрішня єдність, цілісність, тому, що
особа, що володіє даною якістю здатна збудувати чітку
ієрархію мотивів, що визначають її спрямованість;
пізнавальну потребу і інтелектуальну активність, яка викликається в неї;
здібність до професійної саморефлексії, тобто процесу самопізнання, самоаналізу і усвідомлення своєї діяльності. [5].
Головними ознаками педагогічної творчості є:
створення нового або істотне удосконалення
відомого;
оригінальність, неповторність продукту діяльності, її результатів;
взаємозв’язок творчості і самотворчості, самотворення, тобто творча людина постійно працює над собою, над створенням нового[4].
Висновки.
На підставі багатьох досліджень можна
стверджувати, що потреба в творчій діяльності - це
умова, основа і засіб розвитку особи майбутнього
педагога. Головна мета вищого навчального закладу – підготовка нового покоління творчо мислячих,
професійно компетентних педагогічних працівників
– майбутніх вчителів фізичного виховання через
формування педагогічної творчості в процесі навчання в вузі.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування педагогічної творчості майбутнього вчителя
фізичного виховання в сучасних умовах навчання.
1.
2.
3.
4.

5.
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видов трудовой деятельности требуют сегодня особенно таких качеств, как профессиональная мобильность, умение быстро приобретать знания, решительно психологически и физически изменять
условия работы и жизнедеятельности.
Уже в первые годы ХХІ века все страны
мира постепенно выходят примерно на одинаковый
уровень материального благосостояния. Чем же тогда они отличаются. Духовным благосостоянием!
Ценность страны определяется уже не уровнем развития техники, а уровнем развития культуры, демократизации и гуманности общества[1].
Необходимо отметить также ускорение процесса морального обесценивания и старения профессиональных традиционных знаний и навыков
специалистов в современном мире. Так, по исследованиям экономистов ежегодно возобновляется 5%
теоретических и 20% профессиональных знаний,
которыми должен владеть профессионал. Длительность времени, когда в результате появления новой
информации компетентность специалистов снижается на 50% быстро сокращается [2]. Так, например,
50% старения знаний выпускника 1940 года наступало через 12 лет, выпускника 1960 г. - через 8-10
лет, то для выпускника 2000 г. – через 1-2 года. Вуз
не может с первого курса учить своих студентов
тому, что им понадобится к моменту завершения
высшего образования, так как соответствующие
идеи еще не появились в мире. Однако это становится дополнительным аргументом в пользу фундаментализации образования, предоставление научных образовательных услуг, которые не стареют в
процессе творческого самообразовательного процесса, овладения новыми знаниями, навыками и
умениями.
Материалы исследований Дьяченко М.И.,
Кандитовича А.А., Якулина В.А., Пидласого И.П. [3]
свидетельствуют, что студенты, как и школьники,
еще не умеют самостоятельно организовать самообразовательную деятельность . Результаты социологических исследований подтвердили, что 45,5%
респондентов-студентов (первого курса) не могут
организовать свою самостоятельную работу. А если
к названному прибавить недостаточно высокий уровень познавательного интереса, то можно сделать
вывод о неразвитой способности современного студента к эффективной самообразовательной деятельности. Но именно эта деятельность признана высшей формой учебной работы.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского.
Формулирование целей работы.
Цель работы: обоснование положения
того, что самообразование должно стать реальной
потребностью каждого человека.
Результаты исследований.
Следовательно, для преподавателей вузов,
целенаправленное обучение содержанию самообразования студентов – первостепенная психолого-пе-
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даний його психолого-педагогічний аналіз, були представлені деякі наукові рекомендації по актуалізації цього
процесу відповідно до запитів суспільства.
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Введение.
Государственная национальная программа
«Освіта» («Україна ХХІ столетия») потребовала качественно изменить содержание, методы и формы
системы образования всех категорий обучаемых.
Вместе с этим в высокоинформированном современном мире, наличием компьютерных технологий,
преемственности образования в государственных и
негосударственных учебных заведениях, повышением требований к качествам специалистов всех уровней, проблема самообразования личности явилась
самой актуальной и востребованной.
В рыночных условиях резко изменяются
отношения к образованию, к его месту и роли в обществе. Образование сегодня – это инвестиции в
будущее, т.к. оно является важнейшим средством
роста благополучия населения, причиной экономической стабильности, гарантом безопасности региона и государства. Вот почему воспитание личности, способной к самообразованию и саморазвитию,
способной критически мыслить так важно для активного перехода к высокотехнологическому информационному обществу, в котором качество человеческого потенциала, уровень образованности и
культуры всего населения приобретают решающее
значение для значительного экономического и социального прогресса суверенной Украины.
Эксперты-футурологи все без исключения
предлагают получать в учебных заведения государственных и негосударственных форм собственности более широкое образование, потому что в ближайшем будущем изменение профессиональных
ролей и вида занятий станет наиболее распространенным делом в мировом сообществе. В условиях
интеграции все более ценным становится не самая
рабочая сила, а ее знание, интеллект, память, внимание, сосредоточенность и, даже, хорошее расположение духа [1].
Высокий динамизм производства в мировой
экономике (составной частью которой является и
экономика Украины), быстрое обновление производственных мощностей, широкое внедрение электронно-вычислительной техники, появление все новых
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дагогическая проблема. Важность этой деятельности подтверждается такими аргументами:
·
национальная программа “Освіта” ставит задачу образования человека на протяжении всей
жизни [4];
·
вступление Украины в Болонский процесс немыслим без совершенствования всех звеньев
образования, в т.ч. и процесса самообразования;
·
целеустремленное овладение специалистами
все новыми знаниями становится непременным
условием сохранения их квалификации.
Нами установлено, что в школах Донецкой
области уже частично реализуется программа самообразования учеников, внедряются самообразовательные технологии в образовательный процесс [5].
Но время не ждет, пока в вуз придут ученики школ,
которые имеют навыки и умения самообразовательной деятельности. Поэтому необходимо уделить
пристальное внимание привитию студентам устойчивых самообразовательных навыков, начиная с
первого курса, которые они могли бы применить их
на протяжении всей жизни. Кроме этого, в вузе специалист должен получить образование и методологического характера, основанные на фундаментальных знаниях, позволяющих ему лучше ориентироваться среди многогранной научной информации,
объем которой ежегодно удваивается.
В “Украинском педагогическом словаре”
утверждается, что: “Самообразование - образование,
которое приобретается в процессе самостоятельной
работы без прохождения систематического курса
обучения в стационарном учебном заведении. Самообразование есть также неотъемлемой частью
систематического обучения в стационарных учебных заведениях, содействует углублению, расширению и более полному усвоению знаний”[6].
В деятельностном определении самообразование - это самостоятельная работа, которая осуществляется личностью в силу внутренних познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с ее точки зрения время и контролируемая самым субъектом деятельности как в процессе, так и
по результатам.
С позиции субъекта самообразовательная
деятельность может быть определена как целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самым субъектом система выполнения
действий и корректированная им как в процессе,
так и по результату. Выполнение этой деятельности нуждается в достаточно высоком уровне самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности.
С психолого-педагогической точки зрения
- это процесс сознательного развития индивидом
своих физических, психических, творческих сил,
моральных качеств, интеллектуальных и социальных
способностей с целью “достроить” себя к идеальному образу как целостной личности, которая способна к самосозданию. Это не только средство “внедрения” себя в социально-культурный процесс в

обществе, это средство хранения свободы, развития
творческой индивидуальности.
Самообразование мы рассматриваем как
одну из важнейших составляющих саморазвития
личности. Представим процесс саморазвития личности в виде обозначенных последовательных действий над собой:
·
самосознание – осознание или оценка человеком мировосприятия, целей, интересов и мотивов поведения;
·
самоопределение - определение своего места в
жизни и обществе в целом;
·
самооценка - суждение человека о наличии у
него тех или иных качеств, свойств в соотношении их с конкретным эталоном, образцом, оцениваемое отношение человека к себе;
·
самообразование – представлено ранее;
·
саморазвитие - внутреннее изменение личности,
которое обусловлено собственными противоречиями. Каждая личность развивается индивидуально только в процессе своей деятельности;
·
самореализация - осуществление поставленной
перед собой цели, достижения результата.
После достижения цели, личность ставит
перед собой новую цель и так постепенно осуществляется дальнейшее ее развитие.
Самообразование как деятельность (самообразовательная деятельность) включает действия,
которые состоят из отдельных компонентов. Они
включают как знание о предмете самообразования,
так и сам процесс самообразования. Каждый компонент также можно разложить на составные части. Логически взаимосвязанные действия составляют этапы процесса самообразования:
а) осознание личностью потребности в знаниях, определение цели образования; б) деятельность личности по самостоятельному соисканию
знаний для удовлетворения познавательной потребности: планирование процесса самообразования;
определение средств и способов в самообразовании;
непосредственная деятельность личности в самостоятельном соискании знаний; мониторинг и оценка
результатов деятельности, самоконтроль; определение новой цели; в) возникновение новой познавательной потребности удовлетворение ее путем самообразовательной деятельности.
Готовность человека к самообразовательной деятельности означает такое его внутреннее
состояние, которое позволяет успешно осуществлять
эту деятельность при наличии соответствующих
внешних условий, а в ряде случаев - создать дополнительно условия, необходимые для успешного выполнения стоящих задач. С этой точки зрения готовность к самообразованию предусматривает
наличие у человека:
·
глубоких и продолжительных общеобразовательных знаний, которые используются как фундамент познавательной деятельности;
·
действенных мотивов, оказывающих содействие
студенту к беспрерывному образованию (убежден18

ность и осознание личной значимости постоянного
возобновления знаний, профессионального усовершенствования, расширение мировоззрения, повышение личного профессионального уровня, наличие
стойких познавательных интересов, наклонностей,
установок);
·
развитых навыков самостоятельного овладения
знаниями из многочисленных источников в разных
формах самообразования (чтение, слушание, наблюдение, эксперимент и т.п.);
·
сформированных операций деятельности (анализа, сравнения, синтеза, установление причинноследственных связей, абстрагирования, видение современных проблем и выбора их решений);
·
умений самоорганизации познавательной деятельности (подбор источников познания и форм самообразования, планирование, организация рабочего места, саморегуляция деятельности, самоконтроль,
самоучет и т.п.)
Исходя из вышеназванного, формирование
готовности к беспрерывному образованию и привычкам самообразовательной деятельности будущих
специалистов - это первостепенная задача высшего
учебного заведения.
В заключение статьи проанализируем этот
вопрос в более узком контексте: чтобы помочь студентам в государственных и негосударственных вузах самостоятельно выучить те или другие темы
курсов необходимо еще на 1-м курсе, например, на
“Введение в специальность” или других предметах
дать научные навыки самостоятельной работы с текстами и учебниками, подбору литературы и работы
с ней, изложить методику написания рефератов, курсовых работ и т.д. Использование прогрессивных
форм и методов организации и управления самостоятельной работой студентов вместе с введением новых информационных технология даст возможность
повысить показатели успешности, уменьшить зависимость результатов обучения от начальных знаний
студента, что важно в условиях многоуровневой системы образования.
Таким образом, актуальность вышеназванной проблемы и действительная потребность в
организации самообразовательной деятельности
студентов продиктована, как социальным заказом
общества, так и учетом реального уровня образованности. Нет сомнения в том, что самообразование должно стать реальной потребностью каждого
человека и в первую очередь выпускников высших
учебных заведений.
Выводы:
1. Самообразование – активная, самостоятельная
мыслительная деятельность человека. Его эффективность значительно повышается при реализации специальных программ самообразования школьного и вузовского содержания.
2. Самообразование рассматривается нами как
обязательный компонент педагогической работы. Оно может быть свободным лишь в той
мере, в какой осознается специалистом как от-

ветственность за свое самосовершенствование
перед обществом.
3. Результативность самообразования специалиста
высшей школы немыслимо без глубоких педагогических и психологических основ обучения и
воспитания, без всесторонней информированности и компетентности.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития личности в процессе самообразования.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
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МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ В
ПРОЦЕСІ ЛИЦАРСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА НАЙКРАЩИХ
ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Кириченко О.В.
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Анотація. У статті представлена модель функціонування механізму розвитку національної самосвідомості
особистості в процесі лицарсько-патріотичного виховання молоді на найкращих традиціях українського народу та визначені організаційно-педагогічні умови щодо
її впровадження в систему професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів.
Ключові слова: національна самосвідомість особистості, лицарсько-патріотичне виховання молоді, традиції українського народу.
Аннотация. Кириченко А.В. Модель функционирования
механизма развития национального самосознания личности в процессе рыцарско-патриотического воспитания молодежи на лучших традициях украинского народа. В статье представлена модель функционирования
механизма развития национального самосознания личности в процессе рыцарско-патриотического воспитания молодежи на лучших традициях украинского народа и определены организационно-педагогические
условия ее внедрения в систему профессиональной подготовки будущих специалистов-педагогов.
Ключевые слова: национальное самосознание личности, рыцарско-патриотическое воспитание молодежи,
традиции украинского народа.
Annotation. Kirichenko A.V. The model of functioning of
mechanism of development of national consciousness of
personality in the process of knight-patriotic education of
young people on the best traditions of the Ukrainian people.
In this article we have a model of existing mechanism of
the development of the national of the self-conscious of
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та тренерів-керівників допризовної підготовки.
Склалася майже парадоксальна ситуація, коли в
школах викладається предмет, а підготовка викладачів-фахівців в державних ВНЗ не здійснюється.
За результатами проведеного нами аналізу кадрового забезпечення шкіл Донецького регіону у відповідних викладачах вакантними залишаються понад
1130 робочих місць. Працюють у більшості пенсіонери і навіть ще й офіцери-фронтовики другої світової війни.
Отже, проблема об’єктивного взаємозв’язку лицарсько-патріотичного виховання молоді на
найкращих традиціях українського народу з процесом професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів є актуальною і потребує найшвидшого вирішення на державному рівні.
У попередніх наших публікаціях нами вже
були представлені результати різних аспектів
здійсненого наукового пошуку [3,4,5]. Недостатнє
розв’язання проблеми на теоретичному і практичному рівні й зумовили необхідність продовження
відповідних досліджень.
Робота виконана за планом НДР Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: визначити інноваційні напрямки удосконалення особистісно зорієнтованого
процесу лицарсько-патріотичного виховання молоді
в національній школі на найкращих традиціях українського народу.
Завданнями даної статті є:
1. Розробити модель функціонування механізму
розвитку національної самосвідомості особистості в процесі лицарсько-патріотичного виховання молоді на найкращих традиціях українського народу.
2. Визначити організаційно-педагогічні умови
щодо кадрового забезпечення реалізації розробленої моделі в сучасній школі.
Результати дослідження:
Морально-психологічні основи відродження козацької педагогіки та духовності серед молоді
вивчали відомі науковці: В.Каюков, В.Кузь, М.Левківський, В.Лозова, І.Мартинюк, В.Оржеховська,
Ю.Руденко, С.Стефанюк, А.Цьось, Н.Чабан та
ін.[2,7,8,9,10,12,14,15,17,18].
Теоретико-методичне обґрунтування і розробку змісту навчальної програми предмета „Захист
Вітчизни” здійснили А.Бахтін, С.Василенко, Е.Винограденко, Л.Горчаков, В.Грузін, С.Денисюк, С.Жевага, І.Лазор, В.Лісовський, А.Львов, В.Мазур, В.Палагеша, С.Рудюк, Л.Соколова, С.Тамов,
І.Тульчинський, О.Четвертак, В.Шевченко, А.Шевченко та ін. [13].
Разом з тим ще недостатньо розв’язаним
залишається питання визначення системи, провідних
принципів та концепції національної програми лицарсько-патріотичного виховання молоді на найкращих козацьких традиціях нашого народу. Організа-

the person in the process of the knight-patriotic upbringing
of the youth on the basis of the best traditions of the
Ukrainian people and determined by the organizational and
pedagogical conditions of their speeding in the system of
the professional preparing of the future specialists.
Keywords: the national of the self-conscious of the person,
the knight-patriotic upbringing of the youth, the best
traditions of the Ukrainian people.

Вступ.
Система лицарсько–патріотичного виховання учнівської молоді на найкращих традиціях українського народу вже активно впроваджується в школах України. Духовні та військові козацькі традиції,
які були притаманні лицарям Запорізької Січі, з усією
повнотою втілили в собі героїко–патріотичний та державницький дух українців, піднісши його до найвищих світових висот. Беззаперечну таку істину сьогодні
усвідомлює весь цивілізований світ. Тому творче
відродження найкращої козацько-лицарської спадщини українського народу є актуальним завданням для
сталого розвитку сучасної школи.
Про соціальне замовлення загальноосвітній
школі на національно свідомого випускника, психологічно, морально і практично готового до захисту Вітчизни неодноразово йдеться в прийнятих останнім часом на державному рівні нормативно-правових документах [1,11,16]. Водночас в українському суспільстві існує низка суперечностей, які гальмують процес духовно-морального, фізичного й
патріотичного становлення особистості молоді. Головними серед них є суперечності між: а) соціальним замовленням загальноосвітнім школам на формування національно свідомої, фізично загартованої особистості випускника, всебічно готового до
захисту Вітчизни, і рівнем цієї готовності, який повною мірою не відповідає сучасним державним вимогам; б) усвідомленням керівниками допризовної
підготовки та вчителями курсу „Захист Вітчизни”,
класними керівниками й іншими педагогами потреби в удосконаленні допризовної підготовки старшокласників на основі лицарсько-козацьких традицій
нашого народу й низьким рівнем кадрового та методичного забезпечення лицарсько-патріотичного
виховання майбутніх захисників Вітчизни.
За висновками призовних комісій об’єднаних військкоматів м. Донецька в 2006 році до
військово-професійної діяльності було залучено
0,87% наявних призовних ресурсів. Більшість із допризовників мають незадовільний стан здоров’я.
Відзначаються численні факти відсутності в молоді
ґрунтовних знань про духовні та військово-патріотичні традиції українського народу, його ідеали і
прагнення. У практиці виховного процесу в загальноосвітніх школах, як правило, не актуалізується
багатовіковий досвід наших пращурів щодо духовного становлення і фізичного загартування молоді.
Сам процес їх національно-патріотичного виховання не здійснюється на діагностичній та особистісно
орієнтованій основах. Загрозу безпеці країни також
посилює відсутність у нашій державі факультетів з
підготовки викладачів предмету „Захист Вітчизни”
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ція його за шляхами, що визначені Національною
доктриною розвитку освіти [11], Концепцією допризовної підготовки та військово–патріотичного
виховання молоді [6], Державним стандартом базової і повної середньої освіти [1], прийнятою останнім часом Стратегії національної безпеки України [16] вимагає відповідного ретельного наукового,
кадрового, методичного та інших видів ресурсного
забезпечення.
Нами були визначені шляхи науково–методичного впровадження ідей козацької педагогіки в
сучасну освітянську практику й розроблені: концепція виховання учнів на військово-козацьких традиціях українського народу, комплексна навчальновиховна програма “Виховання старшокласників на
військово-козацьких традиціях у процесі допризовної підготовки”. Ядром розробленої концепції є такі
принципи виховання учнів: а) створення умов для
внутрішнього прийняття старшокласниками якостей
українського козака як особистісно значущих цінностей; б) пріоритет фізичної культури в організації
навчальної діяльності та допризовної підготовки
учнів; в) поєднання фізичного та військового виховання в процесі набуття старшокласниками базової
освіти; г) забезпечення розвивального характеру
допризовної підготовки; д) побудови системи допризовної підготовки школярів на основі врахування
морального й фізичного розвивального потенціалу
бойового гопака; е) цілісного підходу до забезпечення лицарського характеру підготовки допризовників.
Цільовим орієнтиром виховання молоді на традиціях українського козацтва ми вважаємо розроблений
нами Кодекс честі захисника Вітчизни [4].
Визначене і стало основою для розробки
моделі функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі лицарсько-патріотичного виховання
молоді на найкращих традиціях українського народу (рис.1).
Структурними компонентами відповідної
моделі є ідеал лицаря-патріота захисника Вітчизни
(лицарсько-патріотична духовність, професійнопсихологічна загартованість, фізична підготовленість); самопізнання (аспекти саморозуміння та
самоставлення); результати самопізнання (реальний
образ „Я” як захисника Вітчизни і його співставлення з ідеальним образом, мотиви самопідготовки до
захисту Вітчизни); „Я”-концепція процесу самопідготовки старшокласника до захисту Вітчизни;
діяльність, спрямована на реалізацію „Я”-концепції
учня. Визначено параметри зовнішнього й внутрішнього середовища функціонування відповідної моделі, вказано на їх зв’язки.
Результати наукового пошуку дозволили
визначити виховну систему впровадження національних військово–козацьких традицій у навчально–
виховний процес підготовки допризовників. Система педагогічних дій, яка забезпечує ефективність
допризовної підготовки школярів на основі військово–козацьких традицій українського народу, перед-

бачає: а) урахування педагогами особливостей мети
та завдань виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях; б) здійснення поетапного
розвитку складових духовно–фізичного потенціалу
особистості старшокласника в процесі допризовної
підготовки; в) стимулювання в навчально–виховному процесі школи активності учнів в оволодінні
цінностями українського козацтва; г) комплексне
методичне забезпечення процесу виховання школярів на військово-козацьких традиціях; д) цілісний
та особистісно орієнтований підходи до організації
різних видів діяльності старшокласників як на уроках, так і в позаурочний час. Пріоритетними напрямами функціонування системи лицарсько–патріотичного виховання старшокласників на військово–
козацьких традиціях у процесі їх допризовної підготовки до захисту Вітчизни є такі: формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого
народу, стимулювання активної участі в розвитку
держави, якісного формування готовності зі зброєю
в руках захищати її незалежність і суверенітет, забезпечення духовної єдності поколінь захисників
нашої Вітчизни, виховання гордості та пошани до
героїчного історичного минулого козацтва та української нації.
У комплексі організаційно-педагогічних
умов, значущих для якісного функціонування системи виховання в учнів цінностей українського козацтва, провідне місце посідають такі: задоволення
потреб соціально-економічного регіону в викладачах предмета „Захист Вітчизни”; достатньо високий
рівень компетентності педагогів у питаннях діагностики та формування професійно-психологічної готовності старшокласників до захисту Вітчизни; введення в навчальних закладах посади заступника директора з питань здоров’я, фізичного виховання та
допризовної підготовки. Установлено, що особливостями функціонування системи виховання в учнів
цінностей українського козацтва як особистісних є:
створення ситуацій емоційного переживання учнями відповідних цінностей у процесі пошукової діяльності у сфері історії козацтва, самоформування вмінь
виконувати прийоми козацьких бойових мистецтв,
нормативи оборонно-спортивного комплексу „Козацький вишкіл” та ін., усвідомлення змісту Кодексу честі захисника Вітчизни, психологічний супровід
прийняття урочистої Клятви-присяги на вірність українському народу.
Підготовку кадрів та викладачів допризовної підготовки ми пропонуємо проводити на педагогічному факультеті Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Концептуальні напрями й регіональні програми
підготовки викладачів та тренерів–спеціалістів лицарсько–козацької допризовної підготовки, а також
організації науково–методичного забезпечення цього процесу розроблено нами й опубліковано в попередніх роботах [5]. Нами обґрунтована також необхідність створення осередку перепідготовки
офіцерів запасу та звільнених у зв’язку зі скорочен21

Ідеал лицаря-патріота захисника Вітчизни:
• лицарсько–патріотична духовність
• професійно–психологічна загартованість
• фізична підготовленість

Самопізнання (аспекти саморозуміння та самоставлення):

Рівня військово–психологічної

Дії у сфері оволодіння
духовно–патріотичними
якостями українського
лицаря–козака

загартованості

Дії в напрямі розвитку
мотивів практичної
самопідготовки до
захисту Вітчизни

Рівня фізичної підготовленості

Дії у сфері самофор–
мування певних
фізичних якостей

Результати самопізнання:

реальний образ „Я” як
захистика Вітчизни і його
співставлення з ідеальним
мотиви самопідготовки до
захисту Вітчизни.

Діяльність, спрямована на реалізацію ”Я–концепції”:

Рівня професійно–патріотичної
духовності

„Я”–концепція процесу самопідготовки
старшокласника до захисту Вітчизни

Рис 1. Модель функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі лицарсько-патріотичного виховання молоді на найкращих традиціях українського народу
ням Збройних Сил України в викладачів допризовної підготовки на базі визначеного інституту. Потребує всебічного вивчення та наукового забезпечення
вирішення організаційно-дослідних проблем, пов’язаних з: а) забезпеченістю навчальних закладів викладачами предмету „Захист Вітчизни”, фахівцями
допризовної підготовки і лицарсько-патріотичного
виховання; б) організацією та здійсненням навчання за держзамовленням студентів – майбутніх педагогів–керівників допризовної підготовки, перепідготовки офіцерів, звільнених з лав Збройних Сил
України в зв’язку з реформуванням та скороченням
армії, на базі кафедри педагогіки Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і
спорту; в) розробкою подальших напрямів щодо
здійснення лицарсько–патріотичного виховання
учнів та створення на базі визначеного інституту
регіонального центру науково-методичного забезпечення процесу допризовної підготовки старшокласників. Це ефективно сприятиме вирішенню проблем

забезпечення шкіл викладачами предмету „Захист
Вітчизни” і створенню значної кількості додаткових
робочих місць та реалізації актуальних завдань сучасного етапу реформування національної армії та
модернізації суспільства.
Висновки:
1. На основі теоретичного аналізу обраної проблеми доведено, що лицарсько-козацькі традиції
українського народу (їх духовно-моральні,
фізично-розвивальні, національно-патріотичні,
військово-прикладні й військово-психологічні
аспекти) є ідеальним цільовим орієнтиром процесу сучасного національно-патріотичного виховання учнівської молоді, стан якого не можна вважати достатнім повною мірою.
2. Установлено суперечності, які мають місце в
підготовці молоді до захисту Вітчизни і гальмують процес набуття нею психологічної, духовно-моральної (лицарсько-патріотичної) і
фізичної загартованості. Це суперечності між:
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соціальним замовленням загальноосвітнім школам на формування національно свідомої, патріотично загартованої особистості випускника,
всебічно готового до державотворення та захисту Вітчизни, і рівнем цієї готовності, який не
повністю відповідає сучасним державним вимогам; усвідомленням керівниками навчальних закладів та вчителями предмета „Захист Вітчизни”,
класними керівниками й іншими педагогами потреби в удосконаленні національно-патріотичного виховання молоді на лицарсько-козацьких традиціях нашого народу і рівнем наукового
забезпечення цього процесу, який вимагає підвищення на основі наукового пошуку.
3. Розроблено особистісно зорієнтовану модель
функціонування механізму розвитку національної самосвідомості особистості старшокласника в процесі лицарсько-патріотичного виховання молоді на найкращих традиціях українського
народу, цільовим орієнтиром якої є формування в неї лицарсько-патріотичних якостей як
стрижня духовності, професійно-психологічної
загартованості та фізичної підготовленості. Цей
механізм функціонує в напрямах реалізації “Я”
– концепції процесу самопідготовки особистості
учня до захисту Вітчизни як цілісна єдність його
свідомих дій у сферах самоформування духовно-патріотичних і фізичних якостей українського лицаря-козака, розвитку мотивів самопідготовки та самовдосконалення.
4. Провідними організаційно-методичними умовами ефективного функціонування системи лицарсько-патріотичного виховання молоді на
найкращих традиціях українського народу є :
а) кадрове забезпечення реалізації розробленої моделі в сучасній школі;
б) високий рівень компетентності педагогів
і керівників допризовної підготовки у сфері теорії і
практики педагогічного забезпечення повороту
свідомості особистості кожного учня на свій образ
„Я” як лицаря-патріота захисника Вітчизни, продовжувача славетних козацьких традицій;
в) опора педагогів у виховній діяльності на
механізм розвитку національної свідомості та самосвідомості особистості старшокласника;
Результати проведеного дослідження не вичерпують всієї багатогранності обраної проблеми.
Подальший науковий пошук може бути пов’язаний
з класифікацією методів, форм і засобів лицарськопатріотичного виховання молоді на найкращих традиціях українського народу, установленням існуючих закономірних зв’язків між усіма компонентами
представленої моделі, визначенням оптимальних
зовнішніх і внутрішніх умов процесу її активної соціалізації та державотворення.
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЗНАЧИМІСТЬ
ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В
ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
СТУДЕНТІВ ВНЗ
Осіпцов А.В., Пристинський В.М.,
Пристинська Т.М.
Слов’янський державний педагогічний університет
Анотація. Розглянуто фактори оптимізації процесу
фізичного виховання студентів вузів. Запропоновано
рекомендації щодо використання багатофункціональних
тренажерів та методів психорегуляції для підвищення
ефективності занять професійно-прикладної спрямованості.
Ключові слова: фізичне виховання, студентів, фізична
підготовка, тренажери, психорегуляція.
Аннотация. Осипцов А.В., Пристинский В.Н., Пристинская Т.М. Формирование знаний о значимости влияния
занятий профессионально-прикладной направленности
в процессе физического воспитания студентов вузов.
Рассмотрены факторы оптимизации процесса физического воспитания студентов вузов. Предлагаются рекомендации по использованию многофункциональных
тренажеров и методов психорегуляции для повышения
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Аналіз останніх досліджень і публікацій дає
змогу зазначити , що стан організації процесу професійно-прикладної фізичної підготовки в вищих
навчальних закладах України різних типів і рівнів
акредитації ще не відповідає світовим і європейським стандартам та потребує подальшого осмислення
з метою підвищення якості її реалізації насамперед з
позицій системного підходу [1, 2, 3 4, 6, 7, 8, 9].
Узагальнюючи дані літературних джерел,
слід звернути увагу на те, що з’явилась тенденція
до більш глибокого осмислення сутності призначення професійно-прикладної фізичної підготовки. Її
вважають не тільки дієвим засобом розвитку професійно актуальних здібностей в структурі фахової
освіти, але все частіше наголошують про набуття
професійно-прикладною фізичною культурою статусу загальнолюдської культури як компоненту духовного світу людини при інтеграції до професійної діяльності [1, 2, 4, 10].
Звертають на себе увагу дослідження, в
яких наводяться дані про зниження стану фізичної
підготовленості та збільшення кількості осіб, віднесених до спеціальних медичних груп, в результаті
чого 55 – 60% молодих фахівців після закінчення
вищого навчального закладу не мають достатнього
рівня розвитку загальних і професійно-прикладних
фізичних здібностей, а також знань і розуміння
цінностей фізичної культури як важливого ресурсу
збереження здоров’я, що призводить до зниження
продуктивності їх праці [4, 5, 7, 8].
До недостатньо вирішених, раніше частин
загальної проблеми, на наш погляд, слід віднести
необхідність більш широкого застосування інноваційних технологій, які б трансформували зовнішні
фактори навчання в цілісну сукупність психофізіологічних, педагогічних, медико-біологічних умов
гармонійного розвитку особистості кожного студента та формування таких знань в процесі професійної освіти майбутніх фахівців з галузі фізичної культури і спорту.
Робота виконана за планом НДР Слов’янського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає в обґрунтуванні факторів підвищення ефективності занять з фізичного
виховання студентів на засадах поєднання у використанні багатофункціональних тренажерів і методів психорегуляції та формуванні знань про значимість такого впливу в процесі підготовки
майбутнього фахівця.
У зв’язку з цим, на базі кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації Слов’янського державного педагогічного
університету, Маріупольського державного гуманітарного університету та Приазовського державного технічного університету (м. Маріуполь Донецької обл.) продовжується дослідження та пошук
шляхів щодо забезпечення більш якісного процесу
реалізації розвитку професійно-прикладних здібностей студентів на засадах використання інновацій-

эффективности занятий профессионально-прикладной
направленности.
Ключевые слова: физическое воспитание, студент, физическая подготовка, тренажеры, психорегуляция.
Annotation. Osiptsov A.V., Pristinskiy V.N., Pristinskaya
T.M. Forming of knowledges about meaningfulness of
influencing of employments of the professional-applied
orientation in the process of physical education of students
of higher institu tes. Forming knowledge a bou t the
significance of influence of professionally-applied trend
lessons in a physical education process of students at higher
educational establishments. The optimization factors of
physical education of students at higher educational
establishments are considered. The recommendations of
using mu ltifunctiona l equipment and methods of
psychoregulation for increasing effectiveness of lessons of
professional-applied trend are proposed.
Keywords: physica l education, students, physical
preparation, equipment, psychoregulation.

Вступ.
Проблема розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі вищої освіти зберігає свою актуальність в період інтенсивних суспільно-економічних реформ в Україні. Криза соціально-економічного розвитку держави, кризи в освіті
та науці призвели до появи ряду суперечностей між
суспільними, інформаційно-інноваційними перетвореннями та рівнем творчого використання наукових
досягнень в професійно-освітньому процесі. Сучасна психолого-педагогічна наука створила достатньо
дієву систему теоретико-практичних знань із питань
організації та управління професійною підготовкою
сучасних фахівців, які були б готові конкурувати на
ринку праці.
Аналізуючи сучасний стан організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах, слід констатувати, що він реалізується, на
жаль, ще за традиційними підходами без використання інноваційних технологій у професійно-прикладній фізичній підготовці, що не сприяє якості
навчання та вихованню стійкої мотивації у студентів
до здорового способу життя.
Проблема оптимізації процесу фізичного
виховання студентів залишається актуальною й потребує подальшого науково-теоретичного обґрунтування насамперед у пошуку найбільш дієвих засобів,
методів і форм організації занять професійно-прикладної спрямованості.
Викликають певну занепокоєність думки
фахівців щодо проблеми формування здорового способу життя студентської молоді. Так, опитування
великої групи керівників виробничих і творчих колективів показало, що більше 50% випускників вищих навчальних закладів України сьогодні фізично
не готові працювати в тому темпі і з тією інтенсивністю, які пред’являються сучасним виробництвом [6,
8, 9]. У зв’язку з цим, на наш погляд, вважається
досить аргументованою думка про необхідність
більш конструктивного вивчення структури психофізичних якостей та розробки вимог щодо їх впливу на формування особистості фахівця сучасного
виробництва [3, 5, 8].
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них технологій.
На даному етапі дослідження до експерименту було залучено 183 студентів (44 – гуманітарного університету , 39 –технічного університету, 100
- педагогічного університету).
Результати дослідження.
Як показали дані опитування і бесіди з викладачами кафедр фізичного виховання університетів,
93,2% з них вважають існуючі в літературних джерелах визначення самого поняття «професійно-прикладна фізична підготовка», дещо фразеологічне
перенасиченим, що ускладнює його використання в
методичних цілях та засвоєння студентами. Так, на
наш погляд, більш лаконічним могло б бути визначення ППФП – як спеціально організованого процесу з вибірково спрямованим використанням засобів фізичної культури і спорту для підготовки
людини до конкретної професійної діяльності.
Проведені педагогічні спостереження,
аналіз змісту занять з фізичного виховання підтвердили результати анкетного опитування. Отримані
дані свідчать, що 85,4% викладачів кафедр фізичного виховання проводять заняття за традиційною
технологією, що базується на реалізації принципу
загальної фізичної підготовки без чітко визначеної
професійно-прикладної спрямованості. Такий стан
організації процесу фізичного виховання 91,5% опитуваних пояснюють незадовільним матеріально-технічним забезпеченням (відсутністю належних умов,
спеціалізованих тренажерів і обладнання , технічних засобів навчання); 93,3% - недостатністю або
відсутністю науково обґрунтованих розробок і методичних рекомендацій по забезпеченню ППФП
новітніми технологіями відповідно до конкретного
профілю спеціальності; 98,1% - недостатністю розуміння значущості ППФП по забезпеченню якісної професійної підготовки з боку адміністрації навчального закладу.
Поряд з цим, всі викладачі кафедр фізичного виховання університетів наголошують на високій
соціально-педагогічній значущості фізичної культури і спорту у вихованні гармонійно розвинутої особистості та засобів ППФП зокрема, щодо розвитку
професійно актуальних здібностей майбутнього фахівця. Але, тільки 51,9% з них володіють достатньою
інформацією про сучасні й новітні технології та 33,3%
активно використовують її для забезпечення повноцінної та якісної професійної освіти.
Крім того, анкетування студентів дозволило
встановити, що тільки 48,2% респондентів дали позитивні відповіді щодо свідомого уявлення про значення засобів ППФП в оволодінні майбутнім фахом.
Така ситуація, на наш погляд, пояснюється як вже
названими обставинами, так і тим, що понад 39,9%
із опитаних студентів І-го курсу обрали профіль спеціальності за порадою батьків або за менш високим
конкурсним балом на вступних випробуваннях, практично не маючи свідомого уявлення про специфіку
майбутньої професійної діяльності.
Сутність авторської програми полягала в

широкому використанні багатофункціональних тренажерів у поєднанні з методами психорегуляції та
формування знань щодо ефективності такого впливу. Комплекси психорегуляції проводились за відомими методиками, але доповнені й адаптовані нами
відповідно до умов і специфіки майбутньої професійної діяльності: психом’язове тренування (О.В.Алексєєв), аутогенне й ідеомоторне тренування
(І.Г.Шульц), нервово-м’язова релаксація (Е.Джекобсон), емоційно-вольове тренування (А.Т.Філатов).
Далі наводимо деякі рекомендації щодо доцільності
їх використання в різних формах організації фізичного виховання студентів вузів. Методика проведення занять передбачала можливість створення комплексу дій, які відтворюються у свідомості студента і
дозволяють керувати своїм психофізичним станом
на більш продуктивному рівні з використанням потенційних можливостей організму. Використання
методів психорегуляції також сприяло підвищенню
працездатності та стійкості організму до дій в умовах, наближених до реальної виробничої діяльності,
а також зниженню психоемоційної напруги. Педагогічні спостереження та їх аналіз показали, що грамотне використання методів психорегуляції в процесі виконання завдань на багатофункціональних
тренажерах особливо ефективне насамперед під час
відновлювальних інтервалів після максимальних
фізичних навантажень.
Заняття із студентами 1-х курсів спочатку
проводили в спеціально обладнаному кабінеті. Для
зменшення впливу факторів, які відволікали увагу,
протягом перших 4 тижнів запропоновані вправи
виконувалися переважно без зорового супроводу.
Після засвоєння перших ознак саморегуляції вправи виконувались у традиційному режимі. Наступні
заняття проводили в спортивній залі, на майданчику та у виробничих майстернях (при виробничому
шумі, яскравому освітленні або несприятливих погодних умовах, тощо).
Серед тренажерних пристроїв, які використовувались в заняттях із студентами експериментальних груп, найбільш популярними були «Маятник» (для розвитку сили м’язів верхніх і нижніх
кінцівок); «Штурвал» (як різновид «рукоходу» для
розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу,
грон рук і координації рухів); «Вертушка-вертоліт»
(для розвитку міжм’язової координації, координації
рухів, динамічної силової витривалості, статичної
й ізометричної працездатності).
Основною методичною умовою цієї серії
занять було суворе дотримання принципу поступовості, а бажання деяких студентів швидше оволодіти методикою приводило до небажаної емоційної та
фізичної напруги. Важливим аспектом у забезпеченні програми занять за авторською методикою
було положення про те, що психорегуляція діє, з
одного боку, як заспокійливий фактор (супроводжується нервово-м’язовим розслабленням), а з другого – як активізуючий фактор (поновлювання діяльності на більш високому психоемоційному рівні). У
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зв’язку з цим, студенти експериментальних груп
спочатку оволодівали вміннями регулювати механізм розслаблення, а потім – активізувати рухову
діяльності на більш високому якісному рівні.
Аналіз результатів дослідження наприкінці
педагогічного експерименту дозволив нам констатувати більш високі темпи зростання у показниках студентів експериментальної групи. Так, показники, що
характеризують нормалізацію психоемоційного стану підвищились в середньому на 59,9%; уміння регулювати процеси дихання, м’язовий тонус і стан психіки – на 43,4%; зниження або усунення надмірної
напруги й неконтрольованих рухів – на 81,3%. В той
час, як досліджені компоненти для студентів контрольної групи мали менш високі темпи зростання і
становили відповідно 33,3%; 19,8% та 45,5%.
Висновки:
Результати проведеного дослідження дають
змогу зазначити, що стан організації професійноприкладної фізичної підготовки студентів вищих
навчальних закладів ще не відповідає сучасним вимогам та реалізується за традиційним підходом, який
недостатньо враховує специфіку майбутнього фаху.
Підвищення якості оволодіння знаннями,
уміннями й навичками з фізичного виховання повинно відбуватися на засадах більш творчого використання інноваційних технологій, насамперед професійно-прикладної спрямованості та формування
знань щодо доцільності їх використання.
Достатньо дієвим фактором оптимізації
процесу фізичного виховання студентів університетів є використання багатофункціональних тренажерів у методично обґрунтованому поєднанні з методами психоемоційної регуляції, що дозволяє не
тільки ефективно підвищувати функціональні можливості організму, але й сприяти відновленню працездатності, формуванню потреби до самовиховання, самовдосконалення процесами управління
психічним і фізичним станом, адекватним умовам
майбутньої професії.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі слід вважати вивчення й експериментальну перевірку доцільності визначення потенційних
професійних здібностей студентів відповідно до
типу тілобудови, що, на наш погляд, сприятиме
підвищенню мотивації до занять ППФП.
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Одеська державна музична академія
Анотація. У статті ставиться проблема необхідності
спеціальної професійної підготовки викладачів для кафедр фізичного виховання і спорту нефізкультурних
вищих навчальних закладів, що враховує сучасні вимоги економіки країни. Важливо розробити нормативноправову базу професійної діяльності викладачів фізичного виховання, спрогнозувати потребу в них вузів,
розробити і впровадити державні стандарти педагогічної освіти і докладні професійно-кваліфікаційні вимоги до фахівців.
Ключові слова: викладачі, професійна підготовка,
фізичне виховання, студенти нефізкультурних вузів,
вимоги, економіка країни.
Аннотация. Раевский Р.Т., Канишевский С.М., Лапко
В.Г. Проблема кадрового обеспечения физического воспитания студентов нефизкультурных Высших учебных
заведений. В статье ставится проблема необходимости
специальной профессиональной подготовки преподавателей для кафедр физического воспитания и спорта нефизкультурных вузов, учитывающей современные требован ия экономики стран ы. Важно разработать
нормативно-правовую базу профессиональной деятельности преподавателей физического воспитания, спрогнозировать потребность в них вузов, разработать и внедрить государственные стандарты педагогического
образования и подробные профессионально-квалификационные требования к специалистам.
Ключевые слова: преподаватели, профессиональная
подготовка, физическое воспитание, студенты нефиз-
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педагогів необхідного їм профілю.
Усе це значно ускладнює забезпечення необхідного рівня фізичної надійності та готовності
випускників вузів до майбутньої активної життєдіяльності та професійної роботи.
Робота виконана за планом НДР Одеського
національного політехнічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - аналіз проблем спеціальної
професійної підготовки викладачів для кафедр
фізичного виховання і спорту нефізкультурних вищих навчальних закладів, що враховує сучасні вимоги економіки країни.
Результати досліджень.
У зв’язку з ситуацією, що склалася, виникає гостра необхідність організації в масштабах країни цілеспрямованої адресної підготовки фахівців
фізичного виховання для вищих навчальних закладів. Вона може, за нашим глибоким переконанням, успішно проводитися за завданням міністерства освіти і науки України на базі національного
університету фізичного виховання і спорту, регіональних інститутів фізичної культури і спорту, інститутів і факультетів фізичного виховання педагогічних вузів.
Необхідні нефізкультурним вищим навчальним закладам фахівці в галузі фізичного виховання
повинні володіти сьогодні знаннями та вміннями, що
дозволяють їм однаково результативно вести заняття, за необхідністю, у відділеннях базового фізичного виховання, спортивного вдосконалення і фізичної реабілітації студентів. І що дуже важливо, вони
зобов’язані вміти сполучати такі заняття з професійно-прикладною фізичною підготовкою студентів
до майбутньої професійної діяльності, залучити їх
до здорового способу життя, фізичної і валеологічної культури, спорту для всіх.
Вивчення нами сучасного запиту народного господарства на довгострокове забезпечення високого рівня творчої активності, фізичної працездатності, надійності і підготовленості фахівців указує
на необхідність озброєння випускників вузів знаннями та навичками в галузі особистої виробничої
культури і ВПК виробничого колективу, які широко
впроваджуються сьогодні в країнах з ринковою економікою.
У зв’язку з цим викладачі фізичного виховання повинні досконало оволодіти системою знань
у цій галузі, постійно оновлювати їх на основі останніх наукових даних, знаходити дієві засоби передачі їх студентам.
Не менш суттєво для викладачів навчитися
передавати студентам (майбутнім батькам і матерям)
знання з основ сімейного фізичного виховання, яке
відіграє суттєву роль у формуванні здоров’я і благополуччя нації.
Фізичне виховання студентів – це складний
динамічний процес, який вимагає постійно нових
знань та умінь. Тому викладачі фізичного виховання вузів повинні досконало володіти також навич-
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Вступ.
У контексті світової та Європейської інтеграції України важливого значення набуває забезпечення високого рівня фізичної надійності та готовності випускників наших вищих навчальних
закладів, що гарантують їм поряд з професійними
знаннями та уміннями необхідну конкурентноздатність в умовах сучасного ринку, який вимагає
хорошого здоров’я та високої працездатності.
Світова та вітчизняна практика показує, що
найефективнішим засобом вирішення цієї проблеми є здійснення фізичного виховання у студентські
та подальші роки [1, 2].
Разом з тим аналіз показує, що в багатьох
нефізкультурних вищих навчальних закладах країни фізичне виховання студентів здійснюється в недостатньому обсязі та далеко не завжди ефективно.
За даними масового опитування керівників
виробничих і творчих колективів, проведеного нами,
до 60% випускників ВНЗ фізично не готові сьогодні
працювати з тією інтенсивністю, котру вимагає ринкове виробництво.
Наші дослідження показують, що низька
ефективність фізичного виховання студентів ВНЗ
багато в чому пояснюється недоліками його кадрового забезпечення.
Тільки у нефізкультурних вищих навчальних
закладах України I-IV рівнів акредитації сьогодні навчається більш ніж 1400000 студентів [5]. Для повноцінного здійснення їхнього фізичного виховання необхідно близько 15-ти тисяч висококваліфікованих
фахівців. А у теперішній час для виконання такої
складної задачі є майже половина необхідної кількості
викладачів, причому значна їх частина – пенсійного
віку. На жаль, існуюча в Україні система підготовки
фізкультурних кадрів не дає надії ВНЗ, бо практично
не готує для них такі кадри. Вона орієнтована, головним чином, на забезпечення ними загальноосвітніх
шкіл, ДЮСШ, спортивних клубів, оздоровчих і реабілітаційних центрів.
Дефіцит фахівців фізичного виховання, які
вміють працювати в студентських колективах, примушує керівництво багатьох ВНЗ залучати до постановки фізичного виховання осіб, які не мають
спеціальної фізкультурної освіти (в основному –
колишніх спортсменів і не завжди найвищої кваліфікації), та шукати шляхи самостійної підготовки
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ками науково-дослідницької та науково-методичної
роботи, комп’ютерною грамотою, сучасними інформаційними технологіями.
Дуже важливо, щоб вони постійно підвищували свою професійну кваліфікацію. У теперішній
час в абсолютній більшості випадків з-за матеріальних складнощів і дефіциту викладачів підвищення
кваліфікації здійснюється формально, у вигляді стажувань у сусідніх вузах без відриву від виробництва і не досягає мети. Очевидно назріла необхідність
створити у доповнення до всеукраїнських регіональних центрів підвищення кваліфікації викладачів
фізичного виховання на базі вузів, які мають для
цього всі необхідні умови. З цією ж метою необхідно регулярно проводити під патронатом міністерства
освіти і науки регулярні науково-практичні –конференції, симпозіуми, семінари з актуальних проблем
фізичного виховання студентів, кожному вузу мати
свої сайти, обмінюватися через ІНТЕРНЕТ науковою і науково-методичною інформацією.
Очевидно, що у найближчий час не реально за багатьох причин підготувати для ВНЗ і ввести
в їхній штат розраховану кількість викладачів. Тому
доцільно засвоїти технологію “інтенсивного кадрового забезпечення”, при якій викладач веде заняття
з великою групою студентів. Така технологія була
апробована на протязі кількох років в ОНПУ та успішно виправдала себе на практиці.
У теперішній час основною формою організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів визнаються обов’язкові учбово-тренувальні заняття. Разом з тим, як нам здається, настав
час запроваджувати й інші організаційні форми цього процесу, що не вимагають великої кількості викладачів. Так, масове опитування [2] у наших вищих
навчальних закладах більше тисячі студентів показало, що 52% студентів І-ІІ курсів вважають найбільш
придатними для себе обов’язкові учбові, 32% - факультативні, а 29% - самостійні заняття фізичним
вихованням і спортом, але під керівництвом і контролем викладачів. З числа студентів ІІІ-ІV курсів 55%
висловились за факультативні, 45% - за самостійні і
тільки 24% - за обов’язкові учбові заняття.
65% опитаних студентів V курсу заявили, що
їм найбільше підходять самостійні заняття, 27% віддали перевагу факультативним і тільки 17% висловились на користь обов’язкових учбових занять фізичним вихованням і спортом. Очевидно, що фізичне
виховання значної частини студентів і, в першу чергу
старших курсів, може здійснюватися вже сьогодні у
формі самостійних занять, технологія котрих досить
докладно представлена у доступних виданнях [5].
Правда досвід наших ВНЗ показує, що переводити
на цю форму фізичного виховання можна тільки студентів, що пройшли відповідний курс теоретичної і
методичної підготовки, і тільки тих, хто серйозно
націлений на своє фізичне вдосконалення і має для
цього всі необхідні умови.
Впровадження самостійних занять як альтернативи обов’язковим учбовим заняттям фізичним

вихованням пред’являє цілий ряд додаткових вимог
до викладачів, які обслуговують цю дисципліну.
Вони в цьому випадку повинні бути професійно
підготовлені для керівництва студентами: досконало володіти організаторськими навичками, методами педагогіки співробітництва, мотивації студентів,
індивідуально-діяльнісного програмування, діагностики фізичного стану, загальнокондиційної фізичної і професійно-прикладної психофізіологічної і
психофізичної підготовленості.
Фізичне виховання студентів має бути спрямоване на залучення студентів до здорового способу життя (ЗСЖ), від використання компонентів якого їхнє здоров’я залежить на 50-55 %. ЗСЖ студентів
є також базою, необхідною умовою їхнього фізичного вдосконалення. Разом з тим, наші дослідження показали [6], що з числа студентів 5 найбільших
вузів України повною мірою залучені до здорового
способу життя тільки 34,14 %. У зв’язку з цим до
посадових обов’язків викладачів кафедр фізичного
виховання і спорту входить формування у студентів
усіх компонентів ЗСЖ. Натомість, далеко не всі викладачі готові до проведення цієї роботи.
Необхідною кваліфікаційною вимогою є також уміння підготувати для студентів методичні матеріали, в тому числі з технології дистанційного навчання, необхідних їм для самостійних занять базовим
фізичним вихованням, професійно-прикладною
фізичною підготовкою, оздоровчим і спортивним тренуванням – провести на високому професійному рівні
вступні, постановчі лекції та практичні заняття і консультації з усіх питань фізичного самовдосконалення, що цікавлять молодих людей.
Кадрове забезпечення фізичного виховання
студентської молоді – складна проблема, вирішення якої багато в чому залежить від загальної соціально-економічної ситуації в країні, але вирішувати її сьогодні необхідно і обов’язково в державному
масштабі і в масштабах кожного вузу.
Висновки.
Проведені нами дослідження дозволяють
зробити висновок про необхідність, перед усім, термінового державного замовлення на цілеспрямовану
адресну підготовку для вищих навчальних закладів
України викладачів фізичного виховання, які досконало володіють методикою фізкультурної освіти та
фізичного вдосконалення студентської молоді.
Дуже важливо також у світлі національної
доктрини розвитку освіти розробити нормативноправову базу професійної діяльності викладачів
фізичного виховання, спрогнозувати потребу в них
вузів, розробити і впровадити державні стандарти
педагогічної освіти і докладні професійно-кваліфікаційні вимоги до фахівців даного профілю програми і дієву технологію їх реалізації в процесі дипломної і післядипломної освіти, методи стимулювання професійного зростання педагогічних кадрів,
що займаються фізичним удосконаленням студентської молоді.
Подальші дослідження передбачається про28

вести в напрямку вивчення інших проблем кадрового забезпечення фізичного виховання студентів
нефізкультурних вищих навчальних закладів.
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and teenagers. In accordance with the school program these
children visited only the lessons on physical education. One
of the reasons not effective modern system of physical
training of schoolboys is insufficiently scientificallygrounded age specifications of physical rea diness of
children and teenagers. Scientific development of
specifications should be under construction on the basis of
biological age of children and teenagers.
Keywords: physical education, schoolboys, physical
preparedness, standard exercises, speed, force, flexibility,
endurance.
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Вступ.
Здорові школярі - це комплексна державна
задача і проблема не тільки медична, але і соціально-гігієнічна, а також психолого-педагогічна. Здорові діти та підлітки - головна проблема найближчого і віддаленого майбутнього нашої держави, тому
що весь потенціал і економічний і творчих, усі перспективи економічного розвитку, високого рівня
життя, науки і культури - усе це є підсумком рівня
досягнутого здоров’я дітьми, фізичної й інтелектуальної працездатності [1,2,3].
Основи здоров’я закладаються в дитячому і
підлітковому віці. Формування здорового організму, уміння керувати їм, розвивати, удосконалювати
- це задачі здорового способу життя. У складній системі факторів, що впливають на стан здоров’я і
працездатність дітей, істотну роль грає рухова активність [4,5].
У житті дитини рухова діяльність є чинником активної біологічної стимуляції, фактором удосконалення механізмів адаптації, головним фактором
фізичного розвитку. Гармонійність фізичного розвитку - один з найважливіших показників здоров’я.
Зростаючий організм відчуває потребу в рухах. Задоволення такої потреби - найважливіша умова його
життєдіяльностi.
Науково-технічна революція привела до
інтенсифікації учбового процесу в школі. Учбове
навантаження при цьому досягло граничного рівня.
Це привело до порушення основних режимних моментів дня і тижня, що стримує реалізацію природної потреби організму школярів в м’язової діяльності. Рухова активність школярів в період учбових
занять значно нижче належного рівня [4,5].
У цих умовах важливе значення має раціональний режим навчання і відпочинку, відповідний
гігієнічним вимогам. Особливу роль при цьому повинно грати фізичне виховання. Воно повинно сприяти зміцненню здоров’я дітей і підлітків, сприяти
всебічному і гармонічному розвитку організму, досягненню високої фізичної підготовленості протягом всього періоду навчання в школі.
Є загальновідомий факт, що недостатня увага до фізичного виховання у сім’ї та школі веде до
зниження природної потреби організму школярів у
руховій активності [2,4,5,6]. Внаслідок цього до 80%
дітей та підлітків мають негативні зміни у стані здоров’я, юнаки не в змозі проходити військову службу
за наслідками досліджень, здоровими вважають
лише 10-15% дітей 7-18 років[2,3,6].
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Вікові зміни функціональних можливостей
основних систем організму дітей і підлітків у вирішальній мірі визначають і вікові зміни рівня фізичних якостей, що характеризуються неодночасністю
і нерівномірністю їх розвитку. Не одночасність розвитку фізичних якостей виявляється в тому, що
рівень гнучкості, швидкості, спритності досягає
своїх максимальних значень вже в підлітковому віці,
а швидкісно-силові якості, витривалість до силових,
статичних вправ і по відношенню до роботи, що
виконується в умовах кисневого боргу, в найбільшій
мірі виявляються лише по досягненню зрілості. Нерівномірність розвитку фізичних якостей полягає в
тому, що в одні вікові періоди (сенситивні або чутливі) відбувається бурхливий розвиток певної якості,
а в інші - темпи його приросту сповільнюють або
розвиток припиняється [7,8,9 ].
Гетерохронність є однією з основних закономірностей процесу зростання і розвитку дитячого організму. Наявність відмінностей у віці, в статевому дозріванні і визначає цю гетерохронність.
Існують найбільш сприйнятливі сенситивні
періоди розвитку зростаючого організму, коли дозріває відповідна система для оптимального сприйняття різних впливів із зовнішнього світу. Як передчасні, так і запізнілі впливи зовнішньої середи на
певному віковому етапі можуть залишити слід на
формуванні систем організму [7,8,9].
Якщо в період інтенсивних кількісних і якісних змін окремих органів і структур надавати педагогічні впливи на випереджальні в своєму розвитку органи і структури, то ефект в розвитку
відповідних фізичних якостей значно перевищить
результат, що досягається в періоди їх відносної
стабілізації [10].
У рамках педагогічного процесу розвиток
фізичних якостей здійснюється у двох основних напрямах:
- стимулюючий розвиток фізичних якостей;
- направлений розвиток фізичних якостей.
Стимулюючий розвиток виявляється в процесі формування рухових умінь і пов’язаний з навчанням дітей основам управління рухами. Направлений розвиток виявляється в підвищенні функціональних можливостей органів і структур організму, в поліпшенні їх взаємодій під час виконання
добре освоєних вправ за допомогою зміни величини навантаження.
Здійснення індивідуального підходу в розвитку фізичних якостей - одна з важливих вимог
принципу відповідності педагогічних впливів. Індивідуалізація в диференціюванні фізичних навантажень і режимів їх виконання, підбору складу засобів
педагогічних впливів залежить від темпів біологічного дозрівання дітей і підлітків. У практиці фізичного виховання проблема індивідуалізації вирішується на основі поєднання загальнопідготовчого
і спеціалізованого напрямів. Орієнтація на персональні відмінності дозволяє здійснювати особистий
підхід, а загальні властивості, характерні різним

індивідам, дають можливість направлено проводити групові заняття.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Фізичне виховання, що проводиться по програмі з традиційною організацією учбового процесу, не в повній мірі вирішує задачі фізичного вдосконалення учнів. Це висуває проблему дослідження
фізичної підготовленості школярів.
Наукова гіпотеза дослідження зводилась до
того, що досягнення високої фізичної підготовленості дітей і підлітків в процесі навчання в школі
залежить від багатьох чинників, в тому числі від
ефективного учбового процесу по фізичному вихованню.
Фізична підготовленість вивчалася у дітей,
які відвідували тільки учбові заняття по фізичному
вихованню згідно з шкільною програмою.
Було обстежено 640 дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку (учні 1-11 класів,
вік - 7-17 років).
В процесі виконання дослідження застосовувалися наступні методи:
1. Методи збору ретроспективної інформації.
Аналіз та синтез літературних джерел по віковій
фізіології і психології, пов’язаній з організацією
роботи по фізичному вихованню у загальноосвітніх школах, а також вивчення програмних
і нормативних документів, які регламентують
заняття фізичною культурою з школярами.
2. Методи збору поточної інформації:
а). Методика і оцінка виконання стандартних вправ за програмою для середньої загальноосвітньої школи.
б). Методика тестування і оцінка фізичної
підготовленості школярів за програмою Державних
тестів.
в). Методика хронометражу.
г). Методика фіксації результатів за допомогою візуального спостереження.
д). Вимірювання результатів за допомогою
пристосувань для вимірювання довжини.
3. Методи варіаційної статистики. Обробка матеріалу досліджень проводилася із застосуванням
ЕОМ.
Результати дослідження.
Результати досліджень свідчать, що
шкільний вік, як в цілому, так і в окремі його періоди, є сприятливим для розвитку багатьох рухових
здібностей. При цьому вікові зміни функціональних
можливостей основних систем організму у вирішальній мірі визначають і вікові зміни рівня фізичних якостей, неодночасність і нерівномірність їхнього розвитку.
Наряду з цим, молодший шкільний вік є
сприятливим як для розвитку витривалості так і
інших фізичних здібностей. Як хлопчики, так і
дівчатка в 10-11 років досягають високих можливо30

стей енергозабезпечення м’язової роботи. Їх серцево-судинна і дихальна системи функціонують збалансовано і злагоджено.
Літературні дані свідчать, що здатність тривало підтримувати роботу в режимі великої інтенсивності обумовлена функцією систем енергозабезпечення [7,8,9]. Її продуктивність, що виражається
частково максимальним споживанням кисню, інтенсивно зростає у віці від 7-8 до 9-10 років. А граничний час роботи в режимі великої потужності
збільшується в середньому на 50%. Якщо в цьому
віці впливати на розвиток аеробних можливостей
організму за допомогою циклічних вправ у діапазоні навантажень від помірної до більшої потужності, то додатковий приріст граничного часу роботи складе 35-45%. В наступному віковому періоді
від 9-10 до 11-12 років, здатність довгостроково
підтримувати режим роботи продовжує розвиватися але, частіше, за рахунок підвищення продуктивності інших систем енергозабезпечення. Спрямований вплив у цьому віці може забезпечити додатковий
приріст часу роботи в середньому на 65-75%, але
він вимагає сполучення циклічних і ациклічних
вправ з діапазоном навантажень від великої до максимальної інтенсивності[1,8,9].
При цьому високий рівень розвитку витривалості обумовлений стійкістю нервових процесів, оптимальним рівнем діяльності серцево-судинної і дихальної систем , психологі чною
стійкістю до стомлення і, як правило, досягається
пізніше, ніж максимальний рівень швидкості,
спритності і гнучкості. Варто розрізняти два види
витривалості: загальну і спеціальну. Розвиток загальної витривалості у дівчат припиняється раніш,
ніж у хлопчиків (у 16-17 років) [5,7,9].
Разом з тим, результати нашого дослідження фізичної підготовленості школярів показали, що
у значної частини обстежених дітей і підлітків витривалість нижче державних нормативних вимог.
Фізичне виховання с традиційною організацією учбового процесу не вирішує проблему розвитку важливої якості, як витривалість.
Розглядаючи розвиток сили, у школярів, слід
зазначити, що вона тісно була пов’язана з розвитком кісткових і м’язових тканин, суглобово-зв’язкового апарату рухового аналізатора, впливу гормонів,
а також фізіологічним поперечником м’язів,
співвідношенням м’язових волокон різних типів,
здатністю синхронізації діяльності синергістів, до
своєчасного включення м’язів — антагоністів [8,9].
В молодшому шкільному віці рівень максимальної сили у хлопчиків і дівчаток істотно не
відрізняється. Після 12-13 років приріст абсолютної
сили у хлопчиків йде значно швидше і до 18-річного
віку різниця в її рівні досягає у хлопців і дівчат 40%.
Абсолютний максимум приросту силових здібностей
у хлопчиків спостерігається у 14-17 років, а у дівчат
в 11-12 років, причому максимум розвитку відносної
сили, досягається раніше (у дівчат - у 13-14, у хлопчиків - у 16-17 років) максимуму абсолютної сили -

15-17 і 18-20 років відповідно.
Найсприятливіший вік для цілеспрямованого розвитку вибухової сили це 11-15 років.
В процесі фізичного виховання необхідно
рівномірно розвивати різні м’язові групи, враховуючи, що сила ніг росте швидше за силу рук, сила
більшості м’язів-розгиначів швидше, ніж м’язів-розгиначів [2,7,8].
Результати нашого дослідження сили у дітей
і підлітків різного шкільного віку показали суттєву
різницю між рівнем розвитку силових якостей значної частини обстежених і нормативними вимогами
державних тестів. Це свідчить про недостатній розвиток у обстежених школярів сили м’язів ніг, вибухової сили, координації рухів рук і ніг, стану нервовом’язової системи (м’язів спини та черевного пресу,
передньої та задньої поверхні стегна, гомілки та стопи) стану опорно-рухового і зв’язкового апарату.
Розглядаючи розвиток прудкості у школярів
треба відмітити, що вона пов’язана із зміною рухливості нервових процесів. Це виражається в досконалості протікання процесів збудження і гальмування в різних відділах нервової системи, рівнем
нервово-м’язової координації, зі зміною рівня сили,
гнучкості і координаційних здібностей, вольових
якостей [3,5,7].
Час рухової реакції уже в підлітковому віці
наближається до рівня дорослих. Частота рухів і
швидкість одного руху, їхній граничний рівень досягається в 16-17 років. При цьому максимальний
приріст спостерігається у дівчат 11-12 років, а у
хлопців в 13-15 років.
В процесі фізичного виховання важливо не
пропустити вік 9-13 років для розвитку прудкості.
В молодшому шкільному і підлітковому віці розвиток швидкості повинен здійснюватися частіше
підвищенням частоти рухів, а в юнацькому - за рахунок розвитку силових і координаційних здібностей, гнучкості.
Результати нашого дослідження показали,
що у значної частини обстежених школярів молодшого, середнього та старшого віку прудкість нижче
державних нормативних вимог. Це свідчить про недостатній розвиток швидкості і частоти рухів рук,
ніг, здатності „нарощування” швидкості, швидкісної витривалості, координації рухів і стану серцево-судинної, дихальної, нервово-м’язової систем,
опорно-рухового і вестибулярного апарату. Нізче в
порівнянні з належним рівнем у обстеженних школярів і показники, які характерізують гнучкість стану м’язової системи тулуба, зв’язкового апарату хребетного стовбура, куляшових та колінних суглобів.
Таким чином, аналіз результатів дослідження фізичної підготовленості учнів, а також літературних даних, показав, що у школярів в різні вікові
періоди знижені в зрівнянні з належними величинами показники, які характеризують розвиток основних фізичних якостей. Це дозволяє припустити, що
фізичне виховання, яке проводиться за шкільною
програмою, не в повній мірі вирішує задачі фізич31

ного удосконалювання дітей і підлітків, недостатньо сприяє їх всебічному і гармонічному розвитку.
Висновки.
Результати дослідження фізичної підготовленості школярів свідчить про необхідність підвищення ефективності фізичного виховання в загальноосвітній школі.
При аналізі результатів дослідження простежується чітко виражений зв’язок показників
фізичної підготовленості з організацією фізичного виховання.
Існуюча система фізичного виховання у
шкільних установах, як про це свідчать результати
нашого дослідження, все ще далека від досконалості
і не так ефективна, як того вимагають інтереси нашої
держави. Причин при цьому багато: соціальні, психологічні, педагогічні та інші.
Однієї з причин не ефективної сучасної системи фізичного виховання школярів є недостатньо
науково-обгрунтовані вікові нормативи фізичної
підготовленості дітей і підлітків. Наукова розробка
так званих «нормативів» фізичної підготовленості
повинна будуватися для дітей і підлітків не на основі календарного, а біологічного віку.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
підготовленості школярів.
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ливу увагу надане правильному вибору характеру відносин в системі «керівник – підлеглий» і особи самого
керівника в умовах реформування системи управління.
Ключові слова: якість управління, управлінське мислення, підлеглий керівник.
Аннотация. Третьяк А.Н. Современное представление
о рациональной структуре содержания труда и личности руководителя высшего учебного заведения спортивного профиля. В статье затрагиваются педагогические,
социальные, политические и управленческие аспекты
функционирования и развития физической культуры и
спорта. Дан краткий исторический анализ развития управленческой мысли. Особое внимание уделено правильному выбору характера отношений в системе «руководитель – п одч иненный» и личн ости самого
руководителя в условиях реформирования системы управления.
Ключевые слова: качество управления, управленческое
мышление, руководитель, подчиненный.
Annotation. Tretyak A.N. Modern picture of rational
structure of maintenance of labour and personality of leader
of higher educational establishment of sporting type. In the
article are affected the pedagogical, social, political and
administrative aspects of functioning and development of
physical culture and sport. The short history analysis of
development of administrative thought is given. The special
attention is spared to the correct choice of character of
relations in the system «leader – inferior» and personalities
of leader in the conditions of reformation of the system of
management.
Keywords: quality of management, administrative thought,
leader inferior.
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Вступ.
Сьогодні у галузі фізичної культури і спорту
формується ринкова ситуація. Багато економічних,
політичних, соціальних задач у галузі залишаються
невирішеними через недосконалість системи управління, яка повинна бути орієнтована на якість.
Спортивні вузи потребують стабільного розвитку,
який неможливий без стратегічного, наукового, творчого осмислення соціальних, економічних і технологічних перспектив цього розвитку. І цим структурам
потрібен керівник нового типу, який здатний задати
той напрям, по якому слід йти, який здатний вибрати
шляхи, що ведуть до підвищення якості управління.
Структуризація системи управління спортивним вузом – актуальна проблема сьогодення.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Мета дослідження - здійснити науковий
аналіз проблеми структуризації управління ВНЗ
фізичної культури і спорту у педагогічній теорії і
практиці.
Результати дослідження.
Забезпечення високоякісної освіти на всіх
її етапах і рівнях, оцінювання її результативності й
управління якістю – одне з основних завдань сьогодення, яке має не лише педагогічний чи суто науковий контекст, але й соціальний, політичний та управлінський аспекти. Освіти у сфері фізичної
культури перейшла до періоду свого інтенсивного
розвитку, який неможливий без використання результатів різноманітних наукових досліджень та
організації якісної системи управління.

СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО РАЦІОНАЛЬНУ
СТРУКТУРУ ЗМІСТУ ПРАЦІ І ОСОБИ
КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
Третяк А.М.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Анотація. В статті зачіпаються педагогічні, соціальні,
політичні і управлінські аспекти функціонування і розвитку фізичної культури і спорту. Зроблено короткий
історичний аналіз розвитку управлінської думки. Особ-
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Фізична культура і спорт по масштабу і
складності своєї структури, системи управління,
цілям, змісту і результатам діяльності може бути
віднесена до категорії окремих галузей соціальнокультурної сфери.
Вона володіє широкою сіттю спортивних
споруд, матеріальними і фінансовими ресурсами,
включає цілу мережу, вищих і середніх учбових закладів, що забезпечують її кваліфікованими кадрами.
Фізична культура і спорт в умовах демократичного
суспільства все більше стає суспільно керованою системою. Це значить, що держава, широко використовуючи і заохочуючи сучасні форми розвитку фізичної культури і спорту, визначає тільки цілі, задачі і
напрями підтримки фізичної дієздатності суспільства.
Разом з тим, спорт стає відчутною політичною категорією як найбільш об’єктивізований і престижний показник реалізації економічних і соціальних можливостей суспільства в справі фізичної
підготовки громадян. Престижною є не тільки вища
спортивна майстерність, але і масовий спорт, який,
поза сумнівом, служить підняттю рівня вищих досягнень [18].
Окрім цього, галузі фізичної культури і
спорту властиві наступні риси складних соціальних
систем.
1. Наявність складної складової мети, яка
включає задачі оздоровлення і активного відпочинку, підготовки до праці і оборони Батьківщини, досягнення високих спортивних результатів на міжнародній спортивній арені.
2. Наявність в системі фізичної культури і
спорту територіально-відомчої, державної і суспільної ієрархічної структури.
Ця структура включає загальнодержавний,
обласний, міський і районний рівні, а також рівень
окремих фізкультурних організацій.
3. Не можливість однозначного опису діяльності у галузі фізичної культури і спорту. Необхідність
використовування для повної характеристики її роботи декількох напрямів: правових актів, схем документообігу і звітності, інструкцій, що визначають
порядок роботи установ і окремих виконавців, моделей і програм, що представляють етапи багаторічної
підготовки спортсменів і сучасної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі.
Різноманіття різних по масштабах і спрямованості задач у галузі фізичної культури і спорту
обумовлює її багаторівнева будова. Фізична культура і спорт є об’єктом керівництва і управління. Обов’язковою умовою успішного функціонування і розвитку фізичної культури і спорту є цілеспрямоване
керівництво і управління [13].
На 70-80-і роки припадає пік наукових досліджень з проблем організації управління в Україні,
започаткованих завідувачем кафедри КДІФК Ю.
Теппером. Досить пригадати В. Артишевського, В.
Бірюка, Н. Верзиліну, Д. Диновського, Ю. Крюкова,
С. Парамонова, В. Приходька, В. Ришковського, В.
Халлаля, В. Щербину та інших пошуковців, які

підготували та захистили дисертації саме з проблем
організації, керівництва та управління у фізичній
культурі і спорті.
Успіх справи на будь-якому рівні управління
(від колективу фізкультури до загальнодержавного
масштабу) визначається наявністю добре розвинутої
системи сумісної цілеспрямованої управлінської
праці. Основу досконалого механізму управління повинні складати наявність міцних організаційних
зв’язків, що характеризують собою більш злагоджену, повністю скоординовану діяльність по розвитку
фізичної культури і спорту в усіх державних і суспільних спортивних організаціях.
Провідне місце в управлінні розвитком
фізкультурою і спортом відводиться керівникам
різних ієрархічних рівнів. Праця і специфіка вирішуваних задач визначають їх службове положення,
а вироблені до них теорією і практикою вимоги характеризують відповідність сучасним уявленням про
раціональну структуру змісту праці і особи керівника.
Щоб стати сучасним керівником гнучко і
динамічно мислячим і уміло керівним в умовах ринкової економіки, що розвивається, необхідно узагальнити вже наявний досвід з даного питання.
Аналіз історичного розвитку управлінської
думки дозволяє стверджувати, що її представлено
безліччю різних шкіл, найбільшу популярність з
яких одержали:
·
Теорія „наукового менеджменту”(Тейлор Ф. У.;Гант Г.;Гілберт Л.);
·
Класична школа (Файоль А.);
В нашій державі і країнах близького зарубіжжя ідеї наукового і адміністративного менеджменту розвивали Богданов А. А., Витько І. А., Гастєв А.
К., Єрманський О. А., Керженцев П. М., Розмирович Є. Ф.
·
Кількісний, ситуаційний і системний
підходи (Кунц Г., ОґДоннел С., Фідлер Ф., Цеммерс
М., Уайт У., Кузьміна Н, В., Якунін В. О.та ін.);
·
Теорія соціальних систем (Барнард Ч.,
Мейо Є., Фоллет М. П.);
·
Теорія прийняття управлінських
рішень (Кантер Р., Мельор Р. Г., Хейне П,, Фоузен
Х.)
Аналіз зарубіжних і національних теорій і
концепцій менеджменту є дуже актуальним в наш
час для осмислення сучасних проблем управління
національною системою освіти, оскільки виявлені
в них закономірності керування поширюються також і на навчальні заклади, які функціонують в умовах ринку освітніх технологій, товарів та послуг.
Якщо ж ми звернемось до того, як відбувався пошук центром нової системи організації керування в сфері фізичної культури і спорту в Україні
після 1991 року, стане зрозумілим, що вихід до нової
структури керування відбувся не за рахунок попередньої теоретичної проробки назрілих змін, а шляхом запозичення досвіду устрою сфери фізичної
культури і спорту за кордоном та, за традицією, че33

рез залучення можливо більшої кількості державних і громадських організацій. Проте перші роки
такої „перебудови” призвели, фактично, до втрати
керованості розвитком спорту у державі.
Вихід ми бачимо в тому, щоб побудувати
гіпотези і дати рекомендації на основі узагальнення
багатоманітного вітчизняного і зарубіжного досвіду діяльності управлінців, в сфері фізичної культури і спорту.
Слід визнати, що творчі початки в роботі
керівника - основна рухаюча сила всякої організації.
Саме в творчій стороні діяльності сучасного керівника криється причина, через яку модель управлінця ніколи не буде закінченою, постійно доповнюючись якимись новими штрихами і відтінками.
Чітке визначення необхідних якостей до
керівника ВНЗ фізичної культури і спорту дуже
складно. Людина підбирається не взагалі на керівну
посаду, а на конкретну роботу з певними функціональними обов’язками. Претендент на посаду може
мати необхідну освіту і бути добрим фахівцем, але
це ще не значить, що він буде умілим керівником.
Єдино правильним критерієм оцінки керівника є
ступінь виконання ним покладених на нього функцій.
Стиль, який зараз потрібен, - це конкретність, діловитість, послідовність, єдність слова і
справи, вибір найефективніших засобів, ретельний
облік думок людей, уміла координація дій всіх суспільних сил, творчий підхід, гнучкість, динамічність.
Керівник ВНЗ фізкультурно–спортивного
напряму повинен бути цілеспрямованим, володіти
тактом, врівноваженістю, самовладанням, а також
моральними якостями – чесністю, правдивістю,
справедливістю, порядністю, готовністю допомагати людям [2,3,6].
В даний час були розроблені методики визначення якостей керівника, які доцільно об’єднати
в декілька груп: компетентність; здібність до передбачення; моральність; діловитість; знання і використовування основ соціальної психології; організаторські здібності; здібність до самонавчання;
педагогічні здібності.
Керівнику, як і будь-якій людині, можуть
бути властиві і недоліки. Тому, на наш погляд, слід
скоротити сукупність вимог до мінімуму, що забезпечує успішну управлінську діяльність.
Спираючись на наукові розробки в цій області, вважаємо за доцільне виділити як необхідні
і достатні для ефективної управлінської роботи керівника, ділові, етично – психологічні і педагогічні
якості.
Під діловими якостями будемо розуміти
здатність і уміння керівника знайти найраціональніший підхід, методи і засоби для досягнення поставлених цілей, рішення виникаючих задач і проблем.
Ділові якості керівника виявляються в умінні налагоджувати трудовий процес.
У процесі розвитку фізичної культури і
спорту поняття «ділові якості» змінюються. Був час,
коли високо цінувалася здатність особистим прикла-

дом, енергією, працездатністю, напористістю добиватися успіхів в роботі підлеглої організації [11]. В
даний час від керівника потрібне перш за все уміння розумно використовувати можливості підлеглих,
ухвалювати обґрунтовані і своєчасні рішення,
творчість.
До ділових якостей з повною підставою
можна віднести здатність керівника чітко встигати
задовольняти потреби фізкультурної організації,
вищестоящих організацій, відповідальність [4].
Керівнику фізкультурної організації не менше необхідні соціально – психологічні якості. До цієї
групи ми віднесли розсудливість, справедливість,
простоту і скромність. Самовладання при стресових
ситуаціях. Керівник, що володіє цими якостями, легко входить в контакти з членами будь-якої фізкультурної організації. Він може створити сприятливий
соціально – психологічний клімат, оскільки володіє
здатністю співчуття, психологічним тактом, умінням
розумно поступати в стресових ситуаціях і в стані
невизначеності. Керівник, якому властиві названі
якості, як правило, стає і неформальним лідером.
Керівник ВНЗ фізичної культури і спорту
повинен володіти педагогічними здібностями, умінням накопичувати, передавати і реалізовувати свої
знання в процесі навчання і виховання підлеглих.
Педагогічні здібності керівник реалізовує в процесі
управлінської діяльності [9,15].
Необхідність формування нового управлінського мислення, що базується на єдності слова і
справи, невідкладному подоланні сили інерції, старих стереотипів мислення в управлінні всіма сферами суспільства, обумовлюється в першу чергу
потребами здійснення глибоких якісних перетворень
у галузі фізичної культури і спорту. Це зобов’язало
працівників фізичної культури до аналізу всіх проблем і суперечностей не тоді, коли вони вже загрожують непередбачуваними наслідками, а своєчасно.
У зв’язку з цим головна задача керівників — побачити і визначити напрями і способи формування
нового управлінського мислення [1].
Частиною сучасного мислення керівника є
втілення в життя принципу демократії. Його ділові і
особисті контакти з підлеглими, прагнення до
спілкування з ними — одна з важливих умов успішного управління фізкультурно-спортивним колективом [1].
Найважливішим елементом нового мислення є відповідальність. Відсутність відповідальності
не можна компенсувати ні глибокими знаннями, ні
оперативністю, ні гострим розумом, ніякими іншими властивостями особи. Відповідальність виявляється тільки в діяльності, тому керівник повинен
відповідально відноситися до справи і виховувати
це у підлеглих [7].
Важливою задачею у формуванні нового
мислення є подолання індивідуалістичної свідомості
у себе і у підлеглих. Могутнім засобом тут є закладений в першооснові нашого суспільства принцип
різноманітності форм власності. Він створює базу
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для високопродуктивної праці, сприяє формуванню
якостей господаря. Ефективним засобом для досягнення цього є передача частини приватних управлінських повноважень підлеглим, що дозволяє підняти
авторитет керівника і сформувати відчуття причетності підлеглих в рішенні задач колективу [8,9].
Необхідною вимогою нового мислення є
потреба вчитися. Якщо керівник не підвищує свій
професійний рівень, то через 2—3 роки він відстає
від вимог часу. Тому самопідготовка керівників будьякого рангу повинна бути постійною.
У формуванні нового управлінського мислення фізкультурного керівника особливе місце повинне зайняти сучасне уявлення про стиль роботи.
Демократизація управління передбачає такий характер взаємодії керівника і підлеглих, при
якому робота проректорів, деканів, начальників
відділів ВНЗ будується на основі свідомого виконання функцій, а не на адмініструванні. Керівникам слід
уникати дій, що обмежують демократизацію управління — вимога беззастережного виконання завдання; некоректність поводження з підлеглими; надлишок регламентуючих розпоряджень; постійне
коректування і узгодження рішень з вищестоящими
організаціями, обмеження прав в ухваленні власних
рішень. Слід відмовитися від розуміння управління
як вольової дії керівника на підлеглих і розглядати
цей процес в рівноправній взаємодії всіх працівників
фізичної культури на основі рішення соціально значущих задач [14].
Як би виразно керівник не представляв мету,
задачі і діяльність, а також програму їх досягнення,
він не зможе добитися виконання цієї програми до
тих пір, поки його підлеглі не побачили її в тому ж
світлі. Вищестояще керівництво підтримає його
тільки тоді, коли будуть представлені необхідні дії,
що ведуть до конкретних результатів, а також були
вказані необхідні ресурси для їх досягнення. Підлеглі
стануть союзниками тільки тоді, коли зможуть зрозуміти вигоди пропонованої програми. Керівник
повинен висловлювати свої думки чітко і ясно, уміти переконати інших прийняти свої ідеї як їх власні.
В представленні нововведень необхідно
уникати сумнівів.
Для цього необхідно:
·
детально пояснити цілі і задачі, обмеження з боку вищестоящих організацій, трансформувати ці цілі відповідно до можливостей і умов
роботи організації;
·
скласти програму дій або реальний
план досягнення поставлених задач, де визначено
конкретне завдання кожному підлеглому і забезпечення його засобами для виконання завдання. Кожний працівник повинен знати, за що відповідає він і
його колеги;
·
координувати роботу всіх членів вашого колективу для досягнення головної мети діяльності;
·
розробити і упровадити систему оцінки роботи кожного співробітника, відзначати кра-

щих працівників і виправляти помилки інших
фахівців;
·
дотримуватися принципу гласності,
тримати в курсі справ кожного з своїх підлеглих і
групи в цілому, своєчасно і об’єктивно представляти керівництву результати виконаної роботи [15].
Одним з сильнодіючих мотиваційних засобів
успішної роботи є надання свободи вибору дій підлеглим. Якщо підлеглий діяв по власному методу і добився певного успіху, то він завойовує довір’я керівника і додатково придбаває упевненість в собі. При
невдачі підлеглий більше проникає довір’ям до керівника і з великою повагою відноситиметься до того
методу роботи, який він йому запропонував.
Більшість підлеглих прагне добитися визнання і певного соціального положення в своїй
організації. Бажано постаратися їм це забезпечити.
Прагнення до самовираження і визнання властиво
практично будь-якій людині. Керівнику слід з’ясувати життєві устремління кожного з працівників і
визнати їх законність. Пропонуючи ту або іншу програму розвитку фізкультурної організації, необхідно «зіграти» на мотивах і устремліннях підлеглих, і
вони зрозуміють, що досягнення особистих цілей
можливо тільки через рішення задач організації.
Перш ніж висловити свої думки і пропозиції, керівник повинен врахувати всі дрібниці, бути
готовим до відповідей на будь-які питання. Ухилення від відповідей несе сумнів в правильності пропозицій, що вносяться.
Керівник не може бути високо кваліфікованим фахівцем з усіх питань. Так це від нього і не потрібне. Йому слід знайти фахівців серед своїх співробітників і довірити їм виконання відповідальних робіт.
Коли вони відчують добру підготовленість керівника
з висловлюваних питань, то вважатимуть його людиною, яку необхідно уважно вислухати. Для переконання підлеглих можна використовувати і приватні
розмови. Невелика персональна розмова - добрий
інструмент, щоб переконати підлеглого в корисності
і необхідності виконання тієї або іншої роботи. Керівник, що уникає приватних розмов, не знаючий житейських турбот своїх підлеглих, настроює їх вороже
проти себе, вбиває всяке бажання виконувати його
вимоги і завдання. Разом з тим, часті або тривалі розмови, розмови з будь-якого приводу скоро призводять
до того, що підлеглі не «чують» вказівок і розпоряджень керівника і не виконують їх.
Для того, щоб сформувати позитивну мотивацію на перспективу в роботі, слід дати загальну
характеристику стану справ, а не з погляду недоліків
в роботі кожного підлеглого. Не слід скупитися на
позитивну оцінку зусиль більшості підлеглих. У багатьох випадках необхідно визнати і власні недоліки
в роботі, але при цьому слід показати, що вже знайдений шлях до ліквідації положення, що створилося. Необхідно конкретно вказати, що є основною
проблемою теперішнього стану і показати шляхи
подолання ситуації, що створилася.
Раціонально це зробити таким чином. По35

казати послідовність роботи, передбачаючи можливі заперечення, приготувати відповіді на них.
Відповіді слід готувати наперед, знаючи слабі місця
пропонованої програми і особливості реакції
підлеглих. Слід переконатися в тому, що підлеглий
зрозумів завдання, ідею. Це можна визначити із
заданих питань. Як тільки є підстава вважати, що
підлеглий готовий до дії, слід негайно попросити
його приступити до справи.
Ефективне творче зростання професійної
майстерності в управлінні ВНЗ можливе лише в тому
випадку, якщо разом з вивченням досягнень в області управління фізичною культурою і спортом і
передового досвіду керівник розширюватиме і поглиблюватиме свої загальнотеоретичні знання. Методи управління можуть бути освоєні тільки в тому
випадку, якщо аналізує управлінську діяльність у
своєї організації колективно або самостійно. Такий
підхід активізує діяльність керівника, сприяє закріпленню і поглибленню знань, розвитку творчого
мислення [10].
Висновки:
1. Проблеми розвитку ВНЗ фізичної культури - це,
перш за все проблеми якості управління.
2. Аналіз літератури по темі дослідження, дозволяє виділити два основні аспекти наукової і
практичної проблеми управління в сфері фізичної культури і спорті. По-перше, прямолінійне
запозичення зарубіжного досвіду, без урахування особливостей ситуації в Україні, не є результативним. По-друге, вкрай важливо повернутись
до чітко і системно спланованих досліджень за
напрямками організації якісного управління, які
б надавали практичним працівникам центру і
регіонів відповідні знання на кожному наступному етапі розвитку фізичної культури і спорту.
3. Ефективність управління значною мірою залежить від теоретичних знань, педагогічної і соціально-психологічної орієнтації керівників
фізкультурно-спортивної організації, від правильного вибору характеру відносин в системі
«керівник - підлеглі».
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем раціональної структури змісту праці і особи керівника
вищого навчального закладу спортивного профілю.
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОКСОМ НА
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ
ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ
Хлєбцевич К.В., Єфіменко П.Б.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. В статті розглянуто питання щодо впливу занять боксом на корекцію процесу соціалізації дітейсиріт 12-16 років. Вплив спорту на розвиток особисто сті дітей -си ріт ба гато в чому п ов’яза ний з
організацією всього процесу навчання, виховання і тренування, та особливо з визначенням і реалізацією перспективних і етапних цілей, з оцінкою діяльності спортсмена на кожному відрізку його шляху.
Ключові слова: діти-сироти, бокс, соціальна адаптація.
Аннотация. Хлебцевич Е.В., Ефименко П.Б. Влияние
занятий боксом на формирование личности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В статье
рассмотрен вопрос, касающийся влияния занятий боксом на коррекцию процесса социализации детей-сирот
12-16 лет. Влияние спорта на развитие личности детейсирот во многом связанно с организацией всего процесса обучения, воспитания, тренировки, с определением и реализацией перспективных и этапных целей, с
оценкой деятельности спортсмена на каждом отрезку
его пути.
Ключевые слова: дети-сироты, бокс, социальная адаптация.
Annotation. Khlebcevich K.V., Efimenko P.B. Influence of
boxing on forming the personality of children-orphans. The
question of the influence of boxing on correction of process
of socialization of children-orphans of 12-16 years is
considered in the article. Influence of sports on development
of the person of children - orphans in many respects is
connected with the organization of all process of training,
educa tion, tra ining, with definition a nd rea lization
perspective and этапных the purposes, with an estimation
of activity of the sportsman on everyone to a piece of his
way.
Keywords: children-orphans, boxing, social adaptation.
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Вступ.
Над проблемою соціалізації дітей-сиріт працюють спеціалісти різних напрямків. В процесі розвитку і становлення особистості підлітка-сироти
наряду з інтенсивною морфофункціональною перебудовою організму відбуваються зміни в психоемоційній сфері, що частіше всього відображається
в неадекватності поведінкових реакцій на події, що
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відбуваються, виникненні конфліктів з дорослими
та однолітками [2, 5].
Починаючи займатися в спортивній секції
чи відділенні дитячої спортивної школи, юний
спортсмен потрапляє в нову соціальну сферу: тренери, судді, спортивний колектив, які є новими
агентами соціалізації, конкретні люди, відповідальні за виховання і освіту, навчання культурним
нормам і взірцям поведінки, забезпечуючи ефективне засвоєння нової соціальної ролі, в якій опиняється юний спортсмен. Тому для дітей-сиріт
особливо важлива первинна соціалізація, яка закладає основні психофізичні і моральні якості особистості, в яких особливу роль відіграє тренер і
спортивний колектив, оскільки відсутня головна
підтримка дітей-сиріт – підтримка батьків.
Бокс є одним з найбільш дієвих видів спорту,
який готує дітей до майбутнього життя, трудової
діяльності тощо, оскільки він вимагає від кожного
спортсмена максимального прояву фізичних і психологічних якостей [3, 6].
Вимагаючи повної координації і володіння
тілом, бокс створює всебічно розвинутого атлета.
Боксерське тренування – одне з кращих за різноманітністю і охвату усієї м’язової системи займаючогося. Боксерське тренування можна рекомендувати
для любого спортсмена. Одночасно з загальним
фізичним розвитком бокс виховує ряд психічних
якостей: холоднокровність, завзятість, рішучість і
сміливість [7].
Тренувальна і змагальна діяльність в боксі
супроводжується наступними положеннями, які
відбиваються на формуванні особистості спортсменів:
1. Наявності у практиці боксерського поєдинку
загрози нокаутуючого удару, який є одним із
основних факторів, що визначає кінцевий результат бою.
2. Умовами, при яких під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів, які відрізнялися від природних (зменшення ваги, протидія після пропущеного сильного удару в голову чи тулуб, психологічний тиск з боку суперника, реакція
уболівальників, регламент бою та ін.), фізична
діяльність може протікати в неадаптованому
стані.
3. Боксер практично постійно діє в умовах ліміту
часу і, як правило, дія не приводить до закінчення припинення окремої змагальної ситуації,
а тільки міняє її і викликає нову.
4. Організм боксера потрапляє в складні взаємовідношення між специфічними (притаманними
даному виду спорту) факторами впливу, що потребує їх послідовного урахування.
5. Перемоги в поєдинках рівних за силами суперників, як і поразки, часто супроводжуються
фізичною і психологічною втомою, серйозними травмами, які негативно впливають на наступний виступ в турнірі [1].
Робота виконана за планом НДР Харківсь-

кої державної академії фізичної культури.
Мета роботи – виявити вплив занять боксом на формування психологічних якостей дітейсиріт.
Для визначення впливу занять боксом на
формування особистісних якостей нами були проведені дослідження з використанням методики соціально-психологічної пристосованості [4].
Об’єкт дослідження – соціальна адаптація
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Предмет досліджень – вплив занять боксом на оптимізацію соціальної адаптації дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківської опіки.
Результати дослідження.
Анкетний опит дітей-сиріт, які займаються
боксом, виявив, що існують як загальні, так і відмінні
особливості мотивів занять.
Під впливом цілеспрямованого тренувального процесу в боксі частково підвищується ступінь
розвитку деяких якостей (стриманість, психологічна витривалість), а також змінюється склад факторів.
Крім цього з підвищенням спортивних результатів
виникають нові фактори (до цього вони були незначні – впевненість у собі).
В наших дослідженнях, проведених в
ДЮСШ, кількість занять на тиждень у 12-13-річних
дітей дорівнювалась 8 годинам по 60 хвилин кожне
і в яких перш за все передбачалась загальна фізична
підготовка.
В той же час у юнаків 15-16 років кількість
занять на тиждень збільшилась до 14 годин, а тривалість одного заняття до 90 хвилин. Спрямованість
занять передбачала вирішення завдань спеціальної
технічної і фізичної підготовки.
Під впливом цілеспрямованого тренувального процесу в боксі частково підвищується ступінь
розвитку деяких якостей (стриманість, психологічна витривалість), а також змінюється склад факторів.
Крім цього з підвищенням спортивних результатів
виникають нові фактори (до цього вони були незначні – впевненість у собі).
Проведені нами дослідження по виявленню
впливу занять боксом на формування психологічних
якостей та в подальшому на корекцію соціальної
адаптації дітей та підлітків сиріт представлені в таблицях 1, 2.
Так, під впливом річних занять боксом
дітей-сиріт 12-13 років покращились (табл. 1) показники «сприйняття себе» (t=2,14; p<0,05) та «утікання від рішення проблем» (t=2,13; p<0,05). Тобто
у дітей з’являється впевненість в своїх діях і прийнятті рішень.
На підлітків 15-16 років (табл. 2) заняття
боксом ще в більшій мірі вплинули на формування
психологічних якостей, таких як «сприйняття себе»
(t=2,31; p<0,05), «внутрішній» (t=2,31; p<0,05) і
«зовнішній локус контролю» (t=2,18; p<0,05), «емоційний комфорт» (t=2,40; p<0,05) і «дискомфорт»
(t=2,33; p<0,05) та «утікання від рішення проблем»
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Таблиця 1
Показники соціально-психологічної пристосованості хлопців-сиріт 12-13 років, які займаються боксом
(в балах) (n=15)
До
П іс л я
О ц ін к а
е
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
у
е
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
у
ім
о
в ір н о с т і
Ш кали
t
p
Х 1 ± m1
Х 2 ± m2
С при й н яття себе
Н е сп р ий ня ття себ е
С п р и й н ят тя ін ш и х
К о н ф л ік т з ін ш и м и
В н у т р іш н ій л о к у с к о н т р о л ю
З о в н іш н і й л о к у с к о н т р о л ю
Е м о ц ій н и й к о м ф о р т
Е м о ц ій н и й д и с к о м ф о р т
Д о м ін у в а н н я
З а л е ж н іс т ь
У т ік а н н я в ід р іш е н н я п р о б л е м

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

p < 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
Таблиця 2
Показники соціально-психологічної пристосованості юнаків-сиріт 15-16 років, які займаються боксом (в
балах) (n=12)
До
П іс л я
О ц ін к а
експерим енту
експерим енту
ім о в ір н о с т і
Ш кали

Х
С пр и й няття себе
Н е спри й ня ття себе
С п р и й н я т тя ін ш и х
К о н ф л ік т з ін ш и м и
В н у т р іш н і й л о к у с к о н т р о л ю
З о в н іш н і й л о к у с к о н т р о л ю
Е м о ц ій н и й к о м ф о р т
Е м о ц ій н и й д и с к о м ф о р т
Д о м ін у в а н н я
З а л е ж н іс т ь
У т ік а н н я в ід р іш е н н я п р о б л е м

1

± m1

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

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

Х

2

± m2

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

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

t

p

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

p < 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p > 0 ,0 5
p < 0 ,0 5

послаблення бажання «утікання від рішення
проблем» (p<0,05); в 15-16 років поряд з зазначеними в попередньому віці якостями знижується рівень «конфлікту з іншими», «зовнішнього
локусу контролю», «емоційного дискомфорту»
та підвищується «емоційного комфорту» і
«внутрішнього локусу контролю» (p<0,05).
3. Вплив спорту на розвиток особистості дітейсиріт багато в чому пов’язаний з організацією
всього процесу навчання, виховання і тренування, та особливо з визначенням і реалізацією
перспективних і етапних цілей, з оцінкою діяльності спортсмена на кожному відрізку його
шляху, що в повній мірі буде сприяти успішності
його соціалізації.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування особистісних якостей дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківської опіки.

(t=2,42; p<0,05).
Таким чином, спортивні тренування дітейсиріт з використанням боксу в цілому позитивно
впливають на формування психологічної стійкість
та вміння тримати удар від усяких негараздів. В той
же час в деяких випадках у боксерів формується агресивність та жорстокість, що у поєднанні з якостями незадоволення життям дітей-сиріт є дуже негативним явищем.
Поряд з цим наші дослідження свідчать, що
формування і прояв цих фізичних якостей також
впливає на становлення і корекцію психологічних
якостей, необхідних для позитивної соціальної адаптації, що в більшій мірі стосується підлітків-сиріт
15-16 років.
Висновки.
1. Проведені нами дослідження показали, що заняття боксом в цілому позитивно впливають на
основні показники соціально-психологічної
адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Заняття боксом впливають на формування у
дітей 12-13 років якості «сприйняття себе» та

1.
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Введение.
Двигательная функция человека относится
к числу наиболее важных. Опорно-двигательный
аппарат как исполнительная система, непосредственно ее реализующая, обеспечивает оптимальные
условия взаимодействия его организма с внешней
средой. Поэтому, очевидно, что любое более или
менее значительное отклонение в параметрах функционирования опорно-двигательного аппарата, как
правило, приводит к снижению двигательной активности, нарушению нормальных условий взаимодействия организма с окружающей средой и, как следствие этого, к нарушениям в состоянии здоровья
человека [3].
При естественном развитии и совершенствовании двигательной функции школьников в
сложных современных условиях их биологического и социального взаимодействия с окружающей
средой возникает необходимость постоянного контроля состояния их организма. Необходимость в
таком контроле ощущается с еще большей остротой, в тех условиях, когда организм школьника подвергается каким-либо искусственным направленным
воздействиям с целью реализации тех или иных социальных, биологических, физических или других
программ [10].
Одним из ключевых элементов управления
является система биомеханических измерений, обеспечивающая обратную связь о выраженности и характере влияния комплекса воздействий на организм
в процессе занятий физическими упражнениями.
Специально организованная система таких измерений с использованием современных контактных и
бесконтактных методов, двигательных тестов и др.,
в процессе физического воспитания обозначается
как биомеханический мониторинг.
Как отмечают многие авторы [3,6,10] пространственная организация тела является одним из
важнейших показателей физического развития, соответственно и здоровья школьников.
Термин пространственная организация тела
человека характеризует расположение его многочисленных биозвеньев, биопар и биокинематических
цепей в пространстве в различные моменты времени. При этом тело человека рассматривается не как
точка или система точек, а как целостный макроскопический объект.
При исследовании закономерностей развития моторики (физического развития) детей школьного возраста, большинство авторов [2,9,11] основное внимание уделяют психофизиологическому или
морфологическому аспектам, пространственная
организация тела школьников, как правило, остается без внимания специалистов. В тоже время данные ряда авторов [6,14,16] свидетельствуют, что
нарушения пространственной организации тела относятся к предпатологическим состояниям, могут
стать одной из серьезных причин перегрузки различных отделов опорно-двигательного аппарата у
школьников, что в дальнейшем приводит к возник-
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕЛА ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Хмельницкая И.В., Носова Н.Л.
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье описывается методика оценки пространственной организации тела школьников. Использование получаемых характеристик позволяет контролировать процесс физического воспитания. Технология
биомеханического контроля пространственной организации тела школьников позволяет осуществлять донозологическую диагностику пространственной организации тела школьников, выделять учащихся групп
риска. Она способствует внедрению в практику учебных заведений технологий корригирующих и сберегающих здоровье школьников в процессе физического
воспитания.
Ключевые слова: биомеханический контроль, пространственная организация тела.
Анотація. Хмельницька І.В., Носова Н.Л. Біомеханічний
контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання. В статті описується методика
оцінки просторової організації тіла школярів. Використання отриманих характеристик дозволяє контролювати
процес фізичного виховання. Технологія біомеханічного
контролю просторової організації тіла школярів дозволяє здійснювати донозологичну діагностику просторової організації тіла школярів, виділяти групи ризику. Вона
сприяє впровадженню в практику навчальних закладів
технологій, що коригують і зберігають здоров’я школярів
у процесі фізичного виховання.
Ключові слова: біомеханічний контроль, просторова
організація тіла.
Annotation. Irene Khmelnitska, Natalia Nosova. The
biomecha nical control of spa tia l orga nization of
schoolchildren’s body. This paper considers the method of
evaluation of schoolchildren’s body spatial organization.
The usage of received indexes allows to control the process
of physical education. The technology of the biomechanical
control of the spatial organization of a body of schoolboys
allows to carry out prenosological diagnostics of the spatial
organization of a body of schoolboys, to allocate learning
groups of risk. It promotes introduction in practice of
educational institutions of technologies correlation and
remain health of schoolboys during physical training.
Keywords: biomechanical control, spatial organization of
schoolchildren’s body.
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новению заболеваний как самого опорно-двигательного аппарата, так и внутренних органов.
С биологических позиций для реализации
управления процессом физического воспитания необходимо знать не только особенности пространственной организации тела школьников, но и средства, позволяющие достигнуть высокого уровня
здоровья, развития физических качеств и совершенства двигательной функции занимающихся.
Работа выполнена по плану НИР Национального университета физического воспитания и
спорта Украины.
Формулирование целей работы.
Цель работы - разработать технологию биомеханического контроля пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания.
Результаты исследования и их обсуждение.
При организации биомеханического контроля мы придерживались существующей классификации, которая предложена в работах различных
специалистов [8,12], в соответствии с поставленными задачами, организацией его проведения, используемых методов. Контроль может быть предварительным, оперативным и итоговым.
Направленность и основное содержание предварительного биомеханического контроля. При организации биомеханического контроля важен предварительный контроль, так как все
последующие измерения и анализ проводят с учетом полученных результатов на основе первичного
материала. От качества его проведения зависит достоверность получаемой информации и организация целенаправленных педагогических воздействий.
Цель предварительного биомеханического
контроля: определение количественных и качественных характеристик исходного состояния пространственной организации тела школьников.
Предварительный биомеханический контроль пространственной организации тела школьников рекомендуется проводить ежегодно, начиная с
1-гокласса, в начале первой четверти учебного года
и, по-нашему мнению, должен включать:
1. оценку функционального состояния
опорно-двигательного аппарата.
2. оценку морфологического статуса;
При оценке функционального состояния
опорно-двигательного аппарата целесообразно исследовать следующие показатели:
экспресс-контроль пространственной организации биозвеньев тела;
подвижность позвоночного столба;
силовую выносливость мышц туловища.
В оценку морфологического статуса входит
определение соматотипа, а также определение пропорциональных особенностей тела школьников.
Для определения показателей пространственной организации биозвеньев тела в сагиттальной и фронтальной плоскостях, используя резуль-

таты исследований ряда авторов [13,17], нами была
модифицирована карта экспресс контроля пространственной организации тела школьников.
На основании анализа научно-методической литературы, а также собственных исследований
нами были выделены 25 показателей пространственной организации тела. Чтоб удостовериться, что
выбранные показатели адекватно характеризуют
пространственную организацию тела, была определена их надежность и информативность. Неинформативные показатели были исключены.
На основе полученных данных, для оценки пространственной организации биозвеньев тела
детей школьного возраста, мы рекомендуем учитывать следующие показатели:
относительно сагиттальной плоскости – положение головы, состояние грудного кифоза, положение туловища относительно вертикальной
оси, форму живота, состояние поясничного лордоза, угол в коленных суставах;
относительно фронтальной плоскости – положение головы, расположение плеч, треугольники талии, расположение нижних углов лопаток,
расположение гребней подвздошной кости, положение стоп.
В современных взглядах на состояние опорно-двигательного аппарата большое значение придается изменениям подвижности позвоночного
столба, которая зависит от особенностей расположения суставных отростков в отделе позвоночного
столба, состояния межпозвоночных дисков, связочного аппарата и мышц туловища.
Для измерения амплитуды движений позвоночного столба относительно различных плоскостей используются различные тесты: наклон туловища вперед и назад из положения стоя, для
определения подвижности в различных отделах
позвоночного столба тест «Шобера»; для определения гибкости нижней части спины и подколенных сухожилий тест «сесть и дотянуться» (Ноeger,
Hopkins, 1992); для определения подвижности позвоночного столба относительно вертикальной оси
тест «Fleiscmann» (1964).
Поскольку выпрямителям туловища (глубоким мышцам спины), а также сгибателям туловища
(прямая мышца живота) отводится основная роль в
биомеханике позвоночного столба, контроль пространственной организации тела школьников должен включать оценку функционального состояния
«мышечного корсета» учащихся. Для этого используется педагогическое тестирование (силовая выносливость мышц-разгибателей спины оценивается по
времени удержания на вису верхней половины туловища в положении лежа на животе, статическая
выносливость мышц брюшного пресса определяется по времени удержания на вису прямых ног поднятых под углом 45° в положении лежа на спине,
динамическая выносливость мышц брюшного пресса – числом переходов из положения лежа на спине
в положение сидя за 1 минуту).
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Для оценки мышц, сгибающих и разгибающих пальцы стопы, используют специальный двигательный тест, основанный на выполнении неоднократных подъемов на носках на одной ноге
вплоть до утомления. Для удержания равновесия
исследуемый упирается кончиками пальцев ладони
о стену. Если исследуемый не может выполнить более чем 10-15 подъемов, это указывает на снижение
функциональности мышц.
При оценке функционального состояния
опорно-двигательного аппарата основным критерием физической подготовленности, по нашему мнению, должно считаться состояние здоровья школьников, динамика изучаемых показателей в ходе
регулярных занятий и тренировок, а не только количественные показатели специальных тестов.
Специальными исследованиями [7,18] доказано, что специфика заболеваний, динамика физического развития во многом зависит от типа телосложения ребенка. Тип телосложения в детском возрасте,
является показателем большого прогностического
значения. Проведенные нами ранее исследования
позволили обнаружить взаимосвязь нарушений осанки с некоторыми индексами телосложения. Все это
предопределило включить в технологию контроля
пространственной организации тела школьников определение их соматотипа и индексов телосложения..
Соматотипирование целесообразно проводить по методу Heath-Carter [19], который дает
количественную характеристику содержания трех
компонентов тела с оценкой каждого из них по семибалльной шкале: кости, мышцы и жировая ткань.
Соотношение костного, мышечного и жирового компонентов, рассчитанное по специальным формулам,
определяет телосложение школьников.
Направленность и основное содержание оперативного биомеханического контроля.
Оперативный биомеханический контроль рекомендуется проводить на протяжении всего учебного
процесса. Это позволит получить необходимую информацию об объекте на любом этапе процесса обучения и выявить особенности влияния средств и
методов физического воспитания на организм учащихся, оценить эффективность воздействий специально организованных занятий по физическому воспитанию на пространственную организацию тела
школьников.
Цель оперативного биомеханического контроля: оценить эффективность воздействий специально организованных занятий по физическому воспитанию на пространственную организацию тела
школьников.
Так как оперативный контроль предполагает получение необходимой информации об измерении изучаемых характеристик после физических нагрузок с минимальными временными затратами, мы
рекомендуем исследовать следующие показатели:
экспресс-контроль пространственной организации биозвеньев тела;
подвижность позвоночного столба;

силовая выносливость мышц туловища.
Направленность и основное содержание
итогового биомеханического контроля. Итоговый
контроль позволяет интегрально, целостно оценить
изучаемый процесс в рамках завершенного цикла
или этапа. Он предполагает получение, обработку и
анализ полученных данных, отражающих завершенный временной этап или цикл, на основании, которых, определяется необходимая направленность
последующих действий.
Цель: комплексная оценка состояния пространственную организацию тела детей школьного
возраста на заключительном этапе или цикле.
Такой подход позволит педагогу не только
объективно оценить эффективность своей педагогической деятельности, но и при необходимости
изменить пути дальнейшей направленности всего
физкультурно-оздоровительного процесса.
Проведенные педагогические эксперименты [1,3,6,16] убедительно показали, что использование предложенной технологии биомеханического контроля пространственной организации тела
детей школьного возраста, позволяет объективно
оценивать уровень физического развития учащихся
и на основании полученных данных вносить коррекции в процесс физического воспитания.
Выводы
1. Пространственная организация тела школьников должна рассматриваться как взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность биогеометрических, биодинамических и морфофункциональных компонентов их тела. При
этом здоровье школьников с системных позиций оценивается как определенная гармония
взаимосвязанных пространственных характеристик их тела.
2. Биомеханический контроль является одной из
важных составляющих частей управления процессом физического воспитания, который должен включать: экспресс-контроль пространственной организации биозвеньев тела, определение функционального состояния позвоночного столба, а также морфологический статус.
3. Разработанная нами технология биомеханического контроля пространственной организации
тела школьников позволяет осуществлять донозологическую диагностику пространственной
организации тела школьников, выделять учащихся групп риска, которые требуют углубленного обследования, способствует внедрению в
практику учебных заведений технологий корригирующих и сберегающих здоровье школьников в процессе физического воспитания, а также дает возможность проводить отбор и
ориентацию в видах деятельности, сопряженных с физическими нагрузками (профессиональный и спортивный отборы).
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
биомеханического контроля пространственной
-
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организации тела школьников в процессе физического воспитания.
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уровня здоровья молодого поколения.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, система образования, физическая культура.
Анотація. Череватенко О.О. Проблема формування професійних якостей майбутніх вчителів фізичної культури в світлі зближення системи вищого утворення України з європейськими аналогами. Розглянуті проблеми
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури. Показано необхідність перебудови вітчизняної системи професійної освіти, зближення її з європейськими системами у світлі євро-інтеграційних прагнень України. Посилення якості підготовки фахівців необхідна умова підвищення рівня здоров’я молодого
покоління.
Ключові слова: професійна підготовка, система освіти,
фізична культура
Annotation. Cherevatenko O.O. Problem of forming of
professional qualities of future teachers of physical culture
in the light of rapprochement of system of higher education
of Uk raine with European analogues. Problems of
vocational training of the future teachers of physical training
are considered. Necessity of reorganization of domestic
system of vocational training, its rapprochement with the
European systems is shown in view of Euro-integration
aspirations of Uk raine. Amplification of qu ality of
preparation of experts - a necessary condition of increase
of a level of health of young generation.
Keywords: professional preparation, system of education,
physical culture.
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Введение.
Проблема подготовки будущих учителей
физической культуры крайне актуальна. С обретением Украины независимости начался процесс перестройки отечественной системы образования, переход от системы советского образования к системе
образования европейского типа.
Во главе угла подготовки учителей физической культуры стоит индивидуальный подход к каждому ученику: на данный момент уровень здоровья
украинской нации катастрофически падает, только
10 % населения Украины возрастом после 16 лет
охвачены регулярной спортивной деятельностью.
Физическая пассивность характерна для 84-86%
трудоспособного населения Украины. По приведенному показателю Украина значительно уступает
Финляндии, Швеции, Великобритании, Германии и
другим странам европейского союза.
Низкий показатель оздоровительной физической активности населения сдерживает повышения жизнеспособности систем и функций организма человека – фундамент профилактики заболеваний. Ухудшения экологической ситуации, недостатки социальной защиты, проблемы медицины и низкий уровень физической культуры привел к тому, что
40% юношей, которые достигли 16 – летнего возраста и каждая десятая девушка не доживают до 60
лет. По ожидаемой продолжительности жизни Украина занимает 74-е место среди 162 стран мира и
37-е место в Европе. Показатели смертности от болезней системы кровообращения (одним из факторов риска возникновения которых, является низкая
физическая активность) у украинцев самые высокие среди европейцев[1].
Здоровья подрастающего поколения за пос-

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СВЕТЕ СБЛИЖЕНИЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УКРАИНЫ С ЕВРОПЕЙСКИМИ
АНАЛОГАМИ
Череватенко О.О.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Рассмотрены проблемы профессиональной
подготовки будущих учителей физической культуры.
Показана необходимость перестройки отечественной
системы профессионального образования, сближения ее
с европейскими системами в свете евро-интеграционных стремлений Украины. Усиление качества подготовки специалистов - необходимое условие повышения
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ледние 15 лет значительно ухудшилось. Среди детей и подростков резко прогрессируют хронические
ревматические заболевания сердца, гипертония, неврозы, артриты, сколиозы, ожирения, болезни органов зрения и др. Ситуацию резко ухудшают популярность в молодежной среде привлекательных
видов нефизической деятельности (компьютерные
игры, телевидение) [3-5].
Кроме того, в украинском обществе слабо
развиты традиции здорового проведения досуга, и
широкое распространение курения, употребления
алкогольных напитков и наркотических средств
лишь ухудшает ситуацию [4].
Исправить тяжелую демографическую и
социальную ситуацию в Украине возможно путем
перестройки системы подготовки и мировоззрения,
будущих учителей физической культуры, необходимо делать акцент на сохранения и укрепления здоровья детей, нужно привить им привычки способствующие ведению здорового способа жизни.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель работы: проанализировать состояние
подготовки будущих специалистов физической культуры в высших учебных заведениях.
Задачи работы:
1. Изучить состояние проблемы на данный момент.
2. Оценить качество подготовки специалистов.
3. Подготовить свои рекомендации по улучшению
подготовки специалистов.
Результаты исследования.
На данный момент система подготовки учителей физической культуры не отвечает потребностям украинского общества. Будущие учителя физической культуры и специалисты в области физической реабилитации не получают достаточно знаний
необходимых для реализации задач физического воспитания школьников, низкий уровень знаний в области не только физического воспитания, но и в области медико – биологических дисциплин приводит
к тому, что специалисты не только низко востребованы, но и практически не способны решать поставленные перед ними задачи.
На данном этапе развития Украины, ее евроинтеграционных претензий и планов по превращению Украины в одну из ведущих стран Европы, или,
по крайней мере, в серьезного европейского игрока,
низкий уровень здоровья населения, сокращения трудоспособного возраста, преобладание смерти над
рождаемостью, не способствуют реализации этих
планов, поэтому перестройка подготовки учителей
физической культуры крайне важна. Для развитых
стран Европы характерна высокая продолжительность жизни, высокий уровень медицинского обслуживания и физической активности населения. Перестройка системы подготовки учителей физической
культуры должна вестись в направлении усиления

знаний будущих специалистов в области физического воспитания и медико-биологических дисциплин.
Дисциплины медико-биологического блока
дают представление специалисту об анатомических
и физиологических особенностях контингента занимающихся, необходимы для того, чтобы он мог оценить уровень здоровья каждого ученика и способствовать укреплению здоровья учащихся. Будущий
учитель должен четко понимать, что его главная задача не только формирования двигательных навыков, но и укрепление здоровья, и привитие молодому поколению привычек, способствующих ведению
здорового способа жизни.
Для решения поставленных задач необходимо увеличение количества спецкурсов, посвященных заболеваниям наиболее распространенных среди детей школьного возраста: заболеваниям органов
зрения (по данным разных авторов заболевания органов зрения встречаются у 25-35% выпускников
общеобразовательных школ) [2]; опорно-двигательного аппарата (количество детей с нарушениями
осанки за последние 30 лет увеличилось в 3 раза, и
составлять от 60 до 80% т.е. в среднем четыре ребенка из пяти имеют видимые нарушения опорнодвигательного аппарата); заболеваниям сердечно –
сосудистой системы (они занимают первое место по
смертности среди населения Украины); аллергическим заболеваниям (по прогнозам ВОЗ, в XXI веке
аллергические заболевания станут самыми распространенными на Земле, опередив заболевания сердечно – сосудистой системы) [2,4]; заболеваниям
желудочно-кишечного тракта (из–за неправильного
питания, повального увлечения молодого поколения
высококалорийной пищей, распространенность этих
заболеваний постоянно возрастает) и др.
Подобные спецкурсы призваны помочь молодому специалисту сформировать более четкое
представление о не только причинах возникновения
и развития различных заболеваний у детей, но и о
профилактических мероприятиях с помощью специальных комплексов упражнений, которые могут
способствовать профилактике возникновения данных заболеваний и научить специалиста простейшим методам диагностики заболеваний.
Кроме того, в подготовке будущих специалистов необходимо уделить внимание практикам (и
педагогической и реабилитационной), продолжительность практик нужно увеличить и сделать акцент на получения будущими специалистами знаний
в области проведения занятий оздоровительной физической культурой, дать возможность им самим
проводить как можно больше занятий, под контролем инструктора.
Кроме того, государство должно проявить
заинтересованность в подготовке специалистов,
увеличить финансирование, обеспечить молодого
специалиста первым рабочим местом, привлечь негосударственные организации спортивно-физкультурного профиля. Наглядно продемонстрировано
на рис. 1.
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Профессиональная подготовка будущего учителя физической культуры
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Формирование у будущих специалистов понимания главной задачи физического
воспитания в школе – укрепление здоровья и привития привычек,
способствующих формированию здорового способа жизни подрастающего
поколения.
Рис.1. Профессиональная подготовка будущего учителя физической культуры
Выводы.
Только заинтересованность государства в
подготовке конкурентно способных специалистов,
обладающих креативным мышлением, необходимыми знаниями, навыками, умениями, имеющих соответствующую подготовку для работы с детьми, способно изменить ситуацию в системе высшего
образования в стране. Усиление качества подготовки специалистов, необходимое условие повышения
уровня здоровья молодого поколения, и как следствие продление трудоспособного возраста населения, увеличение средней продолжительности жизни, преодоление отрицательного демографического
прироста, приближения уровня качества жизни украинцев к европейским стандартам. Сохранение здоровья нации должно быть главной целью учителей
физической культуры.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования профессиональных качеств будущих
учителей физической культуры.
1.
2.
3.
4.
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ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА
ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Павло Шмигов
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми вдосконалення професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів педагогічних вузів. Професійноприкладна фізична підготовка майбутніх фахівців повинна будуватися на основі концепції внутрішньої картини здоров’я та враховувати не тільки їх біологічні і
психоемоційні можливості, але і фізичні та соціальні
резерви.
Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, професійна підготовка, майбутній фахівець, студенти, фізичне виховання.
Аннотация. Шмыгов Павел. Профессионально-прикладная физическая подготовка в системе физического воспитания педагогических вузов. В статье обоснована
актуальность проблемы усовершенствования профессионально-прикладной физической подготовки студентов
педагогических вузов. Профессионально-прикладная
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Традиційні форми та методи підготовки студентської молоді до подальшої професійної діяльності та до деяких видів професійних робіт стали
предметом особливої уваги як для фахівців фізичного виховання, так і організаторів виробництва,
робітників народної освіти [11]. При чому, визнання важливості і необхідності професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) у системі спеціальної освіти накладає значну відповідальність на
теоретиків та практиків фізичного виховання за
якість досліджень, що проводяться у сфері багатогранних проблем ППФП [3,9].
За останні роки на науково-методичних
конференціях , у дисертаційних роботах, багатьох
методичних рекомендаціях відзначено велику
кількість матеріалів з різних аспектів ППФП. Однак у більшості публікаціях в основі формування
процесу професійно-прикладної фізичної підготовки залишаються положення і принципи, які орієнтують його тільки на фізичні та психофізичні тренування майбутніх фахівців. Практично відсутні
роботи, де ППФП була б органічно пов’язана з формуванням фізичної культури студентів багато профільних спеціальностей, яка б орієнтувала на подальшу професійну діяльність майбутніх фахівців (вибір
професії, професійне самовизначення). Тому новий
пошук покращення якості процесу ППФП на основі
розробки технологій програм, удосконалення методики навчання особистої педагогіки і зараз залишається визначним для теорії та методики фізичного виховання студентської молоді, що і визначило
актуальність нашого дослідження.
Сучасний етап розвитку освіти, пов’язаний
з його демократизацією та гуманізацією, з введенням нових спеціальностей і варіативних навчальних
планів, потребує наукового обґрунтування та експериментальної перевірки підготовки майбутніх спеціалістів [5,6,10,12].
Перехід до неперервної професійної освіти
вимагає корінного перегляду всієї системи підготовки майбутніх фахівців від цілей до організаційних
форм [4]. Однак у системі багаторівневої педагогічної освіти підготовка майбутніх педагогів залишається малодослідженою. Не існує достатньої кількості
посібників та методичних розробок для студентів
вищих педагогічних навчальних закладів.
Сучасні дослідження дозволяють стверджувати, що засоби та методи фізичного виховання значно використовуються для формування значущих
професійно-прикладних якостей у спеціалістів
різного профілю (А.Б. Барабанщиков, 1981; Е.А.
Пеньковский, 1992; И.М. Медведев, 1999; В.И. Косяченко, 2000), засоби фізичної підготовки здійснюють позитивне сприяння на розвиток рухових та
морально-вольових якостей майбутніх фахівців в
умовах навчального закладу (М.Я. Виленский, 1989;
В.А. Кабачков, 1991; Р.Т. Раевский, 1994; Ю.Д. Железняк, 2001).
Загальні основи підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності привертали увагу ба-

физическая подготовка будущих специалистов должна
строиться на основе концепции внутренней картины
здоровья и учитывать не только их биологические и психоэмоциональные возможности, но и физические и социальные резервы.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, профессиональная подготовка, будущий специалист, студенты, физическое воспитание.
Annotation. Shmygov P. Professional physical training in
the system of physical education at pedagogical schools of
higher learning. The article grounds the importance of
improving professional physical training of students at
pedagogical schools of higher learning. Professional applied
physical preparation of the future experts should be under
construction on the basis of the concept of an internal
picture of health and take into account not only their
biological and psychological emotional opportunities, but
also physical and social reserves.
Key words: professional physical training, professional
training, a would-be specialist, physical education.

Вступ.
За останні роки в Україні відбулося чимало
якісних змін в ділянці розвитку правових, науковотеоретичних, програмно-оціночних основ української системи фізичного виховання. Перехід людства
від індустріального виробництва до науково-інформаційних технологій, а потім і формування суспільства знань, об’єктивно висувають серед найбільш
пріоритетів науку як сферу, що продукує нові знання,
і освіту як сферу, що доручає до знань суспільство в
цілому і кожну людину зокрема. Саме від рівня розвиненості людини все більше залежатиме успіх будьякої виробничої діяльності, і взагалі будь якої сфери
життєдіяльності. Існуюча система навчання й оцінки
знань студентів потребує покращення і подальшого
вдосконалення. Вона не стимулює їх постійну самостійну роботу, веде до визначеної зрівнялівки в оцінці
їхніх знань. За вимогами сьогодення навчальний процес слід побудувати як єдину функціональну систему, спрямовану на формування професійних якостей
майбутнього фахівця.. Процес нагляду програмнонормативних документів з фізичного виховання у всіх
вищих навчальних педагогічних закладах (Закон України “Про фізичну культуру і спорт” (стаття 12),
Державна програма розвитку фізичної культури і
спорту (розділ 2)) та неабиякі проблеми щодо збереження здоров`я молоді у загальноукраїнському масштабі (Г.Л.Апанасенко; М.М.Амосов; О.Д.Дубогай;
В.І.Завадський; Л.Я.Івашенко; Т.Ю.Круцевич; О.С.Куц; А.В.Магльований та ін.), вимагає випереджальної розробки і методично впроваджених концепцій
та сучасних педагогічних технологій, які б відповідали інноваційним і інформаційно-технологічним
підходам сучасного часу.
В сучасних умовах особливої актуальності
набуває проблема формування професійних якостей
та навичок, які необхідні майбутньому фахівцю під
час подальшої професійної діяльності.
Використання засобів фізичної культури та
спорту з метою загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів присвячено чимало робіт
багатьох фахівців [5,7,8].
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гатьох фахівців, зокрема: О.О. Абдуліної, Г.О. Артюнової, М.Д. Хміль, В.М. Гриньової, В.О. Сластьоніна, Г.В. Троцко, Л.В. Нечаєвої, В.В. Сагарди та ін.
[1,2,7]. У своїх працях вони визначають мету, зміст,
форми і методи професійно-педагогічної та загально-гуманітарної підготовки майбутнього вчителя.
Підготовка майбутніх спеціалістів педагогічного профілю, незважаючи на наявність визначної кількості наукових та методичних робіт з професійно - прикладної фізичної підготовки (В.Н.
Платонов, 1991; В.А. Земцов, 1999; С.М. Погудин,
2002), розроблена недостатньо, а дані, що є протирічні, що ускладнює їх практичну реалізацію.
Тому потреба у вивченні професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних
вузів, а також не розробленість цього питання зумовили вибір теми нашого дослідження.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Бердянського державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є удосконалення методики професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан розробки проблеми дослідження у вітчизняній і зарубіжній педагогічній
теорії та практичній діяльності вищих навчальних закладів.
2. Теоретично обґрунтувати направленість професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на формування фізичної культури особистості, що створює сприятливі умови , як для
фізичного розвитку, так і для удосконалення
професійно важливих якостей майбутніх
фахівців.
3. Розробити методику будівництва навчальної
програми професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів педагогічних вузів, у основі якої закладено принципи особисто орієнтованої освіти.
4. Розробити програму професійно-прикладної
фізичної підготовки студентів педагогічних
вузів багато профільних спеціальностей.
Результати дослідження.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив констатувати, що в Україні в багатьох вищих
педагогічних навчальних закладах відсутній системний підхід до професійної діяльності: не розроблені
навчальні програми багатопрофільних спеціальностей, які відображали специфіку діяльності майбутніх фахівців; методику розвитку професійно-прикладних фізичних якостей і т.д.
Завдяки нашим спостереженням та дослідженням програма ППФП майбутніх спеціалістів
у процесі педагогічної освіти буде продуктивною,
якщо:
·
направленість професійно-прикладної фізичної
підготовки студентів буде на формування значущих професійно-прикладних якостей спец-

іалістів різного профілю;
програмний матеріал буде розроблений на основі системного підходу з використанням специфічних та не специфічних засобів;
·
формування професійно значущих якостей буде
адекватно відображати специфіку майбутньої
діяльності випускників;
·
нормативи з фізичної підготовки студентів будуть орієнтовані на нормативні критерії підготовки майбутніх фахівців.
У зв’язку з цим, нами були проаналізовані
та визначені організаційні форми, засоби і методи
ППФП студентів педагогічних вузів у відповідності
з професійними компонентами діяльності фахівця.
Організаційні форми ППФП: обов’язкові та
факультативні самостійні, самодіяльні, індивідуальні
з прикладною спрямованістю.
Засоби ППФП: загальні прикладні фізичні
вправи, спеціальні фізичні вправи.
Методи ППФП: суворо регламентовані
вправи, ігровий, змагальний, коловий.
Також були проаналізовані та визначені професійні вимоги к майбутнім фахівцям, які повинні
будуватись з чотирьох блоків:
·
блок фізичної підготовленості ;
·
блок психомоторики ;
·
блок функціонального стану;
·
блок фізичного розвитку.
Висновок.
У галузі вищої педагогічної освіти виявляється різний результат навчання дисциплінам, які
мають валеологічний компонент. Більшість вимог до
випускників педагогічних вузів спрямовано на засвоєння знань, результат навчання лише деяких з них
передбачає формування умінь і навичок реалізації
принципів здорового способу життя у повсякденному житті і професійній діяльності.
Професійно-прикладна фізична підготовка
будується з двох розділів: теоретичного та практичного. Формування фізичної готовності з розрахунком
майбутньої професійної діяльності повинно проводитися поетапно та забезпечувати послідовність
форм, засобів та методів проведення навчально-тренувальних занять.
Теоретичний розділ спрямовано на придбання необхідних знань з основ теорії, методики та
організації фізичної підготовки.
У практичний розділ повинні входити тести з професійно-прикладної фізичної підготовки,
види спорту суворо прикладної спрямованості і види
спорту, які доповняють ППФП ; а також блок доповнюючих факторів, які включають спеціальну
психологічну підготовку, гігієнічні фактори, раціональний добовий режим, загартування, оздоровчі
сили природи, повноцінне питання.
Для реалізації програмного матеріалу
ППФП необхідно використовувати урочну та позаурочну форми занять. Позаурочні форми занять включають:
масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні за·
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ходи у вільний від навчальних занять час;
спортивні змагання, турніри, чемпіонати, Кубки з різних видів спорту на протязі всього навчального року;
змагання з видів спорту суворо прикладної спрямованості та виконання професійно-прикладних вправ у кінці навчального року;
виконання індивідуальних домашніх занять на
період навчальних практик та канікул.
Професійно-прикладна фізична підготовка
майбутніх фахівців повинна будуватися на основі
концепції внутрішньої картини здоров’я та враховувати не тільки їх біологічні і психоемоційні можливості, але і фізичні та соціальні резерви.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем професійно-прикладної фізичної підготовки в системі
фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів.
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РОЗДІЛ II
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
«ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА РЕКРЕАЦІЯ»
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ОТНЕСЕННЫХ К
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ
Алексеюк С.Н.
УО “Брестский государственный
технический университет”

Таблица 1
Заболеваемость студентов
ОДА
5 7 ,2 %

ССС
1 5 ,2 %

ВНО
1 4 ,8 %

ОРЗ
8 ,8 %

ОРД
3 ,6 %

Работа выполнена по плану НИР УО “Брестский государственный технический университет”.
Формулирование целей работы.
Целью нашей работы было, методом изучения и анализа имеющейся методической литературы определить особенности организаций занятий
со студентами СМГ.
Результаты исследований.
Как говорилось выше, учащиеся ВУЗов
могут иметь различные отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии, которые не дают им
возможности заниматься физической культурой в
основном медицинском отделении.
Таких студентов после прохождения медицинского осмотра направляют в специальные медицинские группы.
Основным задачами физической культуры
в этих группах являются:
1. Укрепление здоровья.
2. Содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма.
3. Повышение физиологической активности органов и систем, ослабленных болезнью.
4. Повышение физической и умственной работоспособности.
5. Освоение основных двигательных умений и
навыков.
6. Приобретение теоретических знаний о режиме
дня.
При занятиях со студентами СМГ следует
соблюдать следующие принципы:
1. Индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в зависимости от особенностей заболевания и общего состояния организма.
2. Системность воздействий с обеспечением подбора упражнений и последовательности их применения.
3. Регулярность воздействия, так как только регулярное применение физических упражнений
обеспечивает развитие функциональных возможностей организма.
4. Длительность применения физических упражнений, так как восстановление нарушенных
функций возможно при условии длительного и
упорного повторения упражнения.
5. Нарастание физической нагрузки в процессе
занятий.
6. Разнообразие и новизна в подборе физических
упражнений.

Аннотация. Количество студентов с ослабленным здоровьем, которые относятся к специальной медицинской
группе, ежегодно возрастает. В связи с этим весьма актуальным является изучение особенностей организации
занятий по физической культуре со студентами специальным медицинских групп.
Ключевые слова: студент, здоровье, специальная медицинская группа, занятия физической культурой.
Анотація. Алексеюк С.М. Про особливості організації
занять по фізичній культурі студентів вищих учбових
закладів віднесених до спеціальної медичної групи.
Зростання студентів з ослабленим здоров’ям, які відносяться до спеціальної медичної групи, щорічно зростає. У зв’язку з цим вельми актуальним є вивчення особливостей організації занять по фізичній культурі із
студентами спеціальним медичних груп.
Ключові слова: студент, здоров’я, спеціальна медична
група, заняття фізичною культурою.
Annotation. Alekseyk S.M. Abou t the fea tures of
organization of employments on the physical culture of
students of higher educational establishments attributed to
task medical force. Growth of students with the loosened
health, which behave to task medical force, increases
annually. In this connection is very actual to study the
features of organization of employments on a physical
culture with students special medical groups.
Keywords: student, health, task medical force, engaged in
a physical culture.

Введение.
Напряжение, которое испытывает организм современной молодёжи на фоне интенсификации интеллектуальных и эмоциональных нагрузок в процессе учебы, часто приводит к ухудшению
их здоровья, о чем свидетельствует увеличение
числа лиц, отнесенных к специальной медицинской группе [1-5].
Изучив собранные нами данные о состоянии здоровья студентов БрГТУ за период с 2003 по
2006 год, мы пришли к следующему: в 2003/04 учебном году число студентов 1-4 курсы, по состоянию
здоровья отнесенных к специальной медицинской
группе (СМГ), составляло 561 человек (16,3 %).В
2006/07 учебном году эта цифра перевалила за 780
человек (46%). В 2004/05 учебном году число таких
студентов только лишь 1 курса составило порядка
250 человек. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что из года в год число студентов имеющих различные заболевания неизменно растёт.
Результаты наших исследований показали
наличие у студентов более пятидесяти различных
заболеваний, таблица 1.
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Умеренность воздействия физических упражнений, то есть, умеренная, но более продолжительная и дробная физическая нагрузка более оправдана, чем усиленная и концентрированная.
8. Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки, физические упражнения чередуются с отдыхом.
9. Всестороннее воздействие с целью совершенствования механизма регуляции и развития
адаптации всего организма.
10. Учет возрастных особенностей.
В физической культуре, применяемой для
студентов СМГ, различают тренировку общую и
специальную.
ОБЩАЯ тренировка: ставит перед собой
целью оздоровления, и укрепления организма, она
использует самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих упражнений.
СПЕЦИАЛЬНАЯ тренировка ставит своей
целью развитие нарушенных болезнью функций.
При ней используются виды обще укрепляющих
упражнений оказывающих непосредственное воздействие на область пораженной системы.
Физические упражнения, применяемые со
студентами СМГ можно разделить на гимнастические, спортивно-прикладные, игры.
Гимнастические упражнения оказывают
воздействия не только на различные системы, но и
на отдельные мышечные группы, суставы, позволяя
развить ряд двигательных качеств. Эти упражнения
подразделяются на:
1. Общеукрепляющие.
2. Специальные (имеющие избирательный характер действия на ту или иную часть организма).
Спортивно прикладные: включают в себя
ходьбу, бег, лазание, ползание, плавание, катание на
лыжах, коньках, велосипеде и т.д. Их оздоровительное и гигиеническое значение определяется умеренной тренировкой, закаливанием организма, и положительным влиянием на нервно-психическую
деятельность.
Игры - широко используются в физическом
воспитании, так как игра вносит в занятие эмоции,
повышает интерес к ним. По сравнению с гимнастическими упражнениями физические упражнения
в игре трудно поддаются дозировке, поэтому на регулирование дозировки следует обратить большее
внимание.
В зависимости от заболевания и физической подготовленности большое значение придется
дозированию упражнений, для этого определяется
их продолжительность, исходное положение, количество повторений, темп, амплитуда движения, рациональное чередование нагрузки и отдыха, учитываются индивидуальные особенности и возраст.
Исходя из этого, можно выделить следующие методические приёмы для изменения величины физической нагрузки:
·
Выбор исходного положения для занятий;
·
Объем мышечных групп участвующих в упраж-

нении;
Амплитудой движения;
Числом повторений отдельных движений;
Темпом выполнения упражнения;
Степенью силового напряжения мышц;
Ритмом движения;
Точность выполнения заданных движений;
Чередованием мышечных групп, участвующих
в движении;
·
Использованием статических дыхательных упражнений и упражнений на расслабление;
·
Использованием предметов и снарядов;
·
Продолжительность занятия.
Дозирование других форм физической культуры осуществляется в основном: расстоянием, темпом, продолжительностью, рельефом местности,
количеством остановок и дыхательных упражнений.
Нагрузку на время всего занятия следует строго регулировать. Наибольшее увеличение нагрузки более
целесообразно проводить в середине занятия с постепенным ее дальнейшим уменьшением. Должный
эффект физических упражнений достигается при
регулярном и длительном их применении, и при
достаточной интенсивности их воздействия. Интенсивность воздействия упражнений должна постепенно увеличиваться, поскольку только нарастание нагрузки может обеспечить повышение уровня
тренированности и улучшения уровня общего состояния организма.
При комплектовании СМГ учитывается заболевание, функциональное и физическое состояние
студентов. Хотя в СМГ могут заниматься лица с различными заболеваниями, комплектовать группы лучше по характеру заболевания.
Группа А.
В группу зачисляются студенты с заболеваниями, при которых реакция больного организма
на физическую нагрузку определяется состоянием
сердечно-сосудистой системы.
Специальные тренирующие нагрузки для
студентов в этой группе должны быть направлены
на развитие, преимущественно, общей выносливости.
Группа Б.
В эту группу зачисляются студенты с заболеваниями, при которых выбор нагрузок ограничивается состоянием органов брюшной полости малого таза, в частности, степенью выраженности
болевого синдрома: желудка, кишечника, желчного
пузыря, остаточными явлениями после перенесенной желтухи, после операции на органах брюшной
полости, почечнокаменной болезни.
Показаны общеразвивающие и дыхательные физические упражнения, ходьба, бег, лыжные
прогулки, спортивные и подвижные игры средней
интенсивности, плавание в теплой воде.
Группа В.
В эту группу зачисляются студенты с заболеваниями и анатомическими дефектами опорнодвигательного аппарата: укорочение конечностей,
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деформация позвоночника и суставов и др.
В качестве средств используются комплексы общеразвивающих и дыхательных упражнений,
подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам, средства закаливания, массаж и самомассаж.
Вывод.
Делая вывод из нашей работы можно сказать что, число студентов высших учебных заведений с каждым годом увеличивается. Основная роль
в организации занятии отводится индивидуальному
подходу к каждому занимающемуся. При разработке комплексов физических упражнений необходимо учитывать особенности заболевания, общее состояние организма к началу занятия, а так же
возрастные особенности. Исходя из этого, рекомендуется комплектовать группы по 8-10 человек на
одного преподавателя.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем организации занятий по физической культуре студентов.
1.
2.
3.
4.

5.

хорегулирование, активизированная релаксация, умственная работоспособность.
Annotation. Vikhliaiev Y.N. Prevention and neutralisation
of stress with the help of physical exercises,
psychoregulation, relaxation activity. We proposed different
means: physical exercises, psychoregulation, relaxation
activity for neutralisation of negative consequences of stress
and recoveration of intellectual capacity for work. The touch
control over alternately carried out pressure and relaxation
can be used by a method of return bioconnection as an
effective way for neutralization of negative consequences
of stress.
Key words: stress, physical exercises, psychoregulation,
relaxation activity, intellectual capacity for work.

Вступ.
Питання попередження та нейтралізації
стресу за допомогою різних засобів є дуже актуальним для студентської молоді, так як напружений
ритм занять і навчальної діяльності у період до і під
час екзаменаційної сесії часто призводять до стресових ситуацій. Негативні емоції, транспортні і побутові проблеми, погане харчування, недосипання,
патові ситуації, коли оцінка “незадовільно” означає
погрозу відрахування, чи ситуації, коли студент
ліквідує заборгованості і часом три викладачі призначають йому відпрацьовування на той же час, але
в різних лабораторіях або аудиторіях, які можуть
знаходитися в різних корпусах на значній відстані
друг від друга, викликають стреси і, як наслідок,
психічні перенапруги і розлади.
Реакція на стрес залежить: 1) від індивідуального сприйняття стресових подразників; 2) від
особистих характеристик поводження і реагування
на стресові подразники; 3) від мотивації подолання
несприятливих стресових подій чи негативного
впливу на особистість, стресового досвіду [7].
З метою ліквідації несприятливих наслідків
стресових ситуацій для здоров’я і якості навчання
студентів використовуються різні методи впливів:
фізичні вправи, психорегулювання, релаксація й
інші, однак рекомендації з їхнього використання
носять узагальнений характер, не конкретні і найчастіше суперечливі [1, 2, 4, 5, 6].
Робота виконана за планом НДР національного технічного університету України «КПІ»
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: розробити методику нейтралізації негативних впливів стресу на студентів перед і під час екзаменаційної сесії.
Результати дослідження.
У якості засобів, що нейтралізують стрес,
були вивчені наступні види впливів: фізичні вправи; психорегулювання і релаксація.
Фізичні вправи. Для визначення оптимальної
кількості тренувальних занять на тиждень з метою
нейтралізації наслідків стресу і підвищення розумової працездатності було проведено спеціальне дослідження психофізичного стану і самопочуття студентів НТУУ «КПІ» загальною чисельністю 150
чоловік, що були розподілені на 5 груп по 30 чоловік кожна. Усі групи плавали в басейні. Обсяг плавання від 1000 до 2000 тисяч метрів, темп середній.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ
СТРЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНИХ
ВПРАВ, ПСИХОРЕГУЛЮВАННЯ І
РЕЛАКСАЦІЇ
Вихляев Ю.М.
Національний Технічний
Університет України «КПІ»
Анотація. Запропоновані такі засоби нейтралізації негативних наслідків стресу та відновлення розумової
працездатності, як фізичні вправи, психорегулювання,
активізована релаксація. Сенсорний контроль за результатами поперемінно виконуваної напруги і розслаблення методом зворотного біозв’язку може бути використа ний як ефективн ий спосіб для нейтралізац ії
негативних наслідків стресу.
Ключові слова: стрес, фізичні вправи, психорегулювання, активізована релаксація, розумова працездатність.
Аннотация. Вихляев Ю.Н. Предупреждение и нейтрализация стресса с помощью физических упражнений,
психорегулирования и релаксации. Предложены такие
средства нейтрализации негативных последствий стресса и восстановления умственной работоспособности,
как физические упражнения, психорегулирование, активизированная релаксация. Сенсорный контроль по
результатам попеременно выполняемого напряжения и
расслабления методом обратной биосвязи может быть
использован как эффективный способ для нейтрализации отрицательных последствий стресса.
Ключевые слова: стресс, физические упражнения, пси-

50

Обсяг і темп визначали за самопочуттям і відповідно індивідуальному рівню підготовленості.
Перша група займалася 2 рази на тиждень
по 60 хв, друга група – 3 рази на тиждень по 60 хв,
третя група – 5 разів на тиждень по 90-100 хв. У
четверту групу були зібрані студенти, що у цей період часу з якихось причин пропускали більшість занять, тобто практично не займалися і не одержували фізичні навантаження. П’ята група займалася 1
раз на тиждень по 60 хв. Дослідження проводили в
період напружених занять і сесії з 1 грудня по 30
січня, тобто протягом 60 днів.
Аналіз результатів показав, що найбільш
успішно справилися із завданням іспитів і заліків
студенти 1 і 2 груп (середня успішність 4.2 і 4.3
відповідно), тоді як найслабша успішність виявлена в студентів 3 і 4 груп (3,7 і 3,6 балів відповідно).
У студентів 5 групи успішність склала 3.9 балів. Крім
цього, у студентів третьої і четвертої груп погіршилися показники короткочасної зорової пам’яті, показники уваги, тремору, швидкості реакції, КЧМ
(критична частота миготінь), самопочуття, а саме:
відзначалася апатія, млявість, порушення сну, поганий настрій, затримка відновлення після подолання
50-метрового відрізка.
У студентів третьої групи ми також відзначали больові відчуття в області верхнього плечового пояса і грудної клітини.
Таким чином, стресові реакції, викликані
напруженим навчанням, найбільш повно проявилися у студентів, що майже зовсім не виконували
фізичні навантаження чи тренувалися багато, тобто
5 разів у тиждень по 90-100 хв. Потрібно відзначити, що наші особи були не спортсменами-плавцями, а звичайними студентами, що добровільно
відвідували басейн. Помірне фізичне навантаження
2-3 рази на тиждень по 60 хв у період напруженого
навчання сприяло зняттю стресових реакцій і створенню передумов для гарного самопочуття, достатньої розумової працездатності у студентів 1 і 2 групи. Що ж стосується студентів 5 групи, то їх відносно
невисокі показники можна розглядати як наслідок
недостатнього впливу фізичних вправ, тому що 60хвилинне тренування 1 раз на тиждень не може
цілком нейтралізувати наслідки стресових ситуацій.
Існує безліч видів різних фізичних вправ,
за допомогою яких можна «відключати» реакцію на
стрес. У процесі спостережень за станом студентів,
що використовують посильне регулярне фізичне
навантаження як засіб-депресант, ми прийшли до
висновку, що стресові ситуації можна утримувати
під контролем і знижувати негативний вплив стресу
незалежно від того, які фізичні вправи ми будемо
використовувати. Наші студенти, у складі чотирьох
експериментальних груп займалися різними видами фізичних вправ: оздоровчим бігом, атлетичною
гімнастикою, плаванням і футболом три рази на тиждень по 60 хвилин.
Нами встановлений позитивний вплив
фізичних вправ (незалежно від виду спорту) на ро-

зумову і фізичну працездатність студентів у всіх чотирьох групах. Головною причиною цього позитивного впливу, як ми вважаємо, є гормональний фактор. При стресових ситуаціях в організмі людини
виділяється значна кількість катехоламінів. Метаболізм катехоламінів здійснюється за наявністю кисню, тому підвищуючи інтенсивність метаболізму за
допомогою фізичних навантажень, а також збільшуючи надходження кисню, фізичні навантаження в
буквальному значенні спалюють усі речовини, які
виділяються у відповідь на стрес [4].
При цьому достовірні відмінності у впливі
вправ різних видів спорту на стан осіб, що тренувалися, не встановлені, хоча був виявлений взаємозв’язок з рівнем підготовленості і стажем занять студентів у використовуваному виді діяльності.
Очевидно, це пов’язано з наступною обставиною:
студенти, що мали кращий рівень підготовленості,
виконували ці вправи більш розслаблено, впевнено
і легко, тоді як слабко підготовлені студенти виконували фізичні вправи занадто напружено, скуто, що
погіршує виведення продуктів розпаду з працюючих м’язів і сприяє нагромадженню втоми.
Як вказують Р.С.Паффенбаргер, Е.Олсен [2],
циклічні фізичні вправи – плавання, чи хода, біг
підтюпцем, для підготовлених людей можуть стати
своєрідною формою релаксації. Ритмічні рухи ніг і
рук під час ходи чи бігу можуть здійснювати майже
гіпнотичний вплив, а біг на довгі дистанції в зручному темпі викликає майже такі ж зміни в активності
хвиль головного мозку, як і стан глибокої медитації.
Тривалі фізичні навантаження, що охоплюють великі групи м’язів, стимулюють виділення ендорфінів – природних седативних засобів, які мають заспокійливий ефект, а також, викликають стан
ейфорії, яка виникає під час чи після фізичних занять. І друге – підготовлені студенти, вочевидь, мали
більш високу психологічну стійкість організму, високий рівень вольових якостей і сильну імунну систему, що дозволяло їм швидше справлятися з несприятливим впливом стресу.
Психорегулювання. У процесі вивчення
літературних джерел і власних спостережень за
особливостями психіки студентів нам вдалося виявити наступні типові риси «відмінників»:
1. Завзятість; 2. Посидючість; 3. Висока
цілеспрямованість; 4. Відмінні розумові здібності;
5. Гарна розумова працездатність, що містить у собі
такі показники, як швидкість переробки інформації,
пам’ять (слухова, зорова, короткочасна і довгострокова), здатність до концентрації уваги й ін.; 6. Почуття самоповаги і суспільної впевненості (студентвідмінник завдяки своїм знанням займає визначений
статус у групі, який визнається як викладачами і
працівниками факультету, деканату, так і співгрупниками, друзями, батьками, членами родини і родичами); 7. Підвищена готовність до підтримки і
відстоювання свого статусу шляхом систематичної
роботи з виконання домашніх завдань і творчої активності на заняттях.
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З рівнем успішності, на наш погляд, тісно
пов’язані наступні комплексні психічні якості, що
мають складну структуру і конкретні особливості
прояву в напружені періоди навчальної діяльності:
1. Різні прояви волі; 2. Стійкість до стресових ситуацій; 3. Високий рівень слухових і зорових сприйнять навчального матеріалу; 4. Здатність
до побудови логічних зв’язків, аналізу і синтезу найважливіших властивостей і якостей досліджуваних
явищ і процесів; 5. Вміння виділити головне зі складного і великого обсягу навчального матеріалу; 6.
Вміння чітко формулювати власні думки і чітко викладати досліджуваний матеріал; 7. Вміння визначати стратегію і тактику свого поводження і навчання; 8. Вміння розпізнавати необґрунтовані чи
завищені вимоги, висунуті викладачами, батьками,
однокурсниками і друзями; 9. Вміння ставити реальні цілі і знаходити реальні методи їхнього
здійснення.
Якщо перші шість якостей досить повно
вивчені й освітлені в літературі, і, в основному, формуються ще в період навчання в школі, то наступні
якості пов’язані з особливостями переходу молодої
людини зі звичного розміряного шкільного ритму в
новий, дорослий, непередбачений і часом надінтенсивний алгоритм вузівського навчання.
Не кожен студент пристосовується до
аритмії навчання Вузу, де перші місяці нового семестру можна ледарювати без особливих наслідків
(лекції і заняття, де тебе не опитують, батьків не
викликають, відсутній твердий контроль за прогулами), а потім, в останній передекзаменаційний
місяць сиплеться лавина незданих тем, лабораторних і розрахунково-графічних робіт, контрольних і
домашніх робіт, креслень і курсових, рефератів і
заліків, а потім і іспитів.
У цьому зв’язку ми проводили спостереження над двома групами студентів першого курсу – експериментальною і контрольною. Зі студентами експериментальної групи були проведені кілька занять
по відпрацьовуванню тактики поводження і навчання. На проведених заняттях студенти навчалися:
1. Виділяти і ранжувати за ступенем складності і важливості всі предмети (для одних хімія
самий важкий предмет, для інших – фізика, «важливість» предмета оцінювали не тільки з позицій
його значимості в майбутній професійній діяльності,
але і «значимості» у шкалі вимог допуску до сесії.
Наприклад, іноді незалік є більшим злом, ніж двійка
на іспиті, тому що через незалік студента не допускають до сесії і він попадає в стресову ситуацію, за
принципом «доміно», тобто один незалік погрожує
нездачею всіх наступних предметів. У чисто психологічному плані двійка на іспиті менш хвороблива,
студент може спокійно вчити матеріал наступного
предмета, йому не потрібно розриватися між предметом незаліку і консультаціями та іспитами, що
здають допущені до сесії одногрупники;
2. Аналізувати розклад заліків і іспитів (студенти навчалися складати індивідуальний графік

припустимих термінів здачі екзаменів з тих чи інших
дисциплін, моделювати ситуації з нагромадженням
«хвостів», вчилися виділяти предмети, що вимагають регулярну здачу залікових вимог протягом усього семестру, наприклад, нарисну геометрію, де неможливо здати всі креслення за один тиждень (чим
ближче іспити, тим більше черга «хвостистів» до
викладача, а викладач приймає не щодня, одне креслення можна здавати п’ять разів і щораз будуть знаходитися нові помилки і т. ін.);
3. Аналізувати рівень вимог і особисті характеристики викладачів, вибирати індивідуальну
лінію поводження на заняттях адекватну вимогам
викладачів (одні викладачі вимагають конспекти
лекцій, інші обмежуються усним опитуванням, треті
часто практикують письмові контрольні, четверті
люблять задавати «каверзні» питання і заохочують
студентів, що вміють логічно мислити, п’ятих задовольняє формальний виклад досліджуваного матеріалу, одні практикують виставлення заліків і навіть
іспитів кращим студентам «автоматом», інші роблять
опитування всіх студентів в обов’язковому порядку,
незалежно від їхньої успішності, одні викладачі ліберально відносяться до тих, що спізнюються і порушників дисципліни; інші – карають за це зниженням
оцінки);
4. Розпізнавати необґрунтовані вимоги,
висунуті викладачами, батьками, однокурсниками і
друзями. Викладачі найчастіше висувають завищені
вимоги з обсягу літератури і матеріалу, який необхідно вивчити і законспектувати. Студент повинний
тверезо оцінити свої індивідуальні можливості і
здібності по переробці інформації, знайти матеріали, ресурс часу і виконати той необхідний обсяг, що
дозволить здати досліджувану тему. Іноді батьки,
друзі, однокурсники переоцінюють можливості
індивідуума і висувають завищені вимоги до навчання, участі в якихось суспільних заходах, що також
створює стресову ситуацію. Здатність розпізнавати
необґрунтованість завищених вимог і в коректній
формі відкидати подібного роду домагання усуває
імовірність стресової ситуації;
5. Ставити реальні цілі і намагатися їх досягати реальними способами за реальні терміни.
Випадки, коли студенти ставлять перед собою нереальні цілі у навчанні (найбільш часта причина – слабкий рівень базової підготовки) чи нереальні терміни досягнення мети (наприклад, відпрацьовування
практичних, лабораторних робіт дуже трудомісткий
і тривалий процес), чи свою надію на здачу іспиту
будують у розрахунку на допомогу товариша, що сам
може потрапити в непередбачену ситуацію, дуже
часто закінчується невиконанням запланованого і,
якщо наслідки невиконання мети значні – створюється стресова ситуація.
Крім отриманих знань зі стратегії і тактиці поводження і навчання, студенти експериментальної групи могли в будь-який день одержати додаткову консультацію в залученого до експерименту
викладача.
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Порівняння результатів здачі сесії показало, що експериментальна група набагато краще здала
сесію, чим контрольна – на 0,5 ± 0,04 бала.
Релаксація. Одним з діючих способів попередження стресових ситуацій і нейтралізації їхніх
наслідків є релаксація. Різні методи релаксації протистоять негативним впливам стресу, забезпечуючи зниження тиску крові, утворення альфа-хвиль у
головному мозку (психічний стан релаксації), а також сповільнюють частоту серцевих скорочень і дихання [3].
Дослідження, проведені Оlsеn E. [5], показали, що використання релаксації веде до підвищення здатності імунної системи боротись з інфекційними захворюваннями, а кількість Т-лимфоцитів
(кліток вбивць), що атакують віруси і бактерії,
збільшується.
Якобсен Е. [6] рекомендує використовувати
метод релаксації, при якому особи, що займаються,
поперемінно виконують м’язові напруги і розслаблення. У процесі занять вони вчаться запам’ятовувати відчуття, властиві розслабленню, і потім по пам’яті використовують їх у повсякденному житті після
активних розумових навантажень.
Ми спробували вдосконалити цей метод
релаксації за допомогою міоэлектростимулювання
і зворотного біозв’язку.
В експериментальній і контрольній групах,
що складались з 30 і 35 осіб відповідно, студенти
намагалися зосередити увагу на м’язовій напрузі й
засвоєнні навичок її зменшення. Студенти контрольної групи виконували напругу м’язів і не бачили результатів своїх дій, тоді як студенти експериментальної групи виконували напругу і розслаблення
м’язів в три етапи: 1) також як і студенти контрольної
групи, лише за допомогою вольового напруження;
2) за допомогою різних режимів міоелектростимулювання; 3) сумісно, тобто здійснювали напругу
вольовим зусиллям одночасно з впливом активних
режимів стимуляції, а розслаблення – одночасно з
пасивними режимами, тобто розслаблюючими режимами електростимулювання. При цьому ми записували сигнали міограми і подавали його на монітор, що дозволяло досліджуваним наочно розглядати
міограму своїх навантажень і розслаблень. Результат обробки параметрів міограми, що ми здійснювали за допомогою створеної нами комп’ютерної
програми, відразу ж з’являвся на екрані дисплея. Ми
розраховували такі параметри міограми, як амплітуда і частота. Добуток цих двох показників нами
приймався за величину напруги, розслаблення оцінювали за тривалістю періоду значного зменшення,
або відсутності амплітудних коливань і за “чистотою“ їхньої відсутності, а також за зменшенням ЧСС.
Міоелектростимулювання ми виконували за допомогою джерела електроімпульсів «Афродіта-1» через накладені на м’язи зволожені електроди площею
8 х 2 см, виконані з гігроскопічного еластичного
матеріалу.
Результати дослідження показали, що ви-

користання міоэлектростимулювння і зворотного
біологічного зв’язку за допомогою сенсорного контролю виконуємих вправ значно інтенсифікувало
засвоєння методики розслаблення (студенти експериментальної групи втричі швидше опановували
методику розслаблення і при цьому доводили величину напруги, наприклад біцепса, до 426 ± 4,1 умовних одиниць, тоді як студенти контрольної групи,
які застосовували метод Е. Якобсена, – до 165 ± 6,3
умовних одиниць). Тривалість періоду значного
зменшення амплітудних коливань і “чистота” їх
відсутності також були вагомішими у студентів експериментальної групи. Але саме головне – після
сеансів релаксації у студентів експериментальної
групи швидше відновлювалися показники розумової працездатності.
Висновки:
Для підвищення розумової працездатності
і психофункціонального стану учнівської та студентської молоді можна рекомендувати фізичні вправи, психорегулювання та активізовану релаксацію.
При цьому необхідно вказати:
1. Величина фізичного навантаження повинна
бути в межах від середньої до значної, інтенсивність – за самопочуттям, кількість занять –
2-3 рази на тиждень, тривалість – приблизно 60
хвилин кожне заняття. Вид спорту, з якого обрані фізичні вправи, не має значення, головне,
– щоб вправи були добре засвоєні студентами,
тобто, щоб вони могли виконувати їх автоматично, без напруги.
2. Студентів необхідно навчити основам стратегії
і тактики поводження і навчання: ранжувати за
ступенем складності досліджувані предмети і
складати індивідуальний графік їх засвоєння,
обирати індивідуальну лінію поводження, адекватну вимогам викладача, розпізнавати необґрунтовані вимоги, ставити реальні цілі, вирішувати їх реальними способами й у реальний
термін.
3. Запропонований нами метод активізованої релаксації, що включає сумісне використання активних і пасивних режимів міоелектростимулювання, вольову напругу і розслаблення, а також
сенсорний контроль за результатами поперемінно виконуваної напруги і розслаблення методом зворотного біозв’язку, може бути використаний як ефективний спосіб для нейтралізації
негативних наслідків стресу.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем попередження та нейтралізація стресу за допомогою фізичних вправ, психорегулювання і релаксації.
1.
2.
3.
4.
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для устойчивости к воздействию экоцидных факторов цивилизации [4,7]. Все более проявляется парадокс, когда общая целевая функция существования
живых систем – выжить и размножиться – заводит
человечество в антропологическую и экологическую
катастрофу. Поэтому отсутствие современной концептуальной основы универсальной образовательной парадигмы формирования здоровья и методологического подхода в понимании и построении
системы оздоровления не позволяет решать необходимые вопросы образовательного характера –
подбора и расширения соответствующих учебных
предметов и дисциплин. При этом не учитывается
философско-мировоззренческие базовые положения
здоровья, что не позволяет подходить к решению
вопросов наполнения необходимым содержанием
существующих учебных дисциплин при формирования новых или интегрированных курсов [6].
Содержание предлагаемого образовательного направления и понятия «антропоэтика здоровья» (антропоэтика состоит от слов греческого происхождения «антропос» - человек и «этикос» мораль, нравы, характер, темперамент), основано на
философской парадигме и методологическом подходе к формированию здоровья. Это достаточно
инновационное направление можно отнести к области гуманитарных знаний с главной образовательной задачей формирования системы построения здоровья человека в социальной и природной среде
обитания. Как валеологическое направление в виде
системных знаний и необходимых умений может
быть применено в сфере образования и воспитания
человека, а также в государственных структурах
системы охраны здоровья и сохранения окружающей среды. За последние годы решение современных проблем формирования системы оздоровления
затрагивали в своих работах, в частности, академики В.П.Петленко с группой соавторов [5] и Н.М.
Амосов [1]. В их трудах изложены основные обобщающие взгляды на пути построения здоровья и
здорового общества через морально-нравственные
и интеллектуальные критерии жизнедеятельности
человека.
Работа выполнена по плану НИР национального технического университета Украины
«КПИ».
Формулирование целей работы.
Свои представления в построении здоровья
человека и основные положения концепции формирования системы оздоровления, нами изложены с
точки зрения воспитания психоэмоциональной сферы жизнедеятельности, в том числе и в области физической культуры в широких рамках развития данного направления [2, 3]. Поэтому целью нашей
работы является обоснование и создание в системе
физической культуры, интегрального оздоровительного направления, которое бы формировало мировоззрение для воспитания человека. Данный подход
предполагает формирование личности не только для
повышения профессиональной или общефункцио-
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АНТРОПОЭТИКА КАК ИННОВАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Гетман В. А., Новицкий Ю. В.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Аннотация. Предлагается направление в образовательном процессе, основанное на философско-мировоззренческом подходе в формировании мотивационной основы построения здоровья. В формировании здоровья
можно выделить концептуальные подходы в построении национальных систем оздоровления; педагогические основы психо-физического воспитания, образования и подготовки к жизнедеятельности человека.
Ключевые слова: антропоэтика здоровья, формирование здоровья, образовательное направление, методология здорового образа жизни, технология здорового способа жизни.
Анотація. Гетман В.О., Новицький Ю.В. Антропоетика
як інноваційний напрям освітянського процесу. Пропонується напрям в освітянському процесі, який оснований на філософсько-світоглядному підході в формуванні
мотиваційної основи побудови здоров’я. У формуванні
здоров’я можна виділити концептуальні підходи в побудові національних систем оздоровлення; педагогічні
основи психофізичного виховання, освіти й підготовки
до життєдіяльності людини.
Ключові слова: антропоетика здоров’я, формування здоров’я, освітянський напрям, методологія здорового способу життя, технологія здорового способу життя.
Annotation. Getman V.A., Novitskij Y.V. Anthropoetics as
an innovation direction of an educational process. The
direction based on philosophical world outlook method in
creating motivationa l base of developing health, is
proposed. In formation of health it is possible to allocate
conceptual approaches in construction of national systems
of improvement; pedagogical bases of psychophysical
education, education and preparation for ability to live of
the person.
Key words: anthropoetics of health, hea lth crea tion,
educational direction, methodology of healthy lifestyle,
technology of healthy living.

Введение
Ретроспективный анализ решения проблем
оздоровления человека дает основание утверждать,
что в традиционном подходе к построению системы оздоровления через физическое воспитание существует целесообразность, но которая не решает
вопросы социального, экологического и техногенного характера, ведущие к антропологической катастрофе. Современный мир, с его ужесточающимися требованиями и условиями выживания, ставит
новые, иногда не стандартные и более глобальные
требования к формированию принципиальных положений системы оздоровления, направленных на
увеличение адаптационного потенциала личности
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нальной готовности, а как воспитание человека,
формирующего свои потребности, в том числе оздоровительные, через этические нормы отношения
к природе и социуму. Без учета выше сказанных
положений, говорить о здоровье можно только с
позиций анализа функционирования органов и физиологических систем организма.
Результаты исследований.
Результаты исследований: анализ влияния
внешних и внутренних факторов на состояние организма позволяет говорить о содержании понятия
«антропоэтика здоровья» как о системе применения моральных, этических и нравственных норм,
отражающей национальные культурные ценности и особенности, которые направлены на осознанное формирование душевного равновесия, телесного здоровья и гармонии сосуществования с
окружающей средой.
Особенностью предлагаемого образовательного направления являются следующие положения:
1. Разработка и реализация инновационных оздоровительных проектов, учитывающих современное состояние экологических и социальных
проблем.
2. Значение человека в формировании и сохранении природной среды обитания.
3. Конкретизация требований к интеграционным
и системным процессам цивилизации.
В качестве учебно-образовательного, воспитательного направления «антропоэтика здоровья»
должна ориентировать человека на овладение методологическим подходом и программированием
сложного процесса построения комплекса технологий оздоровления в среде обитания индивидуума,
на гармонизацию жизнедеятельности человека с
естественными процессами в среде обитания и оптимизацию применения современных технологий
цивилизации [4,7]. Ретроспективный анализ позволяет утверждать, что известная и общепринятая система организации физического воспитания и оздоровления человека, построенная на технологиях совершенствования различных двигательных действий, а также на передаче некоторых знаний, умений и навыков профилактики заболеваний далеко не
эффективна [1,6]. Обобщенным, базовым недостатком такого подхода в организации оздоровления является его материалистическая направленность, отражаемая конкретными показателями в критериях
оценки – метрами, секундами, килограммами и т.п.
и, повлекшая, таким образом, возникновение технологий совершенствования систем организма с
искусственным их объединением в показатели дееспособности человека в тех же метрах, секундах и
килограммах. Это ведет к тому, что человек рассматривается как организм, основу жизнедеятельности
которого составляют показатели функционирования
его систем. И в нынешнем образовательном процессе мотивационный фактор к занятиям оздоровительной или общефункциональной направленности но-

сит искусственный характер. При этом далеко не всегда человек рассматривается как личность, основу
действий которого составляют психические процессы, побуждающие человека к видам жизнедеятельности, вызывающие душевные переживания, соответствующие эмоции и, тем самым, изменения в функционировании систем организма [6, 2]. В противовес директивному характеру формирования оздоровительных потребностей, воспитание и
формирование психоэмоциональной сферы жизнедеятельности дает возможность управлять индивидуальными оздоровительными запросами и потребностями, опираясь на естественные индивидуальные
ценностные ориентиры. Отмеченная разобщённость
между воспитанием психической стороны, создающей личность и морально-нравственные, этические
критерии существования, и материалистической стороной удовлетворения системообразующих факторов
жизнедеятельности, привела к разновекторности формирования человека. Это произошло не на основе
универсального базисного критерия человеческого
бытия – психоэмоциональной составляющей, а как
удовлетворение спектра потребностей материалистического характера. История показывает, что результат все мы имеем отрицательный, как в аспектах собственного здоровья и долголетия, так и в сфере глобальных проблем окружающей природы [5, 6].
Прежде всего, для понимания термина «здоровье» с валеологической точки зрения, необходимо рассмотреть критерии его оценки. Издавна считалось, что основным показателем здоровья является долголетие. Но при ближайшем рассмотрении
этого тезиса, корреляция качества здоровья с прожитыми годами не всегда просматривается. Можно
списать рост смертности людей трудоспособного
возраста на постсоветском пространстве на экологические и социальные проблемы. Но относительно высокий возрастной порог смертности в развитых странах, объясняемый достижениями медицины, существует при большой частоте случаев онкологических заболеваний, наркомании, алкоголизма
и суицида. Безусловно, правы академики В.П.Петленко, А.И.Субетто и другие специалисты-валеологи, объединившие проблему оздоровления в решение комплекса вопросов экологического, социального характера и человеческого фактора, замыкающего на себя все.
Для фундаментального понимания технологий оздоровления, исходя из концепции, что здоровье это состояние равновесия между адаптационными возможностями организма и условиями меняющейся среды обитания, необходимо раскрывать
связь адаптационных резервов человека с его способом жизни. Поэтому логичным является утверждение, что психика как основа приспособительных
механизмов, является базисом для формирования
индивидуальных программ оздоровления. Она же
ответственна за мотивационную сферу выбора деятельности каждого индивидуума.
Одним из направлений внедрения техноло55

гий оздоровления, на современном этапе стандартизации образования, можно предложить подход на
основе технологий фитнесса. Рассматривая фитнесс
как достаточно интегративную и гибкую систему
применения физических упражнений с решением
локальных задач соответствующих направлений (общефункционального, оздоровительного, спортивного или прикладного) и, которая вошла в общемировой понятийный аппарат системы физической
культуры и спорта, оздоровления и образования,
целесообразно проанализировать её на предмет возможной эффективности в решении оздоровительных
задач [4, 7].
Прежде всего, оздоровление с помощью
фитнесс-программ опирается на индивидуальный
подход к удовлетворению потребностей личности на
основе сформированного индивидуально значимого
мотивационного фактора. Мотив и побуждение к реализации индивидуально поставленной оздоровительной цели говорят о значительной роли эмоциональной составляющей психической сферы в оздоровлении человека. Система построения физического воспитания с зачетными директивными показателями функционирования организма, отражаемыми в
метрах, секундах и т.п. не вписывается в качестве
системообразующего фактора оздоровления. Исходя
из этого, разрабатывая различные проекты и схемы
оздоровительных систем, за точку отсчета алгоритма действий необходимо брать психо-эмоциональную
сферу жизнедеятельности человека [2, 3].
Поэтому для разработки и реализации
практических технологий антропоэтики здоровья
как комплексного направления, мы предлагаем за
основу оздоровительных программ брать три основных принципа, позволяющих подходить к пониманию содержания “здоровье”, в многообразии его
определений, только как к рабочему. Это даст возможность оценивать его адаптировано к современному состоянию природы, социума и отдельного
человека.
1. Познание путей оздоровления человека
возможно только при условии осознавания индивидом себя составной частью окружающего.
2. Формирование здоровья человека возможно только при условии познания механизмов
восстановления, сохранения и гармонизации процессов природы.
3. В состоянии здоровья человек может
быть только в гармонии с изменяющейся средой
обитания и на основе познания её закономерностей.
Исключение одного из перечисленных
принципов из построения оздоровительных программ приведёт к потере общей основы формирования алгоритма системы.
Поэтому образовательная цель антропоэтики здоровья заключается в создании принципиально
новой оздоровительной парадигмы мировозрения
человека. Как главное требование целеобразования
данного философско-мировоззренческого направления - соорганизация существующих учебных дисцип-

лин, а также формирование новых и интегрированных курсов, подчиненных требованиям единой концепции, опирающейся на методологические подходы и философские основы систем оздоровления
различных национальных школ.
Выводы.
В формировании здоровья можно выделить
следующие основные направления:
1. Философско-мировозренческие основы здоровья живых организмов и их систем.
2. Концептуальные подходы в построении национальных систем оздоровления.
3. Методология формирования здорового образа
жизни.
4. Технология построения здорового способа жизни.
5. Педагогические основы психофизического воспитания, образования и подготовки к жизнедеятельности человека.
Необходимость формирования таких направлений подтверждается:
постоянным процессом ухудшения состояния окружающей среды в результате неадекватно-потребительского воздействия человека;
наличием признаков антропологической катастрофы в большинстве стран;
низкой эффективностью существующей системы физического воспитания в решении
проблем оздоровления человека;
ужесточением качественных и количественных параметров жизнедеятельности человека
при истощении ресурсных возможностей организма;
несоответствием техногенной среды
обитания природным условиям и биоритмам существования человеческой популяции;
отсутствием интегральной технологии
оздоровления на основе соподчиненности резервов
организма;
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
образовательного процесса.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
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средства физического воспитания в процессе занятий и дифференцировать нагрузку.
Ряд ученых, рассматривали методы, повышения уровня соматического здоровья, средствами
физического воспитания.Так одним из средств повышения уровня соматического здоровья Е.В. Давиденко, В.П. Семененко определяют проведение
закаливающих процедур [5]. И.И. Вовченко [2] эффективным средством повышения соматического
здоровья детей младшего школьного возраста определена оздоровительная ходьба.
Вспециалной литературе уделялось большое внимание вопросам взаимосвязи уровня соматического здоровья и другими характеристиками
организма детей. Так, освещались вопросы уровней
двигательной активности детей младшего школьного возраста с различным уровнем соматического
здоровья. Взаимосвязь уровня соматического здоровья (СЗ) и состояние психики рассмотрено Г.Г.
Князевым [6].
В контексте поставленной проблемы значительный интерес вызывает изучение особенностей динамики показателей физического развития,
функциональных особенностей дитей с различным
уровнем СЗ.
Исследование проведено согласно сводному плану НИР Государственного комитета Украины
по физической культуре и спорту в рамках темы
3.2.11.5п «Автоматизированные системы контроля
физического состояния детей школьного возраста».
Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучение показателей
физического развития и функциональных возможностей организма детей младшего школьного возраста,
с различным уровнем соматического здоровья.
Задачи исследования: 1.Проанализировать
распределение детей младшего школьного возраста
по уровням соматического здоровья; 2.Охарактеризовать изменение показателей физического развития и функциональных возможностей организма
детей в течение учебного года; 3.Определить различия в показателях физического развития и функциональных возможностей организма детей с разным
уровнем соматического здоровья.
Методы и организация исследования. По
общепринятым методикам мы определяли длину
тела, массу тела, обхватные размеры (грудной клетки (ОКГ), плеча (ОП), талии (ОТ), бедра (ОБ)), частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное
давление систолическое (АД С) и диастолическое
(АДД), кистевую динамометрию учеников. Проводились функциональные пробы Штанге, Генче. Определялся уровень работоспособности по результатам пробы Руфье. Основу исследования составила
методика Г.Л. Апанасенко [1]. В исследовании принимали участие 166 учеников 8-11 лет.
Результаты исследований.
Полученные данные, представленные в таблице 1, отображают динамику изменения показателей соматического здоровья учеников начальных
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Гончарова Н.Н.
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье охарактеризованы уровни соматического здоровья детей младшего школьного возраста
по показателям физического развития и функциональным возможностям. Определена взаимосвязь между
повышением характеристик и уровнем соматического
здоровья.
Ключевые слова: соматическое здоровье, уровни соматического здоровья, физическое развитие, функциональные показатели.
Анотація. Гончарова Н.М. Фізичний розвиток і функціональний стан дітей молодшого шкільного віку з різним
рівнем соматичного здоров’я. В статі охарактеризовані
рівні соматичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку за показниками фізичного розвитку та функціональних можливостей. Визначено взаємозв’язок між
покращенням характеристик та рівнем соматичного здоров’я.
Ключеві слова: соматичне здоров’я, рівень соматичного здоров’я, фізичний розвиток, функціональні показники.
Annotation. Goncharova N.N. Physical development and
functional condition of children of junior school age with a
va rious level of somatic hea lth. In the article a re
characterized the levels of junior schoolchildren’s somatic
health on physical development parameters and functional
ability. The interrelation between increase of characteristics
and a level of somatic health is determined.
Key words: somatic health, levels of somatic health, physical
development, functional parameters.

Введение.
Здоровье школьников всегда было и будет под
пристальным вниманием общества, ведь здоровье
школьников сегодня - здоровье нации в будущем [3].
Данные специальной научно-методической
литературы свидетельствуют о том, что среди детей
дошкольного и школьного возраста практически
здоровыми являются около 14-15%. По данным [4]
60% детей младшего школьного возраста имеют
высокий уровень нарушения адаптационных систем
организма. Общее состояние здоровья учащихся
школ ухудшается, наблюдается снижение порога
жизнестойкости, выносливости, а также сокращение резервных сил организма.
Уже в детском возрасте наблюдается хронический дефицит двигательной активности, который является причиной нарушений физического
развития.
Это объясняет причину необходимости определения уровня соматического здоровья детей
школьного возраста, осуществление его диагностики и в соотвецтвии с этим избирательно применять
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Таблица 1
Уровень соматического здоровья учеников 8-11 лет в течении учебного года
(по методике Г.Л. Апанасенко), %

низкий
ниже среднего
средний
выше среднего

8 лет
69,56
26,08
4,34

на начало
9 лет
68,42
13,20
11,32
7,06

года
10 лет
70,21
21,27
8,51

11 лет
58,82
23,53
17,65

классов, в течение учебного года.
Данные таблицы сведетельствуют о том, что
в начале учебного года наибольшее количество детей имеющих низкий (НУСЗ) и ниже среднего уровня соматического здоровья (НСУСЗ) наблюдалось
у детей 8 лет. Причина данного положения может
быть связана с началом обучения в школе, которое
характеризуется снижением объема двигательной
активности и увеличением статической. Наличие
большого числа учеников отнесенных к среднему
уровню соматического здоровья (СУСЗ) у детей 11летнего возраста, а также наличие детей 9 летнего
возраста с выше среднего уровнем СЗ, возможно,
связано с процессом адаптации школьника к обучению в школе.
В конце учебного года ситуация несколько
изменилась, у школьников 8 лет снизилось количество детей отнесенных к НУСЗ, в то время как во
всех остальных возрастных группах данный показатель увеличился. Также наблюдается увеличение
количества детей имеющих НСУСЗ во всех возрастных группах. В конце учебного года, детей с высоким и выше среднего уровня соматического здоровья выявлено не было.
В теченее учебного года произошли достоверные изменения показателей физического развития
детей младшего школьного возраста с различным
уровнем соматического здоровья: - у девочек 8 лет с
НУСЗ наблюдается достоверное увеличение длины
тела (р<0,5) с 129,56±6,67 см до 133,58±2,80 см; - у
мальчиков 8 лет с НУСЗ наблюдается достоверное
увеличение обхватных размеров талии 55,35±6,49 см
до 57,08±5,40 см на конец учебного года.
Анализ показателей физического развития
детей, имеющих различные уровни соматического
здоровья. У мальчиков 10 лет масса тела достоверно выше у детей отнесенных к НУСЗ и составила
34,80±4,75 кг по сравнению с детьми, отнесенными к НСУСЗ - 29,24±2,68 кг. Аналогичная ситуация наблюдается у девочек 10 лет, так достоверно
более высокие показатели массы тела наблюдаются у детей с НУСЗ и уменьшаются с повышением
уровня СЗ.
В результате анализа функциональных показателей деятельности сердечно- сосудистой и дыхательной системы, была определена следующая динамика изменения данных показателей. Достоверное
повышение (р<0,05) показателей АДС в течение года
наблюдается у девочек 9 лет с НСУСЗ. А так же

8 лет
61,29
35,48
3,23

на конец года
9 лет
10 лет
76,19 70
21,43 22,67
2,38
3,33

11 лет
69,70
24,24
6,06

выявлено снижение показателей (р<0,05) ЧСС у
мальчиков 9 лет с НУСЗ с 99,79±8,89 удЧмин-1 до
93,75±9,93 удЧмин-1.
Наибольшие изменения произошли в возрастной группе 10 лет, где у девочек с НУСЗ в течение учебного года произошло достоверное повышение (р<0,05) показателей ЖЕЛ, АДД, результатов
проб Генче и Штанге. У мальчиков с НУСЗ достоверно повысились показатели ЖЕЛ с
1647,06±248,91 мл. до 1658,33±218,53 мл.
При анализе ЧСС в возрастных группах, а
так же по уровню здоровья было выявлено наличие
достоверных отличий. Так более низкие (р<0,05) значения ЧСС были характерны для учеников имеющих более высокий уровень СЗ. У девочек 8 лет с
НУСЗ – 99,33±11,05 удЧмин-1 , а у школьниц с
НСУСЗ – 85,60±6,59 удЧмин-1. У девочек 9 лет с
НУСЗ – 93,25±9,55 удЧмин -1 , с НСУСЗ
85,71±6,47 удЧмин-1.
В показателях АДC отмечается повышение
значений на фоне снижения уровня СЗ. У детей в
возрастной группе 9 лет, как у мальчиков, так и у
девочек отнесенных к НУСЗ более высокие показатели АДC (р<0,05), чем у детей с НСУСЗ и составили соответственно у девочек 102,45±7,36 мм..pm.cm.
и 93,67±2,31 мм..pm.cm., а у мальчиков
99,00±7,77 мм..pm.cm. и 84,50±4,20 мм..pm.cm.
По показателям АДД только в возрастной
группе 10 лет у мальчиков было выявлено наличие
достоверных отличий (р<0,05) между детьми с
НУСЗ у которых показатель составил
62,25±6,14 мм..pm.cm.
и
НСУСЗ
54,86±4,71 мм..pm.cm.
Анализ ЖЕЛ выявил, что у мальчиков 8 лет
и девочек 10 лет с НУСЗ показатели ЖЕЛ более низкие (р<0,05) чем у детей с НСУСЗ и составили соответственно у девочек 1400,00±219,63 мл и
1544,44±269,77 мл. ,
а
у
мальчиков
1365,22±142,57 мл.
Проба Генче (задержка дыхания на выдохе)
показала у мальчиков 10 лет с НСУСЗ более высокие (р<0,5) показатели 29,65±7,02 с по сравнению с
НУСЗ – 22,89±6,31 с.
Анализ результатов пробы Штанге (задержка дыхания после вдоха) показал наличие достоверных отличий только в возрастной группе 9 лет у
мальчиков. Так у детей с НСУСЗ показатели были
ниже 21,79±2,71 с по сравнению с СУСЗ, где показатель составил 35,32±5,12 с.
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Проведенные исследования функционального состояния организма детей 8-11 лет с различным уровнем СЗ свидетельствует о том, что по показателям ЧСС, АДС, АДД наблюдается повышение
значений на фоне снижения уровня СЗ. А по показателям ЖЕЛ, проба Штанге и Генче достоверное
повышение результатов с повышением уровня СЗ.
Выводы.
Выявлено, что наибольшее количество детей во всех половозрастных группах были отнесены к НУСЗ, всего лишь один ребенок на начало учебного года имел ВСУСЗ, детей с высоким уровнем
СЗ выявлено не было; только для детей с НУСЗ было
характерно изменение показателей в течение учебного года; выявлено наличие разницы между показателями физического развития детей с различным
уровнем СЗ, так дети с более высоким уровнем физического состояния характеризуются более высоким уровнем физического развития и функциональными возможностями организма.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физического развития и функционального состояния детей младшего школьного возраста с различным уровнем соматического здоровья.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

тики.
Annotation. Deineko A.H. Activization of studies of
physical culture of pupils 7-11 years old with the help of
health building gymnastics. In the article are investigated
the attitude of children of 7-11 years old to studies of
physical culture and physical state of the pupils 7-11 years
old. It is offered to carry out additional lessons on physical
training, using elements of sports and national dances,
aerobics and fitness, as improving kinds of gymnastics.
Key words: health building gymnastics, physical state.

Введение.
В современных условиях возрастает роль
поиска оптимальных средств и методов в сфере
физической культуры, направленных на укрепление
здоровья человека, одним из которых являются оздоровительные виды гимнастики. Они представляют собой систему специально подобранных упражнений, многообразие которых позволяет успешно
решать задачи всестороннего физического воспитания, оздоровления, повышения работоспособности
и поддержания жизнедеятельности человека. Они
способствуют развитию основных физических качеств, формированию правильной осанки, точности и красоты движения.
В настоящее время здоровье человека рассматривается в тесной взаимосвязи с уровнем его
двигательной активности, генетическими предпосылками, энергетическим потенциалом и образом
жизни (Ю.В. Васьков, 2004).
Младший школьный возраст является важным периодом физического развития ребенка. В
этом возрасте формируется осанка, приобретаются
различные навыки, интенсивно развиваются двигательные качества: скоростно-силовые, гибкость и
ловкость. В младшей школе закладывается фундамент для дальнейшего общего физического развития ребенка.
Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между здоровьем детей,
подростков и их двигательной активностью (А.Г.
Сухарев, 1991; Г.Л. Апанасенко, 1992; Андреева
Е.В., 2002; Суворова Т.И., 2003).
Т.Ю. Круцевич (2003) указывает, что принцип оздоровительной направленности физического
воспитания конкретизируется в физкультурно – оздоровительных технологиях, в том числе в оздоровительных видах гимнастики.
Как отмечает М.Л. Журавин (2002), главное назначение оздоровительных видов гимнастики заключается в том, чтобы укреплять здоровье
человека, поддерживать на высоком уровне его физическую и умственную работоспособность в учебе, труде, повышать активность в трудовой и общественной деятельности.
Работа выполнена согласно плану НДР
Харьковской государственной академии физической
культуры.
Формулирование целей работы.
Цель исследования: выявить основные направления активизации занятий по физической культуре школьников 7-11 лет с помощью оздоровитель-
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АКТИВИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ШКОЛЬНИКОВ 711 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ГИМНАСТИКИ
Дейнеко А.Х.
Харьковская государственная академия
физической культуры
Аннотация. В статье исследовано отношение к занятиям физической культурой детей 7-11 лет, выявлено их
физическое состояние. Предлагается проводить дополнительные уроки по физической культуре, используя
элементы спортивных и народных танцев, аэробики и
фитнеса, как оздоровительных видов гимнастики.
Ключевые слова: физическое состояние, оздоровительные виды гимнастики.
Анотація. Дейнеко А.Х. Активізація занять з фізичної
культури школярів 7-11 років за допомогою оздоровчих видів гімнастики. В статті досліджено відношення
до занять фізичної культури дітей 7-11 років, виявлений їхній фізичний стан. Пропонується проводити додаткові уроки з фізичної культури, використовуючи елементи спортивних і народних танців, аеробіки й фітнесу,
як оздоровчих видів гімнастики.
Ключові слова: фізичний стан, оздоровчі види гімнас-
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ных видов гимнастики.
Задачи:
1. Изучить отношение к занятиям физической культурой детей младшего школьного возраста;
2. Выявить физическое состояние детей 7-11 лет.
Результаты исследований.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития физических качеств детей. Формирование интереса детей младшего школьного возраста к занятиям физической
культурой является необходимым условием дальнейшего полноценного развития организма. Воспитывать с раннего детства потребность в таких занятиях - значит формировать реальную базу для
здорового образа жизни в дальнейшем (Сухарев,
1991). Поэтому для нас так важно было исследовать
отношение детей младшего школьного возраста к
занятиям физической культурой, а также выявить их
физическое состояние.
Нами было проведено анкетирование детей
7-11 лет (116 человек). Исследование проходило на
базе школы №67 Ленинского района г. Харькова в

октябре – ноябре 2006 года.
С помощью анкетирования изучалось отношение учащихся к занятиям физической культурой,
их заинтересованность спортом, рассматривались
заболевания и посещаемость уроков физической культуры. Вопросы анкеты отображены в таблице 1.
По результатам анкетирования детей 7-11
лет было выявлено, что более 20% детей имеют различного рода заболевания, 25% опрошенных указывают на заболевания дыхательной системы (гайморит – 4%, бронхит – 17%, бронхиальная астма – 2%,
тонзиллит – 2% и др.). Нарушения деятельности сердечно – сосудистой системы присущи 12% учащихся (гипертония - 4%, гипотония – 4%, артроз – 4%).
Заболевания желудочно–кишечного тракта наблюдаются у 7 % опрошенных (гастрит – 4%). Регулярно посещают занятия по физической культуре – 68%
учащихся. Большинство ребят отмечают, что пропуски общеобразовательных занятий связаны с проблемой заболеваний (32%).
Интересен факт, что более 80% опрошенных знают о пользе занятий физкультурой и спортом,
Таблица 1

Анкета для учащихся младших классов школы № 67 г. Харькова
Класс_________________
Дата рождения_______________________________________
Сколько раз болел в прошедшем учебном году (2005-2006 гг.)?____________
Посещаешь ли ты уроки физической культуры?
1. Регулярно 2. Не регулярно
Нравятся ли тебе уроки физической культуры?
3. Да 4. Нет
Какие разделы учебной программы по физическому воспитанию тебе нравятся?
5. Легкая атлетика 6. Гимнастика 7. Спортивные игры 8. Футбол
Знаешь ли ты о пользе занятий физической культурой?
9. Да 10. Нет
Посещаешь ли ты спортивную секцию в школе?
11. Да 12. Нет
Какую спортивную секцию ты будешь посещать в этом учебном году?
13. Спортивные танцы 14. ОФП 15. Мини-футбол
Посещаешь ли ты спортивные соревнования?
16. Да 17. Нет
С кем ты ходишь смотреть соревнования?
18. С родителями 19. С друзьями
Что бы ты посоветовал другу, который не занимается физической культурой и спортом?
20. Заниматься спортом 21. Укреплять здоровье 22. Делать зарядку
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Рис. 1. Приоритеты учебной программы по физической культуре у детей 7-11 лет
60

а 88% детей с интересом посещают уроки физической культуры.
В разделе заинтересованность детей 7-11
лет различными видами спорта (из учебной программы), следует обратить внимание на то, что наибольшей популярностью среди учеников пользуются

спортивные игры (23%-72%), футбол (22%-42%),
гимнастика (11%-35%) и легкая атлетика (1%-42%).
На рисунке 1 отображены приоритеты учебной программы по физической культуре у детей 7-11 лет.
Опрос младших школьников позволил выявить их отношение и интерес к занятиям физкульту-
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Рис. 2. Проявление интереса к занятиям
в спортивных секциях школы № 67 г. Харькова у детей 7-11 лет

Таблица 2
Результаты тестирования
Классы
Тесты
Наклон
вперед
(см)
Шпагат
(см)
правый
Левый
Продольный
Мост
(см)
Сгибание и
разгибание рук
в
упоре
лежа
(кол-во)
Прыжок
в длину
с
мета
(см)
Челночный бег
4×9м
Прыжки
через
скакалку
за 30˝
Бег
с
высоким
подниманием
бедра 5˝
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рой: спортивные соревнования посещают 33%-60%
детей; с родителями на соревнования приходят 28%56%; с друзьями - 22%-69%; в спортивных секциях
школы занимаются 14%-40% учеников.
Результаты проведенного анкетирования
показали, что, не смотря на пропуски занятий по
различным причинам, большинство детей с удовольствием посещают уроки физической культуры, увлекаются различными видами спорта, с интересом
наблюдают за изменениями в спортивном мире.
Проявление интереса к занятиям в спортивных секциях школы №67 г.Харькова у детей 7-11 лет
отображено на рисунке 2.
В период младшего школьного возраста
наиболее интенсивно развиваются скоростно-силовые и координационные способности, а также отмечается значительное ускорение темпов развития
всех систем организма.
Для выявления физического состояния детей 7-11 лет было проведено тестирование. Тестирование проводилось согласно условиям проведения государственных тестов, по общепринятой
методике.
В результате тестирования были выявлены
следующие показатели физической подготовленности занимающихся.
Комплексный тест для 3-х классов: прыжок
в длину с места предусматривает результат от 80 до
160 см. Результаты наших исследований этого же
теста таковы: max результат – 140 см; min результат
– 80 см. В 5-х классах этот же тест предусматривает
результат: от 110 см до 175 см. У нас получились
такие результаты: max – 180 см; min – 110 см.
По результатам этого теста мы можем утверждать, что уровень развития скоростно-силовых
качеств у исследуемой группы детей недостаточен,
однако наблюдается тенденция улучшения этих показателей у более старших детей.
Исследуя показатели ловкости (челночный
бег 4Ч9 м), мы получили следующие результаты: 2-й
класс - max - 16.0 с, min – 10,0 с; 3-й класс max – 14,5
с, min – 13,0 с; 4-й класс – maх – 16,0 с, min – 10,9 с;
5-й класс max – 14,0 с, min – 9,8 с. Сравнивая их с
показателями комплексного государственного теста,
мы видим, что полученные результаты значительно
ниже, чем предложенные школьной программой.
Результаты теста на гибкость (наклон туловища вперед из положения сидя) показали, что во 2м классе результаты соответствуют показателям ориентировочного комплексного теста школьной
программы, а в 3, 4, 5-х классах они даже выше.
Результаты данного тестирования отображены в таблице 2.
Выводы:
1. По результатам анкетирования было выявлено,
что дети 7-11 лет с интересом посещают уроки
физической культуры, знают о пользе занятий
физкультурой и спортом. Наибольшей популярностью среди учеников пользуются спортивные
игры, футбол, гимнастика и легкая атлетика.

По показателям тестирования школьников (2-5х классов) были выявлены относительно низкие
параметры физического состояния и двигательной подготовленности занимающихся. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
активизации занятий физической культурой.
3. С целью улучшения физической подготовленности детей 7-11 лет, мы предлагаем проводить
дополнительные уроки по физической культуре, используя элементы спортивных и народных
танцев, аэробики и фитнеса, как оздоровительных видов гимнастики.
Дальнейшие исследования предполагают изучение влияния оздоровительных видов гимнастики
на исследуемую возрастную группу детей.
2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА
ОЦІНКИ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З
ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Анотація. В даній статті автор розглядає зміст кредитно-модульної системи навчання студентів і модульнорейтингову систему оцінки знань, їх значення в процесі професійної підготовці майбутніх спеціалістів з
оздоровчої фізичної культури.
Ключові слова: модуль, кредит, рейтинг, студент, інноваційні технології, самостійна робота.
Аннотация. Деминская Л.А. Модульно-рейтинговая система оценки знаний будущих специалистов по оздоровительной физической культуре. В данной статье автор
рассматривает содержание кредитно-модульной системы обучения студентов и модульно-рейтинговую систему оценки знаний, их значение в процессе профессион альной подготов ке будущи х спец иалистов по
оздоровительной физической культуре.
Ключевые слова: модуль, кредит, рейтинг, студент, инновационные технологии, самостоятельная работа.
Annotation. Deminskaya L.A. Module-rating system of
estimation of knowledge of future specialists on a health
physical culture. In the given article an author examines
maintenance of the credit-module departmental teaching
of students and module-rating system of estimation of

62

Одним із шляхів реалізації завдання перебудови навчального процесу є запровадження технології модульно-рейтингової системи контролю
успішності студентської молоді, яка базується на
самостійній навчально - пізнавальній роботі, індивідуальному навчанні, співтворчості суб’єкт-суб’єктивних відносин викладача та студента, що створює сприятливі умови для педагогічного стимулювання навчання, посилення ролі самоосвіти, самоаналізу й самооцінки, ділових взаємовідносин викладачів і студентів [6].
Модульне навчання, як інноваційна психолого-дидактична система, являє собою гармонійну
сукупність змісту, форм, методів і засобів розвиваючого навчання, яка забезпечує оптимізацію психосоціального розвитку особистості викладача і студента шляхом реалізації принципу модульності.
Кредитно-модульна система планування навчального процесу та оцінювання знань студентів є важливою складовою організації навчального закладу [6].
Базовий мінімум елементів знань і практичних дій, які пропонуються для засвоєння з навчальної дисципліни, завдання, що входять до модулів,
порядок і час їх складання затверджуються на засіданні кафедри. Студенти повинні ознайомлюватись
в письмовій формі зі структурою елементів знань і
практичних дій, які виносяться для засвоєння і контролю, на першому занятті кожного модуля [6].
У навчальній дисципліні в кожному її модулі визначається мінімальна кількість навчальних
елементів знань (поняття, класифікація, історичні
факти та ін.) і практичних дій, які необхідно засвоїти, щоб, з одного боку, формувати кваліфікованого
фахівця, а з іншого — забезпечити успішне засвоєння наступних навчальних дисциплін [6].
Вивчаючи питання кредитно-модульної системи на прикладі навчання спеціалістів з оздоровчої фізичної культури, можна представити увесь курс
«Оздоровча фізична культура» 10-ю модулями:
Модуль I. Поняття, завдання і структура оздоровчої фізичної культури.
Модуль II. Характеристика оздоровчої
фізичної культури.
Модуль III. Методи оцінки показників здоров’я і ступеня ефективності занять оздоровчою
фізичною культурою.
Модуль IV. Виробнича оздоровча фізична
культура.
Модуль V. Профілактика професійних захворювань.
Модуль VI. Масові фізкультурно-оздоровчі
заходи.
Модуль VII. Фізкультурно-оздоровчі системи.
Модуль VIII. Оздоровча фізична культура
для осіб літнього віку.
Модуль IX. Оздоровча фізична культура для
інвалідів.
Модуль X. Оздоровчі види спорту.
Кожний модуль може включати до 5-7-ми

knowledge, their value in the process of professional
preparation of future specialists on a health physical culture.
Keywords: module, credit, rating, student, innovative
technologists, independent work.

Вступ.
Національна доктрина розвитку фізичної
культури і спорту України велике значення уділяє ролі
оздоровчої фізичної культури в процесі формування
і збереження здоров’я громадян. У святи з цим актуальним стає питання вищої професійної освіти для
фахівців в області оздоровчої фізичної культури [8].
Вища педагогічна освіта виконує особливу, ключову функцію у формуванні сучасної людини, її інтелектуального та духовного потенціалу.
Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої
системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації [3].
Розвиток України має визначатися у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією
на фундаментальні цінності загальносвітової культури. Реформа вищої освіти передбачає перехід до динамічної ступеневої підготовки фахівців, оволодіння
ними сучасними інноваційними технологіями [3].
Навчальний процес слід побудувати як
єдину функціональну систему, спрямовану на формування професійних якостей майбутнього фахівця
з оздоровчої фізичної культури. Технологія навчання у вищому навчальному закладі повинна характеризуватися науковою організацією навчального процесу у відповідності до кваліфікаційних якостей
фахівця [7].
Пріоритетними напрямами розвитку вищої
освіти України є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які забезпечують
подальше вдосконалювання навчально-виховного
процесу через побудову індивідуальних модульних
навчальних програм різних рівнів складності й створення в Україні індустрії сучасних засобів навчання,
що відповідає світовому науково-технічному рівню.
Із усіх відомих технологій навчання в теперішній час
модульно-рейтингова технологія є найактуальнішою.
Однієї з характеристик модульно-рейтингової системи навчання є то, що вона базується на придбання
студентами знань і вмінь, які сприяють розвитку мотивації до самостійної роботи [4].
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: проаналізувати суть модульно-рейтинговою технології навчання фахівців з оздоровчої фізичної культури.
Завдання:
1. Проаналізувати суть кредитно-модульного навчання.
2. Вивчити методи оцінки знань студентів за модульно-рейтинговою технологією.
Результати дослідження.
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тем.

практичні знання;
відвідини лекційних і практичних занять;
активність на заняттях;
написання рефератів и їх захист;
участь в наукових конференціях;
участь в олімпіадах та ін.
Наведемо приклади оцінки знань, запропоновані різними авторами..
В основу модульно-рейтингової системи
навчання студентів покладено принцип накопичення оцінок за певний період навчання (модуль, семестр, рік) і за різнобічну діяльність. Сума цих оцінок виступає в ролі кількісного показника якості
студента порівняно з успіхами його товаришів. Однак вона відображає не тільки якість знань і вмінь, а
й точність у роботі, активність, самостійність,
творчість. Викладачем проводиться періодичне ранжування студентів. Високі оцінки з окремих тем курсу не можуть компенсувати відсутність знань з інших
тем. З метою стимулювання самостійності та активності студентів під час проведення аудиторних занять, а також для більшого заохочення їх до навчання пропонується оцінювати пасивність і врахувати
незадовільні оцінки [3].
Отже, загальний рейтинг студента визначається за формулою (1):

·
·
·
·
·
·

Для самостійній підготовці студентів до
практичних занять можуть бути запропоновані спеціальні тестові завдання з питаннями, які відображають зміст модуля, його основні принципи [3].
Модульне навчання також є надійний засіб
розвитку індивідуальної роботи студентів, яка будується на трьох рівнях: [3].
1. Репродуктивний, що вимагає від студента знань
основних законів, закономірностей, принципів
та уміння їх застосовувати для виконання елементарних завдань.
2. Репродуктивно-творчий, що потребує самостійного пошуку, аналізу педагогічної літератури з метою її застосування для виконання певного завдання;
3. Творчо-пошуковий, передбачає самостійне виконання індивідуальних завдань, розробку
тестів, кросвордів, написання рефератів, статей.
Модульно-рейтингова система оцінки знань
студентів використовується на основі об’єктивної
тестової оцінки з метою стимулювати систематичну та самостійну роботу студентів, підвищення об’єктивності оцінки знань студентів, виявлення і розвитку творчих здібностей студентів [7].
Виховна роль об’єктивної тестової оцінки
полягає в усвідомленні студентами способів удосконалювання різних видів навчальної діяльності й
шляхів підвищення ефективності навчання. Така
оцінка є важливим стимулом формування і розвитку пізнавальних інтересів, позитивних якостей особистості: чесності, працьовитості, активності, самостійності, відповідальності за виконання своїх
обов’язків, уміння переборювати труднощі [4].
Кожний тест складається з ретельно підібраних тестових завдань, що розраховані на виконання
протягом визначеного часу. Завдання підбираються
так, щоб на будь-якому рівні складності перевірялися знання, уміння і рухові навички студентів із
найголовніших питань цього модуля чи навчального елемента. За повне і правильне виконання визначеного завдання студент отримує певну кількість
балів [6].
Позитивним у тестуванні можна назвати і
те, що воно легко використовується студентами при
самоконтролі, що забезпечує функціонування внутрішнього зворотного зв’язку в процесі навчання,
одержання саме тими, кого навчають, інформації про
повноту і якість вивчення програмного матеріалу,
труднощах і недоліках, що виникли. Самоперевірка
за допомогою діагностичних тестів має велике психологічне значення та стимулює навчання [4].
Об’єктом рейтингового оцінювання знань
студентів є програмний матеріал дисципліни різного
характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю та на іспиті [6].
При оцінки роботи студентів впродовж часу
вивчення дисципліни, викладач повинен оцінити такі
компоненти учбової діяльності студента як:
·
теоретичні знання;

Р=

0(5) х5 + 0(4) х 4 + 0(3) х3 − 0(2) х 2
,
Κ

де 0(2) – кількість «незадовільних» оцінок, отриманих під час засвоєння всього курсу.
Рейтинг повинен бути не нижчим як 70 % засвоєння матеріалу з оцінкою «задовільно» і не нижчим, ніж 30 % кількості «незадовільних» оцінок.
Рейтинг індивідуальної роботи студента визначається за формулою (2):
Рінд =

Β
,
Κ

де В- сума балів, отриманих за самостійну роботу,
К – кількість практичних занять, відведених навчальною програмою для засвоєння курсу [3].
Оцінка з навчальної дисципліни за семестр,
рік під час складання заліку визначається через суму
набраних балів за усі модульні завдання, що виконувались протягом семестру, року, а також балів за
відвідуваність занять та активність студентської
молоді протягом семестру чи року над вивченням
програмного матеріалу. Якщо студент набрав менше 60 балів, йому залік “не зараховано”. При цьому
максимальна кількість балів за виконання модульних завдань, яку може набрати студент — 60 [6].
При кредитно-модульній системі організації
навчального процесу встановлюється єдина максимальна сума балів поточного та семестрового контролю - 100 балів. Зарахованим може бути заліковий
модуль, що оцінений позитивно. Заліковий модуль з
незадовільною оцінкою підлягає перездачі. Незадовільна оцінка за будь-який заліковий модуль не компенсується оцінками інших модулів, таблиця 1 [5].
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Таблиця 1
Б али
10 0 -90
8 9-8 2
8 1-7 5
7 4-6 9
8 -6 0

Якісна оцінка знань за заліковими модулями
О цінка
5 (від м інно ) – від м інне в ико нання , л иш е з незначно ю
кіль кістю по м ило к
4 (дуж е д об р е) – вищ е сер ед н ьо го р івня з кіль ко м а
пом ил кам и
4 (до б ре) – в загально м у пр авил ьна р об о та з пев ною
кіль кістю знач н их по м и лок
3 (задо віл ьно) – непогано , а ле зі знач но ю кіль кістю
недо ліків
3 (д о статнь о ) – викона нн я зад о воль няє м інім аль ні
кр итер ії
2 (незад овіль но) з м о ж л ивістю по вто р ного склад а ння

5 9-3 5

Ш кала E C T S
A
B
C
D
E
FX

2 (незадо віл ьно ) з об о в’я зко вим по втор ним кур со м
3 4 -1

F
3.

У випадку, коли дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з проміжним семестровим контролем у формі заліку та підсумковим —
у формі іспиту, загальний підсумковий рейтинг може
визначатися як середнє арифметичне рейтингів кожного семестру. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому
порядку: незадовільно — менше 60 балів, задовільно — 60—74 бали, добре — 75—89 балів, відмінно
— 90—100 балів [6].
Знаючи наперед структуру контролю знань
з навчальної дисципліни, студентам дається право
самому оцінювати свої знання перед складанням
заліку чи іспиту. Результати самооцінки студентів
використовуються викладачем для більшої об’єктивності оцінювання [6].
Висновки:
1. Вивчаючи питання про упровадження інноваційних технологій в процес вищої освіти, стає
очевидним, що на сьогоднішній день найпопулярнішою і актуальною стає кредитно-модульна система навчання студентів.
2. Кредитно-модульна система навчання грає позитивну роль в процесі освіти, оскільки дозволяє об’єктивно оцінювати знання студентів, його
активність і творче відношення до навчання, а
також дозволяє розвивати самостійність студентів.
3. Як показують роботи різних авторів, зараз немає
єдиної модульно-рейтингової системи оцінки
знань студентів.
Перспективи. Надалі буде розроблена система модулів для вивчення дисциплін необхідних в
процесі професійної підготовці спеціалістів з оздоровчої фізичної культури, а також модульно-рейтингова система оцінки роботи студентів.
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ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ В ВОДЕ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА
Касьянова Е.В., Кувшинчиков И.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Донецкий государственный медицинский
университет им. М. Горького
Аннотация. В начале III тысячелетия в связи с особенностями современных жизнеобеспечивающих технологий,
питания, значительная часть населения имеет избыточную массу тела. В борьбе с данной проблемой человечества полезно использовать занятия в водной среде. Это
связано с тем, что при плавании из-за горизонтального
положения тела статическое напряжение, направленное
на поддержание позы, сводится к минимуму, в связи с
чем работа сердца значительно облегчается. Кроме того,
при плавании легче дозировать нагрузки.
Ключевые слова: снижение массы тела, занятия в воде,
лечебно – профилактическое действие.
Анотація. Касьянова О.В. Кувшинчіков И.М. Лікуваль-

Література
Болонський процес: Документи /Укладачі: З.І. Тимошенко,
А.М. Греков, Ю.І. Гапон, Ю.І. Палеха. – К., 2004. – 168 с.
Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укладачі: З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.І.
Палеха. – К., 2004. – 102 с.
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Основные средства, применяемые на занятиях
в воде, направленные на снижение массы тела;
2. Лечебно – профилактический эффект занятий;
3. Рекомендации к занятиям в воде.
Результаты исследования.
Для умеющих плавать можно использовать
дистанционное плавание, как средство снижения
избыточной массы.
Каждый стиль плавания дает нагрузку на
мышцы. Чемпион по энергозатратам – кроль на груди, который помогает сжечь до 570 килокалорий в
час. Он особенно подходит тем, кто хочет подтянуть
мышцы рук и ног. Брасс немного уступает, сжигая
около 450 килокалорий. Но зато он отлично развивает дыхательную систему и тренирует мышцы плечевого пояса.
Плавая технически правильно, можно плавать быстрее, дольше и дальше, а значит, сжигать
больше калорий. Единственный минус плавания в
полной координации – это сравнительно небольшая
нагрузка на ноги. Поэтому целесообразно введение
в занятия плавание по элементам (отдельно на ногах и руках с использованием плавательных досок).
Для лиц не умеющих плавать можно рекомендовать занятия аквафитнессом.
Аквафитнесс – необычный вид фитнесс –
тренировки. Физические упражнения, выполняемые
в воде, дают совершенно другие ощущения, чем на
суше. Данные упражнения не сложные: бег, прыжки, игровые элементы, танцы, элементы единоборств
и др., для усиления эффекта используют мини – тренажеры. Возраст занимающихся весьма вариативен.
Для не умеющих держаться на воде во время занятий одевают специальные пояса. Аквааэробика помогает совершенствоваться тем, кто стесняется недостатков своей фигуры, от посторонних взглядов
тело спрятано в толще воды.
В течение одного занятия сжигаются около
300 ккал. За пол часа плюс 50 в течение каждых дополнительных 5-ти минут. Выполняя беговые упражнения в воде, сжигаются около 17 ккал/ми, а на суше
такой результат дает бег со скоростью 15 км/час.
Если же «бежать» в поясе для аквааэробики, почти
не касаясь ногами дна, то расходуется 12 ккал/мин,
что равносильно движению по земле со скоростью
10 км/час. При ходьбе со скоростью 6 км/час человек теряет 360 ккал/ч. В воде эти потери составляют 720 ккал/час.
Обязательным элементом занятий в воде,
направленных на снижение массы тела, являются
рекомендации по индивидуальному режиму работы и питанию. Идея сбросить «лишний» вес с помощью физических упражнений без изменения
привычек питания полностью иллюзорна. Рекомендовать диету для людей, имеющих проблемы эндокринной системы, а также других заболеваний,
влияющих на появления избыточного веса, должен
врач диетолог.
Проанализировав литературные данные и
изучив практический опыт в области снижения мас-

но - профілактична дія і доцільність вживання вправ у
воді, направлених на зниження надмірної маси тіла. На
початку III тисячоліття у зв’язку з особливостями сучасних життєзабезпечувальних технологій, живлення,
значна частина населення має надмірну масу тіла. У
боротьбі з даною проблемою людства корисно використовувати заняття у водному середовищі. Це зв’язано з
тим, що при плаванні через горизонтальне положення
тіла статична напруга, яка направлена на підтримку
пози, зводиться до мінімуму, у зв’язку з чим робота серця значно полегшується. Крім того, при плаванні легше дозувати навантаження.
Ключові слова: зниження маси тіла, заняття у воді, лікувально – профілактична дія.
Annotation. Kasyanova E.V. Kuvshinchikov I.N. Medically
- prophylactic action and expedience of application of the
exercises in water, directed on the decline of surplus mass
of body. At the beginning of the III millennium in connection
with the features of modern technologies survival, feed,
considerable part of population has surplus mass of body.
In the fight against the given problem of humanity it is
useful to use employments in a water environment. It is
linked that at swimming from horizontal position of body
the static tension directed on maintenance of pose is taken
to the minimum, work of heart is considerably facilitated
in this connection. In addition, at swimming it is easier to
measure out loading.
Keywords: decline of mass of body, employments in water,
medically – prophylactic action.

1.

Введение.
Занимаясь в воде можно рассчитывать не
только на снижение массы тела, а также получить не
единственный вид нагрузки, который одновременно
является лечебно – профилактическим средством..
Занятия в воде не позволят набрать мышечную массу: для этого сопротивление воды недостаточно. Занятия в воде благоприятны для сосудов, это самая
«сладкая» физкультура для толстяков:
Во-первых, эти занятия избавят от таких
мучений, как мышечная боль после нагрузки, что
происходит из-за значительного ослабления в воде
сил гравитации. Однако этот факт совсем не означает, что нагрузка на мышцы будет меньшей, чем на
суше. Наоборот, ведь чем приходиться преодолевать
силу сопротивления воды. Поэтому одно занятие в
воде приравнивается к трем занятиям в спортзале
[1-5].
Во-вторых, вода является отличным массажором, оказывая омолаживающее и антицеллюлитное действие на организм.
В-третьих, в бассейне не придется обливаться потом, потому что вода будет постоянно охлаждать тело и ощущение свежести не покинет от начала до конца занятий.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института здоровья, физического воспитания и
спорта.
Формулирование целей работы.
Цель работы - определить преимущество
занятий в воде, направленных на снижение массы
тела.
Задачи исследования - используя практический опыт и анализ литературных источников определить:
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сы тела с использованием упражнений в воде, мы
получили следующие результаты.
Занятия в воде:
1. Помогают снизить вес.
Расход калорий при одинаковых упражнениях в водной среде и на суше различен. В воде он
выше в два раза благодаря эффекту сопротивления
более плотной среды и большей теплопроводимости.
2. Берегут суставы, разгружают позвоночник, способствуют исправлению осанки, что очень актуально для полных людей.
Тело в воде освобождается от большей части своего веса, что благоприятно сказывается на
суставах. В воде нагрузка на ноги и в особенности
на позвоночник значительно меньше, чем во время
бега, прыжков и других аналогичных упражнений
на суше.
3. Улучшают состояние кожи.
Массаж, которым всегда сопровождается
движение в воде, прекрасно действует на циркуляцию крови в коже и жировые отложения на любом
участке тела. Давление воды на поверхность тела и
ее охлаждающее действие сначала уменьшают приток крови к кожному покрову, а после увеличивают
его, благодаря чему коже человека избавляется от
целлюлитных отложений, становиться гладкой и
упругой.
4. Занятия в воде укрепляют нервную систему,
активизируют обмен веществ, укрепляют сердце, сосуды, нормализуют давление, закаливают.
Выводы.
1. Для снижения избыточной массы тела и укрепления мышц, тренировочный процесс желательно планировать не реже 2 – 3 раз в неделю.
2. Целесообразно использовать в данных занятиях дистанционное плавание в течение 40 минут,
стараясь поддерживать максимальную скорость
с преодолением дистанции в 800 – 1500 м (в
зависимости от индивидуального уровня подготовленности).
3. Желательно менять способ плавания каждые
100 м и использовать в занятии плавание по
элементам.
4. Необходимо строгое соблюдение режима питания.
5. Важным элементом занятий является мотивация к дальнейшим занятиям и активному образу жизни.
6. Чем выше скорость выполнения упражнений,
тем больше расход энергии.
7. Занятия рекомендуются для широкого контингента занимающихся.
8. Для лиц, склонным к аллергическим реакциям
на хлор, возможно проведение занятий в летний период в естественных водоемах.
9. Занятия по оздоровительному плаванию возможны как в самостоятельной форме, так и по
программе фитнесс – инструктора.
10. Занятия, направленные на снижение массы тела,

несут в себе лечебно-профилактический эффект.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
лечебно - профилактического действия и целесообразности применения упражнений в воде, направленных на снижение избыточной массы тела.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ
Коношенко С.В.
Санаторно-оздоровчий центр соціальної
реабілітації дітей-сиріт «Смарагдове місто»
Анотація. Коношенко С.В. Формування здорового способу життя у підлітків. У статті розкривається проблема формування у підлітків здорового способу життя.
Автор описує етапи, форми і методи педагогічної роботи по формуванню здорового способу життя у підлітків
та дає рекомендації щодо її оптимізації.
Ключові слова: підлітки, здоров’я, здоровий спосіб
життя, мотивація.
Аннотация. Коношенко С.В. Формирование здорового
способа жизни у подростков. В статье раскрывается
проблема формирования здорового способа жизни у
подростков. Автор описывает этапы, формы и методы
педагогической работы по формированию здорового
способа жизни у подростков и дает рекомендации относительно ее оптимизации.
Ключевые слова: подростки, здоровье, здоровый способ жизни, мотивация
Annotation. Konoshenko S.V. Shaping the sound way to
life’s beside teenager. The problem of the shaping the sound
way opens in the article to life’s beside teenager. The Author
describes the sta ges, the forms a nd methods of the
pedagogical work on shaping the sound way to life’s beside
teena ger and gives the recommendations for her
optimization.
Keywords: teenager, health, sound way to life’s, motivation.

Вступ.
Глибокі соціальні зміни, які відбуваються в
нашій державі, вимагають від навчально-виховних
та реабілітаційних закладів значного підвищення
якості навчально-виховного процесу в усіх його напрямках. Одним із пріоритетних завдань сучасної
школи є охорона і зміцнення здоров’я учнів. Дану
проблему розкривали у своїх працях сучасні вчені
Г. Апанасенко, Т. Бойченко, Б. Бутенко, Д Ізуткін,
П. Лисицин, В. Петленко, Я. Сущенко та ін. [1-8].
Аналіз структури захворюваності українських школярів переконливо свідчить про те, що в
процесі шкільного навчання зростає кількість учнів
із захворюваннями дихальної, серцево-судинної систем, системи травлення, більш частими є порушен67

ня постави, все більше дітей оправдають захворюваннями здорового аналізатора, розладами нервової
системи (нервово-психічні розлади).
Причиною цього є передусім елементарна
валеологічна безграмотність педагогів і батьків, байдужість та формальне ставлення до своїх обов’язків.
Особливе занепокоєння викликає погіршення стану
здоров’я та формування вести здоровий спосіб життя
серед такої категорії дітей як підлітки. Саме розв’язанню даної проблеми присвячена дана стаття.
Робота виконана у відповідності до практичних завдань Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації дітей-сиріт «Смарагдове місто».
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи полягає у розкритті проблеми формування у підлітків мотивації вести здоровий спосіб життя. Завданнями статті є визначення
сприятливих чинників оздоровлення підлітків та
розкриття етапів формування у підлітків знань,
умінь, навичок, переконань і потреби у здоровому
способі життя.
Результати дослідження.
Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - це спосіб
життєдіяльності, спрямований на збереження і покращення здоров’я людей. Він забезпечує досягнення високого рівня психічного і фізичного розвитку,
високу працездатність і реалізацію генетичного запрограмованого довголіття.
До сприятливих чинників оздоровлення, що
є складовими ЗСЖ (стилю і устрою життя), належать такі: активна рухова активність; оптимальний
режим дня; збалансоване харчування; дотримання
правил особистої гігієни; відсутність шкідливих звичок; позитивні емоції.
Існуюча сьогодні в нашій країні система
шкільного навчання не формує необхідної мотивації
до ЗСЖ і „знання” школярів про ЗСЖ, на жаль, не
стали їх переконанням. Основною причиною цього, на думку Г.К. Зайцева[2], є те, що рекомендації
по ЗСЖ нав’язуються дітям частіше всього в навчально-категоричній формі, яка не викликає у них
позитивних емоційних реакцій. Крім того, самі дорослі рідко дотримуються вказаних порад у повсякденному житті, а діти це добре бачать.
На основі аналізу теоретичних джерел, результатів, отриманих вченими-експерементаторами
[3-4], досвіду вчителів фізичної культури і власних
спостережень доцільно виділити такі етапи зміцнення здоров’я:
- потреба бути здоровим;
- установка на оздоровчу діяльність;
- мотив зміцнення здоров’я за допомогою заходів
оздоровчого спрямування;
- знання, вміння, навички у виконанні завдань ЗСЖ;
- переконання у необхідності дотримуватись вимог
ЗСЖ;
- звичка до виконання вимог ЗСЖ;
- самостійність у проведені заходів оздоровлення
організму;
- прагнення до здорового способу життя.

Для формування необхідної мотивації вчитель повинен використовувати сукупність фактів,
доказів.
Внаслідок систематичного використання
такого мотивування діяльності з усіх компоненти
ЗСЖ вони набували для більшості дітей особистої
значимості, у них формувалася стійка потребі
зміцнити своє здоров’я. Ця діяльність стає мотивом
і метою одночасно.
Для того, щоб заняття оздоровчого характеру набули особистої значимості і стали внутрішньою потребою учнів, мотивування повинно відповідати певним вимогам: враховувати інтереси, рівень
інтелектуального і фізичного розвитку та їхні статеві особливості; розкривати особистий і суспільний сенс ЗСЖ (зміцнення здоров’я, підготовка до
материнства та трудової діяльності, досягнення високих спортивних результатів тощо).
Якщо підлітків з негативним ставленням до
здорового способу життя, або нерозумінням його
потреби (мотиви) не вдається спонукати до нього,
то певний час таких учнів залучають до оздоровчої
діяльності шляхом стимулювання. Серед них: похвала, висока оцінка, подяка батькам, замітка в стінгазеті, зауваження тощо [5].
Як показує практика, що мотивація стає
більш ефективною, якщо вона поєднується із стимулюванням, тому що у них спільна мета. У мотивуванні мета досягається шляхом озброєння учнів
необхідними знаннями із здорового способу життя,
в яких розкривається його значимість (що це таке?),
значимість знань, умінь і навичок оздоровчих занять
та значущість (для чого це потрібно?) видів діяльності здорового способу життя. У стимулюванні це
ж завдання вирішується шляхом організації вчителем зовнішніх впливів, нерідко залежить від змісту
здорового способу життя (уникнути неприємностей
у випадку низької успішності, перемогти на змаганнях) [6].
Формування у підлітків знань, умінь, навичок, переконань і потреби у ЗСЖ проходить ряд
етапів.
1
етап. Формування у вихованців: а)
уяви про здоров’я (масу тіла, стан шкіри, волосся,
виразу обличчя), привабливого образу здорової людини; б) поняття про здоров’я на основі порівняльних образів здорової і хворої людини, відмінних
особливостей функціонування органів і систем здорових і хворих осіб. Внаслідок цього в деяких учнів
активно-негативне ставлення змінюється на пасивно-негативне або байдуже.
2
етап. Формування установки-очікування (на основі створення почуття тривоги за станом свого здоров’я) та установки-готовності - на
основі глибокого усвідомлення школярами необхідності зміцнення стану свого здоров’я. На цьому
етапі байдуже ставлення набуває ознак пасивно-позитивного.
3
етап. Формування у підлітків мотиву
зміцнення здоров’я на основі усвідомлення його
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значимості, на що спрямовувалося озброєння їх необхідними знаннями.
4
етап. Формування у школярів знань,
умінь, навичок, необхідних для самостійного успішного дотримання вимог здорового способу життя,
які б сприяли формуванню цілеспрямованої діяльності щодо ведення такого способу життя.
5 етап. На основі отриманих знань виховання в учнів переконання про цінність і необхідність здорового способу життя. Основним педагогічним засобом стимулювання успішності
оздоровчої діяльності кожного підлітка є оцінювання їхніх досягнень у різних видах оздоровчої діяльності з урахуванням росту особистісних рекордів у
порівнянні з попередніми результатами та постановка конкретних і посильних завдань [7]. Ставлення
учнів до оздоровлення на цьому етапі набуває ознак
активно-позитивного.
6 етап. Виховання у підлітків інтересу на
основі знань та позитивних емоцій від успішної
діяльності з певних компонентів ЗСЖ. Встановлено, що тривала невдача суттєво знижує інтерес до
діяльності, а результат дії різноманітних чинників
(як позитивних, так і негативних подразників) на
організм людини проявляється через певний проміжок часу (післядія). Багато підлітків довго і незрозуміло випробовують стійкість свого організму
до гіподинамії, нікотину, систематичних порушень
режиму праці й відпочинку тощо. І тільки через певний час, коли більшість резервних можливостей
організму вичерпаються, вони відчувають небажані
наслідки цих шкідливих впливів. У дітей, які ведуть
здоровий спосіб життя, систематично займаються
фізичною культурою і спортом, обсяг функціональних резервів організму поступово зростає, рівень
здоров’я збільшується (повільність розвитку фізичної натренованості, загартованості тощо) [8].
7 етап. Виховання у школярів звичок (навичок) ЗСЖ (на основі переважно автоматизованого виконання дій з окремих видів діяльності) досягається багаторазовим, успішним, самостійним
виконанням учнями цих дій у стандартних умовах;
регулярний контроль рівня здоров’я (перевірка, оцінка, ведення обліку); використання інших засобів
активізації (засобів виховання інтересу) оздоровчої
діяльності.
8 етап. Виховання в учнів самостійності на
основі оволодіння вміннями, необхідними для їх
переходу із об’єкта в суб’єкт діяльності, тобто виконання вимоги здорового способу життя за власною
ініціативою. Для цього вчитель формує мотиви оздоровчих занять, підбирає і застосовує методи і засоби з кожного компонента здорового способу життя, організує, регулює і коригує оздоровчу діяльність,
підбирає і використовує інвентар, обладнання; контролює досягнення учениць і аналізує їх.
Висновки.
Валеологія, фізкультура, безпека життєдіяльності повинна стати пріоритетними дисциплінами в школі. Вчителі цих дисциплін як основні про-

пагандисти валеологічних знань серед учнів і їх
батьків повинні вміти:
визначати вплив несприятливих чинників довкілля на здоров’я школярів і давати рекомендації
для їх усунення;
добирати допоміжні засоби, які сприятимуть
підвищенню розумової та фізичної працездатності;
визначати рівень фізичної та функціональної
підготовленості (рівень здоров’я) школярів і
вміти визначати оптимальний руховий режим;
давати конкретні методичні рекомендації щодо
самоконтролю за станом здоров’я школярів;
надавати дієву допомогу колегам по роботі та
батькам учнів у вирішенні питань управлінням
власним здоров’ям;
надавати дієві рекомендації з використання основних складових компонентів ЗСЖ для збереження і зміцнення здоров’я;
сприяти вихованню у дітей звичок, а згодом і
потреб до ЗСЖ;
формувати у школярів навички прийняття самостійних рішень щодо підтримання і зміцнення свого здоров’я.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування здорового способу життя у підлітків.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье научно обосновано значение оздоровительной физической культуры, как для нации, так
и для специалистов в области физической культуры и
спорта, которые должны профессионально ориентировать население на здоровый образ жизни.
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чественной динамичной характеристикой уровня
развития и реализации возможностей человека,
обеспечивает биологический потенциал его жизнедеятельности, необходимой для гармоничного развития, проявления социальной активности, творческого труда. Все это обуславливает социальный
запрос на овладение личностной физической культурой в высших учебных заведениях, где закладываются основы профессиональной подготовки [2].
Таким образом, видно, что в настоящее время возрастает необходимость компенсации дефицита мышечной деятельности для нормального функционирования организма человека. Поэтому для
внедрения здорового образа жизни в широкие слои
населения необходимо качественно подготавливать
специалистов в этой сфере. Проблема оздоровления
нации обусловлена социальными проблемами общества и решает важную государственную задачу –
системную подготовку квалифицированных специалистов в сфере физического воспитания, которые
должны содействовать повышению общей и профессиональной работоспособности людей, сохранению
и укреплению здоровья, увеличению продолжительности жизни.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель исследования: обосновать значение
оздоровительной физической культуры, как для населения, так и для специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Результаты исследований.
Основной из главных задач подготовки специалистов в области физического воспитания является процесс приобщения студентов к ценностям
физической культуры через теорию и практику, расширение его мировоззрения, повышение духовного
потенциала, содействие формированию активной
жизненной позиции. Однако в настоящее время роль
физического воспитания недооценивается рядом
специалистов в этой области и не осознается молодежью.
Поэтому специалист в сфере физической
культуры и спорта должен владеть теоретической
базой своей деятельности, сознательно формировать
у всех категорий населения творческое мышление,
умение самостоятельно добывать новые знания, перестраивать свою двигательную деятельность в изменяющихся условиях, соблюдать принципы здорового образа жизни [2].
Результаты исследований свидетельствуют
о том, что из всех факторов, влияющих на приобщение человека к двигательной активности, наиболее
важным является личность специалиста – профессионала в сфере физического воспитания.
Профессиональная деятельность специалиста в области физической культуры и спорта должна заключаться не только в обучении основам физической культуры, но и в достижении и сохранении
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Введение.
Научный подход к проблеме оздоровления
нации должен быть неразрывно связан с подготовкой будущих специалистов в сфере физического воспитания. Сущность этого подхода заключается в том,
что каждый специалист по оздоровительной физической культуре должен не только уметь научно обосновывать значение здорового образа жизни для
населения, но и сам придерживаться принципов оздоровительной физической культуры.
В современных условиях развития нашего
общества наблюдается резкое снижение здоровья
населения и продолжительности жизни [4-6]. Наблюдения ученых доказывают, что лишь около 10 %
населения имеют нормальный уровень здоровья.
Научно – технический прогресс, механизация и автоматизация труда (80 % всех видов профессий приходится на долю умственного труда и невысоких
физических нагрузок) свидетельствуют о том, что
человек теряет важный элемент стимулирования
своей деятельности – физическую нагрузку и приобретает нервно – эмоциональную перегрузку. Недостаток движений, свойственный современному
человеку, сопровождается целым рядом отрицательных изменений и нарушений во всем организме (избыточный вес тела, нарушение обмена веществ, снижение умственной и физической работоспособности, заболевания сердечно – сосудистой, нервной,
дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, сокращение продолжительности жизни, снижение сопротивляемости к воздействию факторов
внешней среды и т. д.). Ученые даже определили эти
нарушения как «гипокинетическая болезнь». Наукой
доказано, что здоровье человека только на 10-15 %
зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20% - от генетических факторов, на 2025 % - от состояния окружающей среды и на 50-55
% - от условий и образа жизни людей [1].
Физическое воспитание – неотъемлемая
часть общей и специальной культуры личности современного специалиста, составляющая фундамент
его физического и духовного благополучия, успеха
в производственной деятельности. Она служит ка70

высокого уровня физического состояния у представителей различных социальных и возрастных групп
населения. Также преподаватель физического воспитания должен повышать уровень своей физической
подготовленности, укреплять состояние здоровья,
соблюдать принципы здорового образа жизни [1].
Специалист в сфере физической культуры
и спорта должен владеть современными методиками оздоровительных программ, творчески составлять программы занятий, соблюдать принцип индивидуализации по отношению к каждому индивиду.
Также преподаватель физического воспитания и
специалист по оздоровительной физической культуре и рекреации должны знать состояние здоровья
каждого своего занимающегося. Это связано с тем,
что по данным современных исследований только
около 38 % населения Украины можно назвать практически здоровыми, остальные 62 % находятся в
предпатологических и патологических состояниях.
Следовательно, каждый специалист – профессионал
в сфере физической культуры и спорта, прежде чем
приступить к практическим занятиям с определенным контингентом занимающихся, должен тщательным образом изучить состояние здоровья каждого
индивидуума (клинический и функциональный диагноз), знать уровень физической подготовленности и физической подготовленности и физической
работоспособности (по данным анализа и тестирования), а также дать рекомендации по выбору двигательного режима, по допустимому объему физических нагрузок, по назначению, каких – либо
профилактических мероприятий, по организации
рационального режима труда и отдыха (с учетом
интересов каждого человека) [3].
Следует отметить, что содержание и характер любой профессии диктуются, в первую очередь,
объективными требованиями в обществе. Для специалиста в сфере физической культуры и спорта они
определяются возрастающей необходимостью средствами оздоровительной физической культуры и
рекреации противостоять возникновению заболеваний сердечно – сосудистой, нервной систем, опорно – двигательного аппарата и ликвидации отрицательных последствий научно – технического
прогресса. Профессиональная деятельность преподавателя физического воспитания или специалиста
по оздоровительной физической культуре должна
базироваться на следующих компонентах: проектировочном, конструктивном, организационном, коммуникативном, гностическом и двигательном [2]. В
оптимальном варианте все перечисленные компоненты находятся в определенной взаимосвязи. Педагоги могут отличаться высоким уровнем мастерства в одних видах деятельности, но отставать в
других сферах.
Следовательно, каждый специалист в области физической культуры и спорта должен стремиться к умению на практики применять теоретические
знания, повышать уровень своего физического состояния, формировать у различных слоев населения
сознательное и активное отношение к собственно-

му здоровью, обучать основам знаний и умений в
сфере оздоровительной физической культуры.
Поэтому одной из важных социальных задач на современном этапе развития нашего общества является воспитание бережного отношения к
собственному здоровью, поддержание высокого
уровня жизнедеятельности в процессе обучения,
работы, досуга как специалистов в области физического воспитания, так и всех категорий населения.
Выводы:
1. Специалист в сфере физической культуры и
спорта, который соблюдает принципы оздоровительной физической культуры намного профессиональнее может донести свои знания,
умения и навыки до всех категорий населения.
2. Каждый индивидуум на протяжении всей жизни должен ориентироваться на здоровый образ
жизни.
3. Основные причины ухудшения здоровья нации:
условия и образ жизни людей, состояние окружающей среды, генетические факторы и деятельность учреждений здравоохранения.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
оздоровления нации.
1.

2.
3.
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ШКОЛЯРІВ З РЕВМАТИЧНИМ КАРДИТОМ
Нестеренко Н.Т.
Львівський державний університет
фізичної культури
Анотація. У статті подано характеристику основних
наслідків ревматичного кардиту. Розглядається питання вдосконалення процесу фізичного виховання школярів, які за станом здоров’я належать до спеціальної
медичної групи.
Ключові слова: ревматичний кардит, фізичне вихован-
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вати, що кількість науково обґрунтованих практичних та методичних рекомендацій з фізичного виховання учнів із захворюваннями різних органів і систем організму є обмеженою [4]. А саме, на підставі
аналізу літератури ми констатували факт про
відсутність комплексної методики фізичного виховання в спеціальній медичній групі для учнів з ревматичним кардитом.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Львівського державного університету фізичної
культури.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було ознайомитись з основними наслідками перенесеного ревматичного кардиту у школярів.
Завдання дослідження - дослідити сучасні
підходи щодо діагностування та профілактики ревматичного кардиту з дітьми шкільного віку.
Результати дослідження.
Нестача рухів – головна причина багатьох
хронічних захворювань, особливо серцево-судинних. Якщо професійна діяльність і звичайне життя
не дають достатньо можливостей для фізичної активності, то їх необхідно створювати через систематичні заняття фізичною культурою і спортом з
метою зміцнення здоров’я. Систематичне застосування фізичних вправ компенсує патологічні зміни
функцій і тренує організм, сприяє всесторонньому і
гармонійному розвитку школярів.
Для науки та практики сьогодення особливе значення мають ревматичні захворювання серед
дітей та підлітків у зв’язку із труднощами ранньої
діагностики, не своєчасним лікуванням, зміненим
характером перебігу хвороби і можливим несприятливим завершенням. В останні роки відбулися
зміни в структурі ревматичних захворювань.
Найбільш значні успіхи досягнуті у лікуванні дітей
хворих на ревматизм. Разом з тим, перевага помірного і слабко вираженого кардиту із затяжним повільно
прогресуючим перебігом призводить до формування вад серця (61,2%) (Дмитрова Н.А., 1997; Дорофеева Г.Д., 1997).
До недавнього часу обов’язковим правилом
терапії вважали створення для ревматичних хворих
максимально щадного режиму з обмеженням фізичних навантажень. Тільки за останні роки ці погляди
зазнали докорінних змін. Низкою авторів висвітлювалась проблема впливу тренувальних навантажень
на фізичний стан, перебіг захворювання хворих з
ревматичним кардитом (Шостак Н., 2004; Мухін
В.М., 2005). Також вивчалися зміни фаз систоли при
дозованому фізичному навантаженні дітей з первинним ревмокардитом (Варик Н.П., Петрович И.Т.,
1967). Аналіз опрацьованої нами літератури свідчить
про значні проблеми з захворюваністю дітей
шкільного віку на ревматизм, ведучим синдромом
якого є ревмокардит. Зокрема, нами не виявлено
комплексної програми з фізичного виховання для
дітей спеціальної медичної групи, яка б дозволила
покращити їх фізичний стан та працездатність. Тому

ня, спеціальна медична група, школярі.
Аннотация. Нестеренко Н.Т. Проблемы физического
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Вступ.
Здоров’я – стан повного фізичного, психічного, соціального благополуччя людини. Здоров’я є
необхідною умовою росту продуктивності праці,
економічної могутності і добробуту народу. Збереження здоров’я, підвищення працездатності а також
соціальна активність дітей та учнівської молоді –
актуальне загальнодержавне завдання [3], бо сьогодні в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я учнівської молоді. Майже 90% учнів
мають відхилення у стані здоров’я, спостерігається
низький рівень теоретико-методичних знань. Різке
погіршення фізичного і психічного стану учнів призвело до зростання хронічних захворювань [1].
Фізична культура відіграє значну роль у формуванні,
зміцненні здоров’я громадян, підвищенні працездатності та збільшенні тривалості активного життя,
утвердження міжнародного авторитету України.
Дослідження показали, що незважаючи на це, має місце недооцінка соціально-економічної, оздоровчої і виховної ролі фізичної культури.
Недостатньо уваги фізичному вихованню приділяється в сім’ях, дошкільних установах, середніх
загальноосвітніх, професійних навчально-виховних
і вищих навчальних закладах. Існуючий стан організованого режиму навчально – виховного процесу в
сучасній школі, інтенсифікація навчання, зростання обсягів навчальної інформації вимагають від
учнів більшого напруження фізіологічних систем
організму, особливо під час адаптації до нервовоемоційних навантажень [3].
Незважаючи на певні успіхи в удосконаленні ревматологічної допомоги населенню в Україні (зниження захворюваності, інвалідизації та
смертності при ряді нозологічних форм), соціальна
значущість проблеми залишається актуальною. Розповсюдженість ревматичних захворювань посідає
третє місце (після хвороб системи кровообігу і травлення), по інвалідизації – друге, а по тимчасовій
непрацездатності – перше місце [2,6].
Аналіз літератури щодо організації процесу фізичного виховання з хворими учнями та учнями з послабленим здоров’ям дає підставу стверджу72

для покращення функціонального стану уражених
систем, а також підвищення опірності організму
учнів з ревмокардитом необхідно, поряд з медичним лікуванням, використовувати увесь арсенал засобів фізичного виховання, що і зумовило проведення даного дослідження.
Терміном «ревматичний кардит» позначають ураження серця під час гострої ревматичної
лихоманки, яка розвивається після інфекцій верхніх
дихальних шляхів, викликаних в-гемолітичним
стрептококом групи А, а також скарлатини [8]. Ознаки первинного ревмокардиту:
хронологічний зв’язок з А-стрептококовою
інфекцією гортані (фарингіт, тонзиліт);
латентний період 2-4 тижні;
молодий вік хворого;
переважно гострий або підгострий початок;
поліартрит;
«пасивний» характер кардіальних скарг;
наявність вальвуліту у поєднанні з міокардитом або перикардитом;
висока лабільність симптомів кардиту;
кореляція лабораторних та клінічних ознак
активності хвороби [7,5].
Перебіг ревматичної лихоманки має вигляд
атак. У 70% хворих ревматична атака стихає по
клініко-лабораторних даним протягом 8-12 тижнів,
у 90-95% - протягом 12-16 тижнів і лише у 5% хворих вона триває більше 6 місяців, тобто набуває затяжного або хронічного перебігу. У більшості випадків ревматичний процес має циклічний перебіг,
і атака закінчується в середньому через 16 тижнів.
Внаслідок ураження клапанного апарату у 20-25%
хворих, які перенесли первинний ревмокардит, розвивається вада серця.
На початку гострої фази ревмокардиту в
найбільшій мірі страждає міокард: розширення перикапілярних просторів за рахунок набряку і фібриноїдного некрозу сполучної тканини перешкоджає
нормальному метаболізму кардіоміоцитів, призводячи до їх дистрофії. При пошкодженні ендотелію
більших судин мікроциркуляторного русла у ній
розвиваються деструктивно-продуктивні зміни, які
переважно ускладнюються мікротромбозом. Внаслідок тромбозу артерії відбуваються вторинні гіпоксичні ушкодження кардіоміоцитів, що знаходяться
в їх басейні. Всі ці зміни при прогресуванні хвороби призводять до дилатації камер серця, з найчастішим ураженням лівого шлуночка. Разом з міокардом уражується і клапанний апарат.
Повторні атаки ревматичної лихоманки можуть мати скритий перебіг, збільшуючи при цьому
частоту розвитку вад серця до 60-70%. Рецидиви
ревматичної лихоманки зустрічаються у дитячому,
підлітковому і юнацькому віці.
Оскільки, до розвитку ревматичного процесу причетна стрептококова інфекція, то можна стверджувати, що ревматичні хвороби є професійними
захворюваннями школярів. Дійсно, школа відіграє
велику роль в розповсюдженні стрептококової

інфекції, але вона також може і відігравати важливу
роль в боротьбі з цією інфекцією.
Висновки:
В результаті проведеного дослідження нами
було охарактеризовано основні наслідки ревматичного кардиту, що дозволило визначити мету та напрямки профілактики цього захворювання. Це у
майбутньому може стати основою для подальших
досліджень.
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СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ
ПРОЯВИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Овчар М.Ф.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Анотація. Робота присвячена розкриттю сутності поняття „спрямованість особистості” та її проявів серед
молоді, що навчається у ВНЗ. Стаття містить порівняльні результати досліджень цього феномену серед
молодих людей, що навчалися у військових вищих училищах у 70-80 роки минулого століття та результати
досліджень сучасної молоді.
Ключові слова: особистість, цінність, активність, еволюція, юність, зрілість, студент.
Аннотация. Овчар М.Ф. Направленность личности и ее
проявление в молодежной среде. Работа посвящена раскрытию сущности понятия «направленность личности
» и ее проявлений среди молодежи, обучающейся в
ВУЗах. Статья содержит сравнение результатов исследования этого феномена среди курсантов высших военных училищ и результаты исследований современной
молодежи.
Ключевые слова: личность, ценность, активность, эволюция, юность, зрелость, студент.
Annotation. Ovchar M.F. Orientation of personality and its
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раменту, життєвого та професійного досвіду курсантів і студентів приватних ВНЗів Ростова-на-Дону,
Донецька, зокрема ДІСО очних та очно-заочних
відділень. Дослідження проводилось на вибірці курсантів військових училищ Ростовського вищого
військового інженерно-командного училища імені
маршала артилерії Недєліна М.І. (1975-1986) та
Донецького вищого військово-політичного училища
імені генерала армії Єпишева А.А. (1987-1991 р.р.)
та студентів ДІСО – 1995-2005 роки.
Дослідження триває, опрацьовано значний
масив отриманих даних.
В даній статті повідомляємо лише деякі
основні тенденції, що проявилися в результатах цього дослідження.
Результати досліджень.
Щойно народившись, кожна людина інтуїтивно починає формувати систему своїх потреб на
базі вже існуючої в неї якоїсь генетично успадкованої системи вітальних потреб, які ми позначимо
як П0. Цю систему потреб ми умовно розміщаємо
як рух послідовно наростаючих прагнень по чотирьох векторах розвитку від центру їх появи По. Так,
найдревнішим на наш погляд, є потреби до насолоди, які ми помічаємо саме по векторі переживання Ч(+-), G потреби в спілкуванні С(+-) та діяльності
як різновидів активності Др. (+-) формуються з урахуванням згаданих підвидів СО, а потреби в неповторності себе та діяльності як вияву творчих потенцій Дя(+-). Таким чином вважаємо найпізнішими
утвореннями саме по цих векторах і можна розмістити, як ми думаємо, всю важливу різноманітність
відтінків цієї спрямованості особистості (СО) в
напрямах: позитивному (одобрюваному суспільством) та протилежному, що не схвалюється суспільною мораллю.
Подальшу конкретизацію цих різновидів
див. на малюнку 2.
Отже, спрямованість особистості можна
умовно розглядати як поступовий розвиток конкретних підвидів потреб по чотирьох осях, що витікають із якогось центрального джерела розвитку потреб людини П0, а саме: по осі переживання Ч(+) – По
–Чі(-), спілкування – С+ - П0 – С1(-), перепробування
особистістю різновидів діяльності Др – По – Ді(-) в
яких деякі стануть улюбленими, характерними та по
осі якісного вдосконалення своїх видів діяльностей
Дя(+) – Пх – Дя(-).
По першій осі – «переживання», як і по всіх
інших осях, зображено інстинктивний потяг людини до всього, що викликає у неї задоволення, насолоду і прагнення уникати протилежного. Поступово, з віком ці потреби видозмінюються, набуваючи
соціального шліфування та збагачення.
Крім того, слід враховувати особливості всіх
цих потреб:
а) для кожного вікового періоду вони різні
(в 2-3 роки одні, 10, 15, 18 і більше років - інші);
б) вони починають відрізнятися і у зв’язку
з проявами статевих ознак – у дівчаток і хлопчиків,
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Вступ.
Проблема спрямованості особистості (СО)
виділяється тільки у вітчизняній психології, тоді як
в зарубіжній психології вона розчиняється в теоріях
мотивації та тенденцій.
В нашому дослідженні використані праці
С.Л. Рубінштейна, Л.І. Божович, Б.Г. Додонова, А.
Маслоу, А.В. Петровського, М.Г. Ярошевського та
ін. [10, 2, 4, 6, 9].
С.Л. Рубінштейн, який вперше виділив поняття СО ще в1940 році, назвав його проявами домінуючих мотивів, обумовлених діяльністю людини, зокрема її цілями і задачами [10]. К.А.
Альбуханова по суті бачить СО як когнітивне утворення і переживання особистістю своєї включеності в життєві структури, свого самовиразу [1, 16],
а Б.Г. Додонов – як прояви емоційного самовираження особистості [4, 23].
Займаючись на протязі більш ніж двадцяти
років вивченням цього феномену в межах структури особистості у курсантів вищих військових училищ та у студентів ВНЗ, сьогодні ми схиляємося до
думки, що в основі СО лежить система усвідомлених і неусвідомлених потреб людини. Це вписується, до речі, у бачення А.Маслоу [6]. Висовуємо гіпотезу: потреби виступають як функціональні системи,
утворюючі елементи всієї психологічної структури
особистості, її внутрішні своєрідні запити, що
зіштовхуючись із зовнішніми умовами (обставинами), стають її внутрішніми причинами саморозвитку. [С.Л. Рубінштейн, 10].
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: виділення та вивчення
типів СО як системи потреб, що визначають смислоутворюючу активність особистості.
Задачі дослідження: 1) виділення типів СО
в репрезентативній вибірці досліджуваних; 2) виявлення вікової динаміки проявів даних типів у студентської молоді.
Гіпотеза: можливим є емпіричне виявлення та опис домінуючих видів спрямованості певної
особистості як проявів системи її потреб.
Методика. Емпіричне дослідження типів
СО проводилось на вибірці курсантів військових
училищ та студентів методами спостереження, елімінації, незалежних характеристик, а також за допомогою усного та письмового опитування. При
цьому враховувались особливості віку, статі, темпе74
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Отже: Вектори:
По → Ч – від інстинктивного прагнення до насолоди – аж до насолоди образом самопожертви заради якогось подвигу.
По → С – від прагнення до спілкування (з матір’ю, близькими) – до максимальної принциповості в
спілкуванні, що відкидає контраргументи навіть близьких.
По → Др – від прагнення наслідувати до намагання досягти майстерності в професії, жити заради
улюбленої професії.
По → Дя – від бажання бути і імітувати виконання – до прагнення відкриття в своїй сфері діяльності.
Ч - По – потреби в позитивних (одобрюваних суспільством) переживання.
По → Ч1(-) – потреби в переживаннях насолоди, що не одобрюються суспільством як відкриті акти.
Др - По – потреби в оволодінні різновидами людської діяльності, що одобрюються суспільством.
Дя - По – потреби в оволодінні якістю виконання діяльності (від ігрового наслідування до відкриття
якісно нового).
Мал. 1. Система векторів формування та розвитку можливих видів СО у людини
людей: хто не любить насолодитись чимось саме
тому, що воно для нього смачненьке, приємне і т.п.
Наявність у дорослих людей, у яких гедонічні потреби підпорядковані більш значимими для них потребам – професійним, службовим, першочерговим
і т.п., не виключає того, що вони не чекають нагоди,
щоб насолодитись задоволенням своїх гедонічними
потреб у неробочий час (у вихідні дні, під час відпустки і т.п.). Проте якщо людина починає зловживати споживанням чи неробством, тоді цей гедонізм
ми позначаємо на правому відрізку осі негативним
індексом, як Гд-1 чи Гд-3 (наприклад, як певну залежність – алкогольну, наркотичну і т.п.).
Наступна ступінь розвитку цієї ж різновидності СО – перенесення акценту в задоволені потреби в насолоді і з сугубо біологічного, внутрішнього смакування – на все більше задоволення
об’єктами зовнішнього оточення. Наприклад, насолоду комфортом, побутом, близькими людьми і
т.п. – побутом (Пб). Сюди також включаємо спрямованість на свою родину, предмети домашнього
вжитку тощо. На негативній частині цього вектора
умовно позначаємо надавання преваги здобуванні
лише матеріальний добробут за рахунок дій, діяльності, що суспільством розцінюється як аморальні
а то й незаконна. (ПБт-1, ПБт-2 , ПБт-3). Останнє позначення – домінуюче прагнення людини, що перевищує звичайні соціально допустимі зусилля злодійство і т.п.
Подальшу розшифровку значень цього вектора та інших векторів дивись на малюнку 2.
Отже, чим вище розвивається певна СО по

молодих людей тощо кожен раз вони різні;
в) особливості темпераменту також впливають на ці потреби (по різному хочуть задовольняти свої потреби меланхоліки та холерики, флегматики і сангвініки, як і суміші цих темпераментів, в
яких проявляється якийсь домінуючий темперамент.
Наприклад, МС3 –меланхо-сангвіник дещо по іншому хоче реалізувати потреби у спілкуванні, навчальній, практичній діяльності та ін., ніж СМ3 –
сангомеланхолік та ін.
г) по-різному також можуть проявлятися ці
потреби і у зв’язку з різними задатками інтелекту (у
залежності від того, чи IQ та розвиток вольових навичок буде високим, середнім чи низьким), іншими
задатками, наявними можливостями їх розвитку.
Тобто людина сама здатна регулювати ступені задоволення цих потреб;
д) вирішальними виступатимуть соціальні
умови розвитку людини, її системи потреб, що склалася, внаслідок навчання і виховання особистості,
що формується.
Вивчаючи прояви якісно відмінних змістових різновидів потреб по кожній зі згаданих осей,
ми зазначили деякі критерії, що допомагають зрозуміти логіку діалектичного їх перетворення з одного виду та рівня прояву спрямованості в інший.
Наприклад, по вже згаданій осі переживань
Ч – По. найперший різновид цієї СО, що витікає з
природної для всього живого, в тому числі і дітей
потягу до насолоди ми назвали гедонічною спрямованістю (Гд). Він характерний для будь-якого віку
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а) 1. Гд – гедонізм (насолода); 2. Пб – побут (сім’я); 3. Ут – утилітаристська СО (колекціонування), 4.
Ес – естетична; 5. Рм – романтична (насолода образами бажаного майбутнього); 6. Кх – кохання; 7. Пг –
пугнічна (прагнення до ризику, авантюризму); 8. Пгрм – прагнення до подвигів заради високих мрій, ідей;
б) 1. Кф – конформізм (пристосування); 2. Км – комунікація (соціальні контакти); 3. Ал – альтруїзм,
добро для інших (негативне – егоїзм); 4. Лд – лідерство (престиж); 5. Гр. – прагнення бути в певній групі,
мати товаришів; 6. Д+. – мати друга; 7. Кл – колективізм, взаємоповага, взаємодопомога, рівність (негатив –
бути членом корпорації, мафії);
8. ІП – ідейна принциповість, готовність боротися і з собою, і з колективом за недопущення порушення
принципів, ідеалів аж до очолювання руху за досягнення якогось стану найвищого ідеального «ми»;
в) 1. Рз – розваги (мультики) і т.п.; 2. ПЗ – пізнавальна діяльність; 3. Іф – інформатика; 4. Мл – малювання, майстрування; 5. Мз – музика (гра на інструментах); 6. Сп – спорт; 7. Тх – техніка; 8. Пф – улюблена
професія (все інше – хобі) і т.п.
г) 1. Імт – імітація (наслідування); Гра як вид творчої діяльності; Овл – оволодіння професією; Вд –
вдосконалення; Мс – досягнення рівня професійної майстерності; Рц – раціоналізаторство; Вн – прагнення
до винаходів; Вдк – до відкриття абсолютно нового.
Мал. 2. Зміст СО на певних векторах
даному вектору, то тим вищими стають вимоги особистості до самої себе, своєї діяльності, тим далі
особистість готова відмовитись від своїх вузько особистих примх, егоїзму в ході свого розвитку і тим
ближче вона наближається до соціальних ідеалів.
А по негативному вектору – тим аморальнішою,
цинічнішою вона стає стосовно загально прийнятих
соціальних вимог суспільства, країни, її народу.
Висновки:
1. На протязі тривалого часу (більше 30 років)
дослідження СО молоді, що навчалася у ВНЗ,
виявилися найбільш значимі її типи. А саме на
осях «Переживання» та «Спілкування» (Ч та С).
2. Найменша кількість досліджуваних виявилася
по осі «Якість діяльності» (не вище рівня оволодіння – Овл)..
3. Середні величини домінуючих видів СО проявили по осі Ч – П:

у курсантів військових училищ та студентів (1975-1991р.р.).
4. Типовими виявились такі різновиди СО:
Таблиця 1
Різновиди СО
-

Р ізнови ди
СО
Гд
Рм
Км
Гр
Пз
ВП
Тх
Сп
Іп
76

К урса нти
(1975-1991),
%
43
37
28
41
17
32
35
29
9

С туде нти
(1994-2 006),
%
57
17
2 6,5
23
9
11
13
6
1,3

Таким чином, основні тенденції на протязі
десятиліть:
1. Звужується сфера, соціально значущих різновидів спрямованості;
2. Збільшується кількість тих, хто надає перевагу
спрямованості вузьких а то і егоїстичних СО.
Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем спрямованості особистості та її прояви в молодіжному
середовищі.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

training demands perfection of the maintenance of a
biological component of vocational training of the future
teacher of physical training.
Keywords: mana gement, health of man, biological
preparation, student.

Вступ.
Одним із головних завдань соціальної політики є формування, збереження і зміцнення здоров’я людини. Висування проблеми здоров’я в число
пріоритетних завдань суспільного розвитку обумовлює актуальність теоретичної і практичної її розробки, необхідність проведення відповідних наукових
досліджень і формування методичних та організаційних підходів до збереження й розвитку здоров’я.
Останнім часом обґрунтоване занепокоєння викликає стан здоров’я школярів. За інформацією
Міністерства освіти і науки України, Українського
НДІ охорони дітей і підлітків негативні зрушення
виражаються вже не у відсотках, як це було у 70-80
роки, а в багатократному збільшенні частоти захворювань (у 3,5-10 разів і більше) [4,5]. Невипадково
перший урок у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України у 2002/03 навчальному році був присвячений темі «Здоров’я
дітей – здоров’я нації». Особливістю навчального
року була орієнтація політики загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів України на
формування, збереження та зміцнення здоров’я
учнів [8]. Одним із шляхів реалізації такої політики
є поступова переорієнтація змісту фізичного виховання школярів з розвитку фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів на формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів,
фізичної культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-корегувальної та прикладної спрямованості фізкультурної діяльності [13].
Підкреслюючи необхідність розробки
шляхів покращання превентивної освіти і виховання молоді, охорони здоров’я державою було затверджено більше десяти програм спрямованих на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді.
Особлива увага цьому питанню приділена в Національних доктринах розвитку освіти та фізичної культури і спорту. В цих документах визначена необхідність створення умов для забезпечення
оптимальної рухової активності кожної людини
впродовж усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості,
сприяння соціальному, біологічному та психічному
благополуччю, поліпшенню стану здоров’я, профілактиці захворювань. Звертається увага на важливість розробки комплексу заходів формування у
населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя; стимулювання розвитку ринку оздоровчих, рекреаційних
та реабілітаційних послуг, гарантування їх доступності та якості [9, 10]. В цих документах здоров’я
підростаючого покоління ставиться в пряму за-
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ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ОЗДОРОВЧОГО ПРОФІЛЮ
Омельяненко В.Г.
Тернопільський національний педагогічний
університет ім.В.Гнатюка
Анотація. У статті обґрунтовується необхідність зміни
контексту біологічної підготовки майбутнього вчителя
фізичної культури з природничо-наукового спрямування на гуманістичний, здоров’язберігаючий. Формування нової гуманістичної моделі фізичного виховання вимагає удосконалення змісту біологічного компоненту
професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної
культури.
Ключові слова: керування, здоров’я людини, біологічна підготовка, студент.
Аннотация. Омельяненко В.Г. К проблеме подготовки
специалистов оздоровительного профиля. В статье обосновывается необходимость изменения контекста биологической подготовки будущего учителя физической
культуры из естественно-научного направления на гуманистическое, здоровьесохраняющее. Формирование
новой гуманистической модели физического воспитания требует совершенствования содержания биологического компонента профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры.
Ключевые слова: управление, здоровье человека, биологическая подготовка, студент.
Annotation. Omelyanenko V.G. To the problem of
preparation of specialists of health type. In the article is
grounded the necessity of change of context of biological
preparation of future teacher of physical culture from
naturally scientific direction on humanism, a health is
saving. Formation of new humanistic model of physical
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лежність від фізичного виховання, а не від інших
чинників.
Не зважаючи на те, що державою застосовуються превентивні заходи здоров’я школярів не
покращується. Спеціалісти виділяють різні причини незадовільного рівня здоров’я сучасних школярів
серед них: генетичні, екологічні, спосіб життя, брак
знань про здоровий спосіб життя, санітарногігієнічне невігластво, відсутність навичок підтримання і покращання рівня здоров’я та ін. Однією з
причиною є відсутність в школі ефективної моделі
виховання свідомого і дбайливого ставлення до власного здоров’я. Сьогодні в школі не здобувають, не
зміцнюють здоров’я, а навпаки, втрачають його.
Збільшення обсягу навчального матеріалу і комп’ютеризація навчального процесу посилює вплив
гіподинамічного фактора на здоров’я школярів,
збільшується дефіцит їх рухової активності, що
спричинює напруження або зрив адаптаційних процесів організму. Збільшити рухову активність школярів можна змінивши технологію фізичного виховання. Сьогодні постала проблема створення нової
гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і
спорту, в центрі уваги якої – інтереси, потреби, мотиви та здоров’я конкретної людини [10].
Формування нової моделі фізичного виховання вимагає відповідного кадрового забезпечення. Проте сьогодні підготовка фахівців оздоровчого
профілю здійснюється на традиційних організаційно-методичних підходах, які притаманні підготовці
тренерських і вчительських кадрів, які за своєю
підготовленістю, у багатьох випадках, не відповідають вимогам оздоровчої сфери [6, 12]. Вирішити цю
проблему можна шляхом переорієнтації змісту біологічної підготовки майбутнього вчителя фізичної
культури з природничо-наукового спрямування на
гуманістичний, людиноцентричний. Міждисциплінарним контекстом біологічної підготовки студентів
факультету фізичної культури повинна стати технологія формування, збереження і зміцнення здоров’я
людини.
Робота виконана за планом НДР
Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті – обґрунтувати необхідність
зміни контексту біологічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.
Відповідно до поставленої мети використовувалися такі методи дослідження: аналіз нормативних документів, офіційних документів Міністерства освіти і науки України, спеціальної літератури,
періодичної преси, контент-аналіз.
Результати дослідження.
Досягнення мети фізичного виховання конкретної людини, або групи людей (школярів, студентів) визначається не лише соціальною політикою
щодо оздоровлення суспільства, але й програмнонормативними та організаційними основами побудови процесу фізичного виховання в навчальному

закладі.
Аналіз навчальних програм з фізичного
виховання школярів за останні 20 років показав, що
пріоритетним матеріалом їх змісту поступово стають теоретико-методичні знання, засоби і методи
оздоровлення учнів, способи контролю за власним
станом здоров’я [13].
Головними вимогами до сучасних уроків
фізичної культури є вироблення в учнів інструктивних навичок і умінь самостійно займатися фізичними вправами і дотримуватися здорового способу
життя.
У процесі вивчення предмета «Фізична
культура» повинні враховуватися найсприятливіші
вікові та анатомофізіологічні періоди розвитку та
оздоровлення організму школярів; розкриватися значення занять фізичними вправами для здоров’я учнів
та ін.
Практична реалізація змісту предмета
«Фізична культура» передбачає здійснення міжпредметних зв’язків з анатомією і фізіологією людини,
гігієною, біологією та іншими предметами.
У програмі з фізичного виховання для учнів
загальноосвітньої школи розширено теоретичну
частину навчального матеріалу, до якої включено
відомості про здоровий спосіб життя, основи гігієни,
профілактику захворювань, попередження травматизму, безпеку життєдіяльності та ін.
Важливе місце у навчальному процесі з
фізичного виховання належить реалізації ідеї особистісно зорієнтованої освіти. Вона ґрунтується на
врахуванні вікових, статевих та індивідуальних особливостей учнів [7]. В процесі фізичного виховання,
як правило, враховуються вікові і статеві особливості
учнів. Індивідуальні особливості учнів вчителем
фізичної культури ігноруються, що робить некерованим процес формування здоров’я школярів. Отже,
процес керування здоров’ям школярів сьогодні
відбувається «всліпу», оскільки не вивчається фізичний стан керованого об’єкту, що не дозволяє приймати ефективні управлінські рішення та їх реалізовувати. На вирішення цієї проблеми були спрямовані
інструктивно-методичні рекомендації Міністерства
освіти і науки України щодо організації фізичного
виховання, де звертається увага керівників навчальних закладів на необхідність проведення спільно з
органами охорони здоров’я медичного огляду молоді, моніторингу і корекції стану їхнього здоров’я
[3]. Проте керівники навчальних закладів, вчителі
фізичної культури, медичні працівники не виконують даної вказівки, що значно зменшує ефективність
процесу керування здоров’ям [11]. Однією з причин
такого становища є те, що педагоги і медичні працівники не володіють теорією і технологією формування здоров’я людини.
Переорієнтація змісту фізичного виховання учнівської молоді на оздоровчу направленість
вимагає удосконалення системи професійної освіти
вчителя фізичної культури. Професійна підготовка
майбутнього фахівця фізичного виховання змістов78

но переплітається з біологічною освітою, тому озброєння студентів факультету фізичного виховання
теорією і технологією формування здоров’я повинно бути пріоритетним завданням біологічних дисциплін. Проте навчальними програмами цих дисциплін передбачено переважно вивчення будови
організму людини і змін, які відбуваються в ньому у
зв’язку із заняттями фізичною культурою; біомеханічних основ техніки рухових дій і тактики рухової
діяльності; біохімічних процесів, які відбуваються
в організмі; основних принципів і закономірностей
діяльності окремих систем органів, механізмів їх
регуляції у стані спокою і під час м’язової роботи;
умов занять фізичними вправами та ін. Контентаналіз змісту навчальних програм з фізіології людини і фізіологічних основ фізичного виховання показав, що проблемі оздоровлення людини присвячено
менше 1% навчального матеріалу. Це питання, які
розкривають значення рухової активності людини і
фізіологічні основи організації занять дітей і
підлітків фізичною культурою. Отже, в цих програмах не розглядається проблема керування здоров’ям людини, яка передбачає аналіз стану керованого
об’єкту, прийняття управлінських рішень, їх реалізацію, оцінку ефективності [1].
Переорієнтацію змісту біологічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури з природничо-наукового спрямування на гуманістичний,
людиноцентричний вимагають сучасні уявлення
про здоров’я, які базуються на провідних теоретичних положеннях про єдність організму з оточуючим середовищем, вчення про адаптацію, теорії гомеостазу, теорії функціональних систем і даних
біологічної кібернетики про системи керування в
біологічних об’єктах.
Вчитель фізичної культури повинен володіти методиками визначення та оцінки кількісних
показників здоров’я індивіда і уміти використовувати найбільш інформативні з них у практичній
діяльності. Для цього, на нашу думку, не потрібно у
навчальні плани включати нові дисципліни або спеціальні курси. Потрібно внести відповідні корективи
у навчальні програми з біологічних дисциплін для
студентів факультетів фізичного виховання. Особливої уваги у цьому контексті надається фізіології,
оскільки вивчення функцій систем організму може
доповнюватися методами дослідження їх функціонального стану за допомогою різноманітних біологічних проб.
Одним із варіантів оновлення змісту біологічної підготовки студентів факультету фізичного
виховання є авторські навчальні програми з біологічних дисциплін, зміст яких спрямований на те, щоби
навчити студентів аналізувати фізичний стан дитини, складати програму оздоровлення людини та оцінювати ефективність застосованих дій [2].
Навчальний матеріал програм складений у
такий спосіб, щоб забезпечити послідовне вивчення тем. Наприклад, проблема фізичного розвитку
школярів розглядається валеологією (поняття і

рівень), анатомією людини (соматоскопічний і антропометричний методи визначення), фізіологією
людини (фізіологічний і функціональний методи визначення), в курсі методики занять фізичними вправами в спеціальних медичних групах (оцінка фізичного розвитку і поділ учнів на групи), а також гігієною
фізичного виховання (умови, які забезпечують нормальний фізичний розвиток школярів). Отже, одна
тема вивчається протягом декількох років, але в різних
аспектах. Це дозволяє послідовно озброювати студентів методологією формування здоров’я людини не
шляхом збільшення навчальних дисциплін або обсягу навчального матеріалу, а за рахунок переорієнтації
змісту біологічних дисциплін.
Результати чотирьохрічної апробації навчальних програм з біологічних дисциплін, контекстом яких є теорія і технологія керування здоров’ям
людини показали, що студенти факультету фізичного виховання можуть визначати й оцінювати стан
керованого об’єкту, приймати управлінські рішення, реалізовувати їх та оцінювати ефективність розробленої програми оздоровлення школярів.
Висновки.
1. Нова ідеологія розвитку фізичної культури і
спорту в Україні ставить здоров’я підростаючого покоління в пряму залежність від якості
фізичного виховання.
2. Формування нової гуманістичної моделі фізичного виховання вимагає удосконалення змісту
біологічного компоненту професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.
3. Сучасні уявлення про здоров’я, які базуються
на провідних теоретичних положеннях про
єдність організму з оточуючим середовищем,
вчення про адаптацію, теорії гомеостазу, теорії
функціональних систем і керування здоров’ям
в біологічних об’єктах вимагають переорієнтувати зміст біологічної підготовки майбутнього
вчителя фізичної культури з природничо-наукового спрямування на гуманістичний.
Подальше дослідження передбачає удосконалення людиноцентричної моделі біологічної підготовки студентів факультету фізичного виховання,
шляхом впровадження інформаційних і комп’ютерних технологій у процес навчання (електронний
підручник; віртуальну фізіологічну лабораторію;
емулятори; мультимедійну інформацію; анімації;
Інтернет посилання та ін.).
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Введение.
Управление функциональным состоянием
человека посредствам упражнений ритмической
гимнастики предполагает изучение механизмов поддержания кислородного гомеокинеза в процессе
тренировочного занятия [1,3].
Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что при определенном
их количестве [1,3] вопросы участия механизмов
дыхания и кровообращения в поддержании кислородного гомеокинеза при непрерывной мышечной
деятельности освещаются недостаточно.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Формулирование целей работы.
В связи с изложенным, цель исследования
заключалась в изучении механизмов кислороднотранспортной системы обеспечивающих поддержание кислородного гомеокинеза у студенток в процессе тренировочного занятия по ритмической
гимнастике.
Материалы и методы исследований.
Для достижения цели обследовали 98 студенток в возрасте 20,0±0,25 года. У них до, после и
в процессе тренировочного занятия по ритмической
гимнастике с помощью спирографа «Метатест» регистрировали показатели легочной вентиляции (ЧД,
ДО, МОД) и потребление кислорода (VO2). Параметры кровообращения определяли с помощью
сфигмоманометра японского производства. На основании эмпирических данных рассчитывали пульсовое давление (ПД), ударный объем сердца (УОС)
и минутный объем крови (МОК).
ПД = СД – ДД
УОС = 100 + 0,5ПД - 0,6ДД - 0,6В
МОК = УОС “ ЧСС
где СД – систолическое давление, мм.рт.ст.;
ДД – диастолическое давление, мм.рт.ст.;
В – возраст в годах;
ЧСС – частота сердечных сокращений уд/мин.
Об эффективности механизмов транспорта
и утилизации кислорода судили по значениям кислородного пульса и коэффициенту использования
кислорода (KuO2).
Фактический материал обрабатывали с помощью стандартной программы «STATISTIKA».
Определяли математическое ожидание ( х ), сред-

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
КИСЛОРОДНОГО ГОМЕОКИНЕЗА ПРИ
ЗАНЯТИЯХ РИТМИЧЕСКОЙ
ГИМНАСТИКОЙ
Романенко В.А, Филенков В.И., Хорьяков В.А.,
Мосенз В.А., Иванова С.Д., Крапивная Е.И.
Донецкий Национальный университет
Донбасская государственная машиностроительная академия
Горловский государственный педагогический
институт иностранных языков
Аннотация. В статье раскрывается роль и значение механизмов дыхания и кровообращения в поддержании
кислородного гомеокинеза при непрерывной мышечной
работе на уровне 34 % максимального потребления кислорода. Тренировочные занятия ритмической гимнастикой в указанных режимах энергообеспечения предполагают предварительную дифференциацию студенток
по уровням их аэробной производительности.
Ключевые слова: систолический объем сердца, минутный объем дыхания, кислородный гомеокинез.
Анотація. Романенко В.О., Філенков В.І., Хор’яков В.А.,
Мосенз В.О., Іванова С.Д., Крапивна Є.І. Механізми
підтримки кисневого гомеокінезу при заняттях ритмічною гімнастикою. У статті розкривається роль і значення механізмів дихання й кровообігу в підтримці кисневого гомеокінезу при безперервній м’язовій роботи
на рівні 34 % максимального споживання кисню. Тренувальні заняття ритмічною гімнастикою в зазначених
режимах енергозабезпечення припускають попередню
диференціацію студенток по рівнях їхньої аеробної продуктивності.
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нюю ошибку (m) , стандартное отклонение (у), коэффициенты асимметрии (As) и эксцесса (Eх).
Результаты исследований и их обсуждение.
Повышенный, примерно в два раза, уровень потребления кислорода в состоянии относительного покоя свидетельствует о том, что обследуемые нами студентки находятся в состоянии
психоэмоционального стресса [2]. В качестве
стрессора выступает собственно исследование.
Нельзя исключить и момент разворачивания ориентировочной реакции, которая способствует
“преднастройке” к деятельности за счет активации
исполнительных звеньев функциональной системы
[2]. Этими звеньями и являются механизмы кислороднотранспортной системы. Их активация выражается в существенном (15,4 %) учащении пульса,
увеличении (9,0 %) сердечного выброса и минутного объема крови (18,7 %). Эти функциональные
сдвиги не затрагивают гемоциркуляторные механизмы. При физиологически обоснованных значениях диастолического давления, у студенток несколько (13,0 %) понижено систолическое. Это
свидетельствует о тенденции к гипотонии [1-3].
Реактивность респираторной системы на
стрессор психической природы идентична реакции
системы кровообращения. Отчетливо выражен прирост (33,3 %) частоты дыхания, дыхательного объема (28,0 %), и естественно легочной вентиляции
(32,5 %). Подобная реакция кислороднотранспортной системы на стрессор характерна для нетренированных молодых женщин [1-3].
Непрерывная работа на уровне 33,0-34,0 %
максимального потребления кислорода в виде циклических и ациклических упражнений невысокой
координационной сложности вызывает существенные изменения в механизмах обеспечения организма кислородом (табл. 1). Увеличенный (137,0 %) к

30 мин.VO2 обеспечивается за счет существенной
интенсификации механизмов его потребления и
транспорта. Прирост МОК (196,0 %) происходит
преимущественно за счет увеличения ЧСС (121,0 %),
сердечного выброса (33,3 %) при повышении систолического давления (21,1 %) и снижении (12,0 %)
диастолического. Подобную реакцию гемоциркуляторных механизмов на нагрузку рассматривают как
удовлетворительную [1, 3]. Более оптимальная реакция наблюдается со стороны аппарата внешнего
дыхания. Интенсификация легочной вентиляции
(165,0 %) осуществляется в большей степени за счет
увеличения дыхательного объема (89,0 %) и в меньшей – за счет прироста частоты дыханий (50,0 %).
Следовательно, к 30 мин. работы внутрисистемные
рассогласования между механизмами кровообращения и дыхания отсутствуют. Однако, взаимосогласованность этих систем в плане транспорта и утилизации кислорода, судя по значениям кислородного пульса и KuO2 в покое и на 30 мин. работы остается недостаточной. Это и детерминирует переход
энергообеспечения мышечной работы от аэробного
источника к смешанному с существенным подключением гликолитического. У нетренированных людей порог анаэробного обмена наступает при значениях пульса 160-170 уд/мин и колеблется в пределах 40-50% МПК [2-5]. В данном случае этот порог
составляет 33-34 % МПК. Уровень потребления кислорода сохраняется неизменным до окончания занятия и поддерживается за счет той же интенсивности функционирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Минутный объем крови сохраняется за счет значимого (7,2 %) прироста частоты
сердечных сокращений при меньшем (р<0,05) систолическом выбросе (9,2 %) и пониженном систолическом давлении (7,2 %).
Подобные трансформации свидетельствуют о снижении эффективности механизмов поддер-

Таблица 1
Изменение показателей кислороднотранспортной системы студенток в процессе тренировочного занятия по ритмической гимнастике
В процессе тренировочного занятия, мин
Показатели

Пульс, уд/мин
Систолическое давление, мм рт. ст.
Диастолическое давление, мм рт. ст.
Ударный объем сердца, мл
Минутный объем крови, л
ЧД, цикл/мин
ДО, мл
МОД, л
VO 2, мл/мин
Кислородный пульс, мл/уд
KuO 2, мл
VO 2 от МПК, %

Исходные значения
30

х±m
75,0 ± 2,4
100,5 ± 2,0
59,6 ± 1,50
70,9 ± 1,40
5,34 ± 0,19
16,0 ± 0,98
640,0 ± 41,4
10,6 ± 0,77
289,0 ± 32,3
3,8 ± 0,42
30,2 ± 4,19
14,0 ± 1,54
81

х±m
166,0 ± 2,6
129,8 ± 3,3
52,4 ± 3,10
94,5 ± 2,12
15,8 ± 0,67
24,0 ± 1,75
1208,0 ± 64,60
28,1 ± 2,20
689,0 ± 77,0
4,41 ± 0,48
26,6 ± 3,36
33,4 ± 3,90

60

х±m
178,0 ± 2,8
119,8 ± 2,3
54,8 ± 1,7
85,8 ± 1,84
15,3 ± 0,55
25,0 ± 1,72
1184,0 ± 63,5
28,3 ± 1,70
684,0 ± 52,30
4,39 ± 0,37
25,5 ± 2,60
34,0 ± 3,00

жания должного уровня кровообращения, а следовательно и кислородного обеспечения. [1]. К окончанию занятий организм студенток работает преим ущественно в режим е гликолитического
энергообеспечения.
Изучение механизмов поддержания кислородного гомеокинеза в процессе выполнения студентками непрерывных упражнений ритмической
гимнастики позволяет сформировать определенные
выводы и наметить перспективы дальнейших исследований.
Выводы
1. Непрерывная тренировочная нагрузка мощностью 33,0-34,0 % МПК к окончанию занятия
реализуется студентками на грани их аэробных
возможностей с постепенным переходом к
окончанию занятия к смешанному и гликолитическому механизмам энергообеспечения.
2. Недостаточное снабжение организма кислородом связано с разобщенностью функционирования систем его транспорта и утилизации.
3. На уровне системы кровообращения механизмом, лимитирующим необходимый объем кровотока, является недостаточная сократительная
способность миокарда.
4. Тренировочные занятия ритмической гимнастикой в указанных режимах энергообеспечения
предполагают предварительную дифференциацию студенток по уровням их аэробной производительности.
Перспективы дальнейших исследований
связаны с изучением функциональных возможностей механизмов поддержания кислородного гомеокинеза у различных половозрастных групп при
занятиях ритмической гимнастикой.
1.
2.
3.
4.

5.

якість виконання вправ, краса та виразність, почуття
ритму. Особливої уваги повинні заслуговувати естетичність та регулярність занять, інтерес школярів до
таких занять, потреба займатися самостійно.
Ключові слова: ритміка, фізичний, духовний, розвиток,
ритм.
Аннотация. Ротерс Т.Т. Урок ритмики как компонент
физического и духовного развития школьников. В статье речь идет о необходимости использования уроков
ритмики в процессе физического воспитания младшего школьника. Уроки ритмики должны стимулировать
стремление школьников к своему личностному усовершенствованию, повышать активность, радость от занятий физическими упражнениями под музыкальное сопровождение. Главными компонентами этих уроков
должны быть качество выполнения упражнений, красота и выразительность, чувство ритма. Особого внимания должны заслуживать эстетичность и регулярность занятий, интерес школьников к таким занятиям,
потребность заниматься самостоятельно.
Ключевые слова: ритмика, физическое, духовное, развитие, ритм.
Аnotation. Roters Т.Т. Lesson of rhythmics component of
physical and spiritual development of schoolboys. In the
article the question is about the necessity of the use of
lessons of rhythmics in the process of physical education
of junior schoolboy. Lessons of rhythmics should stimulate
aspiration of schoolboys to the personal improvement, raise
activity, pleasure from employment by physical exercises
under musical support. The main components of these
lessons should be quality of performance of exercises,
beauty and expressiveness, feeling of a rhythm. Special
attention should deserve aesthetics and a regularity of
employment interest of schoolboys to such employment
need to be engaged independently.
Keywords: rhythmic, physical, spiritual, development,
sense, rhythm.

Вступ.
В умовах реформування системи освіти і виховання школярів велике значення набувають питання створення передумов для різнобічного розвитку
і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології, гуманізації та гуманітаризації освіти. В світлі цих питань великого
значення набуває варіативність освітньої системи,
її спрямованість на визначення різних шляхів реалізації єдиних цілей та завдань шкільної фізичної
культури, застосування різних педагогічних систем
педагогічних технологій. Всім цим напрямкам та
завданням відповідає ритміка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій в
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор наводить нас на думку, що у
сучасних умовах фізичного виховання змінюється
парадигма змісту освіти. Головний стратегічний напрямок – це формування ключових компетентностей ( соціальних, мотиваційних, функціональних).
У зв’язку з цим основними компонентами змісту
предмету фізична культура виходять інформаційний,
операційний та мотиваційний [1-5]. Саме мотиваційний компонент передбачає створення умов для
формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняттях фізичними вправами. У цьому
зв’язку особливої значущості набуває вибір засобів
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УРОК РИТМІКИ ЯК КОМПОНЕНТ
ФІЗИЧНОГО І ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ
ШКОЛЯРІВ
Ротерс Т.Т.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Анотація. У статті іде мова про необхідність використання уроків ритміки у процесі фізичного виховання
молодших школярів. Уроки ритміки повинні стимулювати прагнення школярів до свого особистісного вдосконалення, підвищувати активність, радісність від занять фізичними вправами під музичний супровід.
Головними компонентами цих уроків повинні бути
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і методів організації навчально-виховного процесу
з фізичного виховання, які б стимулювали інтерес
до уроків фізичної культури, чому і присвячена означена стаття.
Робота виконана за планом НДР Луганського національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.
Формулювання цілей роботи.
Основна мета полягала у методичному обґрунтуванні використання засобів ритміки у процесі
фізичного виховання школярів початкових класів як
компонента їх фізичного і духовного розвитку.
Результати роботи.
Ритміка як система фізичних вправ під музичний супровід поєднує в собі фізичне та духовне
на підставі гармонійного розвитку душі та тіла, виховує почуття ритму, виразність та красу рухів [67]. На уроках ритміки особливу роль мають
співвідношення фізичних та інтелектуальних можливостей дитини, взаємозв’язок поміж часом, та
просторовим оточенням, в яких проходить діяльність
молодшого школяра За допомогою ритмічних занять
особистість молодшого школяра формується цілісно
та гармонійно. Перевтілення школярів у різні музично рухові образи дозволяє розкрити їх індивідуальність, творчі можливості, а також цілеспрямовано впливати на емоційно-чуттєву сферу. При цьому
уроки ритміки виступають засобом зняття нервової
напруги дітей, нейтралізації стресів та депресій,
впливають на стан здоров’я школярів. Велике значення уроків ритміки пов’язується з цілеспрямованим ритмічним розвитком школярів, який є основою всіх життєвих процесів.
Уроки ритміки, як варіативний компонент
формування у молодших школярів культури фізичної та духовної, будуються на основі міжпредметних зв’язків з уроками фізичної культури, музики,
літератури, образотворчим мистецтвом, виступаючи інтегральною ланкою особистісного гармонійного розвитку.
Основними завданнями предмета ритміки
є виховні, музично-ритмічні, фізичні, естетичні.
Виховні завдання спрямовані на виховання потреб, інтересів, мотивів свого ритмічного розвитку, розвиток художньо-творчої активності, індивідуалізації, виховання позитивних рис характеру
школярів.
Музично-ритмічні завдання сприяють вихованню почуття ритму, формуванню умінь узгоджувати свої рухи з музикою, ритмічно відображати почуття, емоції при створенні ритмічно-рухового
образу.
Завдання фізичного виховання допомагають
оволодінню основними руховими уміннями та навичками на основі розвитку почуття простору, почуття часу, точності м’язових зусиль, розвитку фізичних якостей, укріпленню здоров’я, підвищенню
функціональних можливостей організму.
Завдання естетичного виховання спрямовані на виховання виразності рухів, умінь керувати

свідомо рухами свого тіла та робити їх красивими,
легкими, натхненними, передавати через рухи тіла
свою особистість.
Основними засобами уроків ритміки виступають спеціальні рухи на узгодження фізичних вправ
з музикою, на виховання почуття ритму, художні
види ходи та бігу, стрибки, підскоки, підготовчі вправи, загальнорозвиваючі гімнастичні вправи, танцювальні та хореографічні вправи, вправи з предметами, вправи ритмічної гімнастики, музично-ритмічні
ігри та ін. ІД вправи згруповані в чотири розділи;
базовий, варіативний, образно-виразний та самостійно-творчий.
В базовому розділі сконцентровані фізичні
вправи, за допомогою яких виховується школа рухів,
формується красива постава, хода, формуються рухові навички виконання життєво важливих фізичних
вправ, проходить знайомство з різноманітним світом
рухів, розвиваються фізичні якості, ритмічність.
В варіативному розділі вивчені вправи, виконуються у супроводі музики, закріплюються рухові уміння за допомогою музично-ритмічних ігор,
спеціальних ритмічних вправ.
Образно-виразний розділ спрямований на
створення та передачу художнього образу за допомогою музики та рухів, ритмічному проявленню
почуттів, емоцій, явищ природи, інсценування казок, пісень.
Самостійно-творчий розділ включає вправи, які стимулюють розвиток творчої активності
школярів на основі ускладнення, самостійних варіацій знайомих рухів, створення оригінальних вправ,
використання музично-ритмічних рухів у повсякденному житті та самостійній діяльності.
На початковому етапі навчання більше часу
відводиться базовому розділу. Далі на перший план
виходить варіативний та образно-виразний. Заключним етапом досконалості стає самостійно-творчий
розділ, таблиця 1.
Таблиця 1
Примірний розподіл учбового часу на різні розділи
програмного матеріалу (в %)
Р О З Д ІЛ И
1
50
10
30

КЛАСИ
2
3
40
30
15
30
30
20

1 . Б азо вий
2 В а р іа т и в н и й
3 . О бр азн ови р азн ий
4 . С а м о с т ій н о - 1 0
15
20
творчи й
РА ЗО М :
100 100 100

4
30
30
15
25
100

Уроки ритміки складають цілісну систему
музично-ритмічно-рухового виховання учнів початкових класів, входячи складовою частиною до процесу фізичного виховання або як самостійний урок,
або як частина уроку фізичної культури. Як самостійний урок ритміка може проводитись у трьох варіантах:
1. Два рази на тиждень замість уроків
83

фізичної культури.
2. Як додатковий (третій) урок до уроків
фізичної культури.
3. Один урок фізкультури та один урок ритміки.
Уроки ритміки проходять у спортивному
залі, де є. технічні засоби навчання - це магнітофон та програвач. Виконання рухів молодшими
школярами під фонозапис сучасної музики, пісень
з улюблених кінофільмів найбільш доцільно модулює бадьорий настрій, підвищує емоційний фон на
підставі єдності ритму і темпу музики та рухових
дій школярів.
У зв’язку з тим, що крім музики на ритмічних заняттях використовуються вправи на виховання почуття ритму, виразності та краси рухів, розвитку чуттєвої сфери та творчої активності,, то треба
пам’ятати, що ніякі музично-ритмічні вправи, ігри,
танці не будуть виразними та красивими, якщо діти
попередньо їх не вивчили окремо. А процес вивчення технічної суті різних рухових вправ будується на
рухових уміннях та навичках в сукупності з розвитком окремих фізичних якостей. В цьому методичному нюансі уроків ритміки і поєднується фізичне
виховання з естетичним.
Урок ритміки як і урок фізичної культури
складається з трьох взаємозв’язаних частин, на протязі яких в сукупності вирішуються особистісновиховні завдання фізичного та духовного розвитку
школярів. Перша частина уроку - підготовча складає фундамент фізичної, емоційної та психологічної налагодженості дітей для вирішення завдань
основної частини. Для цього використовуються різні
види руху (кола, біг, стрибки, танцювальні вправи,
вправи вільної пластики), які співвідносяться з ритмом, темпом, характером музики та доцільно розташовуються у просторі та часі.
Основна частина уроку ритміки спрямована на виховання у молодших школярів почуття ритму, почуття простору, почуття часу, почуття точності
м’язової напруги, краси постави, краси ходи, виразності рухів на підставі виконання рухових етюдів,
творчого відображення сюжету музичних казок,
пісень, картин природи, своїх почуттів.
В заключній частині уроку планомірно знижується навантаження, проводяться музичноритмічні ігри невеликої інтенсивності, виконуються вправи на увагу.
Якщо урок ритміки проходить як самостійний урок в системі фізичного виховання школярів молодших класів, то доцільно проводити його
один раз на тиждень. А коли вправи з ритміки вчителі використовують як складову частину уроків

фізичної культури, то в кожному уроці треба виділяти від 30 до 50 відсотків учбового часу в залежності від класу (в 1 та 2 класі більше). Це пов’язується з тим, що в молодшому шкільному віці
уроки оптимально відповідають як потребам і інтересам учнів, так і завданням виховної роботи в сучасній школі.
Висновки.
Таким чином, уроки ритміки повинні стимулювати прагнення школярів до свого особистісного вдосконалення, підвищувати активність,
радісність від занять фізичними вправами під музичний супровід. Головними компонентами цих
уроків повинні бути якість виконання вправ, краса
та виразність, почуття ритму. Особливої уваги повинні заслуговувати естетичність та регулярність
занять інтерес школярів до таких занять, потреба
займатися самостійно.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичного і духовного розвитку школярів.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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РОЗДІЛ III
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
«МАСОВОГО СПОРТУ, СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРОВ В ФУТБОЛЕ
Абдула Анатолий
Харьковская государственная академия
физической культуры

фикации, юных футболистов, футболистов-ветеранов.
В то же время научных исследований, касающихся особенностей подготовки арбитров в футболе, нет.
С учетом этого, исследование двигательной
деятельности футбольных арбитров во время игры
является актуальным и важным направлением в теории и методике подготовки арбитров.
Работа выполнена согласно плану НДР
Харьковской государственной академии физической
культуры.
Формулирование целей работы.
Цель работы: исследование двигательной
деятельности арбитров в футболе.
Результаты исследований.
Исследования проводились на основании
педагогических наблюдений за деятельностью арбитров высшей и первой лиги чемпионата и первенства Украины.
Результаты исследований показывают, что
за игру арбитры преодолевают дистанцию от 7 до
11 км со средним значением 9 км. Ускорение и рывки составили 10% всей дистанции, бег в медленном
и среднем темпе 47%, ходьба 25%, бег спиной 16%,
бег приставным шагом 2%.
Дистанция работы на максимальной скорости арбитра составляет 305 м, на большой, средней
и малой скорости движения соответственно 1,1 км,
2,2 км, 4,3 км, бег приставным шагом и спиной вперед – 105 м и 800 м. Рис.1.
Двигательная работа футбольного арбитра
– чрезвычайно изменчивый процесс, более чем с
1300 изменениями активности в течение игры (в
среднем раз в 4 секунды). Арбитр выполняет следующее количество изменений двигательной деятельности: ходит 400 раз, бежит 300 раз, двигается спиной вперед 125 раз за игру. Кроме этого он
выполняет 95 ускорений (> 15 км/ч) и 14 рывков.
Общая дистанция, преодоленная арбитрами
в течение матча, варьируется от 7 до 11 км, при этом
важно подчеркнуть, что до 1,5 км судьи пробегают
на высокой скорости, а также 0,3 – 1,5 км спиной
вперед. Эти движения являются самыми необходимыми и в то же время самыми главными для высококвалифицированных арбитров, так как они часто
связаны с решающими периодами игры и арбитр
должен выполнять действия с высокой интенсивностью для ее проведения. При сравнении 15-ти минутных интервалов в ходе игры не наблюдается различий по отношению к общей преодоленной
дистанции, однако, расстояние интенсивного бега к
концу игры уменьшается.
Так, время бега на высокой скорости было на
15-20% меньше в первые и последние 15 минут второго тайма по сравнению с первым. К тому же, дис-

Аннотация. За последние десятилетия, интенсивность
игры в футболе, значительно возросла, что отражается
на требованиях к работе арбитров. Важное значение для
арбитра в футболе является способность принятия быстрых решений во время игры, несмотря на физические и психологические нагрузки. Анализируя движения
арбитра во время игры, возможно изучить его деятельность в целом.
Ключевые слова: двигательная деятельность, арбитр,
футбол, тренировочный процесс.
Анотація. Абдула А. Дослідження рухової діяльності
арбітрів у футболі. За останні десятиліття, інтенсивність
гри у футболі, значно зросла, що відбивається на вимогах до роботи арбітрів. Важливе значення для арбітра у
футболі є здатність ухвалення швидких рішень під час
гри, не дивлячись на фізичні і психологічні навантаження. Аналізуючи рухи арбітра під час гри можливо
вивчити його діяльність в цілому.
Ключові слова: рухова діяльність, арбітр, футбол, тренувальний процес.
Annotation. Abdula А. Study of motive activity of football
referees. To perform well as a football referee, it is important
to keep up with play throughout a game. Moreover it is
important for a referee to be able to make rapid decisions
every single minute during a game despite the physical and
psychological load of the game. As the intensity of football
has increased markedly over the last decades, the physical
demands of refereeing have significantly grown. Timemotion analyses are a useful tool to study the activity pattern
of referees in games.
Keywords: motive activity, arbiter, soccer, training process.

Введение.
Физическая деятельность футбольного арбитра обуславливается особенностями его двигательной активности во время игры, для которой характерна постоянно меняющаяся интенсивность работы. Передвижения по футбольному полю арбитр выполняет с разной скоростью. Постоянная смена не
только скорости, но и направления движения требуют от арбитра ловкости и гибкости, хорошей техники передвижений [3,5]. Двигательная активность арбитра в первую очередь зависит от действий футболистов во время игры. В последние годы футбол стал
более атлетичным, постоянно повышается уровень
физической и функциональной подготовленности
футболистов, что позволяет поддерживать высокий
темп игры, брать участие в силовых единоборствах.
В связи с этим для того, чтобы правильно принимать
решения, находясь при этом на оптимальном расстоянии от игрового момента, арбитру необходимо быть
хорошо физически подготовленным [1, 2, 4].
Последние научные исследования в области
футбола рассматривают особенности построения тренировочного процесса футболистов высокой квали85
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Рис. 1.Показатели двигательной активности арбитра в футболе
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Рис.2 Среднее расстояние расположения арбитра до нарушения правил в первом и втором таймах в
разных зонах футбольного поля
ближе к концу игры, что ведет к снижению физической активности на более поздних стадиях игры,
часто являющихся решающими для исхода матча.
Важным критерием при оценке физической
работы арбитра - является расстояние арбитра к

танция, преодоленная спиной вперед, заметно
уменьшается в течение игры и составляет на 60%
меньше в последние 15 минут второго тайма по сравнению с 15 минутным отрезком 1 тайма. Полученные данные указывают на то, что арбитры устают
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нарушению правил. Зачастую, большое расстояние
приводит к неправильному определению характера единоборства и соответственно, к ошибкам в арбитраже.
Основываясь на результатах исследований
можно говорить, что средняя дистанция до нарушений в течение игры составляет 10-13 м в центральной зоне и 12-16 м в зоне атаки. Среднее значение
пяти наиболее дальних до нарушений дистанции
составило 16 м в центральной зоне и 23 м в зонах
атаки. Средняя дистанция до нарушений в зонах атаки постепенно увеличивается от 13 до 16 м с начала
до последних 15 минут игры. Кроме того, среднее
значение пяти самых дальних до нарушений дистанций увеличилось от 20 м в первом тайме, до 23 м. во
втором. Для некоторых арбитров расстояния до нарушений во втором тайме превысили 35 м и это,
возможно, привело к неправильным решениям. Данные показывают, что высококвалифицированные
арбитры близко находятся к большинству нарушений: у одних арбитров это составляет 10 м, у других
– 12 м, что может также обуславливаться физиологическими особенностями организма, т.е. некоторые
арбитры предпочитают находиться дальше от нарушений, чем другие. Однако у некоторых из них в
ряде случаев имеются серьезные проблемы со способностью следить за игрой, особенно в зоне атаки.
Двигательная деятельность арбитров совершается при переменной мощности работы и отражается в изменении частоты сердечных сокращений
во время игры. Так показатели ЧСС в пределах 130150 ударов в минуту составляют 17% общего времени, 150-170 ударов – 56% общего времени и выше
170 ударов – 27%. Максимальные показатели ЧСС
арбитров составили 184 уд/мин. Эти данные показывают, что двигательную работу арбитры совершают при достаточно высокой ЧСС, средние показатели которой составляет 162 уд/мин, которые
значительно не изменяются в течение первого и второго таймов.
ВЫШЕ 170
УД/МИН; 27%

уже после потери жидкости 1% массы тела. Таки
образом, арбитры должны выпивать довольно большое количество жидкости перед игрой и важно, чтобы они потребляли жидкость всякий раз, когда имеется возможность в течение игры, особенно в
жаркую погоду. Научные исследования показали, что
количество в 250 мл жидкости может проходить через желудок каждые 15 минут, а это означает, что
можно употреблять 1,5-2 л жидкости в течение игры.
Выводы.
Таким образом, результаты исследований
позволили выявить основные компоненты в работе
футбольного арбитра во время матча, позволяющей
строить учебно-тренировочный процесс с учетом
специфики его деятельности. Следующим этапом
наших исследований является разработка и внедрение тренировочных программ в подготовку арбитров высокой квалификации в футболе.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
исследования двигательной деятельности арбитров
в футболе.
1.
2.
3.

4.
5.
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ЗНАЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ И
ДРУЖЕСТВЕННЫХ НРАВСТВЕННЫХ
КАЧЕСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ
Величко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта

130-150
УД/МИН; 17%

Аннотация. Наличие патриотических и дружественных
нравственных черт у спортсменов повышает уровень
физического и психического потенциала с целью достижения высших результатов в соревновательной деятельности. Формирование национальных и интернациональных нравственных черт у спортсменов возможно
осуществить путем взаимодействующей координированной работы социальных институтов семьи, образования, культуры, физической культуры, средств массовой информации, политики и др.
Ключевые слова: нравственные черты, спортивная деятельность, национальная и интернациональная идеологии, социальные институты, процесс самосовершенствования.
Анотація. Величко В.М. Значення патріотичних і
дружніх моральних якостей у діяльності спортсменів.
Наявність патріотичних і дружніх моральних якостей у
спортсменів підвищує рівень фізичного і психічного
потенціалу з метою досягнення високих результатів у
змагальної діяльності. Формування національних і
інтернаціональних моральних рис у спортсменів мож-

150-170
УД/МИН; 56%

Рис.3. Зоны интенсивности работы арбитра во
время игры
Вес тела арбитров в связи с большими потерями воды и значительными энергозатратами заметно снижается в течение игры. Средняя потеря
пота футбольного арбитра составляет 2,2 литра, что
соответствует 2,5% веса тела. Некоторые арбитры
утратили почти 4% массы своего тела в течение
игры, при этом среднее жидкое потребление составляет только 0,6 л в течение игры. Известно, что обезвоживание снижает работоспособность организма
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зованием профессиональной техники и эффективной соревновательной тактики, то психологическая
устойчивость определяется преимущественно регуляцией эмоционально-волевого механизма в структуре сознания личности спортсмена для победных
результатов.
Психологическая устойчивость и настрой
спортсмена во многом зависит от активности внутренних саморегуляционных механизмов самооценки, самоконтроля, самоорганизации и самоуправления, которые формируются через процесс самосовершенствовании. Устойчивость эмоционально-волевой сферы в соревновательной деятельности также достигается путем воздействия социальных
факторов, в частности влиянием национальной и
интернациональной идей на спортсменов.
Под воздействием национальных идей формируются многочисленные патриотические нравственные черты, а в результате влияния интернациональных – дружественные моральные качества.
Сформированные патриотические нравственные
черты взаимосвязаны и взаимодополняют дружественные качества, которые действенно направлены на расширение межличностных отношений в
международных связях. По мере сформированности патриотических и дружественных моральных
черт происходит личностно поведенческая направленность на укрупнение, расширение и управление
межличностных отношений, идущих от национального единства к международной интеграции.
Наличие патриотических и дружественных нравственных черт у спортсменов мобилизующе и действенно влияют на соревновательную
деятельность.
Эти качества во всех видах спорта повышают физический потенциал, помогают обрести психологическую устойчивость и успешно влияют на
достижение победного результата.
При наличии патриотических качеств повышается уровень соревновательной активности, который основывается на поддержании чувства гордости и чести за свое отечество. При наличие
дружественных черт повышается состязательная
сила и энергия, направленная на выявление победителя между спортсменами - представителями разных наций и народов.
Под воздействием национальных идей на
граждан происходит формирование личностных
моральных качеств, связанных с повышением эмоционального уровня в структуре сознания, направленного преимущественно на образование национальных стандартов поведения. Об этом свидетельствуют сформированные под этим воздействием
наиболее почитаемые национальные черты, выраженные в чувствах патриотизма, верности, преданности, долга, героизма, чести, солидарности, самопожертвования и др. Смысл, значение и краткая характеристика каждой национальной моральной черты заключается в следующем:
· патриотизм: любовь к родине, преданность сво-

ливо здійснити шляхом взаємодіючої координованої
роботи соціальних інститутів родини, освіти, культури, фізичної культури, засобів масової інформації, політики й ін.
Ключові слова: моральні якості, спортивна діяльність,
національна та інтернаціональна ідеології, соціальні
інститути, процес самовдосконалення.
Annotation. Velichko V.N. The significance of patriotic and
friendly moral qualities in athlete’s activities. The presence
of patriotic and friendly moral traits in athletes increases
the level of physical and psychological ponential with the
purpose of achieving high results in competing activities.
Formation of national and international moral features at
sportsmen is possible for carrying out by the cooperating
co-ordinated work of social institutes of family, education,
culture, physical training, mass media, a politics, etc.
Key words: moral traits, sports activities, national and
international ideologies, social institutions, process of self
- improvement.

Введение.
Способом активизации состязательной деятельности является формирование нравственных патриотических, дружественных черт у спортсменов.
Рассмотрение значения вышеперечисленных моральных качеств у спортсменов связано с
исследованием в области психолого-педагогических
и социологических наук.
Предпринятые исследовательские попытки
решения данной проблемы определяются воздействием и распространением разнообразных идеологий в обществе [1, 211], комплексным влиянием социальных институтов на процесс формирования
нравственных качеств [2, 136], активностью процессов самосовершенствования для развития спортивной деятельности [3, 84], наличием патриотических
и дружественных моральных черт [5-6] у студентов
институтов физкультуры [4, 215].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института здоровья, физического воспитания и
спорта.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является определение
значимости патриотических и дружественных нравственных качеств у спортсменов для достижения
высоких состязательных результатов.
Задачи исследования:
1. Выявить взаимосвязь между физической и психической активностью спортсменов;
2. Влияние патриотических и дружественных нравственных черт на спортивную деятельность;
3. Наличие вышеперечисленных моральных качеств у студентов спортивных специальностей;
4. Пути и способы формирования патриотических
и дружественных нравственных черт.
Результаты исследования.
Взаимосвязь физической подготовленности и психической мобилизации сил личностного
потенциала создает условия для успешной организации соревновательной деятельности и достижения
высоких спортивных результатов. Если физическая
активность (подготовленность) предполагает систематическую тренированность, связанную с исполь88

ему отечеству, своему народу;
верность: означает неизменную приверженность
делу, нации, обществу, социальной группе;
· преданность: исполнение любви и верности к
кому – чему-нибудь;
· долг: принуждение поступать в соответствии с
потребностями, исходящими из этических ценностей, и строить свое бытие в соответствии с
этими требованиями;
· героизм: отдельная личность или группа людей
берет на себя решение исключительной по своим масштабам и трудностям задачи, возлагает на
себя большую меру ответственности и обязанностей … преодолевает в связи с этим особые
препятствия;
· честь: достоинство, высокое моральное качество; почет и уважение;
· солидарность: единство убеждений и действий,
взаимопомощь и поддержка членов социальной
группы; активное сочувствие и поддержка, чьихлибо действий и мнений;
· самопожертвование: пожертвование своими
личными интересами ради других.
В содержании вышеперечисленных моральных качеств выделяется обращенность поведения
личности на общественное и национальное, побуждение думать и поступать в соответствии с социальными нормами и ценностями. Они больше ориентируют людей на активное поведение во имя и на
благо родины, нации и общества, тем самым влияя
на чувства граждан.
Под воздействием интернациональных идей
на граждан формируются моральные качества личности с ориентацией на упорядоченность и организованность совместной деятельности в деле развития международного содружества. В них формируются моральные черты, обращенные в поведении
людей к международному сотрудничеству, а также
личностно направленные, связанные с эффективным
и продуктивным развитием созидательной (творческой) деятельности. Сочетание в моральных качествах ориентации на общественное международное
поведение с личностной направленностью в организации деятельности дает основание выделить в
этой идеологической основе рациональное начало
в структуре сознания.
Моральные качества с ориентацией на международное поведение выражаются в дружбе, братстве, солидарности, сочувствии, уважительности,
сотрудничестве и др., а также личностной направленностью в организации деятельности как проявление обязательности, дисциплинированности, обстоятельности, напористости, трудолюбии, решительности и т.д.
Смысл и содержание моральных черт под
воздействием интернациональных идей имеют следующую поведенческую направленность:
дружба - проявление искреннего расположения,
стремления, желания поддержать, проникнуться теплом, искренностью;

братство - дружеское единение, союз, общность, единство взглядов, принципов и др.;
солидарность - международное единодушие,
общность интересов, сочувствие, совместная
ответственность;
сочувствие - отзывчивое отношение к чужому
человеку преимущественно горестному, сострадание, одобрение, признание, поддержка, солидарность;
сотрудничество - совместная деятельность,
труд, работать с кем-либо вместе, помогать в
выполнении работы;
долг - обязанность, принимаемая, осуществлением, согласно убеждению, внутреннему побуждению;
требовательность - предъявляющая большие
требования к кому-либо, чему-либо; такая, которая требует обязательного и неуклонного выполнения работы, поручений и т.п.
обязательность - такая, которая вменяется
кому-либо в обязанность, предписывается какими-либо правилами, нормами, установлениями согласно каким-либо требованиям; обязательные действия, поступки, дела.
В сформированных спортивных качествах
под воздействием интернациональных идей выделяется значимая сочетаемость общественных личностных действенных поведенческих усилий, которые содержат повышенный уровень рационального
начала в структуре сознания.
Под воздействием национальных и интернациональных идей осуществляется формирование
моральных качеств, направленных на взаимосвязь
общественного и личностного в поведении, деятельности, обнаруживающих повышенный уровень сочетаемости эмоционального, рационального начала в структуре сознания и процессах общения,
создающих благоприятные условия для развития
личности.
Теоретические выводы подкрепляются эмпирическим исследованием – проведенным опросом
(анкетирование) студентов Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания
и спорта, 1-4 курсов, очного и заочного отделения
трех факультетов (7 групп), будущих преподавателей, тренеров и реабилитологов в области физической культуры, общей численностью 101 человек, в
возрасте от 17 до 34 лет из них 75 украинской, 24
русской, 1 татарской и 1 греческой национальности,
46 человек мужского и 55 женского пола.
В первом разделе анкеты по выявлению
национальных моральных черт было обнаружено у
большинства респондентов отсутствие таких качеств, как верность, преданность, патриотизм, гуманизм, достоинство и самопожертвование, отмечено отсутствие интернациональных нравственных
качеств в виде проявления инициативы и творческой активности.
Результаты ответов обнаруживают преобладание рационального начала в содержании мораль-
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ных качеств, сформированных под воздействием
национальных - 361 ответ, что составляет 52% от
общего числа ответов, а эмоциональная наполняемость в предложенных чертах содержится в 327 ответах, что составляет 48%, с разницей в 34 ответа
или 4% в пользу рациональной основы.
Респонденты отмечают преобладание рационального начала в моральных качествах, сформированных под воздействием интернациональных
идей, о чем свидетельствуют 624 ответа, что составляет 59% от общего количества полученных ответов - 1050, а преобладание эмоционального содержания заложено в 426 ответах, что составляет 41%
с разницей в 198 ответах или 18% в сторону рациональной основы.
Выводы.
Наличие патриотических и дружественных
нравственных качеств у спортсменов повышает уровень физического и уравновешенность механизмов
психического потенциала, с особой действенной
энергией вовлекает в состязательный процесс и достижение высоких победных результатов.
Формирование национальных и интернациональных нравственных черт у спортсменов возможно осуществить путем взаимодействующей координированной работы социальных институтов семьи,
образования, культуры, физической культуры,
средств массовой информации, политики и др. по
распространению двух (национальной и интернациональной) идеологических концепций с применением эффективных социально-психологических методов и приемов (убеждение, пример, требование,
разъяснение, приучение, упражнение, пожелание,
просьба, совет, одобрение, запрет и др.)
Есть необходимость приобщать будущих
спортсменов к этим идеологиям путем проведения
систематических бесед родителей с детьми, на занятиях учебных заведениях, кружковой секционной
работе сети культурно-просветительных учреждений, в выступлениях перед общественностью членов различных политических партий и т.д.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
воспитания нравственных качеств спортсменов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ
СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У
СПОРТСМЕНОВ МНОГОМЕСТНОГО
ЭКИПАЖА В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ
Виноградов В.Е.
Национальный университет физической культуры
и спорта Украины
Аннотация. Показана эффективность комплексного применения предстартового мобилизационного комплекса
и специального восстановительного комплекса внетренировочных средств в цикле подготовки, направленном
на увеличении специальной выносливости гребцов.
Увеличен кумулятивный эффект двух тренировочных
занятий, показаны возможности нормализации предстартовой готовности всех членов экипажа.
Ключевые слова: мобилизация, внетренировочные средства, специальная выносливость.
Анотація. Виноградов В. Ефективність застосування
спеціальних позатренувальних засобів в процесі розвитку спеціальної витривалості багатомісного екіпажа
в академічному веслуванні. Показано ефективність комплексного застосування передстартового мобілізаційного комплексу і спеціального відновлювального комплексу позатренувальних впливів у циклі підготовки, який
спрямовано на збільшенні спеціальної витривалості веслярів. Збільшено кумулятивний ефект двох тренувальних занять, показані можливості нормалізації передстартової готовності всіх членів екіпажа.
Ключові слова: мобілізація, позатренувальні засоби,
спеціальна витривалість.
Annotation. Vinogradov V. Effectiveness of extra-training
means applications during special endurance training for
crew in rowing. Applications of pre-starting mobilization
and special recovery complex during special endurance
training of rowers are shown. Increase cumulative effect of
two workouts and normalizations pre-start conditions of
all teamўs rowers are shown.
Keywords: mobilization, extra-training means, special
endurance.

Введение.
Хорошо известно, что формирование эффективной адаптации спортсменов к тренировочным
нагрузкам прямо связано с эффективным восстановлением организма. Важным составляющим в системе восстановления спортсменов являются специальные мобилизационные внетренировочные
воздействия, которые позволяют стимулировать работоспособность перед тренировочным занятием
или соревновательной деятельностью и ускорить
процессы восстановления после большой физической нагрузки [1,2,10].
Показано, что применение внетренировочных средств мобилизационного типа позволяет не
только подготовить спортсменов к напряженной
двигательной деятельности или стимулировать процессы восстановления после тренировочных занятий, но и вносить коррекцию в реализацию функциональных возможностей спортсменов при нараста-

Литература
Макаренко В.П. Главные идеологии современности. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2000. – 480 с.
Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед.
вузов /Под ред. В.А.Сластенина. – М.: «Академия», 2003.
- 200 с.
Лубышева Л.И.Социология физической культуры и спорта:
Учеб. пособ. – М.: «Академия», 2001. – 240 с.
Величко В.Н. Развитие духовной личности. Монография.
– Донецк: ДЭГИ, 2006. – 259 с.
Сигал Н.С. Влияние типологических свойств нервной системы, темперамента и личностных особенностей на саморегуляцию психических состояний футболистов //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту //зб.наук.праць за редакцією
проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. №7. – С. 109-112.
Смоляр И.И. Личностный аспект лидерства в мужских и
женских спортивных командах //Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

90

ющем утомлении в процессе тренировочного занятия с большой нагрузкой или напряженной соревновательной деятельности [4,5,6].
Показаны возможности комплексного использования мобилизационных воздействий различной направленности в разных условиях тренировочного процесса. В частности, показаны возможности
использования специализированных комплексов, направленных на стимулирование работоспособности
и коррекцию утомления в тренировочном занятии и
в серии тренировочных занятий преимущественно
анаэробной или аэробной направленности [2,3].
При очевидной эффективности использования таких средств в модельных условиях тренировочного процесса остаются некоторые вопросы, связанные с оптимизацией их применения спортсменами
непосредственно в тренировочном процессе в условиях, типичных для подготовки. Это относится к
большой вариативности индивидуальных проявлений
специальной выносливости при выполнении сходной
программы подготовки команды или многоместного
экипажа. Это актуально в связи с необходимостью
обеспечения схожей степени специфичности и глубины воздействия тренировочной нагрузки для всех
членов экипажа лодки. Это может иметь решающее
значение для достижения высокого уровня специальной работоспособности экипажа [9].
Исходим из предположения, что использование предстартового мобилизационного комплекса позволит достаточно снизить диапазон индивидуальных различий реакций членов экипажа на специальную нагрузку и позволит достигать требуемого тренировочного эффекта для всей команды. Такое воздействие может обеспечиваться за счет
увеличения скорости и специфичности протекания
восстановительных процессов и повышения на этой
основе общей эффективности тренировочного занятия. Решение этого вопроса также может позволить решить актуальную проблему подготовки квалифицированных спортсменов: предложить методику оперативной коррекции внетренировочными
средствами сниженных функциональных возможностей одного или двух членов многоместного экипажа в период непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям без изменения программы тренировочных занятий.
В связи с этим была сформулирована цель
исследования, которая предполагала определение
эффективности применения мобилизационного и
специального восстановительного комплексов внетренировочных воздействий в достижении высокого общего тренировочного эффекта для гребного
экипажа в серии тренировочных занятий в ударном
микроцикле, направленном на развитие специальной выносливости гребцов.
Проведенные исследования являются частью
научно-исследовательской работы, проводимой согласно теме сводного плана НИР в сфере физической культуры и спорта «Индивидуализация совершенствования специальной выносливости квалифи-

цированных спортсменов на основании учёта ключевых компонентов специальной функциональной
подготовленности (на примере разных видов спорта)»
(Шифр темы: 1.3.8). Ключевым элементом специального анализа является комплекс внетренировочных
воздействий, разработанный автором на основании
ранее проведенных исследований (2-5) и личного
опыта успешной апробации воздействий такого рода
на Чемпионатах Европы, Мира, Олимпийских Играх
в циклических видах спорта.
Формулирование целей работы.
Методика и организация исследований.
Исследования были проведены в заключительной стадии базового мезоцикла годичного цикла
подготовки, в период выполнения большого объема
нагрузок, направленных на увеличение специальных
аэробных возможностей гребцов. В исследовании
приняли участие 8 спортсменов однородной группы.
Все гребцы являлись членами сборной команды Украины по академической гребле и проходили подготовку по программе сборной команды Украины (группы распашного весла). В этот период спортсмены
готовились в экипажах четверок распашной без рулевого, поэтому 2 экипажа этого класса лодок были
определены как контрольная и экспериментальная
группы. Гребцы имели сходные показатели функциональной подготовленности, соответствующие модели функциональной подготовленности высококвалифицированных гребцов (9) (по VO2 max, анаэробному порогу и La max). Диапазон индивидуальных различий показателей составил: по максимальному потреблению О2 (VO2 max) – 67,9-72,1 мл.мин.кг-1, по
максимальной анаэробной гликолитической мощности (La max) – 18,6-21,3 ммоль.л-1, по уровню эргометрической мощности анаэробного (гликолитического) порога (W AT) – 360-390 вт.
На первом этапе исследований были проанализированы индивидуальные показатели реакции
организма спортсменов контрольного и экспериментального экипажа на нагрузку при условии использования и не использования внетренировочных для
предварительной стимуляции работоспособности.
При анализе полученных данных исходили из того,
что комплекс воздействий имеет определенные соотношения по «дозам воздействия и их эффекту» при
использовании специальных мобилизационных
средств. Ставилась задача определить реакцию организма на минимальную дозу воздействия, которая
нормализует (оптимизирует) общий эффект нагрузки для всех членов экипажа, в том числе для спортсменов с наиболее низким соотношением «доза-эффект» воздействий. Соотношения «доза-эффект»
оценивались по динамике частоты сердечных сокращений (ЧСС) в процессе выполнения первого отрезка тренировочного занятия. Были проанализированы показатели полупериода развития реакции ЧСС
(Т50 HR), а также возможности достижения и поддержания величин ЧСС, соответствующих уровню
максимального потребления О2 (VO2 max). Показатели Т50 HR были зарегистрированы и проанализи91

рованы по методу оценки кинетики начальной части этой реакций, представленному в специальной
литературе (7). Индивидуальные показатели ЧСС,
соответствующие уровню VO2 max были зарегистрированы в лабораторных условиях, в процессе применения специального теста для измерения VO2 max
[14].В процессе специальных измерений в тренировочном процессе уровень ЧСС, соответствующий
VO2 max, оценивался как результат линейного увеличения функции в начальной части отрезка. Колебания ЧСС в конце отрезка под воздействием нарастания анаэробных процессов во внимание не
принимались.
Далее был проанализирован эффект всего
тренировочного занятия. Эффективность проведенного занятия, и как следствие, возможность достижения специфического тренировочного эффекта
оценивались по общему объему выполненной тренировочной нагрузки, выполненной при условии
восстановления организма (до 120 уд.мин-1) в течение 3-5 мин после серии нагрузки. При анализе учитывалась тесная связь реакции организма на нагрузку в процессе напряженной тренировочной деятельности и динамика восстановительных процессов в
интервалах отдыха после каждой серии (отрезка)
работы в условиях нагрузок субмаксимальной мощности (8). Нормативные показатели восстановления
относительно величины нагрузки в процессе развития специальной выносливости гребцов были определены на основании данных, представленных в
специальной литературе (9). Принималось, что если
восстановление до 120 уд.мин-1 длилось в течение
1-2 мин, то величина нагрузки в серии была недостаточной; если длительность восстановления увеличивалась постепенно после каждой серии нагрузки от 3 до 5 мин, то такая реакция принималась адекватной реакцией организма на нагрузку в условиях
нарастающего утомления; восстановление длительностью более 5 мин считалось предельно допустимой стадией утомления, что формировало неблагоприятные условия адаптации организма к нагрузке и
могло быть только в конце тренировочного занятия.
Для сравнительного анализа был выбран
фрагмент ударного микроцикла подготовки гребцов,
который включал два занятия одинаковой направленности. Оба занятия были направлены на развитие ключевого компонента специальной выносливости гребцов – мощности аэробного энергообеспечения работы (по VO2 max).
Параметры тренировочной деятельности в
каждом занятии соответствовали параметрам нагрузки, определяющим ее величину и направленность [12].Опыт подготовки гребцов высокого класса и данные специальной литературы [9].свидетельствовали, что параметры нагрузки тренировочных
занятий соответствовали указанной выше направленности ударного микроцикла подготовки. Для
сравнения реакций организма нагрузку в процессе
эксперимента во всех тренировочных занятиях использовались одинаковые параметры нагрузки. Два

тренировочных занятия, направленные на развитие
аэробного компонента специальной выносливости
были выполнены через 48 часов. Как правило, в таких условиях выполнение второго тренировочного
занятия осуществляется на фоне неполного восстановления функций кардиореспираторной системы
организма [11].
Параметры тренировочной нагрузки в занятии
направленном на увеличение мощности аэробного
энергообеспечения спортсменов в академической
гребле
1. Вид упражнения – четверка распашная
2. Работа на отрезке – длительность отрезка 4
мин, темп 32-34 гр.мин-1
3. Количество отрезков в серии – 1 отрезок
4. Количество серий – 8-10, количество серий регламентировано способностью к восстановлению организма до 120 уд.мин-1 в течение 3-5 мин
после серии отрезков.
5. Длительность и характер интервалов отдыха
– 5 мин, характер работы активный – темп
18-20 гр.мин-1, работа без подъезда или 1/3
подъезда, величина усилия не более 30-40% от
максимального.
Минимальное количество отрезков в серии
было связано с выбором такой длительность нагрузки, при которой отмечается наиболее тесная связь
динамики реакции ЧСС во время нагрузки и динамики ее восстановления [7]. Это позволило оценить тип
реакции организма на нагрузку по характеру восстановления организма после каждой серии работы.
В процессе исследований использовалось
следующее оборудование – спортивная лодка для
экипажа четверки без рулевого, секундомер, телеметрический анализатор частоты сердечных сокращений TP 300 Pulse Meter (Polar Electro) [13]. Для
стандартизации условий измерения уровней ЧСС,
анализ показателей проводился через каждые 30 с
восстановительного периода.
Предстартовый мобилизационный комплекс
внетренировочных воздействий применялся за 20-30
мин до начала тренировочного занятия. Длительность
применения упражнений составила 10 мин. Учитывая дефицит времени в процессе предстартовой подготовки, при его использовании работали два специалиста по спортивному массажу и манипуляционным
процедурам. Содержание предстартового мобилизационного комплекса представлено ранее [4].
Специальный восстановительный комплекс
был применен через 24 часа после тренировочного
занятия с большой нагрузкой. После него спортсмены экспериментальной группы, как и спортсмены
контрольной группы до начала следующего тренировочного занятия с большой нагрузкой использовали активный отдых, ориентированный, в том числе и на психологическую разгрузку спортсменов.
Содержание предстартового восстановительного
комплекса также было представлено ранее [2].
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Результаты исследований
В первой части исследований был проведен
сравнительный анализ динамики реакции ЧСС в
ответ на выполнение первого 4 мин тренировочного отрезка первого тренировочного занятия. Результаты измерений графически показаны на рис.1 и 2.
Известно, что нормативные показатели Т 50 HR у
квалифицированных гребцов находятся в пределах
24-36 с. Этот уровень начальной кинетики реакции
обеспечивает необходимую скорость развертывания
реакций и создает предпосылки для увеличения
мощности и устойчивости реакций кардиореспираторной системы в условиях нарастающего утомления (8, 9). Важным эффектом применения воздействий является достижение индивидуальных
пиковых уровней аэробной мощности (по HR VO2
max) и поддержание устойчивого состояния аэробной функции в процессе выполнения первого 4 мин
тренировочного отрезка.
Из рис. 1 видно, что только у одного из
спортсменов (Ч.) контрольного экипажа динамика
функций соответствовала нормативным величинам,
определяющим планируемый эффект нагрузки. При
этом уровень проявления функций соответствовал
верхнему нормативному пределу показателей кинетики (Т50 HR – 36 с) и мощности реакции (достигнут уровень HR VO2 max). Отмечался относительно
устойчивый период реакции ЧСС в конце нагрузки,
что характеризует возможности эффективного развития пределов аэробной функции организма. У
других членов экипажа диапазон показателей Т50
HR не соответствовал нормативным величинам раз.
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вертывания функциональных реакций организма
(Т50 HR – 40-48 с), их мощности (уровни HR VO2
max были не достигнуты). Отмечалась тенденция к
нестабильному увеличению уровня ЧСС и развертывания уровня аэробных реакций. Это говорит о
том, что предложенные тренировочные воздействия
не позволили достичь высокой скорости развертывания функций и как следствие необходимого начального эффекта нагрузки выраженного в способности к быстрому достижению пиковых величин
КРС, что является важным при развитии мощности
аэробного энергообеспечения и достижении высокого общего эффекта всего тренировочного занятия.
На рис. 2 представлены данные экспериментальной группы спортсменов, которые использовали
в процессе разминки специальные внетренировочные
средства. При этом индивидуальные показатели и
диапазон различий кинетики реакции ЧСС (по Т50 HR)
находились в пределах нормы - 28-34 с. Все спортсмены экспериментального экипажа достигали уровней ЧСС, соответствующих VO2 max. На второй половине тренировочного отрезка отмечалась тенденция к стабилизации реакции ЧСС или к ее незначительному линейному увеличению, что при условии
достижения уровней VO2 max является условием развития мощности аэробного энергообеспечения.
Важно отметить, что такая тенденция при
реакции организма на нагрузку первого тренировочного отрезка была отмечена и при анализе второго
тренировочного отрезка, выполненного через 48
часов. Различия заключались в том, что в контрольной группе показатели реакции ЧСС близкие к
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Рис.1 Динамика ЧСС в процессе выполнения фрагмента тренировочного занятия направленного на развитие мощности аэробного энергообеспечения (контрольная группа)
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Увеличенные маркеры кривой ЧСС соответствуют уровню - HR VO2 max
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Рис.2 Динамика ЧСС в процессе выполнения фрагмента тренировочного занятия направленного на развитие мощности аэробного энергообеспечения (экспериментальная группа)
индивидуальному уровню VO2 max зарегистрированы не были. При этом возросли индивидуальные
показатели и групповые различия скорости развертывания реакции ЧСС (по Т50 HR) – 42-58 с. Это
может свидетельствовать о сохранении явлений
утомления спортсменов и, как следствие, снижение
реактивности организма, что предполагает пониженную реакцию кардиореспираторной системы на
предстоящую тренировочную нагрузку.
Результаты измерений в экспериментальном
экипаже указывают на сходность реакции организма
на нагрузку. Показатели кинетики ЧСС достоверно
не изменились (Т50 HR в пределах 26-36 с). Все спортсмены достигали индивидуального уровня HR VO2
max при линейном нарастании функции в первой
половине отрезка. Необходимо отметить, что при этом
наиболее низкий уровень реакции организма на нагрузку у одного из членов экспериментального экипажа вместе с тем находился в пределах норме.
Приведенные данные дают основание говорить об эффекте представленных внетренировочных
воздействий на нормализацию (оптимизацию) функциональных возможностей спортсменов в начальной части тренировочной программы. Эффективность приведенного комплекса внетренировочных
воздействий связана с формированием более высокого уровня физиологической реактивности организма, его способности в большей степени адекватно
реагировать на нагрузку. Важным результатом данного исследования являлось то, что уровень реакции организма у спортсмена, который имел наиболее низкие показатели среди членов экспериментального экипажа, находился в пределах нормы. Это

позволяло ожидать сходные эффекты проведенного
тренировочного занятия для всех членов экспериментального экипажа.
Для определения эффектов тренировочного занятия в контрольном и экспериментальном экипажах гребцов были проведены измерения динамики восстановительных процессов организма.
Результаты измерений времени восстановления ЧСС до 120 уд.мин-1 представлены в таблице
1. На рисунках 3 и 4 графически представлен сравнительный анализ динамики восстановления организма после каждой серии нагрузок первого и второго тренировочного занятия членов контрольной
и экспериментальной групп.
Результаты сравнительного анализа динамики восстановления спортсменов контрольной и экспериментальной групп после первого тренировочного занятия представлены на рис. 3. На рисунке
видно, что после выполнения первой серии нагрузки у 3 спортсменов контрольной группы были отмечены ускоренные процессы восстановления.
Можно говорить, что у этих спортсменов нагрузка
первой серии не достигала планируемой степени
напряжения и не принесла должного эффекта воздействия на организм. У спортсменов экспериментальной группы динамика ЧСС к 3 мин восстановительного периода была сходной у всех членов
экипажа. Относительно сниженная скорость восстановления ЧСС соответствовала более высокой степени напряжения. Это происходило в результате
достигнутого под воздействием предстартового мобилизационного комплекса более высокого реализационного эффекта нагрузки. Одновременно пред94

Таблица 1
Время восстановления ЧСС до уровня 120 уд.мин-1 после серий нагрузок первого и второго тренировочного занятия. направленного на развитие специальной выносливости гребцов контрольной и экспериментальной групп
Номер серии нагрузки в занятии
Cп
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Первое тренировочное занятие
Второе тренировочное занятие
Контрольная группа
Время восстановления ЧСС до 120 уд.мин-1, с
К. 150 180 240 240 270 300 330 330 180 210 240 270 330 330 360 360
Ч. 180 210 240 270 300 330 330 360 240 270 270 330 330 330 330 360
Т. 150 180 180 210 270 300 330 360 180 210 270 300 300 330 330 360
С. 120 150 180 210 240 270 300 330 120 180 240 270 300 300 330 360
Экспериментальная группа
З. 180 210 210 240 270 270 300 300 180 180 210 240 270 270 300 330
К. 180 180 210 240 240 270 300 330 180 180 210 240 240 270 270 300
Ш. 180 180 210 240 270 300 330 330 180 180 240 240 270 270 300 330
Г. 180 210 240 270 270 270 300 330 180 180 210 240 270 270 270 300
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Рис.3 Количество спортсменов контрольной и экспериментальной группы, период восстановления которых, после серии находился в пределах 3-5 мин в первом тренировочном занятии, направленном на развитие специальной выносливости гребцов.
ставленные данные показывают, что спортсмены
экспериментальной группы выполнили большее количество серий при условии адекватной реакции
организма на нагрузку, выраженной в оптимальной
динамике восстановления в течение 3-5 мин восстановительного периода до 120 уд.мин-1. Можно говорить, что под воздействием предстартового мобилизационного комплекса в большей степени
включились в работу механизмы компенсации утомления, вызванного нарастающими метаболическими сдвигами. Эти выводы можно сделать с учетом
данных представленных ранее [2].Такие данные косвенно подтверждаются субъективными ощущениями спортсменов экспериментальной группы о том,

что под воздействием предстартового мобилизационного комплекса уже в первой серии увеличились
мощность и устойчивость гребли, при сохранении
темпа и ритма работы в лодке. По их мнению, динамические характеристики работы соответствовали
периоду устойчивого состояния работоспособности характерного для 2-4 серии нагрузки в занятии.
Далее был проведен анализ динамики восстановления спортсменов контрольной и экспериментальной групп после второго тренировочного занятия. Эти данные графически представлены на рис. 4.
Очевидно, что второе тренировочное занятие
проходило на фоне последействия первого занятия.
В связи с этим у спортсменов контрольной группы
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Рис.4 Количество спортсменов контрольной и экспериментальной группы, период восстановления которых, после серии находился в пределах 3-5 мин во втором тренировочном занятии, направленном на развитие специальной выносливости гребцов.
были отмечены значительные различия динамики
восстановления уже после первой серии нагрузки.
При этом показана неадекватная реакция на нагрузку у двух спортсменов. У первого спортсмена время восстановления не превышало 2 мин. Этот медленный тип реакции был связан со сниженной
способностью поддерживать высокие кинетические
характеристики реакций и соответствующие им проявления работоспособности в условиях нарастающего утомления. У второго спортсмена отмечен
иной тип реагирования на нагрузку в начале тренировочной программы. У этого спортсмена отмечался несколько замедленный период восстановления
ЧСС для первой серии нагрузки (более 4 минут).
Можно думать, что в данном случае способность к
мобилизации функций и достижению планируемой
степени напряжения нагрузки в серии связана заметным нарастанием степени утомления спортсмена.
Эти предположения подтверждаются неэффективной динамикой восстановления в процессе всего
тренировочного занятия. Неадекватная степень восстановления этого гребца была отмечена уже после
4 серии нагрузки.
Результаты измерений времени восстановления ЧСС у гребцов экспериментальной группы после второго тренировочного занятия под воздействием специального восстановительного комплекса
после первого тренировочного занятия показали
более эффективную динамику восстановления организма. Два спортсмена характеризовались недовосстановлением ЧСС только после выполнения последней серии нагрузки в занятии. Это можно рас-

сматривать как специфичную реакцию организма на
нагрузку. Двое спортсменов характеризовались эффективным восстановлением организма после последней серии. Эти спортсмены имели определенный
резерв функциональных возможностей для выполнения еще одной серии нагрузки. Полученные данные говорят об адекватности реакции организма на
тренировочное занятие в целом, о рациональном
использовании объемов тренировочной работы и,
как следствие, большем тренировочном эффекте. В
данном случае различия характера восстановления
организма в группе спортсменов могут говорить об
определенных перспективах рационального увеличения общего объема тренировочного занятия на
одну серию (отрезок) нагрузки.
Обсуждение результатов исследований
В работе показано, увеличение эффективности тренировочного процесса под воздействием
последовательного использования предстартового
мобилизационного комплекса и специального восстановительного комплекса внетренировочных воздействий, соответственно в начале и в середине цикла тренировочных занятий, направленных на
увеличение аэробного компонента специальной выносливости гребцов. В течение двух тренировочных
занятий, направленных на развитие мощности
аэробного энергообеспечения спортсмены экспериментальной группы выполнили более высокий
объем эффективной тренировочной работы по критериям адекватности реакции организма на нагрузку. Наиболее выраженный эффект представленных
воздействий был получен во втором тренировочном
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занятии, когда сохранялись следовые эффекты первого тренировочного занятия, выполненного на фоне
воздействия предстартового мобилизационного комплекса, а затем специального восстановительного
комплекса. Кумулятивный эффект внетренировочных и тренировочных средств первого занятия ускорил процессы восстановления и, как следствие,
усилил тренировочный эффект первого занятия. Это
создавало предпосылки для увеличения уровня функциональных возможностей спортсменов и для более эффективного проявления специальной выносливости в процессе второго тренировочного занятия.
Эффекты применения внетренировочных воздействий подтвердили наличие новых возможностей для достижения необходимого уровня интегральной подготовленности экипажа спортивной лодки.
Важным механизмом этого процесса является комплексное управление функциональными возможностями спортсменов с учетом эффектов нагрузок и
внетренировочных воздействий в процессе непосредственной подготовки к тренировочному занятию
с большой нагрузкой и в период восстановления
организма. Условием применения специальных внетренировочных средств в гребном экипаже является сходная целевая направленность внетренировочных и тренировочных средств на развитие компонентов специальной выносливости спортсменов.
Таким образом, можно говорить, что с помощью предстартового мобилизационного комплекса и специального восстановительного комплекса возможно решать актуальные вопросы подготовки спортсменов высокого класса. Во-первых, за счет
оптимизации соотношения «доза-эффект» нагрузки
можно корректировать функциональные возможности спортсменов, формировать условия сходной реакции организма гребцов команды на нагрузку в
предстоящем тренировочном занятии. Во-вторых,
применение таких средств расширяет возможности
индивидуальной коррекции в системе подготовки
многоместного экипажа без изменения программы
специальных тренировочных средств. Такой подход
чрезвычайно актуален в период непосредственной
подготовки к конкретным соревнованиям. В-третьих, под воздействием представленной программы
внетренировочных средств можно достичь более
высокого эффекта тренировочного занятия, что повышает возможности интенсификации тренировочного процесса на следующем тренировочном занятии с большой нагрузкой.
Выводы:
1. Комплексное использование внетренировочных
и тренировочных средств является важным фактором интенсификации тренировочного процесса, увеличения его целевой направленности и
качества подготовки спортсменов высокого
класса.
2. Показано, что применение внетренировочных
средств мобилизационного и специально восстановительного содержания позволяет выполнить более значительный объем тренировочной
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работы в тренировочном занятии с большой
нагрузкой (10-15%) при сохранении адекватной
реакции организма на нагрузку.
Применение мобилизационных и специально
восстановительных внетренировочных воздействий в системе цикла тренировочных занятий
целевой направленности усиливает глубину воздействия нагрузки в тренировочном занятии и
тем самым способствует повышению эффектов
суперкомпенсации функций в период восстановления и подготовки к следующему занятию.
Показано, что такой эффект применения специальных воздействий позволяет оптимизировать
достигнутые эффекты воздействий не только
для каждого члена многоместного экипажа
спортивной лодки, но и команды в целом.
Применение представленных комплексов мобилизационных и специальных восстановительных внетренировочных воздействий позволяет
внести оперативную коррекцию в тренировочный процесс с целью дополнительного стимулирования сниженных функциональных возможностей одного или двух членов многоместного экипажа в период непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям без
изменения программы подготовки.
Полученные данные указывают на новые возможности реализации функциональных резервов спортсменов в конкретных условиях тренировочной и соревновательной деятельности,
дают основания для проведения новых исследований возможности использования внетренировочных средств различной направленности в
других условиях тренировочного или соревновательного процесса.
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Вступ.
Науково-педагогічний пошук, спрямований
на удосконалення системи підготовки спортсменів
переконливо засвідчує, що існує ряд суттєвих резервів, які слід активно використовувати в умовах
навчально-виховної практики. До таких резервів
відноситься дидактичне забезпечення навчально тренувального процесу в системі багаторічних занять спортом.
Питання дидактичного змісту і спрямованості навчально-тренувального процесу, на жаль, йде
не отримали в сучасній педагогічній теорії і практиці достатнє обґрунтування і висвітлення. А це, як
відомо, негативно позначається на якості та ефективності управління процесом підготовки спортсменів, не сприяє створенню належних умов для
оптимізації навчально-тренувальних занять.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у тому, що слід
визначити основні методологічні принципи організації навчально-тренувального процесу, які дозволили у більш ступені оптимізувати процес багаторічної підготовці спортсменів.
Результати дослідження.
Дидактична концепція оптимізації навчально-тренувального процесу являє собою сукупність положень методологічного, теоретичного
і методичного змісту, які створюють необхідну основу для розгортання цілеспрямованих і ефективних дій викладача-тренера у напрямку підготовки
спортсменів. У попередні роки вченим-педагогам
вдалося розробити окремі положення, які стосуються організації спортивного тренування. Проте, навчально-тренувальний процес в сучасній національній школі України вимагає більш ґрунтовного
осмислення й врахування усіх складових компонентів педагогічного впливу на спортсмена з метою
надання йому своєчасної і необхідної дидактичної
допомоги на шляху становлення і формування його
спортивної майстерності.
У сучасних умовах важливим є вирішення
зазначеної проблеми на концептуальному рівні, що
передбачає виділення, передусім, основних принципів, які доцільно враховувати в сучасній освітньовиховній практиці (рис.1).
Вирішення такої складної педагогічної проблеми як оптимізація навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів вимагає
відповідного рівня осмислення, а також прийняття
рішення, яке б дозволяло найбільш ефективні послідовно впливати на майстерність як юних спортсменів, так і тих, хто піднімається до найвищих
спортивних досягнень. У зв’язку з цим доцільно
визначити декілька груп принципів, які б дозволили
осмислити зазначене питання на методологічному,
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Рис.1. Відображення принципів оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки
спортсменів
функціональному та дидактичному рівні.
Загальна теорія систем, системний підхід,
а також системні передумови дослідження у різноманітних галузях знань дедалі стають загальновизнаними інструментами побудови гіпотез, розробки
принципів вирішення конкретних прикладних завдань, побудови теоретичних моделей тощо. Цей процес не обійшов стороною і сферу фізичного виховання та спортивного тренування.
Усе частіше від емпіричного шляху удосконалення тренувального процесу, який базується на
досвіді, спеціалісти у сфері спортивної педагогіки
звертаються до комплексного і системного обґрунтування наукових припущень, а також теоретичних
принципів побудови тренувальної діяльності на основі дедукції.
Поняття системи сполучене, передусім, зі
складністю якісних особливостей і властивостей, які
належать системі. Людина, як писав І. Павлов, є,
безперечно, системою, яка, як і будь-яка інша, в природі підкоряється неминучим і єдиним для усієї природи законам. У той же час це є система, яка на горизонті нашого наукового бачення є єдиною за
найвищою саморегуляцією. Ці думки відомого вченого не втратили актуальності і в наші дні [5].
Науці відомі три основних види об’єктивно взаємопов’язаних якостей: матеріально-структурні, функціональні і системні.
Матеріально-структурні якості, наприклад, характеризують взаємозалежність анатомічної
будови органів і тканин, з яких вони складаються.
Не дивлячись на необхідність і правомірність вивчення залежностей такого виду, слід зазначити, що
він не виключає помилок. До цих пір доводиться
стикатися зі спробами вивести якості високого порядку (наприклад, психічні), враховуючи властивості
будови окремих органів.
Функціональні якості та їх взаємозв’язки

відкривають перед дослідниками широкі можливості встановлення причинно-наслідкових відносин,
зокрема, передбачать розробку фундаментального
положення сучасної науки про регулятивну функцію
психіки у поведінці людини.
Системні якості забезпечують найбільш
складний рівень взаємодії, що дозволяє розглядати
з наукових позицій складні явища людського буття.
Центральною фігурою системи підготовки
спортсменів є людина, яка включена у соціальні
відношення, має значний арсенал психічних якостей, функціональних і матеріально-структурних
зв’язків. Ця система складається у процесі суспільно-історичного розвитку людини і набуває конкретних форм, зокрема, міцного руху, досягнення людської культури, розкриття людських можливостей,
видовищної індустрії, багатогранного засобу самореалізації особистості, специфічної діяльності, у
тому числі і професійної.
У зазначеній системі підготовки спортсменів
накопичується багатий емпіричний матеріал багаторічних занять спортом, який служить основою наукових пошуків у галузі теорії тренування, трансляції
наукового та передового тренерського досвіду. Система підготовки спортсменів являє собою приклад
самоорганізації і саморегуляції і у більшості випадків
Розглядається як високоефективна система.
Використання системного підходу до оптимізації багаторічного тренувального процесу являє
собою один із актуальних резервів його подальшого розвитку, важливий ступінь у пізнанні закономірностей динаміки спортивних досягнень.
У сучасній літературі знайшли досить повне відображення поняття загальної теорії систем.
Вони детально аналізуються у наукових працях вчених [1-5]. Проте, необхідно розглянути більш детально питання, що стосуються методологічних принципів, які дозволяють осмислити оптимізацію
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навчально-тренувального процесу як системне явище (табл. 1).
Принцип цілісності навчально-тренувального процесу. Оптимізація навчально-тренувального процесу характеризується певною
цілісністю, яка володіє специфічними, властивими
лише їй закономірностями. При цьому вона повинна
бути включена у певну макроструктуру, мати власні
підструктурні, які впливають на досліджувану систему. Нарешті, сама система повинна бути розглянута
разом з умовами її існування та розвитку.
Зазначене вище положення набуває особливого значення. Адже предметом наукового пошуку
вчених є система багаторічних занять спортом, яка,
без сумніву, являє собою якісну цілісність, чітко окреслену в основах спортивного тренування.
Макроструктурою по відношенню до багаторічного спортивного тренування у різних ситуаціях можуть бути система професійної діяльності
у галузі спорту, система соціопедагогіки буття спортсмена, система соціального статусу спортсмена та
інше. Мікроструктурними (підсистемними) компонентами багаторічних тренувальних занять виступають циклова (річна, етапна та ін.) динаміка навантажень, вікові зміни психіки (сенситивні періоди,
акселерація), динаміка морфофункціональних змін
організму, індивідуальні особливості як передумови варіювання засобів та методів підготовки.
Система багаторічних занять спортом виступає у тісному взаємозв’язку з цілим рядом умов,
супутніх, випереджаючих або гальмуючих реалізацію програми підготовки спортсменів, які знаходять
вираження у здобутті освіти, сімейних відношеннях,
професійному самовизначенні, специфіці спілкування спортсменів та ін. Уся ця багатоаспектність системи багаторічних занять спортом потрібна не лише
для аналітичного вирішення проблеми дослідження, але й допомагає інтегральному розумінню відносин людини з умовами розвитку і реалізації її
спортивних здібностей.
Принцип багатомірності оцінки навчально-тренувального процесу. Звертаючись до системного підходу, слід розраховувати на багатомірність
вивчення явища, яке є предметом теоретико-концептуального і методичного аналізу. Подібно тому, як у
різних видах спорту використовуються специфічні

критерії визначення результату виступу спортсмена
або команди на змаганнях (у метрах, кілограмах, секундах, очках, балах), під час системного підходу
виникає необхідність використання критеріїв, які в
різній мірі інформативні по відношенню до оцінки
ефективності багаторічних занять спортом. З цією
метою може бути використаний досвід занять спортом
але не варто ототожнювати його з рівнем досягнутих
спортивних результатів.
Викладачу-тренеру доцільно враховувати
також тривалість періоду стабільних досягнень
спортсмена на. достатньо високому рівні, використовувати критерій поступового наростанню результативності. Якщо системні явища багатомірні, то і
їх дослідження повинно мати відповідний характер.
Принцип ієрархічності функціонування
навчально-тренувального процесу. Неодмінною
ознакою об’єкту системного дослідження є його
ієрархізація, взаємозалежність рівнів функціонування цілісності. При цьому кожен із рівнів, кожна
підсистема мають відмінні функціональні якості,
здатність, в залежності від конкретної мети або етапу змінювати початкову супідрядність, перебудовуватися зі зміною рівня. У таких відношеннях багаторічні заняття спортом вибудовують супідрядність
стадій та етапів, а саме: базової підготовки (попередня, початкова спеціалізація), максимальної реалізації спортивних можливостей (передкульмінаційна, вищих досягнень), а. також спортивного
довголіття (збереження досягнень, підтримка загальної тренованості).
Незважаючи на однакову спрямованість у
часі, багаторічні заняття спортом з усією ймовірністю дозволяють демонструвати значущість, взаємну супідрядність, мінливість цієї ієрархізації.
Достатньо уявити, що, з однієї сторони, на
кожній із попередніх стадій закладаються у певній
мірі передумови успішної діяльності на наступних
етапах, з іншої сторони, у тренер має бути досвід,
який дозволяє прогнозувати спортивне довголіття,
виявляти бажання користуватися перевагами такої
побудови занять спортом на противагу «швидкостиглим» плодам тренерської діяльності.
Якщо до цього додати, що у деяких видах
спорту завдяки ранній спеціалізації питання
спортивного довголіття вирішується специфічно:

Таблиця 1
Методологічна принципи оптимізації процесу в системі навчально-тренувального процесу в системі
підготовки спортсменів
№
1
2
3

Н азва принципів оптим ізації навчально-тренувального процесу
П ринци п ціліс ності на вчально-тренувального процесу
П ринци п бага том ірності оцінки навчально-тренувального процесу
П ринцип ієрархічності ф ункціонування навча льне тренувального процес у

4
5

П ринцип подолання багатом ірності якостей навчально-тренувального процесу
П ринцип активних причи нно-наслідкови х зв'язків у н авчально-тренувальном у
процесі
П ринцип постійного розвитку та удосконалення навчально-трен увального
процесу

6
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закінчення спортивної кар’єри у великому спорті
припадає на молоді роки, і спортсмену хочеться
встигнути щось зробити, заявити про себе, то стає
зрозумілим, що однією ієрархічною сходинкою тут
не обійтись і по ходу підготовки ще не раз потрібно
буде змінювати акценти.
Принцип подолання багатомірносгі якостей навчально-тренувального процесу. Системологія передбачає прагнення до подолання багатомірності якостей об’єкта або суб’єкта, який діє у
заданих системою умовах. Як правило, це одним із
найскладніших завдань при вивченні систем за участю людини. Кожна із наукових дисциплін, що пов’язана зі сферою спорту, має свій предмет, намагається розкрити його якості, виходячи зі специфіки
використовуваних конкретною наукою методів, понять тощо. Численні міждисциплінарні зв’язки наук
та взаємодія декількох наукових дисциплін до цього
часу так і не привели до розробки аналога періодичної системи елементів Д.Менделєєва стосовно
якостей людини. Теорія і методика фізичної культури і спорту, досліджуючи проблему довголіття людини (у тому числі й спортивного довголіття), на
жаль ще не мають достатньо обґрунтованої класифікації якостей людини. Проте, очевидною є необхідність визначення багатогранності відносин, які
закладаються, наприклад, тренером під час планування навантажень та їх корекції за результатами
виконаної роботи. Можливості сучасної комп’ютерної техніки дозволяють реалізувати ідею обліку великої кількості факторів і, зокрема, тих. які враховуються практиками.
Одним із можливих підходів до вирішення
цієї проблем є класифікація якостей людини у координатах походження (культурного, соціального. історичного, біологічного) та способу їх реалізації (матеріально-структурного, функціонального або
системного).
Принцип активних причинно-наслідкових зв’язків у навчально-тренувальному процесі. Завдяки системному підходу загальновизнаною і очевидною є недостатність дослідження
лінійної, ланцюгової, лапласівської детермінації
явищ. Причинно-наслідкові казуальні відношення
розглядаються лише як один з видів можливих
зв’язків та взаємодії системі. При цьому зовсім не
обов’язковим є визначення одного з явищ в якості
причини, а іншого - в якості наслідку. В системних
процесах вони можуть мінятися ролями, або виступати у протилежній якості по відношенню до
інших явищ. Принципово важливим моментом у
розумінні детермінації системних відносин є принцип додатковості, тобто виникнення нових якостей, не випливаючих безпосередньо із властивостей компонентів (органів), які залучаються організуючою системою для досягнення мети. Прикладів
такої залежності і динаміки відносин у спорті чимало. Вони добре відомі тренерам, як окремі парадокси тренування або «маленькі хитрощі», які пе-

редбачають завершення спортивного змагання. У
якості одного з них можна виділити закон суперфактора, який відображає загальну динаміку
фізичних навантажень у двох формах асиметричної кривої: з відносно повільним підйомом і швидким спуском і, навпаки, швидким підйомом та
відносно повільним спуском. За обсягом навантаження (рухової активності) обидва варіанти можуть
бути рівними, а після досягнення тренувального
ефекту - протилежними. Перший із них сприятиме
прогресу якості, адекватному навантаженню, а
інший - регресу цієї якості. Симетрична форма куполоподібної кривої навантаження рідко використовується у спорті оскільки такий характер навантажень сприяє стабілізації результатів. Наявність
у системі багаторічних занять спортом стадії
спортивного довголіття з етапами збереження досягнень і підтримки загальної тренованості робить
актуальною таку форму планування навантажень.
Принцип постійного розвитку і удосконалення навчально-тренувального процесу.
Обов’язковою вимогою системного підходу є розгляд явища у розвитку, у нових якісних змінах. Методологічно це пов’язано з виявленням протиріч,
властивих системі, та способів їх розв’язання. У
самому загальному вигляді можна зазначити, що в
якості основних протиріч багаторічних занять
спортом е зайнятість людині та ступінь задоволення її потреб у сфері зайнятості. Проте, від цього
необхідного філософськи орієнтованого протиріччя до конкретних факторів динаміки та оптимізації
навчально-тренувального процесу в системі багаторічних занять спортом пролягає досить складний
шлях.
Вимога системного підходу до розгляду даного явища торкається у різній мірі усіх раніше визначених принципів Передусім, це пов’язано з визначенням тієї системи, у межах якої розвивається
досліджуване явище.
Можна зазначити, що це завдання вирішується номінально, оскільки йдеться про оптимізацію навчально-тренувального процесу у системі багаторічних занять спортом. Складність
проблеми полягає у тому, що об’єктом і суб’єктом
розвитку у навчально-тренувальному процесі є
людина, залучена не лише до багаторічних занять
спортом, але й яка розвивається в інших сферах
життєдіяльності: суспільний, професійній, культурній, володіє специфікою матеріальних та сімейних відносин; психічної, фізіологічної, біохімічної
організації, є носієм генетичних передумов розвитку тощо. По суті, у зазначеному випадку можна
сподіватися на вдалий результат системного дослідження, якщо існуюча практика багаторічних занять спортом у необхідній та достатній мірі також
системно відображає, враховує усі сторони участі
в ній людини, людського фактору.
Немає сумніву у тому, що процес пізнання є
безкінечним. Рівень обґрунтованості системних
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зв’язків у вивченні розвитку людини при багаторічних заняттях спортом ще є далеким від завершення.
Проте, практика сучасних системних досліджень
наполегливо вимагає встановлення міри у співвідношенні різних причин, факторів та умов розвитку
системи, виявлення стабілізуючої детермінації,
тобто такого сполучення зовнішніх і внутрішніх
причинно-наслідкових відношень, які визначають
відносну стійкість, автономність розвиваючої системи. Найчастіше для вирішення таких завдань дослідники звертаються до багатомірних математикостатистичних методів: факторного, дисперсійного,
дивергентного і, конвергентного аналізу, контентаналізу тощо.
Висновок.
Досить часто всупереч системним принципам досліджень окремі вчені задовольняються встановленням закономірностей розвитку, у яких процес інтерпретується назавжди детермінованим
знайденими окремим автором факторками або умовами. Немає сумніву у тому, що змінюються автори
досліджень, визначаються нові умови, а визначені
одного разу принципи розвитку транспонуються з
однієї роботи в іншу. Умови стабілізуючої детермінації нічого спільното не мають з такого роду причинно-наслідковими відношеннями у розвитку систем. Йдеться про пошук тих основ якісних змін
розвиваючої системи, які забезпечують прийнятність, змінну мережу передумов розвитку на
різних стадіях, етапах становлення системи. Важко
не погодитися з тим, що тренування дорослого
спортсмена. Безперечно, ще більша різниця буде
мати місце у ситуаціях, коли тренер і спортсмен орієнтовані на спортивне довголіття, або на максимум
досягнень у юнацькі роки.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем методологічні принципи оптимізації навчально - тренувального процесу.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Денисова Л.В.
Національний університет фізичного виховання і
спорту України
Анотація. Розглянуті основні процеси інформатизації
освіти, що характеризується як одне із ключових і першочергових напрямків інформатизації суспільства, а
також виділені основні соціально-економічні аспекти,
що впливають на процес інформатизації вищої фізкультурного освіти в Україні.
Ключеві слова: інформатизація, інформаційний простір,
ринкова економіка.
Аннотация. Денисова Л.В. Социально-экономические
аспекты информатизации высшего физкультурного образования в Украине. Рассмотрены основные процессы информатизации образования, которое характеризуется как одно из ключевых и первоочередн ых
направлений информатизации общества, а также выделены основные социально-экономические аспекты, влияющие на процесс информатизации высшего физкультурного образования в Украине.
Ключевые слова: информатизация, информационный
простор, рыночная экономика.
Annotation. Denisova L.V. Socio-economic aspects
informatizations of higher athletic education in Ukraine.
The basic processes of informatization of education that is
characterized as one of the primary trends of informatization
of society are considered, basic socio-economic aspects
which influence on the process of informatization of higher
athletic education in Ukraine are selected.
Keywords: informatization, informative space, market
economy.

Вступ.
Сучасний період розвитку суспільства характеризується глобальною інформатизацією.
Інформація стала найважливішим ресурсом суспільного розвитку. Відбувається інтелектуалізація всіх
сфер діяльності особистості, що пов’язана зі зростанням інформаційної насиченості громадського
життя і професійної діяльності, а також переходом
від енергоємних до інформаційноємних технологій.
У цих умовах на перший план виходить проблема
модернізації освіти, що характеризується надзвичайно складними, суперечливими процесами, обумовленими одночасним впливом безлічі різнонаправлених факторів: політичних, економічних, соціальних,
особистісних та ін.
У Національній програмі інформатизації
України, розробленою Верховною Радою України
(№ 75/98-ВР) було відзначено, що основні напрямки реалізації даної програми формуються відповідно до довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку держави з урахуванням світових напрямків розвитку і досягнень у сфері інформатизації
і спрямовані на рішення найголовніших суспільних
проблем і створення умов для інтеграції України у
світовий інформаційний простір відповідно до сучасних тенденцій інформаційної геополітики.
Відповідно до концепції Національної програми інформатизація освіти характеризується як
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одне із ключових і першочергових напрямків інформатизації суспільства. У розділі «Інформатизація
науки, освіти і культури» відзначається, що інформатизація освіти спрямована на формування і розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп’ютерних методів навчання і тестування, що дає можливість вирішувати проблеми освіти
на високому рівні з урахуванням світових вимог.
Реалізація концепції Національної програми інформатизації України ставить перед вищою
школою ряд завдань, виконання яких сприяє інтенсифікації підготовки фахівців різних сфер діяльності, у тому числі фахівців з фізичного виховання і
спорту:
1) методичне забезпечення вивчення нових
інформаційних технологій для різних спеціальностей і форм навчання;
2) створення і впровадження комп’ютерних
навчальних програм, учбово-методичних і функціональних мережних комп’ютерних комплексів;
3) створення і розвиток телекомунікаційних
засобів і систем вилученого доступу до світових
інформаційних ресурсів;
4) створення і розвиток інформаційного середовища на основі баз даних і знань, електронних
бібліотечних каталогів, систем WWW та ін.;
5) розвиток системи індивідуального безперервного навчання на основі інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій навчання;
6) створення і розвиток системи керування
вищої школи.
Суттю сучасного інформаційного суспільства
є радикальне вдосконалювання інтелектуальних
здібностей людей. Потреба в постійному відновленні
знань, у підтримці на належному рівні готовності
виконувати соціальні і професійні функції, що постійно ускладнюються, вимагає підвищення якості професійної підготовки фахівців, у тому числі фахівців
у сфері спорту. У зв’язку із цим важливим, на наш
погляд, є проведення аналізу соціально-економічних
передумов інформатизації процесу професійної підготовки фахівців з метою визначення розуміння особливостей впровадження інформаційних технологій у
систему вищої фізкультурної освіти.
На думку вчених філософів [1,4,6] інформатизацію суспільства визначають як складний соціально-історичний процес переходу до нової стадії
цивілізації. Сутність цього процесу складається в
«експонентному наростанні обсягу економічної, технічної, наукової і духовно-культурної інформації,
необхідної для рішення соціально-економічних, науково-технічних і культурних проблем, що постійно
ускладнюються…»[6,8]. В умовах швидкого зростання виробництва переробка і перетворення інформації можуть ефективно здійснюватися лише на основі сучасних інформаційних технологій. У цьому
контексті інформатизація освіти містить у собі впровадження сучасних телекомунікаційних засобів обміну інформацією, розробку програмної продукції,

створення інтегрованих систем зв’язку, загальнодоступних баз даних, що забезпечують комп’ютеризацію процесу навчання і керування освітою.
Як відзначається в матеріалах Конгресу
ЮНЕСКО “Освіта та інформатика” головною метою освітньої системи є “формування нової генерації фахівців, що мають, фундаментальну, теоретичну, професійно орієнтовану освіту” [7]. Реалізація цієї мети зв’язана як зі змістом професійного
навчання фахівців з фізичного виховання і спорту,
так і із практикою навчання, тобто з методами і засобами, що використовуються в навчальному процесі. Особливо гостро встає питання про ефективність навчання у зв’язку із застосуванням нових інформаційних технологій для підвищення
якості навчального процесу і керування учбовопізнавальною діяльністю студентів.
Робота виконана за планом НДР Національного університету фізичного виховання й спорту
України.
Формулювання цілей роботи.
Мета. Дослідити соціальні та економічні
передумови процесу інформатизації вищої освіти в
сфері спорту.
Методи дослідження: аналіз літературних
джерел, вивчення педагогічного досвіду, педагогічне спостереження.
Результати досліджень.
Теоретико-методологічний аналіз літератури
по проблемі дослідження [3,5,6] свідчить про те, що
інформатизація освіти розглядається як «процес забезпечення сфери освіти методологією і практикою
розробки і оптимального використання сучасних
інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання фахівців,
виконання організаційних заходів, впровадження апаратно-програмних засобів комп’ютерних мереж, розвиток учбово-інформаційних середовищ, заходу щодо
наповнення інформаційних середовищ дидактичними матеріалами». Всі перераховані елементи важливі
для успішного впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчального процесу вузів
фізкультурного профілю.
Сучасна ринкова економіка характерна динамічністю і високими вимогами, пропонованими
до сучасних фахівців в області фізичного виховання і спорту. “Різноманіття вимог може задовольнити тільки той вуз, що здатний, по-перше, індивідуалізувати підготовку, але обов’язково на базі гнучких
програм, по-друге, динамічно реагувати на зміни
вимог замовника фахівця, не вступаючи при цьому
в протиріччя ні з освітнім стандартом, ні з освітніми інтересами студента”.[2] Впровадження інформаційних технологій у вищу школу фізкультурного
профілю забезпечить підготовку фахівців нової формації з фундаментальними, професійно орієнтованими знаннями.
Багатьма авторами відзначається, що сучасний період розвитку суспільства характерний тим,
що складається принципово нове інформаційне се103

Соціально - економічні аспекти інформатизації процесу
освіти в сфері спорту України

Входження України у
світовий
інформаційний
простір

Необхідність
інтеграції України у
світову освітню
систему

Реалізація соціального
замовлення на
підготовку фахівців у
сфері спорту

Організація
інформаційного
середовища
підготовки фахівців з
фізичного виховання і
спорту

Вимоги суспільства до
готовності фахівця до
професійної діяльності
в умовах сучасного
інформаційного
середовища

Цілі інформатизації освіти

Інтеграція України у світову
освітню систему

Розвиток інтелектуального
потенціалу нації

Підвищення якості підготовки
спеціалістів в області ФВС

Основні результати інформатизації освіти

Забезпечення доступності освіти,
підвищення її якості

Розвиток інтелектуальних та
творчих здібностей спеціаліста з
ФВС

Входження національної системи освіти в сфері
спорту в інформаційну інфраструктуру світового
співтовариства

Рис.1. Соціально-економічні аспекти, що впливають на інформатизацію процесу освіти в сфері спорту
України
редовище, що ґрунтується на нових засобах одержання і обробки величезних масивів інформації.
Головною характеристикою цього середовища є
можливість для будь-якого студента в будь-якому
місці і у будь-який час одержати необхідні освітянські послуги, які задовольнили б його освітні
потреби. Таким чином, сучасна освіта в сфері спорту
повинна бути спрямована на підготовку фахівців,
готових до професійної діяльності за допомогою
інформаційних технологій в умовах сучасного
інформаційного середовища.
Слід зазначити, що одним зі стратегічних
завдань відповідно до Національної програми інформатизації України є інтеграція нашої країни у світову освітню систему, тому зростає значення телекомунікаційних багатоканальних мереж, які забезпечують можливість входження української системи
вищого освіти у світову інформаційну систему.
Як показує аналіз спеціальних літературних
джерел, у цей час ведуться роботи зі створення і
впровадження в систему вищої школи широкого
спектра інформаційних технологій, спрямованих на
поліпшення якості навчального процесу, наукових
досліджень, на створення єдиного інформаційного
середовища вищої школи і її інтеграцію у світову
систему освіти. [1,3,6].
Аналіз педагогічної і науково-технічної літератури показує, що інформатизація освіти забезпечує: підвищення якості освіти, збільшує ступінь доступності освіти, підвищує економічний потенціал
у країні за рахунок росту освіченості населення, забезпечує інтеграцію національної системи освіти в
наукову, соціально-суспільну і культурну інформаційну інфраструктуру світового співтовариства.
У результаті проведених нами досліджень,
ми виділили наступні соціально-економічні аспек-

ти, що впливають на інформатизацію процесу професійної підготовки фахівця в області фізичного
виховання і спорту: входження України у світовий
інформаційний простір; необхідність інтеграції України у світову освітню систему; організація інформаційного середовища підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту, що обумовлена глобальною
інформатизацією суспільства; реалізація соціального
замовлення на підготовку фахівців у сфері спорту,
що забезпечується вдосконалюванням процесу навчання на основі використання дидактичних можливостей сучасних інформаційних технологій; вимоги суспільства до готовності фахівця до професійної діяльності в умовах сучасного інформаційного середовища.
На малюнку 1 представлена розроблена
нами модель впливу соціально-економічних аспектів
на інформатизацію процесу освіти в сфері спорту в
Україні.
Висновки.
Нами був проведений аналіз процесу інформатизації вищої освіти як одного із пріоритетних
напрямків інформатизації держави. Отримані результати дослідження дозволили виділити найбільш
значимі в контексті дослідження соціально-економічні передумови, що впливають на інформатизацію вищого фізкультурного освіти, що визначають
основні цілі і завдання інформатизації вищого
фізкультурного освіти.
Проведений аналіз соціально-економічних
передумов інформатизації процесу освіти дає можливість визначення розуміння особливостей і вироблення стратегії впровадження інформаційних
технологій у навчальний процес професійної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання і
спорту в Україні.
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Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем інформатизації вищої фізкультурної освіти в Україні.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Introduction.
In the recent publications [1-4] we presented a
new markerless method for video-computer modeling
based on the well-known principle of forward kinematics.
This method was successfully applied to video-computer
modeling of long jumps [2, 4]. The method may be more
effective when combined with a well- developed
theoretical model.
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Theory.
In this article we investigate how the result of
long jumping depends on the basic parameters, which
characterize the push-off phase, namely, on the value and
direction of the sportsman’s start speed and the start point
coordinates.
The start point is the position of the sportsman’s
center of gravity at the push-off moment when his
pushing-off leg comes off the ground. In Fig. 1 are shown
the start and end positions of the sportsman’s body and
the trajectory of his center of gravity. Motion of the
sportsman’s center of gravity in the gravitation field can
be described by the following formulas.
L= L0 +L1+L2;

(1)

x0= L0= r ⋅ cos(β); y0= r ⋅ sin (β); r = (x02+ y02)1/2 ; (2)

COMPLEX BIOMECHANICAL ANALYSIS OF
LONG JUMPS
Egoyan A. E., Mirtskhulava M. B.,
Moistsrapishvili K. M., Salukvadze R. E.
Georgian State Academy of Physical Education and
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V0x=V0 ⋅ cos (α); V0y=V0 ⋅ sin (α);

(3)

T1=V0y/g ; y1=Hmax=y0+V0y2/2g ;

(4)

T2=(2⋅ (y1-y2)/g)1/2=(2⋅ (y0-y2)+V0y2/g2)1/2 ; 5)
L1=V0x⋅ (T1+T2 );

Annotation. In this article we perform theoretical analysis
of long jumps with the purpose to find contribution of
different biomechanical parameters into final results. The
graphical diagrams show how the result changes when the
parameters change. The calculated diagrams may be useful
for trainers and athletes in order to predict and improve
their achievements.
Keywords: biomechanical a nalysis, video-computer
modelling, long jumps.
Аннотация. Егоян А.Э., Мирцхулава М. Б., Моистсрапишвили К. М., Салуквадзе Р.Е. Комплексный биомеханический анализ прыжков в длину. В настоящей работе проводится теоретический анализ прыжков в длину
с целью определения вкладов различных биомеханических параметров в конечный результат. На графических
диаграммах показаны зависимости результата от основных параметров. Рассчитанные диаграммы могут быть
использованы тренерами и атлетами для прогнозирования и улучшения их спортивных достижений.
Ключевые слова: биомеханический анализ, видео-компьютерное моделирование, прыжки в длину.
Ан ота ція. Егоян А.Э., Мірц хулава М.Б., Моїстсрапішвілі К. М., Салуквадзе Р.Е. Комплексний біомеханічний аналіз стрибків в довжину. У справжній роботі
проводиться теоретичний аналіз стрибків в довжину з
метою визначення внесків різних біомеханічних параметрів в кінцевий результат. На графічних діаграмах
показані залежності результату від основних параметрів.
Розраховані діаграми можуть бути використані тренерами і атлетами для прогнозування і поліпшення їх
спортивних досягнень.
Ключові слова: біомеханічний аналіз, відео-комп’ютерне моделювання, стрибки в довжину.

(6)

where V0 is the start speed of the sportsman, V0x, V0y are
x, y projections of V0, α is the angle between OX and V0
, (x0, y0) is the start point, r is the length of the radiusvector of the center of gravity at the push-off moment, β
is the angle between r and OX , (x2, y2) is the end point,
(x1, y1) is the highest point, T1, T2 are time intervals from
the start point to the highest point and from the highest
point to the end point, respectively; and L is the motion
along x axis;
T=T1+T2;

(7)

X(t) = V0x ⋅ t; Y(t) = V0y ⋅ t – g⋅t2/2;
(8)
X(t), Y(t) are time dependencies of coordinates of the
center of gravity, T is the total period of motion. In these
formulas we don’t consider the contribution of air drag,
which decreases the result by about 3-4%.
Obviously L strongly depends on two
parameters :V0, α. L increases as V0, α increase. In Fig.
2 are shown dependencies of L on α and V0 , which have
almost linear character in the actual range of V0 − 6-9 m
and α − 15-30 grad. Increasing of α from 15 grad to 20
grad improves the result by 1 meter (V0=8 m/s) , and
increasing of V0 from 6 m/s to 9 m/s improves the result
by 3 meters (α =20 grad) . Increasing of speed by 1.0 m/
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Fig. 1. Motion of a human body in the gravitation field.

Fig. 2. Dependencies of the result L on V0 and α (r=1.5 m, β=60 grad, L2=y2=0.5 m).

Fig. 3. Dependencies of the result L on β, V0 and r ( L2=y2=0.5 m ).
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s is equal to increasing of α by 6-7 grad. We see that the
dependence of L on V0 is much stronger than on α.
At the same time, there exists a comparatively
slight dependence of L on β and r: from Fig. 3 we see
that optimal values for β are between 50 and 70 grad, r
depends basically on the sportsman’s body proportions,
length of his legs, height and relative positions of his
body parts at the push-off moment. Tall sportsmen with
long legs will have greater value of r.

Experiment.
From earlier experimental data for three
sportsmen with different qualifications [2, 4] we found
corresponding values of r and β, which are presented in
Table 1.
As you can see the sportsman with high
qualification has the best values almost of all parameters.
For example, his has significantly higher value of r than
the other sportsmen.
In the formulas (1-8) we don’t consider the

Table 1.
Experimentally obtained values of the main parameters.
N

Q ualification

V 0 (m /sec)

α (grad)

β (grad)

r (m)

Η max
(m)

L (m)

1

H igh

8.27

19.62

71

1.57

1.91

6.70

2

M edium

8.45

14.19

70

1.4

1.54

5.70

3

Low

7.13

23.1

68

1.23

1.43

4.82

4

H igh

8.46

24.91

70

1.6

1.92

6.52

5

M edium

7.62

17.64

68

1.47

1.52

5.62

6

Low

7.11

18.05

71

1.26

1.37

4.94

7

H igh

8.75

18.2

68

1.63

1.88

7.02

8

M edium

8.85

17.49

73

1.42

1.63

5.74

9

Low

6.85

21.13

69

1.32

1.46

5.01

Fig.4.Trajectories of the centers of gravity (crosses-experiment, lines-theory).
107

ния системы педагогической подготовки будущих тренеров по боксу и спортсменов высшей квалификации.
Предложенная в работе интерпретация подготовки
спортсменов-единоборцев дает возможность более широко и подробно раскрыть содержание подготовки, показать ведущую роль в ней психики спортсмена, полнее и спользовать его вн утренн ие резерв ы для
повышения уровня мастерства и работоспособности.
Ключевые слова: методика, исследования, совершенствование, система, педагогический, подготовка, тренеры, спортсмены, квалификация, бокс.
Анотація. Жданов Ю.М. Теоретичні і методологічні
основи вдосконалення системи педагогічної підготовки майбутніх тренерів по боксу і спортсменів вищої
кваліфікації. У роботі розглянуті особливості теоретичних і методологічних основ удосконалювання системи
педагогічної підготовки майбутніх тренерів з боксу і
спортсменів вищої кваліфікації. Запропонована в роботі інтерпретація підготовки спортсменів-єдиноборців
дає можливість більш широко й докладно розкрити
зміст підготовки, показати провідну роль у ній психіки
спортсмена, повніше використати його внутрішні резерви для підвищення рівня майстерності й працездатності.
Ключові слова: методика, дослідження, удосконалювання, система, педагогічний, підготовка, тренери, спортсмени, кваліфікація, бокс.
Annotation. Zhdanov Y.N. Theoretical and methodological
bases of perfection of system of pedagogical preparation of
fu ture trainers on boxing and sportsmen of higher
qu alification. In job the features of theoretica l a nd
methodological bases of perfection of system of pedagogical
preparation of the future trainers on boxing and sportsmen
of maximum qualification are considered. The interpretation
of preparation of sportsmen offered in work enables more
widely and to open in detail the maintenance of preparation,
to show the leading part in it mentalities of the sportsman,
to use his internal reserves for increase of a level of skill
and serviceability more full.
Key words: techniques, researches, perfection, system,
pedagogical, preparation, trainers, sportsmen, qualification,
boxing.

contribution of air drag, which decreases the result by
about 3-4%. In Fig. 4 are shown the best jumps of the
sportsmen (7, 8, 9). We can see from Fig. 4 that the
experimental points don’t fit in the theoretical graph, they
lie significantly lower relative to the theoretical curve.
This discrepancy between theory and experiment is
caused by air drag and is about 3-4%.
Conclusion.
In our work we show how the results of long
jumps depend on certain parameters, which characterize
the push-off phase. Fitting a theoretical graph of the
sportsman’s center of gravity to the experimental points
may help to find the values of the main parameters more
exactly and discover the weaknesses of the sportsman.
From the theoretical dependencies presented
in Fig. 2, 3 trainers and sportsmen can get useful
information quickly even without performing videocomputer modeling.
The analysis also provides a criterion for
selection of long jumpers: tall sportsmen with long legs
are more perspective.
Summarizing all the above said we can
conclude that video-computer modeling combined with
theoretical biomechanical analysis is a reliable way to
improve athletic achievements.
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Введение.
Анализ научно-методической литературы и
наблюдений за спортивной практикой свидетельствуют о том, что в современной отечественной теории и методике подготовки спортсменов высокой
квалификации в единоборствах (как и в других группах видов спорта) имеет место определенная недооценка роли совокупности основных свойств личности, психических качеств и психофизиологических качеств, образующих многообразную систему
психических процессов человека, оказывающих влияние на содержание и результаты его деятельности.
В учебниках и пособиях по тренировке, содержится подробное описание комплексов средств
и методов физической, технической и тактической
подготовки, дозировки и распределения физических
нагрузок по периодам и этапам подготовки, влияния тренировки на функциональное состояние и
работоспособность спортсмена, приемов их улучшения и т.п., т.е., в основном, дается характеристика внешней, двигательной стороны подготовки.
Внутренние же - психические, интеллектуальные компоненты, освещаются, как правило, значительно меньше и чаще всего в отрыве от содер-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ ПО БОКСУ И
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Жданов Ю.Н.
Аннотация. В работе рассмотрены особенности теоретических и методологических основ совершенствова-
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жания процесса тренировки и совершенствования
спортивного мастерства.
Содержание подготовки боксеров в теории
и методике спорта не рассматривается с позиции
теории деятельности и, таким образом, происходит
отделение внешнего, двигательного от внутреннего, психического [7].
Работа выполнена в соответствие с программой национальной федерации бокса.
Формулирование целей работы.
Выявить эффективные средства теоретических и методологических основ совершенствования
системы психолого-педагогической подготовки будущих тренеров по боксу и спортсменов высшей
квалификации.
Методы и организация исследования. Методологической основой исследования является системный подход к усовершенствованию педагогической подготовки будущих тренеров по боксу и
спортсменов высшей квалификации. Анализ научно-методической литературы и наблюдений за
спортивной практикой свидетельствуют о том, что
в современной отечественной теории и методике
подготовки будущих тренеров по боксу и спортсменов высшей квалификации имеет место определенная недооценка роли так называемого “человеческого фактора”, который представляет собой совокупность моральных качеств и психических процессов
спортсмена, влияющих на содержание и результаты
тренировки.
Результаты исследований и обсуждение.
Содержание подготовки будущих тренеров
по боксу и спортсменов высшей квалификации нигде в теории и методике спорта не рассматривается с
позиции теории травмобезопасной деятельности и,
таким образом, недооценивается и ошибочно формируется отделение внешнего, двигательного от
внутреннего, психического. Одной из причин нарушений многих жизненно важных процессов в организме боксеров является травматизм, который препятствует не только систематическим тренировкам,
но и отрицательно влияет на полноценное развитие
молодых тренеров и спортсменов [10].
Основные принципы, методы и средства
многолетней системы подготовки изложены в трудах В.П. Платонова [1986, 1997] по общей теории
спорта; по теории и методике юношеского спорта в
работах В.П. Филина [1990], Н.Ж. Булгаковой
[1997], А.А. Гужаловского [1979], Л.В. Волкова
[1980, 2002], К.П. Сахновского [1990], В.Г. Алабина [1993], В.П.Бизина [1995], А.Ц. Деминского
[1985, 2005] и др.
Методы исследований органически связанны с изучением закономерностей развития и функционирования организма занимающихся и особенностей становления спортивного мастерства как
целостной динамической системы. Они опираются
на совокупность средств познания, широко используемых в общей теории и методике физического
воспитания и спорта, а также в смежных научных

дисциплинах [1- 4].
В наших исследованиях использованы следующие методы: анализ специальной литературы,
теоретические обобщения, экспертные оценки, педагогические наблюдения, анкетирование и тестирование, педагогические эксперименты констатирующего и обучающего характера, инструментальные
методики (оригинальные тренажеры, травмобезопасная экипировка, электронное судейство, разнообразные технические и вспомогательные устройства и мн. др.) Математико-статистический анализ
экспериментальных данных выполнен в строгом
соответствии с общепринятыми положениями
спортивной метрологии.
Результаты исследований показывают, что
внедренный в тренировочный процесс новый комплекс травмобезопасных приемов, упражнений, вспомогательных средств, оригинальных приспособлений положительно влияет на результаты тренировок
[10]. Также, на тренировках нами применялись новые методики дыхания, эффективные упражнения
по чередованию напряжения и расслабления мышц
боксеров. На тренировках, мы постоянно обучали
спортсменов глубоко осмысленному творческому
мышлению, используя специальные авторские технические средства. Творческое мышление развивали при помощи специальных упражнений «боя с
тенью» [5,8].
Далее мы обучали боксеров специальному
мышлению, применяя авторскую систему домашних
заданий, направленных конкретно на разработку
спортсменами новых технико-тактических атакующих, защитных и контратакующих травмобезопасных приемов, изобретаемых самостоятельно каждым спортсменом. На последующих тренировках,
каждый спортсмен кратко объяснял, рассказывая и
показывая разработанный им новый прием, вначале на месте, а затем в движении с соперником. Мы
добивались самостоятельности мышления каждого
спортсмена на ринге, чтобы каждый чувствовал себя
творцом, профессиональным тренером, дорабатывая, пополняя, формируя для себя личный арсенал
(под контролем тренера), приносящий успех в соревнованиях. Таким отношением к спортсмену мы
формировали у каждого из них осознание себя творческой личностью, скульптором своего многообразного комплекса приемов, постепенно превращаясь
в настоящего мастера, сознательно формирующего
индивидуальный стиль боксирования. Таким образом, каждый боксер самоосознавал себя как творческую и саморазвивающуюся личность, под контролем и наставничеством тренера, который уводил
тренировки от муштры и слепого дрессинга к новым высотам повышения интеллектуального уровня через изучение комплекса важных дисциплин,
таких как: биомеханика, анатомия, психология,
психофизиология, самоконтроль своего состояния
здоровья, правильного питания, психотренинга, медитации [7,8].
Кроме перечисленного, единый комплекс
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методологии обучения будущих тренеров и спортсменов высокой квалификации мы предлагаем дополнить:
· впервые разработанным и запатентованным
травмобезопасным комплексом усовершенствования системы педагогической подготовки будущих
тренеров и спортсменов высшей квалификации, в
который входят: биомеханические тренажеры, тренажеры – роботы, новая травмобезопасная экипировка боксеров для тренировок и соревнований, устройство для объективного судейства соревнований
боксеров; специальные приемы, упражнения, вспомогательные средства и приспособления [2 - 6, 9];
· разработаны теоретико-методические основы
системы усовершенствования педагогической подготовки будущих тренеров по боксу и спортсменов
высшей квалификации, в которой реализован принцип единства психического и биологического развития, средств, методов и форм тренировочного воздействия [4];
· определено наиболее оптимальное соотношение психолого-педагогических и технических
средств избирательной направленности, позволяющих осуществлять комплексный подход в подготовке будущих тренеров по боксу и спортсменов высшей квалификации [2,3,5-8,10];
· впервые разработаны многофункциональные
тренажеры, способные выполнять функции: квалификационного тестирования, электронного тренера,
электронного спарринг-партнера, повышающие
уровни здоровья, воспитания, интеллекта и необходимого образования [2,3,];
· теоретически сформулирована и экспериментально обоснована концепция гармонизации личности преподавателя и спортсмена [11];
· установлено, что апробированная в практике
система тренировочных воздействий, формы организации учебно-тренировочного процесса не нарушают естественного процесса развития психических и физических способностей будущих тренеров
и боксеров высшей квалификации, состояния их здоровья и функциональных возможностей. Уровень их
развития значительно выше, чем у молодежи, не занимающейся спортом.
В практической деятельности тренеров и преподавателей бокса полученные результаты исследований могут быть использованы при:
·
теоретической травмобезопасной подготовке боксеров на начальном, предварительном
и специализированном этапах базовой подготовки;
·
планировании тренировочных нагрузок избирательного и комплексного характера в
системе многолетней травмобезопасной,
оздоравливающей и гармонично развивающей подготовки;
·
выборе форм организации учебно-тренировочного процесса в зависимости от этапа
спортивной подготовки;
·
определении травмобезопасных средств

избирательной направленности и методов
развития реакций, силы, выносливости,
быстроты, гибкости, ловкости, скоростносиловых, технико-тактических, психических и психофизиологических способностей
юных боксеров;
·
контроле и дифференцированной оценке
основных компонентов комплексной подготовленности боксеров для коррекции и
травмобезопасности индивидуальных тренировочных воздействий.
Представленное практическое значение научных данных подтверждено патентами, выступлениями на научных Международных Конгрессах, на
международных конференциях, актами внедрения на
различных уровнях спортивной подготовки боксеров, а также достигнутыми результатами спортсменов на чемпионатах различного уровня.
Выводы.
Практически лишь немногие тренеры в условиях тренировки стремятся методически увязать
совершенствование технико-тактического мастерства и физической подготовленности с функционированием психических процессов и их улучшением. Предложенная в работе интерпретация
подготовки спортсменов-единоборцев как деятельности дает возможность более широко и подробно
раскрыть содержание подготовки, показать ведущую
роль в ней психики спортсмена, полнее использовать его внутренние резервы для повышения уровня мастерства и работоспособности.
Актуальность проблемы обусловлена также
и тем, что ее дальнейшая разработка в различных
видах спорта позволит более глубоко проанализировать и описать содержание технической, тактической и физической подготовки на их разных этапах в
тесной связи с конкретным содержанием мотивации,
установок разного типа, когнитивных и волевых
процессов и других психических явлений, которые
выполняют в ходе подготовки важнейшие контролирующие и управляющие функции, необходимые
для успеха спортсмена. Актуальность работы подчеркивается еще и важностью интеллектуализации
всех разделов современной подготовки высококвалифицированных спортсменов, в частности, увеличения активности их психомоторных процессов,
саморегуляции психических состояний, создания
успешного взаимодействия деятельностей тренера
и спортсмена - для повышения эффективности его
выступления в соревнованиях. Использование разработанной блок-схемы (рис.1) внутреннего строения спортивной деятельности для анализа подготовки спортсмена высокой квалификации создает более
широкую перспективу привлечения к дальнейшему
научно – обоснованному совершенствованию ее теории и методики - теорий активности Н.А. Бернштейна, функциональных систем П.К. Анохина, формирования ориентировочной основы действия П.Я.
Гальперина в связи с некоторыми общими принципами в построении этих теорий и психологической
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Рис.1. Информационное взаимодействие тренера и спортсмена в разных видах его деятельности.
теории деятельности. Результаты проведенных исследований намечают пути для более детального
изучения конкретных взаимосвязей между внутренними компонентами деятельности и ее внешними
составляющими (параметрами двигательных действий и движений, физических качеств, проявляемых в разных упражнениях, показателями координации движений и т.п.). Это позволит создать
методику подготовки и совершенствования мастерства, которая сможет объединить в единую систему
воздействий методы реализации психических и двигательных возможностей спортсмена [1-10]. Выявленные особенности общения спортсмена с тренером и партнерами, связи между индивидуальной
деятельностью спортсмена и педагогической деятельностью тренера, проявляющиеся в процессе
общения между ними, вносят определенный вклад
в малоразработанный раздел социальной психологии спорта, занимающийся изучением взаимодействий и взаимоотношений субъектов “пары”.
Перспективы дальнейших исследований.
Продолжать совершенствование методологических
основ системы психолого-педагогической подготовки будущих тренеров по боксу и спортсменов
высшей квалификации в области изучения закономерностей развития, функционирования организма единоборцев и особенностей становления
спортивного мастерства как целостной динамической системы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ
ГРЕБКОВЫХ ДВИЖЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА СКОРОСТЬ ЛОДКИ У СПОРТСМЕНОВ
РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Жирнов А.В.
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

ют отличительные признаки (изменяющихся с ростом спортивного мастерства). Отличительные признаки определяют путем расчета коэффициентов
корреляции между спортивным результатом и показателями техники. Для спортсменов более низкой
квалификации такие технические показатели ведущих гребцов являться моделью. Зафиксировав биомеханические характеристики технических действий квалифицированных спортсменов и статистически их обработав, мы на основании сравнения полученных данных можем разработать программы совершенствовать отдельных параметров техники
квалифицированных спортсменов [4, 5].
Проблематика работы соответствует теме:
1.4.10 «Совершенствование средств и методов технической подготовки квалифицированных спортсменов» сводного плана НИР ГосКомСпорта Украины
на 2004-2009гг. № гос. регистрации: 0104U003839;
индекс УДК:796.015.134.
Формулирование целей работы.
Цель наших исследований заключалась в
сравнении особенностей техники гребковых движений у спортсменов-байдарочников разной квалификации и их влияния на изменение скорости лодки.
Методы и организация исследований: теоретический анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы, педагогический эксперимент, анализ видеограмм соревновательной деятельности ведущих спортсменов-байдарочников мира, видеосъёмка, видеокомпьютерный
анализ кинематических характеристик движения и
методы математической статистики.
Педагогический эксперимент проводился на
водной станции СДЮСШОР «Локомотив». Спортсмены выполняли тест: гребля 5 по 100м с предельной скоростью, интервал отдыха до полного восстановления. Испытуемые – члены сборной команды г.
Киева по гребле на байдарке. Количество испытуемых 17 человек, квалификация - кандидаты в мастера спорта Украины. Анализ видеограмм соревновательной деятельности ведущих спортсменов-байдарочников мира мы проводили по видеозаписям международных соревнований. Проанализированы технические действия спортсменов, занявших призовые
места на дистанции К-1 500 м, на таких соревнованиях: чемпионат Европы 2004, Олимпийские Игры
2004, I и II этапы Кубка Мира 2005 и чемпионат
Мира 2005. Количество исследуемых 10 человек.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для проведения анализа техники гребли
спортсменов разной квалификации мы рассматривали временную структуру двигательных действий
гребцов, которая включала в себя темп и ритм гребли, длительность всего цикла гребка и отдельных
его периодов и фаз. Весь цикл движений гребца
можно условно разделить на следующие периоды:
два опорных (с правого и левого бортов) и два безопорных. Опорный период, в свою очередь, делится
на три фазы: захват, проводка и вынос весла [5].

Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального исследования техники гребковых движений у спортсменов разной квалификации и ее влияни е н а эффекти вно сть гребли на ба йда рка х.
Установлено, что структура динамики скорости лопасти весла и лодки у спортсменов разной квалификации
имеет двухпиковый график в опорной фазе при разных
максимальных значениях скорости. Средняя скорость
лопасти весла в опорной фазе у спортсменов высокой
квалификации выше на 0,12 м”с-1.
Ключевые слова: техника гребли, кинематические характеристики, статистическая модель.
Анотація. Жирнов О. В. Порівняльний аналіз техніки
веслових рухів у спортсменів різної кваліфікації та їх
ефективність веслування. У статі представлені результати експериментального дослідження техніки веслярських рухів у спортсменів різної кваліфікації та її
вплив на ефективність веслування на байдарках. Установлено, що структура динаміки швидкості лопати весла
й човна у спортсменів різної кваліфікації має двопиковий графік в опорній фазі при різних максимальних
значеннях швидкості. Середня швидкість лопати весла
в опорній фазі в спортсменів високої кваліфікації вище
на 0,12 м”с-1.
Ключові слова: техніка веслування, кінематичні характеристики, статистична модель.
Annotation. Zhirnov A. V. The comparative analysis of
technics of rowing movements and its influence on speed
of the boat at sportsmen of different qualification. In work
the outcomes of experimental examination technique of hoetype locomotions for the sportsmen of different qualified
and their influence on efficacy of boat racing on kayaks
represented. It is established, that the structure of dynamics
of speed of the blade oar and boats at sportsmen of different
qualification has the two-peak schedule in a basic phase at
different maximal values of speed. Average speed of the
blade oar in a basic phase at sportsmen of high qualification
is higher on 0,12 m”s-1.
Key words: technique of ca noeing, cinematic
characteristics, statistic model.

Введение
На современном этапе развития гребного
спорта техническое мастерство является одним из
приоритетных факторов в достижении высокого
спортивного результата. Техническое мастерство
спортсменов включает в себя: объем, разносторонность, рациональность технических действий, их
эффективность и освоенность выполнения [5]. Эффективность определяется тем, как спортсмены владеют самым рациональным образцом существующей спортивной техники [3]. Такие образцы-модели разрабатываются по результатам измерений биомеханических характеристик двигательных действий многих ведущих спортсменов. Данные
проведенных измерений статистически усредняются. В результате мы получаем среднегрупповые характеристики технических действий ведущих спортсменов. В полученных параметрах техники выделя112

Средний темп гребковых движений в группе высококвалифицированных спортсменов выше, чем в
группе кандидатов в мастера спорта (126,4±0,87 гр/
мин против 124,8±1,03 гр/мин). Одной из важных
временных характеристик является ритм гребли соотношение длительности опорного и безопорного периодов цикла гребка. В обеих группах спортсменов ритм 2 : 1. Однако, мы видим, что длительность всех периодов гребного цикла у спортсменов
высокой квалификации меньше, чем у гребцов более низкой квалификации (опорные слева и справа 0,326±0,026 с и 0,31±0,028 с против 0,34±0,031 с и
0,331±0,024 с, а безопорные - 0,151±0,01 с и
0,15±0,012 с против 0,163±0,014 с и 0,156±0,011 с
соответственно).
Важным показателем является соотношение
длительности фаз опорного периода. Так при гребке с правого борта у спортсменов высокой квалификации длительность захвата 0,042±0,003 с, проводки 0,21±0,012 с, выноса весла 0,078±0,005 с, у
квалифицированных байдарочников 0,06±0,005 с,
0,186±0,016 с, 0,082±0,005 с соответственно.
По мнению разных авторов [2, 3, 5] «переходные» фазы: захват и извлечение весла должны
иметь как можно меньшую длительность. В этих
фазах лопасть весла не полностью погружена в воду,
что снижает эффективность гребка. Главной отличительной особенностью временной структуры
опорного периода у высоко квалифицированных
гребцов является меньшая длительность переходных
фаз при большей длительности проводки. Именно в
фазе проводки спортсмен прикладывает наибольшие
усилие для продвижения лодки вперед.
Характеристики движения лопасти весла в
воде оказывают наибольшее влияние на скорость
лодки и являются интегральным показателем качества всех двигательных действий гребца [2, 3]. Перемещение и средняя скорость лопасти весла при
опоре справа у высоко квалифицированных гребцов

1,42±0,121 м и 6,82±0,54 м·с-1, у байдарочников низшей квалификации 1,34±0,126 м и 6,75±0,622 м·с-1
соответственно. При опорной фазе слева 1,4±0,132
м, 6,82±0,476 м·с-1 и 1,28±0,098 м, 6,54±0,512 м·с-1
соответственно. Для более детального анализа рассмотрим изменение скорости лопасти весла за опорный период (рис. 1).
У кандидатов в мастера спорта скорость в 1
– 3 кадре 6±0,49 м·с-1 и 7±0,66 м·с-1 соответственно.
С 4 по 7 кадр снижение скорости до 5±0,34 м”с-1 и
затем увеличение до 9±0,78 м”с-1 к окончанию опорной фазы.
У гребцов высокой квалификации скорость
лопасти весла в 1 – 3 кадрах также 6±0,432 м·с-1и
7±0,568 м·с-1 соответственно. С 4 по 7 кадр снижение скорости до 5±0,436 м·с-1. С 8 по 10 кадр скорость лопасти возрастает до 7,4± 0, 58 м·с-1, затем
снижается до 6,3±0,492 м·с-1 и снова увеличивается
до 8,5±0,651 м·с-1. С 4 по 7 кадр скорость лопасти
весла у байдарочников высокой квалификации несколько ниже, а во второй половине проводки выше,
чем у квалифицированных спортсменов в среднем
на 1,4 м·с-1. На наш взгляд причиной такого изменения динамики скорости лопасти весла в опорной
фазе является большее сгибание в локтевом суставе
тянущей руки, во второй половине опорной фазы у
высококвалифицированных гребцов-байдарочников,
что создает дополнительное усилие на лопасти весла и в большей мере ориентирует результирующий
вектор реакции опоры в направлении движения лодки. Мы видим, в момент захвата угол в локтевом
суставе тянущей руки в обеих группах равен 180±0°,
что создаёт предпосылки для более активного включения в работу мышц спины и ног, а также способствует уменьшению статического напряжения мышц
плеча. Во второй половине проводки (кадры 9, 10,
11) угол в локтевом суставе 109±8,7°, 82±7,12°,
56±5,08° у спортсменов высокой квалификации, а у
кандидатов в мастера спорта 119±10,14°, 100±7,66°,
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Рис. 1 Динамика изменения скорости лопасти весла в опорном периоде гребка справа у спортсменов разной квалификации в сагиттальной плоскости
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70±5,8° соответственно.
В качестве основного критерия эффективности двигательных действий в гребле авторы единодушно выделяют скорость лодки на дистанции [1,
3, 5], которая является обобщающим показателем
эффективности гребли. Обычно рассматривается
средняя скорость лодки на отрезках дистанции разной длины и ее изменение за цикл гребка [2, 5].
Проведя анализ скорости лодки, мы полу-

чили следующие данные. У спортсменов более высокой квалификации средняя скорость лодки за цикл
гребка 5,14±0,11 м·с-1 против 4,81±0,14 м·с-1. На рисунке 2 представлено изменение скорости лодки в
цикле гребка у высоко квалифицированных спортсменов и у кандидатов в мастера спорта. У первых
более высокая скорость лодки на протяжении безопорного периода - от 5,25±0,369 м·с-1 до 4±0,382 м·с1
(ДV = 1,43 м·с-1), у кандидатов в мастера спорта -

Рис. 2 Динамика изменения скорости лодки за цикл гребка у спортсменов разной квалификации в сагиттальной плоскости

Рис. 3. Статистическая модель элементов техники гребли спортсменов-байдарочников разной квалификации: 1 – длительность опорного периода, с; 2 – длительность фазы проводки, с; 3 – темп гребли, гр/мин; 4
– угол атаки весла в момент начала захвата, градусы; 5 – угол в локтевом суставе тянущей руки в момент
окончания опорного периода, градусы; 6 – перемещение лопасти весла за опорную фазу, м; 7 – средняя скорость лопасти весла за опорную фазу, м·с-1, ; 8 – средняя скорость лодки в цикле гребка, м·с-1.
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от 4,8±0,38 м·с-1до 3,25±0,275 м·с-1(ДV=1,55 м·с-1).
Абсолютное значение мгновенной скорости
лодки в опорной фазе у байдарочников высокой квалификации меньше чем у квалифицированных спортсменов (6,25±0,56 м·с-1 против 6,5±0,72 м·с-1). Но достаточно высокая скорость сохраняется более
продолжительном отрезке времени, и быстрее достигаются максимальные ее величины в начале опорной фазы с обоих бортов. Минимальные значения
мгновенной скорости в опорной фазе у кандидатов в
мастера спорта в момент начала захвата 3,4±0,22 м·с1
и 4,15±0,31 м·с-1 в конце проводки, у спортсменов
высокой квалификации 3,8±0,28 м·с-1 и 4,9±0,41 м·с-1
соответственно. Динамика скорости лодки в обеих
группах имеет двухпиковую структуру.
Меньшие перепады, скорости в цикле гребка указывает на более высокую экономичность работы.
На основе полученных данных нами построена статистическая квалификационная модель
технической подготовленности спортсменов-гребцов разной квалификации (рис. 3).
В модель включены характеристики, вносящие наибольший вклад в интегральный показатель
эффективности гребли: длительность опорного периода; длительность фазы проводки; темп гребли;
скорость лодки; угол атаки весла в момент начала
захвата; угол в локтевом суставе тянущей руки в
момент окончания опорного периода; перемещение
лопасти весла за опорную фазу; средняя скорость
лопасти весла за опорную фазу; средняя скорость
лодки в цикле гребка.
Выводы:
1. Главной отличительной особенностью временной структуры опорного периода у высоко квалифицированных гребцов является меньшая
длительность переходных фаз при большей длительности проводки.
2. Структура динамики скорости лопасти весла
и лодки у спортсменов разной квалификации
имеет двухпиковый график в опорной фазе при
разных максимальных значениях скорости.
Средняя скорость лопасти весла в опорной
фазе у спортсменов высокой квалификации
выше на 0,12 м·с-1.
3. У спортсменов высокой квалификации более
экономичная техника гребли. Так как отсутствуют значительные перепады скорости лодки, более длительное удержание ее на высоком уровне
и быстрое достижение этого уровня. Средняя
скорость лодки в цикле гребка у высококвалифицированных спортсменов выше на 0,43 м·с-1.
4. На основании полученных данных построены
среднегрупповые модели технической подготовленности гребцов разной квалификации.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
техники гребковых движений у спортсменов разной
квалификации.
1.

2.
3.
4.

5.

гребцов на байдарках и каноэ//Гребной спорт - ежегодник.М.: Физкультура и спорт, 1986.- С.27-31.
Жмарев Н.В. Тренировка гребцов.- М.: Физкультура и
спорт, 1981.- 111 с.
Иссурин В.Б. Биомеханика гребли на байдарках и каноэ. М.: Физкультура и спорт, 1986.- 122 с.
Литвиненко Ю.В. Исследование влияния современных
биомеханических эргогенных средств прямого действия,
на технику высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических видах спорта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту //зб.наук.праць за редакцією проф.
Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №11. С. 56-59.
Стеценко Ю.Н., Никоноров А.Н. Подготовка гребцов на
байдарках. - К.: Здоровье, 1985.- 120 с.
Поступила в редакцию 10.03.2007г.

К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ
СПОРТСМЕНОВ
Залдастанишвили Д. В., Мирцхулава М.Б.
Алваридзе Г. П., Цицишвили И.З., Челидзе З.Б.
Грузинская государственная академия физической
культуры и спорта
Аннотация. Рассмотрен вопрос повышения эффективности обучения начинающих боксеров посредством
использования видео- аудио устройств. Сценарий видео фильма разработан на основе исследованного авторами алгоритма боя спортсмена. Предлагается повышени е н аглядн ости и эффектив ности обучен ия
начинающих спортсменов – стрелков посредством применения разработанного авторами алгоритма прицеливания. В алгоритме рассмотрены последовательные
операции, влияющие на правильность прицеливания, а
также последствия нарушения указанного алгоритма. На
основе алгоритма разработан тренажер для начинающих стрелков.
Ключевые слова: наглядность, обучение, эффективность, алгоритм, сценарий, аудио-видео устройство,
начинающий боксер, прицеливание, тренажер.
Анотація. Залдастанішвілі Д.В., Мірцхулава М.Б. Алварідзе Г.П., Ціцішвілі І.З., Челідзе З.Б. До підвищення
ефективності підготовки спортсменів, що починають.
Розглянуто питання підвищення ефективності навчання боксерів, що починають, за допомогою використання відео-аудіо пристроїв. Сценарій відеофільму розроблений на основі дослідженого авторами алгоритму бою
спортсмена. Пропонується підвищення наочності і
ефективності навчання спортсменів, що починають, –
стрільців за допомогою застосування розробленого авторами алгоритму прицілювання. У алгоритмі розглянуті послідовні операції, що впливають на правильність
прицілювання, а також наслідки порушення вказаного
алгоритму. На основі алгоритму розроблений тренажер
для стрільців, що починають.
Ключові слова: наочність, навчання, ефективність, алгоритм, сценарій, аудіо-відео пристрій, боксер, що починає, прицілювання, тренажер.
Annotation. Za lda sta nishvili D., Mirtskhu lava M.,
Alvaridze G., Tsitsishvili I., Chelidze Z. To increase of
efficiency of preparation of beginning sportsmen. The
increase of presenta tion a nd efficiency for sta rting
sportsmen-shooter is offered by means of application
developed by authors of algorithm of aiming. In algorithm
of the consecutive operations influencing correctives of
aiming and also a sequence of infringement of the spеcifed
algorithm are considered. On the basis of algorithm the
simulator for starting shooters is developed. The question
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числе, и на пониженной скорости, что позволяет
боксеру определить специфику действий противника, его тактику и т.д.
Работа выполнена по плану НИР Грузинской Государственной Академии физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Методы. Оптимальным для решения указанной задачи является применение цифровых видеокамер [3]; обеспечивающих демонстрацию заснятого видеофильма (поединок, показательные
упражнения с нанесением различных комбинаций
ударов и защиты от них и т.д.), как на мониторе компьютера, так и на экране телевизора. Совместно с
тренером производятся подбор ударов и контрударов, тактическое решение предстоящего боя, исходя из изучаемого видеофильма о противнике и т. д.
Результаты исследований.
Актуальным при подготовке спортсмена к
соревнованию является повышение его устойчивости к стрессовым ситуациям [1]; особенно при бое
с противником высокого ранга, поэтому целесообразно заснять на видео и демонстрировать перед
боем различные приёмы психорегуляции: словесное
внушение, задание на расслабление, дыхательные
упражнения, концентрацию физических ощущений
и т. д. Несомненно, сценарий указанных фильмов
должен составляться совместно с психологом.
Актуальной задачи является обучение начинающих спортсменов-стрелков правилам процесса
прицеливания, в том числе у спортсменов-пятиборцев. Поставленная цель может быть решена посредством повышения наглядности обучения и разработ-

of increase of a learning efficiency of starting boxers on
means of considered using of video-audio devices. The
script of video-film is developed on the basis of the
algorithm of fight of the boxer investigated by authors.
Кey words: рrezentation, training, efficient, algorithm, the
script, audio-video device, the starting boxer, aiming,
simulator.

Введение.
С целью повышения эффективности тренировки начинающих спортсменов предлагается повысить наглядность их обучения посредством применения элементов информатики, цифровой видеотехники и современных компьютерных технологий
[1, 4]; в частности задание на каждого боксера составляется в виде алгоритма с учетом исходных данных соревнующихся спортсменов, их взаимодействия в схватке, носящей ситуационный, вероятностный характер. При этом в схеме алгоритма указываются возможные вероятностные решения, связанные с действиями противника и т. д. (рис. 1- алгоритм
боя боксеров).
Известно множество различных позиций,
комбинаций ударов, тактических решений при поединке [2, 5]; выбор необходимых для успешного
развития боя приемов и тактических ходов (ускорение боя, переход в наступление, взрыв в конце раунда и т. д.), связанных как со спортивными, так и с
физико-психологическими данными участников боя.
При тренировочном задании спортсмену
разъясняется оптимальное решение задачи, рекомендуется тактика боя с учетом данных противника.
Актуальным, при этом является изучение боев предполагаемого противника, демонстрируемых, в том

Рис.2 Алгоритм прицеливания
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ки алгоритма прицеливания.
Авторами разработана структурная схема
тренажера на основе алгоритма прицеливания, обеспечивающего эффективность обучения приёмам и
последовательность действий стрелка-спортсмена
при производстве выстрела. При составлении алгоритма использованы элементы математической логики и информатики [1].
Процесс прицеливания представлен рядом
последовательных операций, связанных друг с другом условными переходами и, в целом, влияющими
на результативность прицеливания (после заряжения, это совмещение прицела и мушки, стабилизация оружия при их правильном расположении и
плавный спуск курка для попадания в цель). В алгоритме приводятся возможные результаты при нарушении любых из указанных составных частей процесса прицеливания, способствующие отклонению
от оптимального попадания в мишень (отклонение
влево, вправо, вверх, вниз и т.д).
Разработка и внедрение алгоритма в процесс обучения обеспечивает наглядность обучения
начинающих стрелков – спортсменов, в том числе в
современном пятиборье, акцентирует их внимание
на основных действиях спортсменов при прицеливании и производстве выстрела.
Алгоритм лежит в основе разрабатываемого в Грузинской Академии физической культуры и
спорта стенда-тренажера, наглядных пособий, плакатов (2) и может быть применен для обучения стрелков в армии.
Выводы.
Применение элементов информатики – разработка алгоритмов возможных комбинаций, при
целевом задании спортсмену способствует повышению наглядности обучения и эффективности тренировки. Внедрение компьютерных технологий, цифровой видеокамеры, демонстрация боёв известных
спортсменов, а также предполагаемых противников
на различных скоростях, способствует повышению
эффективности тренировки.
Демонстрация кассет, содержащих методики психорегуляции перед боем, способствует достижению спортсменом оптимального боевого состояния.
Предлагаемый авторами метод повышения
эффективности подготовки начинающих спортсменов
посредством алгоритмирования действий спортсмена с использованием алгоритмов для обучения спортсменов, составления сценариев, съемок учебных видеофильмов и разработки тренажеров способствует
повышению эффективности подготовки спортсменов
за счет наглядности обучения и положительному воздействию на дидактику преподавания.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
повышения эффективности подготовки начинающих
спортсменов.
1.

2.
3.
4.

5.

Щитов В. Бокс для начинающих. - М.: Гранд, 2001. - 443с.
Цифровая видеокамера ВСК РС17Е, SONY 2005г.
Мирцхулава М.Б. Алваридзе Г.П, Челидзе З.Б. К вопросу
повышения наглядности обучения и эффективности трени ров ки боксеров /Матеriale conferentei stintifice
internationale - Moldova, Сhisinau 2006. – С. 89-95.
Орел П.О. Значимість мовних впливів викладача на результати виступів кікбоксера //Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
/зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №12. – С. 120-123.
Поступила в редакцию 12.04.2007г.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
КАЗАЧЕСТВА И СПОРТА
Зиненко В.Н.
Союз патриотов казачества, военнослужащих и работников правоохранительных органов Донбасса
Аннотация. В данной статье автор обращается к истории Украинского народа и показывает взаимосвязь между казачеством и спортом, а также указывает на значение двигательной активности и спорта в развитии
физических и моральных качеств воинов-казаков.
Ключевые слова: история, казачество, спорт.
Анотація. Зиненко В.М. Історична співдружність козацтва і спорту. В даній статті автор звертається до історії
Українського народу і показує взаємозв’язок між козацтвом і спортом, а також указує на значення рухової активності і спорту у розвитку фізичних і моральних якостей воїнів-козаків.
Ключові слова: історія, козацтво, спорт.
Annotation. Zinenko V. The Historical concord of the
cossacks and sport. In this article an author speaks to history
of the Ukrainian people and shows intercommunication
between the cossacks and sport, and also specifies on the
value of motive activity and sport for development of
physical and moral qualities of warriors-cossacks.
Keywords: history, the cossacks, sport.

Введение.
Наша страна богата своей казацкой и
спортивной историей, талантливым народом и огромным потенциалом. Спортивные и казацкие гены
давали и дают положительные результаты, как в
минувшем веке, так и сейчас. Во все времена Донецкая область была кузницей спортивных кадров
для сборных команд, представляющих Украину на
престижных международных соревнованиях. Исторически подтверждается тот факт, что казак –
воин, участвуя в многочисленных походах, обладал
непобедимым духом, сноровкой, отличным физическим состоянием. Давайте сделаем небольшой экскурс в украинскую историю [1,3].
Работа выполнена в соответствии с практическими задачами Союза патриотов казачества,
военнослужащих и работников правоохранительных
органов Донбасса.
Формулирование целей работы.
Цель исследований: в историческом аспекте показать взаимосвязь казачества и спорта, значение для воинов-казаков занятий физической культурой и спортом.
Результаты исследований.
На протяжении пяти лет обаятельный ук-
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раинский богатырь - штангист, весельчак Леонид
Жаботинский был самым сильным человеком на
планете. Свою казацкую мощь и силу он унаследовал от отца. Любовь к спорту отец привил ему с раннего детства, и физкультура вскоре стала его любимым занятием.
Свою родословную семья знаменитых, выдающихся звезд мирового бокса Кличко также ведет со славных времен запорожского казачества.
Легенда гласит, что в самый критический момент
одного из боев с турками их далекий предок, который был атаманом, своим могучим боевым кличем
поднял запорожцев на бой и тем самым спас от поражения. После этого исторического факта он и получил прозвище «Кличко». В роду Кличко все мужчины свою казацкую мощь и силу применяли на
деле. Их дед был настоящим богатырем – могучего
телосложения, гнул руками подковы, кулаком забивал гвозди.
И таких выдающихся спортсменов, в чьих
жилах течет казацкая кровь, можно назвать очень
много. В частности, к ним можно отнести звезду
мировой гимнастики Ларису Латынину, олимпийских чемпионов по легкой атлетике (спринт) - Валерия Борзова, заслуженного мастера спорта по футболу, игрока донецкого «Шахтера» - Валентина
Сапронова, Героя Украины, многократного чемпиона по прыжкам с шестом - Сергея Бубку, олимпийскую чемпионку - Лилию Подкопаеву, двукратную
олимпийскую чемпионку по плаванию - Яну Клочкову и многих-многих других.
Мало кто в Донецкой области не знаком с
66-летним дончанином Евгением Шабановым и его
верным другом Мухтаром – участниками множества
легкоатлетических марафонов. Расстояние от Донецка до Харцызска (30 км по трассе) Мухтар и его хозяин пробежали за 2 часа 28 минут, морально поддерживая друг друга во время бега на очень трудной
(загазованной, с множеством спусков и подъемов)
трассе. Вообще с Шабановым меня свела судьба
несколько десятилетий назад. Евгений Шабанов знаменит своими необычными легкоатлетическими
проектами. Он первый спортсмен, пробежавший в
1982 году подземный марафон – в штреке шахты,
на глубине более 500 м. Одетый в шахтерскую форму, в каске и с коногонкой, Шабанов примерно за 4
часа преодолел расстояние в 42 км 195 м (классический марафон). Многократный участник чемпионатов Европы, мира по легкой атлетике среди ветеранов. Его любимая дистанция – 42 км 195 м, нет на
ней равных Евгению Ануфриевичу!
Такие люди не привыкли, да и не умеют,
жаловаться на жизнь. «В здоровом теле – здоровый
дух», - ну как не согласиться с народной мудростью.
Ее подтверждение – Е.А.Шабанов, увлекшийся бегом на длинные дистанции три десятилетия назад – в
1973 года. С тех времен и бегает, подтягивая к здоровому образу жизни и своих знакомых, - таких же, как
и сам, неутомимых, неугомонных, не стареющих душой ветеранов. В такое трудно поверить, но на пос-

ледних соревнованиях в составе его команды было
12 “детей войны” – всем им, уже за 60-70 лет [1,3].
В прошлом году на острове Хортица проводился уже десятый по счету международный фестиваль казацких боевых искусств имени Анатолия
Ермака. Когда появился этот обычай у наших предков, и вспомнить никто не может. Тем не менее, каждый знает законы этой борьбы. Бить лишь в корпус,
а не в голову или, не дай Бог, ниже пояса или в спину. Нарушителей правил, казаки бросают в Днепр.
То же самое касается и зрителей, которые близко
подходят к потасовке. Тем не менее, лава на лаву –
не полное действо. С каждой стороны выдвигают
еще и лучших казаков по борьбе накрест и на ремнях. Эти бойцы страха не знают…
Бой “стенка на стенку” – кульминация казацкого фестиваля. Слева – казаки из Запорожья, справа
– сборная команда гостей. И только кажется, что люди
в шароварах бьют друг друга без разбору. На самом
деле существует целый свод правил такого боя. Команду противника нужно вытолкнуть за условную
линию, но нельзя сбивать соперников с ног, бить по
спине и толкаться локтями. Хотя без травм все равно
не обходится. Этот поединок закончился вничью,
победила казацкая дружба. Этот фестиваль – практически казацкая Олимпиада. Только вместо стадиона
вот эта поляна на острове Хортица, которая считается родиной запорожского казачества.
Автор данной статьи, являясь в настоящий
момент Верховным атаманом Союза патриотов казачества, военнослужащих и работников правоохранительных органов Донбасса, генерал-полковником казачества, на личном примере может показать
значение спорта в жизни воина. С середины 50-х
годов прошлого века, в моей разносторонней
спортивной жизни находилось время для занятий
несколькими видами спорта. Имею первый разряд
по спортивной гимнастике и горжусь этим, активно
занимался волейболом, баскетболом, футболом. Будучи инструктором спорта артиллерийского полка
московского округа ПВО получил приказание командования подготовить в течение одного года более 200
спортивных разрядников полковой школы (это учебное заведение) по различным видам спорта. А это
были будущие младшие командиры. Используя различные формы и методы, в том числе и морального
поощрения, изучая физические способности каждого из них, с поставленной задачей успешно справились. Опыт работы был обобщен и изложен в военной газете московского округа ПВО и рекомендован
всем командирам для изучения и использования во
всех воинских частях.
В 70-е годы XX века за достигнутые успехи в подготовке и оборонно-массовой работе избран
делегатом 7-ого съезда ДОСААФ СССР, который
проходил в большом Кремлевском дворце, где заседал законодательный орган Советского Союза. Отдельной группе участников съезда, в том числе и мне,
был вручен Почетный знак ДОСААФ СССР с вручением удостоверения под №13849 за подписью
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маршала Советского Союза М.С.Буденного и трижды Героя Советского Союза Покрышкина.
Освещая это, я всегда чувствую ответственность, прежде всего перед собой, перед своими единомышленниками за выполнение той важной и ответственной задачей по воспитанию подрастающего
поколения, которая возложена на нас.
Не могу не рассказать еще об одном интересном человеке, гетмане международной организации «Казачество Украины» Анатолии Васильевиче Поповиче. Какая организация может похвалиться
тем, что ее руководитель – культовая фигура для
сотрудников спецподразделений чуть ли не всех силовых ведомств. А у многих ли есть четыре высших
образования? А шестой дан по карате? Анатолий
Попович воспитал тысячи спортсменов, настоящий
патриот своей страны, более тридцати лет занимается восточными единоборствами, президент Всеукраинский федерации казацкого двоеборья. Более
100 мастеров спорта по контактному карате, 28 мастеров спорта международного класса, 10 заслуженных тренеров считают его Учителем, учителем с
большой буквы. Более того, он является первооткрывателем трех новых видов спорта в Украине –
контактное карате (1990г.), бои без правил (1995г.),
казацкое двоеборье (2000). И в казацких рядах немало людей, о чьих спортивных достижениях должен знать каждый студент.
Отдельно хочу остановиться на спортивной
деятельности Союза патриотов казачества, военнослужащих и работников правоохранительных органов Донбасса. В нынешнем году под эгидой Союза
патриотов казачества, был проведен уже второй зрелищный фестиваль «Эстафета поколений», на котором можно было убедиться в том, что в общеобразовательных школах, где активно возрождается
казачество, спортивная подготовка – на первом плане. Казаки должны быть выносливыми, здоровыми,
физически крепкими!
Многие из школьников впервые в жизни
одели форму. Представьте хотя бы на минутку их
состояние! Вытянутые, как стойкие оловянные солдатики из известной сказки Андерсена, они в эти
часы чувствовали себя защитниками. Пока, конечно, не Отечества, а своей школы. «Эстафета» стала
своеобразным связующим звеном между поколениями. Подобных “звеньев” должно быть много. И
только тогда мы будем гордиться нашими детьми,
которые перенимают не заграничные новомодные
занятия, а стремятся возродить свои, не менее интересные и увлекательные.
Не менее ярким и по-спортивному зрелищным стал Международный день защиты детей, проходивший на спортивной площадке ОШ №14. Здесь
военнослужащие воинской части по охране Горловского химзавода соревновались с казаками полка им.
Богдана Хмельницкого. По возрастной категории
ребята были практически в одной, так сказать, весовой категории, потому уступать никто не желал.
Парни даже не повиновались своим наставникам,

которые, видя их усталость, просили не перетруждаться. В первом же конкурсе – жиме 16-килограммовой гири, проявились такие качества как упорство,
нежелание уступать, стремление к победе.
В прошлом году неделя, посвященная празднованию Дня Украинского казачества, завершилась
спортивным турниром «Олимпиец-казак», проходившем в тренажерном зале СК «Викинг». На протяжении двух часов старшеклассники ОШ № 14 демонстрировали физическую подготовку, борясь за
звание самого сильного и ловкого. Настоящим казакам была предоставлена возможность доказать свою
физическую выносливость и силу духа, участвуя в
подтягивании на перекладине, упражняясь на брусьях, в жиме лежа. И уже в первом конкурсе парни
не на шутку воспылали духом соперничества, не
желая уступать оппонентам. Инструктировал их о
правилах подтягивания на перекладине директор
«Викинга» Валерий Исакиев, а в роли справедливых и беспристрастных судей выступили учителя
физкультуры ОШ №14 - Анатолий Сухачев и Леонид Агапов. Самым зрелищным и интригующим был
следующий этап, когда ребята поднимали штангу
лежа. Большинство участников сошли с пути на 50килограммах, четверо - взяли на грудь по 60 кг, а
Александр Сосков установил личный рекорд-под
восхищенные взоры одноклассников и педагогов он
на одном дыхании поднял 110 килограммов! В этой
же школе обучается казак Чумичев Игорь, который
является бронзовым призером чемпионата Европы
по баскетболу.
В рядах Союза патриотов казачества есть и
титулованные спортсмены. К ним, без сомнения,
можно отнести учащегося 11- класса ОШ № 25 Константина Коваля. Заниматься восточными единоборствами Костя начал с первого класса, хотя перед этим
пробовал себя и в боксе. Примером для него отец
был всегда, мастер спорта по боксу, который не смог
продолжить карьеру из-за травмы. Первым тренером Константина стал Ю.В. Аголоян, обучивший
паренька азам карате. А вот сделать из него профессионального спортсмена поставил себе целью заслуженный тренер Украины, воспитавший целую
плеяду известных каратистов, А.В. Марков. Под
руководством Александра Владимировича Костя
оттачивал мастерство, совершенствуясь от поединка к поединку.
На недавнем чемпионате мира по карате
среди юниоров, который проходил в Ганновере (Германия), он занял третье место в весовой категории
свыше 73 кг среди каратистов 15-17 лет.
А вот для нашей казачки, доктора искусств,
заслуженного работника культуры Украины - Людмилы Кирилловны Острянской достижения городского театра танца (в недалеком прошлом - ансамбля
бальных танцев «Веснянка»), занятые призовые места на соревнованиях – лучший результат ее труда.
Сколько раз приходилось наблюдать, как зрители
буквально погружаются в волшебный мир танца, с
восхищением наблюдая за пластикой и легкими дви119

жениями танцоров, которые достигаются бесконечными тренировками. И это тоже элемент физического и спортивного воспитания.
Вывод.
Столь длительный рассказ о содружестве
казачества и спорта неслучаен, поскольку именно в
этом направлении и стоит прикладывать нам вместе все силы и возможности. Возможно, не все студенты и казаки станут чемпионами мира или Европы, да и это не главное. Главное - воспитание
здоровой и физически развитой молодежи! И этого
казаки пытаются добиться.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
двигательной активности и спорта в развитии физических и моральных качеств воинов-казаков.
1.

2.
3.

4.

5.

difficult action with acted according to directed and
organized development of the manager. Formation of culture
health of the manager is necessary for beginning with the
account of the maintenance of impellent activity, forms and
means of physical training, volumes and intensity of
loadings.
Keywords: culture of health of manager, motive activity.

Вступ.
Студенти як майбутні фахівці з вищою освітою великою мірою визначають майбутнє нашої
країни, тому вони повинні мати не тільки високий
рівень професійної підготовленості, але й бути
фізично витривалими, працездатними і здоровими.
Відомо, що використання різноманітних
видів фізкультурної діяльності сприяє профілактиці
захворювань, підвищенню працездатності, збільшенню тривалості життя, організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створює умови пізнання власних можливостей і забезпечує
оптимальні обсяги рухової активності [1-5].
Професійна діяльність менеджера пов’язана з систематичними психологічними, фізичними,
інтелектуальними і емоційними навантаженнями.
Періодично виникаючі стресові ситуації, 10-14 годинний робочий день, нерегулярне харчування,
відсутність систематичних занять спортом, неповноцінний відпочинок стали прикметою життя абсолютної більшості сучасних фахівців. Вказані фактори негативно впливають на стан здоров’я менеджерів, рівень їх працездатності. Заняття фізичною
культурою позитивно впливають на всі ланки рухового апарату, перешкоджаючи розвитку дегенеративних змін пов’язаних з віком та гіподинамією. Підвищується мінералізація кісткової тканини й утримання кальцію в організмі, збільшується приток лімфи
до суглобних хрящів і міжхребетних дисків, що є
добрим засобом профілактики остеопорозу та остеохондрозу; вдається загальмувати розвиток вікових
змін фізіологічних функцій організму. Всі дані
свідчать про неоцінений позитивний вплив фізичної культури на організм людини, покращення її
емоційно-психологічного стану [1].
О.В. Дрозд [2], В.І. Завацький [3], аналізуючи стан фізичного виховання студентів-менеджерів
України, відзначають, що у більшості з них традиційно не формується потреба піклуватись про власне
здоров’я. Ставлення до нього не змінюється і в дорослому житті, коли у його покращенні покладаються на діяльність лікувальних закладів і нехтують
ефективними, економічно вигідними засобами оздоровлення, якими є фізичні вправи. Тому не дивно, що в Україні середня тривалість життя чоловіків
становить 57 років, а середній вік жінок не досягає
70 років. За названим показником Україна посідає
54–те місце в світі (демографічний критерій розвинених країн досягає 76 років у чоловіків і 88 років у
жінок) [4].
Інтерес до проблеми здоров’я менеджерів з
кожним роком стає все більш помітним. Аналіз обширної інформації, що з’являється в останні час по
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я В
СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МЕНЕДЖЕРА
Іваненко Н.В.
Донецький державний університет управління
Анотація. Процес формування культури здоров’я – це
динамічне складне явище, яке здійснюються на основі
цілеспрямованого й організованого формування особистості менеджера. Формування культури здоров’я менеджера необхідно починати з урахування змісту рухової активності, форм і засобів фізичного виховання,
обсягів та інтенсивності навантажень.
Ключові слова: культура здоров’я менеджера, рухова
активність.
Аннотация. Иваненко Н.В. Формирование культуры здоровья в структуре профессиональной подготовки менеджера. Процесс формирования культуры здоровья – это
динамично сложное явление, которое осуществляются
на основе целеустремленного и организованного формирования личности менеджера. Формирование культуры здоровья менеджера необходимо начинать с учета
содержания двигательной активности, форм и средств
физического воспитания, объемов и интенсивности нагрузок.
Ключевые слова: культура здоровья менеджера, двигательная активность.
Annotation. Ivanenko N.V. Forming of culture health in the
structure of professional preparation of manager. The
process of development of hearth culture is active and
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проблемах теорії і практики управління, показує, що,
не дивлячись на констатацію важливості здоров’я
менеджерів для успішної професійної діяльності,
дана проблема залишається мало вивченої.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного університету управління.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: здійснити дослідження процесу формування культури здоров’я в структурі професійної підготовки менеджера.
Результати дослідження.
Розгляд здоров’я в структурі професійної
діяльності менеджера має вагоме обґрунтовування:
істотну частину свого життя людина проводить саме
на роботі. При соціологічному опиті 86 менеджерів
вищої і середньої ланки компаній м. Донецька були
отримано дані (табл.1).
Таблиця 1
Результати соціологічного опитування менеджерів
вищої і середньої ланки компаній м. Донецька
Н а щ о м и в ит р а чаєм о ча с? (в % )
П е р е л ік
Р обо та
Д ом аш нє
гос по да рство
В іл ь н и й ч а с
С он
Їж а , д о гл я д
за со бо ю
Ін ш е

Ж ін к и
3 8 ,3
1 4 ,5

Ч о л о в ік и
3 9 ,8
4 ,5

5 ,8
3 0 ,4
7 ,3

1 1 ,9
3 1 ,4
7 ,0

0 ,9

1 ,5

вожність, надмірна маса тіла і проблеми в сімейних
відносинах, характерні для управлінців.
Проте часто ми стикаємося з парадоксальною ситуацією, коли, не дивлячись на свою актуальність, тема професійного здоров’я для топ-менеджерів несе друк табу. Компанії готові платити
десятки тисяч доларів на навчання персоналу ефективним методам продаж, підвищення комунікативної компетентності, розвиток лідерських потенціалів
керівників і інші програми, але рідко здійснюються
заходи, направлені на зміцнення професійного здоров’я персоналу або на навчання співробітників
методикам управління своїм здоров’ям. Обговорення ж проблем здоров’я персоналу, починаючи з поганого настрою до кризи середнього віку і глибокої
депресії, вважається неприйнятним.
Слід підкреслити, що останніми роками
здатність керівника управляти своїм здоров’ям все
частіше розглядається як показник менеджерської
компетентності, а невміння – навпроти, як одне з
потенційних обмежень в діяльності менеджера. Управління собою включає декілька взаємозв’язаних
аспектів:
подолання труднощів;
раціональний розподіл сил;
раціональний розподіл часу;
підтримка фізичного і психічного здоров’я.
Захист фізичного і психічного здоров’я від
впливу стресових факторів багато в чому залежить
від самого менеджера, від бажання і уміння користуватися тими або іншими прийомами психічної
саморегуляції. Аналізуючи умови професійної
діяльності менеджерів, слід підкреслити широту
діапазону спеціальних знань, умінь та навичок.
Тільки при вихованні свідомого ставлення студентів до занять фізичною культурою можна говорити про формування культури здоров’я. Складовою процесу формування культури здоров’я
виступають потреби та інтереси студента. Важливим на нинішній день є процес інтенсифікації.
Інтенсифікація в процесі формування культури здоров’я означає застосування найновітніших форм,
методів та прийомів навчально-виховної діяльності
у вищих навчальних закладах освіти на основі наукових рекомендацій, узагальнення кращого педагогічного досвіду роботи та застосування комп’ютерної техніки.
В умовах розумового напруження заняття
фізичними вправами набувають нового значення як
спосіб розрядки нервового напруження і збереження психічного здоров’я студента. Систематичні
фізичні тренування з оптимальним навантаженням
підвищують стабільність до впливу негативних факторів. Про це свідчать відносно невеликі нервові
збудження студентів, що активно займаються
фізкультурою та спортом. На відміну від інших спеціальностей, підготовка менеджера вимагає формування особливих навичок та якостей. Тому правильно обраний режим рухової активності сприятиме
формуванню культури здоров’я менеджера. На ру-

З отриманих даних ми бачимо, що робота
виступає прохідним фактором, що визначає все життя сучасної людини, до якої професії він би не належав. Трудова діяльність дає можливість самореалізації, розкриття своїх потенціалів, задоволення
наявних потреб (зокрема, через заробляння матеріальних ресурсів). При цьому виявляється дуалізм
роботи в плані впливу на здоров’я професіонала. З
одного боку, вона дозволяє отримати необхідні для
підтримки життєдіяльності ресурси (ті ж гроші, що
дають можливість укріплювати своє здоров’я – повноцінно відпочивати, відвідувати курорти, займатися у фітнес-клубах і т.д.) З другого боку, робота
вимагає додатку істотних фізичних, інтелектуальних
і інших особових ресурсів, що неминуче приводить
до їх витрачання. Отже, виникає необхідність компенсації затрачуваних зусиль.
В той же час гроші як фінансовий результат діяльності і засіб, сприяючий повноцінному і
якісному зміцненню професійного здоров’я працівників, самі виступають як фактор, негативно впливаючого на самопочуття людини.
Не варто забувати про те, що здоров’я необхідне менеджеру для ефективного виконання своїх
професійних функцій і погане самопочуття може
погано відобразитися на його кар’єрі. Лікарі вже
застосовують термін «синдром менеджера», маючи
на увазі такі прояви, як стенокардія, підвищена три121

хову активність людини впливають такі фактори, як
соціально-культурні (наприклад, кількість вільного
часу), організаційно-інституційні (наприклад, традиції та рівень фізкультурної організованості, рівень
викладання фізкультури у вищих закладах освіти),
декотрі спеціальні екологічні та етичні фактори,
вплив малих груп (сім’я, друзі), фактори особистого порядку, часто зумовлені генетичним та сімейним вихованням, тобто рівнем і конкретним характером фізичних та психічних передумов особистості
для занять фізичною культурою взагалі і для відомого рівня та виду фізкультурної діяльності. Але всетаки більшість студентів жаліються в основному на
брак вільного часу, причому у вихідні також. Попри
це, погодимося, що в кожного з нас вільний час є,
але не всі однаково його використовують, не задумуючись над тим, що наприкінці тижня (вихідні)
організм потребує не менше двох годин активних
помірних занять на повітрі, на природі. Особливо
актуальним активний відпочинок є для людей з напруженою розумовою працею, з присутнім зоровим
напруженням. Активний відпочинок повинен займати таке ж місце в людини, як хороший і міцний сон.
Свій вільний час потрібно заздалегідь уміло планувати і використовувати. У світі дедалі більшого значення набуває «навчатися здоров’ю». Але для цього
потрібно не лише в робочі дні слідкувати за своїм
руховим режимом, а ще й власними зусиллями вести цілеспрямовану підготовку до використання
вільного часу.
Майбутнім менеджерам, які навчаються у
Донецькому державному університеті управління
було запропоновано оцінити стан свого здоров’я з
метою підвищення значущості фізичних вправ. Об’єктом дослідження стали 76 студентів 1-4 курсу.
Оцінювання студентами свого здоров’я відбувається таким чином: тільки 25% з них зазначили, що
повністю здорові; 40,5% – здоров’я задовільне;
15,5% – незадовільне; 23,5% – зовсім погане. Недооцінювання студентами значення фізичних вправ
суттєво послаблює трудовий потенціал майбутніх
менеджерів, оскільки знижує їх фізичні і розумові
можливості, виникає протиріччя між професійними
вимогами і фізичним станом.
За даними статистичних досліджень було
встановлено, що руховий компонент студентів менеджерів у добовому бюджеті часу при нормі 15–
20% у середньому займає 12,1%.
Організм людей, що займаються фізичними вправами, є більш стійким до впливів зовнішнього середовища (природних умов), а найголовніше
– вони сприяють зміцненню імунної системи. Результати досліджень показують, що студенти, які займаються фізичними вправами, хворіють у три рази
рідше, а хвороба протікає у два рази скоріше, ніж у
тих, які не займаються.
Упродовж проведення досліджень щодо виявлення оптимального рухового режиму для студентів-менеджерів вивчався вплив занять різними
видами спорту на розвиток психологічних та розу-

мових якостей.
Стало можливим констатувати, що сформованість якостей особистості в студентів, котрі займаються різними видами спортивної діяльності, та
в студентів, які мало приділяють увагу заняттям
фізичною культурою, – різна. Зокрема, вольові і комунікативні якості більш розвинені в людей, котрі
долають великі фізичні навантаження. Відомо, що
воля виробляється тільки в критичних екстремальних ситуаціях, коли необхідно долати певні перешкоди, завдяки терпінню і великим зусиллям. Розвиток
комунікативних якостей особистості, на мою думку, зумовлений тим, що студенти, які займаються
різними видами спорту багато часу перебувають у
студентському колективі, беруть участь у спортивних змаганнях, постійно спілкуються між собою.
Слід зауважити, що комунікативність – одна з рис,
яка має бути притаманна майбутнім менеджерам.
У будь-якому виді спорту особливості діяльності визначаються специфічними вимогами до її
виконання, тобто тими вимогами, за якими відбувається оцінювання результатів цієї діяльності. В
одних видах спорту основні вимоги до діяльності
спрямовані на точність і техніку виконання, в інших
– на час, ще в інших – на узгодженість дій. Більше
того, у різних видах спорту спостерігається і різна
психологічна активність студентів під час виконання діяльності, що визначається своєрідністю труднощів, які потрібно долати, наприклад, тривалий біг
пов’язаний із великим обсягом виконуваної роботи,
спринтерський біг – з інтенсивністю роботи,
спортивні ігри – зі складністю роботи.
Зауважимо, що результати опитувань студентів свідчать про те, що найбільше їх втомлює на
заняттях фізичною культурою саме тривалий біг.
Очевидно, для студентів, діяльність яких пов’язана
з підвищеною розумовою активністю, не зовсім позитивно впливає великий обсяг монотонної фізичної роботи.
До вище наведеного можна додати, що в
представників ігрових видів спорту (волейбол, настільний теніс, баскетбол, футбол) найкраще сформовані товариськість, доброзичливість, контактність, колективізм. Розвиток наполегливості,
терпіння, спостережливості і цілеспрямованості характерні для легкоатлетів, тенісистів, плавців. У студентів, які займаються загальною фізичною підготовкою, спортивною аеробікою, шейпінгом, переважає сформованість організованості, дисциплінованості, незалежності та критичного мислення.
У запропонованій анкеті студентам було
рекомендовано дати відповідь на запитання: «Як
заняття фізичними вправами впливають на навчання?», можливі варіанти відповідей:
а)допомагають; б) заважають навчанню; в)
ніяк не впливають.
Так, 60% опитаних вказали, що вони допомагають у навчальному процесі, 25% відповіли, що
фізичні навантаження ніяк не впливають на результати навчання і всього 15% вважають, що фізична
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культура і спорт заважають навчанню.
Як бачимо, оптимальні заняття фізичною
культурою і спортом у режимі праці та відпочинку
студентської молоді відіграють багатопланову універсальну роль, активно впливають на біологічну
сферу життєдіяльності, соціальну орієнтацію та
індивідуально-психологічні аспекти гармонійного
розвитку особистості та сприяють формуванню
культури здоров’я.
Висновки.
Проблема управління процесом формування культури здоров’я засобами фізичної культури
менеджера є важливим фактором, оскільки він безпосередньо пов’язаний із підвищенням та оптимізацією здоров’я студентів, причому повинен ураховувати специфіку навчання та майбутньої професійної діяльності. Формування культури здоров’я менеджера – доволі складний процес і потребує тривалого часу.
Формування культури здоров’я менеджера
необхідно починати з урахування змісту рухової активності, форм і засобів фізичного виховання, обсягів та інтенсивності навантажень. На визначення
режимів рухової активності, видів вправ впливають
вікові особливості фізіологічного та психічного розвитку. Необхідно, щоб види вправ сприяли психологічній стимуляції. Ось чому вибір видів фізичних
вправ слід здійснювати методом підбору, враховуючи психотипи менеджерів, що мають свої особливості у зв’язку зі специфікою майбутньої професійної діяльності. Крім цього, при визначенні оптимального рухового режиму потрібно враховувати особливості побутового аспекту рухової активності майбутніх менеджерів.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування культури здоров’я в структурі професійної
підготовки менеджера.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У
СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ДЗЮДО
Какиашвили Л.О., Фероян Э.А, Пхаладзе З.С.,
Кобелашвили Д.А., Фиранашвили Г.И.,
Хидашели П.В.
Грузинская государственная академия физического
воспитания и спорта
Аннотация. Актуальность проблемы женского спорта
привлекает внимание тренеров и ученых, вызывая необходимость проведения специальных исследований по
установлению наиболее эффективных способов достижения спортсменками высоких результатов без ущерба
для здоровья. Анализ полученных результатов показал,
что в процессе систематических занятий физические
качества, такие как сила и скорость также изменяются.
Тренировочные нагрузки должны постепенно повышаться в зависимости от уровня функциональных возможностей и фаз менструального цикла (МЦ). В менструальной овуляторной и предменструальной фазах
МЦ физические нагрузки, должны быть оптимальны, а
во 2,4 фазах МЦ тренировочные нагрузки могут быть
максимальными. Правильное распределение тренировочных нагрузок в зависимости от фаз МЦ дает возможность тренеру выполнить тренировочную нагрузку
и повысить спортивный результат.
Ключевые слова: дзюдо, физические свойства, менструальный цикл.
Анотація. Какіашвілі Л.О., Фероян Е.А, Пхаладзе З.С.,
Кобелашвілі Д.А., Фіранашвілі Г.І., Хідашелі П.В. Оцінка деяких показників фізичних якостей у спортсменок,
які займаються дзюдо. Актуальність проблеми жіночого спорту привертає увага тренерів і учених, викликаючи необхідність проведення спеціальних досліджень
по встановленню найбільш ефективних способів досягнення спортсменками високих результатів без збитку
для здоров’я. Аналіз отриманих результатів показав, що
в процесі систематичних занять фізичні якості, такі як
сила і швидкість також змінюються. Тренувальні навантаження повинні поступово підвищуватися залежно від рівня функціональних можливостей і фаз МЦ. У
менструальній овуляторній і передменструальній фазах
МЦ фізичні навантаження, повинні бути оптимальні, а
в 2,4 фазах МЦ тренувальні навантаження можуть бути
максимальними. Правильний розподіл тренувальних
навантажень залежно від фаз МЦ дає можливість тренерові виконати тренувальне навантаження і підвищити спортивний результат.
Ключові слова: дзюдо, фізичні властивості, менструальний цикл.
Annotation. Kakiashvili L.O., Feroyan E., Pkhaladze Z.,
Kobelashvili D., Piranashvili G., Khudasheli P. Rating of
some parameters of physical qualities of the sportswomen
engaged judos. The problem of female sports is considered
foremost importance and attract vivid attention of scientists
and coaches as well. This problem requires special research
in order to establish effective means for high sportive
achievements by the sports women however, without
deteriorating their health. Analysis of the obtained results
showed that physical characteristics were changed in the
process of permanent training. Sports women’s loading
should be increase step-by-step, in accordance with the level
of functional possibilities and menstrual period. In 1,3 and
5 phases of menstrual cycle, physical activities have to be
optimal and during the systematic exercises well answer
supportive effect and in 2,4 menstrual cycles, the physical
exercises may be maximal. Correction of allocation of
exercises activities considering the menstrual cycle gives
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Результаты исследования и их обсужде-

the trainer possibility to train the sportsmen and enhance
the sport effect.
Key words: judo, physical qualities, menstrual cycle.

ние.
Проведенные исследования показали, что в
основной группе показатели кистевой динамометрии правой и левой руки почти одинаковы. (правая
рука 34,5кг±0,5 кг; и левая рука 33,5±0,3 кг) т.е. изменения статистически не существенны. У девушек
контрольной группы показатели кистевой динамометрии правой руки больше на 5,5 кг; 26% р<0,05,
чем в левой. При межгрупповом сравнении в основной группе сила мышц кисти больше на 8-кг; 30%;
р<0,001 в правой и на 12,5 кг; 59%; р<0,01 в левой,
чем у девушек контрольной группы. Систематические занятия физической культурой и спортивная тренировка ведут к морфологическим и функциональным перестройкам нервно-мышечного аппарата.
Рабочая гипертрофия мышц происходит за счет увеличения объема отдельных мышечных волокон, при
этом утолщается сарколемма, увеличивается объем
саркоплазмы. Вероятно, что повышение мышечной
силы зависит от гипертрофии мышечных волокон и
возможности одновременно включать в работу максимальное число двигательных единиц [9,5,4].
Полученные результаты показывают, что
в основной группе сила мышц кисти достоверно
выше в постменструальную ( правая – 33,9кг. левая
-32,7кг) и постовуляторную (правая -34,5кг, левая –
33.5кг) фазы МЦ. В фазу овуляции сила мышц кисти меньше, чем во 2-ой и 4-ой фазах МЦ, но больше
чем в предменструальную в правой на 1,6 кг; в левой на 2 кг; 5%; р<0,01 и менструальную в правой
на 2,5 кг; в левой на 1,5 кг ;8%; р<0,01. Сдвиги показателей кистевой силы в 1-ой группе достоверны
во всех фазах МЦ по отношению к исходной. В контрольной группе сила мышц кисти с учетом фаз МЦ
существенно не изменяется. В постменструальную
(правая-24,2кг; левая 19,8кг) и постовуляторную
фазу (правая -24,5 кг; левая – 20,1 кг.) повышается
незначительно. За несколько дней до менструации
начинает снижаться и не меняется на протяжении
всех дней менструации. Наблюдения и измерения
мышечной силы в процессе тренировочных занятий
дали следующие результаты: в течение тренировки
в постовуляторном периоде, мышечная сила уменьшается в среднем на 0,5 кг у 80% и на 1 кг у 20%
спортсменок, а в менструальные дни мышечная сила
в среднем уменьшается на 3.5 кг у всех дзюдоисток,
поэтому тренировочные нагрузки в этот период более утомительны для организма. Представленные
результаты свидетельствуют об анаболическом эффекте эстрогенов, концентрация которых в крови
женщин наибольшая в постменструальном периоде. Измерение времени моторной реакции показывают, что в начале тренировки подвижность нервных
процессов растет, а к концу тренировочного занятия уменьшается независимо от фаз МЦ. При этом
в течение тренировки в постовуляторный период
время моторной реакции удлиняется на 0,07-0,09
сек, а в менструальный период цикла время двигательной реакции удлиняется в большей степени (на

Введение.
Биологические особенности организма
спортсменок, возросшие физические и психические
нагрузки, создают необходимость по-новому подойти к вопросам тренировки спортсменок. Несмотря
на довольно большое количество исследований проводимых в области женского спорта, уровень знаний о функциональных возможностях организма
спортсменок занимающихся дзюдо, весьма скромен.
При планировании тренировочных нагрузок необходимо учитывать с одной стороны фазы менструального цикла (МЦ), с другой – искать новые методы позволяющие улучшить функциональное состояние организма спортсменок, способствующее повышению спортивных результатов [3,8,11]. Вопросы подготовки спортсменок в спорте высших
достижений осуществляется на основании общих закономерностей теории спортивной тренировки для
мужчин. Повышение спортивных результатов дзюдоистов обычно связывают с совершенствованием
физических качеств. Дзюдо - ациклический ситуационный вид спорта, работа в котором осуществляется преимущественно в анаэробной и анаэробноаэробной фазах и требует оптимального развития
требуемых физических качеств. В связи с этим закономерный интерес вызывает изучение скоростносиловой подготовки дзюдоисток [1,7].
Работа выполнена по плану НИР Грузинской Государственной Академии физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Целью нашего исследования явилось изучение мышечной силы и латентного времени моторной реакции на зрительные сигналы в состоянии
покоя и во время тренировок в разные фазы МЦ,
так как мышечная сила и скоростная подготовка является одним из основных физических качеств, которые в значительной мере определяют спортивный
результат в дзюдо.
Структура и методы исследования.. Наблюдения проводились в каждую фазу МЦ в динамике двух менструальных циклов на 29 дзюдоистках (I-основная группа) членах молодежной и
сборной команды Грузии и 25 девушках (П – контрольная группа) не занимающихся спортом. Для
оценки общего состояния и диагностики фаз МЦ,
проводилось анкетирование и определение базальной температуры. За исходное состояние приняты
показатели четвертой фазы МЦ, как самый оптимальный фон для вегетативных функций женского
организма. Мышечная сила определялась путем динамометрии, а латентное временя моторной реакции на зрительные сигналы, специальным аппаратом сконструированным ГГИФКа. Материал
обработан методами вариационной статистики, достоверность полученных результатов оценивалась по
критерию Стьюдента.
124

Таблица 1
Показатели кистевой динамометрии с учетом фаз ОМЦ
Показатели кистевой динамометрии в разные фазы менструального цикла
Фазы менструального цикла

группы
I

II

III

IV

V

рука

правый

левый

правый

левый

правый

левый

правый

левый

правый

левый

1

28,5±0,1

29,5±0,5

33,9±0,9

32,7±0,5

31±0,7

31±0,4

34,5±0,4

33,5±0,5

29,4±0,7

29±0,3

2

24±0,5

19,0±1,2

24,2±1,3

19,8±0,9

23,2±0,8

19,5±1,3

24,5±1,2

20,1±0,7

24,2±0,9

20,8±1,0

Таблица 2
Показатели скорости двигательной реакции у женщин в разные фазы МЦ.(сек ).
П о к а з а т е л и с к о р о с т и п р о с т о й д в и г а т е л ь н о й р е а к ц и и в I -V ф а з ы м . ц . (с е к )
Ф азы м ен с тр уа л ьн о го ц и кл а

гр уп п ы
I

II

1

0 ,2 9 2 ± 0 ,0 2 3

0 ,1 5 8 ± 0 ,0 1 5

2

0 ,4 9 6 ± 0 ,0 3 5

0 ,2 5 8 ± 0 ,0 2 5

II I

IV

V

0 ,2 1 ± 0 ,0 2 1

0 ,1 5 7 ± 0 ,0 1 5

0 ,2 3 9 ± 0 ,0 3 5

0 ,4 9 2 ± 0 ,0 2 0

0 ,2 9 8 ± 0 ,0 2 7

0 ,4 3 7 ± 0 ,0 2 8

0,151-163 сек.)
В менструальный, овуляторный и предменструальный период время двигательной реакции
на зрительный раздражитель в обеих группах достоверно удлиняется [2,10], что подтверждается полученными нами данными в обеих группах. Исходя
из вышеизложенного видно, что ослабление тонуса
коры больших полушарий во время тренировочных
занятий значительно более выражен в менструальные дни т.к. в этот период изменяется соотношение
процессов возбуждения и торможения в ЦНС, таблицы 1 и 2.
Значительные физические нагрузки в менструальный период цикла способствуют раннему
развитию утомления и поэтому не рекомендуются.
Думаем, что подтверждением этого служит и отмеченное нами уменьшение мышечной силы и подвижности нервных процессов в менструальные, овуляторные и предместруальные дни. Тренировочные
нагрузки должны повышаться в зависимости от тренированности, функциональных возможностей организма и фаз МЦ. Стремление женщин заниматься
многими мужскими видами спорта, создало новые
научные познания неизвестных до сих пор возможностей женского организма.
Выводы.
1. Время простой двигательной реакции на световой раздражитель у спортсменок короче, чем
у девушек контрольной группы.

Сила мышц кисти выше в постменструальный
и постовуляторный период, так как в различные
фазы МЦ происходит не только перестройка
гормональной активности, но и изменение физических качеств.
3. При проведении тренировочных занятий в менструальную, овуляторную и предменструальную
фазы МЦ, необходимо соблюдать особую осторожность, так как функциональные возможности женского организма в этот период снижаются, тренировочные нагрузки должны постепенно повышаться по мере повышения функциональных возможностей организма
дзюдоисток.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
оценки некоторых показателей физических качеств
у спортсменок, занимающихся дзюдо.
2.

1.
2.

3.
4.
5.
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Донбасса.
Несмотря на то, что многие авторы обращались к освещению отдельных вопросов спорта 30х – 1940-х годов, она остаётся белым пятном в истории. Видимо, это связано с публицистической,
мемуарной направленностью имеющихся публикаций [1]. Такое научное состояние проблемы позволяет нам поставить определённые задачи данного
исследования.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель исследований - осветить некоторые
вопросы истории спорта Донбасса в 1932-1940-х
годах, т.е. в период формирования на местах областной системы управления физкультурно-спортивным движением.
Результаты исследований.
Статья подготовлена на основе архивных
данных, которые ещё не были вовлечены в научный оборот. Их основу составляют материалы государственного архива высших органов государственной власти Украины (отчёты, протоколы
заседаний советов, а затем комитетов по физической культуре и спорту при Сталинском исполкоме
областного совета.
С образованием Донецкой области в июле
1932г. постепенно стали создаваться условия для
налаживания новой областной системы управления
физической культурой и спортом.
В предшествующие годы наблюдался рост
численности коллективов физкультуры, создавались
спортивные площадки, футбольные поля. Шахтёры,
металлурги изготавливали своими силами спортивный инвентарь, проводились массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Сталинская область
обладала огромным людским потенциалом для быстрого развития физической культуры и спорта. Она
включала в себя территорию двух современных промышленно развитых областей: Донецкую и Луганскую. Разворачивается строительство стадионов. В
1933 году профсоюзная организация Амвросиевского цементного завода построила стадион. В 1936
году были построены стадионы ДСО “Шахтёр” в г.
Сталино, и ДСО “Локомотив” в г.Дебальцево, в 1937
году ДСО “Сталь” в г. Макеевке, в 1938 году стадионы добровольных спортивных обществ “Сталь”
(Сталино), “Авангард” Краматорск, “Пищевик” в
рабочем посёлке им. Карла Либкнехта и в Часов Яре
(завод им. Орджоникидзе) Артёмовского района.
Они становились физкультурно-спортивными центрами в городах и районах. Например, на Амвросиевском стадионе кроме футбольного поля была волейбольная площадка 18х9 метров, беговая дорожка,
трибуны шириной 10м. и высотой 5м. В послевоенный период строительство стадионов возобновилось: 1946 г. при Коксохимзаводе в Ново – Горловке
и в 1947 ДСО Шахтёр в г. Енакиево были построены 2 стадиона [2.2].
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СПОРТА
ДОНБАССА 1932-1940-Е ГОДЫ
(посвящается 75-летию Донецкой области)
Канунников В.Н., Сидорова В.В., Шамиголов Р.С.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье освещены вопросы развития
спорта после образования Донецкой области в 1932 году
по материалам архива высших органов государственной власти Украины: создание системы управления и
развития спорта, проблемы материально-технической
базы, первые успехи спортсменов в послевоенное время.
Ключевые слова: Донецкая область, физическая культура, спорт, управление, достижения.
Анотація. Канунніков В.М., Сидорова В.В., Шаміголов
Р.С. До питання про історію спорту Донбасу 1932-1940
роки. У статті освітлені питання розвитку спорту після
утворення Донецької області в 1932 році на матеріалах
архіву вищих органів державної влади України: створення системи керування й розвитку спорту, проблеми
матеріально-технічної бази, перші успіхи спортсменів
у післявоєнний час.
Ключові слова: Донецька область, фізична культура,
спорт, керування, досягнення.
Annotation. Kanunnikov V.N., Sidorova V.V., Shamigolov
R.S. Тo question about history of sport of Donbass 19321940-e years. In article lit questions developments of the
sport after forming Donеck area in 1932 on material of the
archive of the supreme authorities state authorities of
Ukraine: creation managerial system and developments of
the sport, problems of the material and technical base, the
first successes athlete at postwar time.
Key words: Doneck area, physica l culture, sport,
management, achievements.

Введение.
История спорта 1930-1940гг. разделена Отечественной войной. Территория Донбасса почти два
года находилась в зоне оккупации. Процессы, связанные с развитием физической культуры и спорта
были во многом связаны с опасностью возникновения II мировой войны и с её последствиями. Вместе
с этим с 1932 года продолжалось формирование
управления спортом в рамках становления административно-командной системы в СССР. Многие современные черты управления спортом на Украине
берут свои истоки с тех лет. Изучение данного периода истории имеет большое значение для дальнейшего совершенствования физкультурно-спортивного движения, как в рамках Украины, так и в
крупнейшем промышленном и культурном регионе
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В стране формировалась административнокомандная система, которая организовывала хозяйственную жизнь и стремилась к контролю над обществом. В этой связи в 1936 году прошла реорганизация управления физкультурой и спортом. Вместо советов по физической культуре были созданы
Комитеты по делам физической культуры и спорта
при СНК СССР, аналогичный комитет при СНК Украины и комитеты при облисполкомах. Централизация управления физической культурой и спортом
способствовала налаживанию учёта спортивных
коллективов, обществ, клубов, контролю за их работой, финансированию. В 1940 году спортсмены
Украины смогли установить 8 мировых, 30 всесоюзных и 349 республиканских рекордов. Создаются условия для появления выдающихся спортсменов и в Донбассе. В этом же году боксёр из города
Сталино Каци Г.А. стал чемпионом СССР. В довоенный период свой спортивный путь начинал наш
выдающийся земляк, неоднократный олимпийский
чемпион по спортивной гимнастике Виктор Чукарин, прошедший в годы Великой Отечественной
войны через фашистские концлагеря. После освобождения Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков 7 декабря 1943 года было принято
решение ЦК КП(б) У и СНК УССР о возобновлении деятельности Комитета по делам физической
культуры и спорта при СНК УССР. Восстанавливалась деятельность областных, городских и районных комитетов по физической культуре и спорту.
20 ноября 1944г. вышло постановление ЦК и СНК
СССР “О мероприятиях по улучшению массовой
физкультурной и спортивной работы в Украинской
СССР”. В нём подчёркивается роль Комитета по
делам физической культуры и спорта при СНК Украины как органа государственного контроля за работой ведомств в деле развития физической культуры и спорта.
Спорт 1930 годов был тесно связан с подготовкой защитников Родины. Основные физические
требования к ним к ним были заложены в комплексе ГТО. Ветеран вузовского спорта Донбасса, легенда спорта ДонТУ Атаманов В.Д. отмечает, что комплекс ГТО был очень сложным, комплексным. Он
отмечает, что первые в Донбассе 42 значкиста ГТО
II ступени были подготовлены в 1935 г., т.е. в год
создания кафедры физвоспитания Донецкого индустриального института, которая стала флагманом
спортивной жизни студентов. В секции бокса института, которой руководил Б.С. Рысев насчитывалось
50 человек, в секции гимнастики 26 человек, из них
24 разрядника. В 1940 году Сталинская область добивается лучших показателей по ГТО. В отчёте по
работе комитета по делам физической культуры и
спорта при СНК УССР в том же 1940 году указывалось на её успехи в организации спорта. В течение
года было проведено 398 фабрично-заводских и
шахтных спартакиад. В них приняли участие 1537
человек (для сравнения в Харьковской области – 136
спартакиад и 10800 участников). Количество коллек-

тивов физической культуры за год возросло с 1010
до 1306 [2.3].
Несмотря на голод 1932-1933гг. довоенный
спорт Сталинской области прошёл через реорганизацию и развивался, используя возможности устанавливающегося административно-командного механизма управления.
В 1944 году на украинских соревнованиях
прославился штангист-легковес Войцеховский, который в сумме троеборья набрал 222,5 кг. На Украинской спартакиаде 1945 года Сталинская область
заняла VI место. Она выставила команды по лёгкой
атлетике (5 место), рукопашному бою (4 место),
футболу (7место), баскетболу (6 место), юношеские
спортшколы на 7 месте, колхозы на 5-6 месте. Сталинская область выступала в первой группе команд.
В неё входили самые крупные области: Киевская,
Львовская, Харьковская и т.д. [2.4]
В соревнованиях по городкам команда области в составе: Кушнир, Шкурский, Селихов, Кононов, Халяпин стали чемпионами Украины.
В 1946 году растёт число спортсменов, которые стали играть большую роль в спортивных
достижениях области и республики. Лучшие спортсмены Сталинской области в 1946 году по материалам отчёта Сталинского областного комитета по делам физической культуры и спорта 1946 года [2.5].
1. Штанга. Команда: Войцеховский, Веселов, Аксельрод, Лапшин, Климов, Розенфельд, Кравченко.
2. Гимнастика. Команда: Ярыза, Смотров,
Киселёв, Петров, Шевченко, Дорожкина, Михеева,
Кирьян.
3. Лёгкая атлетика. Команда: Ломоносов,
Лапухин (средняя дистанция), Морозов, Постников,
Денисенко (средняя дистанция), Мавренко, Фелындаш (метания), Емельянова (высота, бег), Обметица, Куценко.
4. Бокс. Команда: Мальцев, Ященко, Ильюшенко, Сайко, Вареник, Яковлев, Бойко, Короленко.
5. Борьба. Команда: Чиграхч, Салоидов,
Кононенко.
6. Плавание. Команда: Нестеров, Гринько,
Коваленко.
7. По велосипеду: Кондратенин, Гармаш,
Цабко.
8. Команда “Городошников” (см. предыдущую страницу из результатов чемпионата Украины
1945г.).
В отчёте названы лучшие коллективы физкультуры: предприятий “Азовсталь” г. Мариуполь,
Машиностроительного завода им. Орджоникидзе
г.Краматорск, а также ДСО “Авангард”. Это победители Кубка Сталинской области 1946 года. Они
будут участвовать в розыгрыше Кубка Украины (из
материалов отчёта) [2.5].
На республиканских соревнованиях чемпионами и призёрами стали: 1. Штанга: чемпионы
Войцеховский, Кравченко
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2. Гимнастика: программа мастеров - III
место – Ярыза; I м. - II разряд – Киселёв. 3. Борьба –
Чиграхч – II место.
III место на чемпионате СССР по тяжёлой
атлетике занял чемпион Украины Кравченко.
Лучшие спортивные достижения среди вузов области у ДИИ – зав. кафедрой Бородицкий В.Я.,
руководитель коллектива физкультуры Денисенко
[2.6].
Лучшим сельским коллективом физкультуры 1946 года признан коллектив колхоза “Коминтерн” Дружковского района [2.7].
По “Сведениям о наличии коллективов и
кружков физкультуры и числа физкультурников в них
(после перерегистрации) 1948 г. на 1.01.1949г. (подписано Гололобовым)” в Сталинской области насчитывалось 6654 физкультурных коллектива (ФК) на
предприятиях и в организациях, охвативших 49381
человек, 688 ФК школ, фабрично-заводских и Ремесленных училищ, охвативших 43332 человека [2.9].
Лучшими спортсменами за 1948 год были
признаны:
Лёгкая атлетика: 100м. Дагман: - 10,8; Кац
– 11,4; Рищевский – 11,5; 200м. Дагман, Пастухов,
Кац; 400м: Дагман, Пастухов, Обметица; 800м: Сороковых, Пастухов, Обметица; 1500: Сороковых,
Обметица, Григорьев; 5000: Сороковых, Семенихин,
Мигалёв.
Тяжёлая атлетика: Климов, лёгкий вес, “Динамо” – 317,5 кг.; Кравченко, тяжёлый вес. “Динамо” – 367,5 кг. [2.9].
В 1948 году улучшилась материальная база
по физической культуре и спорту в Сталинской области. На 1 января 1949 г. насчитывалось большое
количество стадионов, спортплощадок, футбольных
полей и т.д., таблица 1.
Таблица 1
Стадионы и площадки Сталинской и Харьковской
областей [2]
в Сталинской области.
в Харьковской
11 стадионов

10

14 спортплощадок не менее 2,25га

?

15 спортплощадок не менее 1 га

2

140 спортплощадок менее 1 га

49

210 футбольных полей

105

6 гаревых дорожек
6 теннисных площадок;
141 баскетбольная площадка;
1931 – волейбольная площадка

7
10
46
892

271 – гимнастическая площадка
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больше становится одним из крупных центров физкультурно-спортивного движения Украины. При городском исполкоме по делам физической культуры и спорта действовали, т ак наз ыва емые,
“руководящие секции” по видам спорта. Их было
семь: 1. Гимнастическая – председатель Бородицкий В.Л.; 2. Бокса – председатель Шкода В.; 3. Борьбы – председатель Заярный Г.; 4. Лёгкой атлетики
– председатель Кущенко П.О.; 5. Штанги – председатель Филин А.А.; 6. Ручных игр – председатель
Колосов А. 7. Шахматы-шашки - председатель Пархоменко В. [2.10].
Чемпионами Украины в 1949 году были
Шкода В.П. (бокс), Кравченко П. (штанга), Коц (шахматы среди юношей), Обризан (метание копья),
Киселёв, в том числе и чемпион СССР по гимнастике, Каштанов (среди юношей) [2.11].
Среди 16 лучших ДСО и учебных заведений города [2.11] по 10 лучшим результатам за год
первые 3 места завоевали: I – “Наука” (ДИИ); II –
“Динамо”; III – “Мединститут”.
В целом, в 1949 году в Сталино насчитывалось 91083 физкультурника, 7 мастеров спорта, 119
перворазрядников, 715 спортсменов имели II разряд и 382 – третий (с учётом спортсменов “Динамо” и Советской армии). В 10 лучших спортсменов
города входили сегодняшние ветераны донецкого
спорта: почётный профессор ДНТУ Атаманов В.Д.
(третье место по прыжкам в длину, входил в десятку сильнейших в метании диска), Заслуженный тренер Украины по тяжёлой атлетике Розенфельд, первые места по плаванию (брас) занимал также
Устименко, пятой в десятке сильнейших по плаванию (400м) была Клевцова.
Выводы.
Таким образом, в 1932-1940-е годы в донецком спорте налаживалась система управления и развития спорта, которая, несмотря на голод 1932 –
1933гг., военное время 1941-1943гг., способствовала росту физкультурно-спортивного движения.
Именно в эти годы была создана основа, которая
позволила Донецкому спорту в 1950-е годы выйти
на мировой и Олимпийский уровень.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
истории спорта Донбасса.
1.

2.

В области также насчитывалось 2 велостанции из 58 веломашин, 12 гимнастических залов площадью не менее 125мІ, 7 спортзалов не менее 300мІ,
два дома физкультуры.
В 1949 году областной центр Сталино всё
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Современные технологии обучения, базирующиеся на повсеместном использовании вычислительной техники, потенциально обладают колоссальными возможностями. Однако полноценное применение компьютерных технологий требует серьезной
проработки проблемы взаимодействия человека и
технических средств, которую можно трактовать как
проблему формирования биотехнической системы,
где некоторым образом распределены управляемые
информационные потоки. Таким образом, задачи
разработки технологических инноваций и их дальнейшее внедрение в учебный процесс в системе
подготовки специалистов физкультурного профиля
требуют дальнейшего всестороннего изучения.
Анализ литературных источников показал,
что в настоящее время наблюдается активное участие специалистов в поиске новых методов и форм
обучения. В исследовании, проведенном В.М. Богдановым с соавторами, проанализирована технология КАДИС (система Комплексов Автоматизированных Дидактических Средств), которая успешно
применяется в ряде учебных заведений России для
поддержки обучения в различных областях знаний
[2]. Рассматривая опыт применения ИТО в учебнометодической работе кафедры физического воспитания, автор предлагает комплексный подход к поддержке учебного процесса на всех этапах освоения
Знаний-Умений-Навыков (ЗУН) - от первого знакомства с учебным материалом до решения нетиповых
задач. Учебные комплексы, созданные на основе
этой технологии, ориентированы на самостоятельное освоение студентами теоретического и методико-практического разделов учебной дисциплины
«Физическая культура».
Сравнивая дидактическую эффективность
различных компонентов разработанных учебных
комплексов, авторы отмечают явное превосходство
электронных учебников перед традиционными печатными материалами и в результате анкетного опроса и бесед со студентами делают выводы, что методика обучения, основанная на новых информационных технологиях, способствует повышению интереса к изучению теоретических и методических
аспектов физической культуры [2]. В своей работе
Филенко Л.В. изучает проблемы оптимизации учебного процесса на основе использования ИТО.
В результате проведенных исследований автор заключает, что использование компьютерных
учебных пособий в процессе подготовки студентовспортсменов, разработка новых, оптимальных методик построения занятий повышает эффективность
учебного процесса, оказывает содействие развитию
когнитивных качеств учащихся, обуславливает возможность разработки инновационных направлений
в привлечении информационных средств в область
физической культуры и спорта. Автором предложена
комбинированная дискретная методика обучения,
использование которой предусматривает работу с
компьютерным учебным пособием, тестирование,
выполнение практических задач с учетом спортив-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Кашуба В.А., Бышевец Н.Г.
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье проведено исследование по изучению и анализу литературных источников, в результате
которого построен алгоритм разработки и распространения информационных технологий в высших учебных
заведениях физкультурного профиля.
Ключевые слова: технологические инновации, информационные технологии, алгоритм, этапы, проектирования.
Анотація. Кашуба В.О., Бишевець Н.Г. Технології навчання в системі підготовки фахівців фізкультурного
профілю в умовах інформатизації освіти. У статті проведено дослідження з вивчення й аналізу літературних
джерел, у результаті якого побудовано алгоритм розробки й поширення інформаційних технологій у вищих
навчальних закладах фізкультурного профілю.
Ключові слова: технологічні інновації, інформаційні
технології, алгоритм, етапи, проектування.
Annotation. Kashuba V. A., Bishevets N.G. Technological
innovations in system of preparation of specialists on
physical culture and sport. Technological innovations in
system of preparation of specialists on physical culture and
sport. In this article we study and analysis of literary sources
and as a result research is conducted the algorithm of
development and distribution of information’s technologies
in system higher educational of physical culture.
Keywords: technological innova tions, information’s
technologies, algorithm, stages, planning.

Введение.
В настоящее время модернизация системы
подготовки специалистов по физической культуре и
спорту отражает общенациональные интересы в сфере образования с учетом общих тенденций мирового
развития, которые обуславливают необходимость существенных изменений всей образовательной системы. Наблюдаемые трансформации состоят во внедрении европейских норм и стандартов в высшие
учебные заведения Украины. Основные направления
осуществления инноваций в образовании связаны со
спросом на технологические инновации, использование которых нацелено на совершенствование учебного процесса в контексте повышения его качества.
Под технологическими инновациями мы понимаем
инновации, направленные на разработку и внедрение
новых средств и технологий обучения для более эффективного удовлетворения новых или прежних потребностей учащихся. Поскольку одним из приоритетных направлений совершенствования системы
образования по-прежнему является его информатизация, разработка технологических инноваций в высших учебных заведениях физкультурного профиля
сориентирована, прежде всего, на создание новых
информационных технологий обучения (ИТО).
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ной специфики студентов [7]. Ряд авторов предлагает использование учебно-методических комплексов
по спортивно-педагогическим дисциплинам, разработанных на основе компьютерных средств [1, 5, 6].
Так же в литературе есть свидетельства о компьютерных программах, разработанных для использования в процессе учебно-тренировочных занятий [3,4].
Работа выполнена согласно сводному плану НИИ 1.2.7.3п. «Совершенствование организационно-методических основ технологических инноваций в системе профессиональной подготовки
специалистов по физическому воспитанию и
спорту».
Формулирование целей работы.
Цель работы - совершенствование учебного процесса в системе профессиональной подготовки специалистов по физическому воспитанию и
спорту. Задачи исследования включают разработку
этапов построения и распространения информационной технологии обучения.
Результаты исследования.
В ходе исследования, состоящего в изучении передового педагогического опыта, а также
обобщении и систематизации результатов исследований, освещенных в литературных источниках,
нами был построен алгоритм разработки технологических инноваций на примере разработки НИТО
(рис.1). Процесс построения и распространения
информационной технологии обучения включает
несколько основных этапов: проектирование новой
информационной технологии обучения (НИТО), ее
разработку, внедрение НИТО в учебный процесс и
проверку эффективности использования в системе

подготовки специалистов физкультурного профиля.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов. В
результате исследований, нами были выделены отдельные фазы проектирования НИТО: начальный
срез знаний учащихся, прогнозирование результатов
внедрения новой технологии, а также непосредственно разработка НИТО. Соответственно разработка
НИТО состоит из этапа определения структуры
НИТО, подготовки учебно-методического комплекса (УМК) и организации учебного процесса с использованием УМК. Одним из основных составляющих
процесса построения и распространения информационной технологии обучения, непосредственно влияющих на эффективность НИТО, является подготовка УМК. При подготовке УМК определяется его
структура. Так как использование НИТО предполагает применение информационных технологий на
всех этапах обучения, то, по нашему мнению, в рамках функционирования НИТО целесообразно применение в учебном процессе электронных образовательных ресурсов, а также последующий контроль знаний с использованием компьютерных тестирующих
программ. Таким образом, подготовка УМК состоит
в разработке электронных дидактических материалов,
которые впоследствии могут интегрироваться в электронный учебник, разработке системы оценивания и
подготовке тестовых заданий для реализации компьютерного тестирования.
Выводы.
Исследования, проведенные на основе изучения, анализа и систематизации литературных источников позволили сделать следующие выводы:
1. Разработка и распространение технологических

Разработка и распространение
технологической инновации
Проектирование НИТО

Начальный срез знаний

Определение структуры
НИТО

Прогнозирование
результатов

Разработка НИТО
Организация учебного
процесса

Определение цели обучения

Структурирование
содержания дисциплины на
учебные модули

Внедрение НИТО

Подготовка УМК

Планирование учебных
занятий

Определение структуры
УМК

Проверка
эффективности НИТО

Проектирование ЭОР

Разработка системы
оценивания

Разработка ЭОР

Разработка тестовых заданий

Рис. 1. Этапы разработки и внедрения технологических инноваций
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инноваций предполагает несколько этапов, которые включают проектирование новых образовательных технологий, их разработку, внедрение
и последующую проверку эффективности использования технологии в учебном процессе.
2. В результате проведенных исследований нами
предложен алгоритм разработка и распространения технологических инноваций в системе
подготовки специалистов по физическому воспитанию и спорту на примере разработки информационной технологии обучения.
Дальнейшее исследование планируется направить на всестороннее изучения каждого из этапов разработки технологических инноваций в высших учебных заведениях физкультурного профиля.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

методики.
Ключові слова: веслувальники-початківці, здібність,
рівновага, ритм, приріст.
Аннотация. Ладыка П.И. Оценка уровня развития координационных способностей начинающих гребцов
при тестировании на воде. В статье речь идет об эффективности авторской методики развития КЗ начинающих гребцов, которая определялась посредством собственно разработанных тестов (тесты определения
уровня развития способности к удержанию равновесия
и способности к ощущению ритма на воде, время преодоления дистанций). В работе приведена количественная характеристика уровня развития данных способности. Представлены показатели прироста способности к
удержанию равновесия и способности к ощущению
ритма на воде вследствие использования экспериментальной методики.
Ключевые слова: начинающие гребцы, способность,
равновесие, ритм, прирост.
Annotation. Ladyka P.I. The evaluation of the level of
development of coordination skills of beginning canoeists
during testing on the water. The article deals with the
efficiency of the author’s methodology of the development
of coordination skills of beginning canoeists which has been
evaluated according to the tests developed by the author
(tests that determine the level of development of the skill
to keep balance and the skill to feel the rhythm being on
the water, the time of going through the distance). The
quantitative and qualitative characteristics of the level of
the development of the investigated skills are given in the
article. The article contains the data of the increase of
canoeists-beginners’ skills to keep balance and to feel the
rhythm being on the water after the use of the experimental
methodology.
Key words: beginning canoeists, skill, balance, rhythm,
increase.

Литература
Алехина Е.О. Педагогический контроль знаний студентов
вузов физической культуры с использованием тестовых
технологий: автореф. дис. канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2006. - 23 с.
Богданов В. М., Пономарев В. С., Соловов А. В. Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. “Теория и практика физической культуры”
// 2001.- №8.- С.55-59.
Волков В.Ю. Компьютерные технологии в физической
культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе // Теория и практика физической культуры.
- 2001. - №4. - С. 60-63.
Волков В.Ю. Компьютерные технологии в физической
культуре, оздоровительной деятельности и образовательном процессе // Теория и практика физической культуры.
- 2001.- №5. - С.56-61.
Петров П.К., Дмитриев О.Б., Ахмедзянов Э.Р.Универсальная информационно-диагностическая система по спортивно-педагогическим дисциплинам на основе современных
информационных технологий // Теор. и практ. физ. культ.2000. - №6. - С.57-62.
Уткина Т.В. Педагогическое обоснование компьютерной
учебной деятельности в высших учебных заведениях физкультурного профиля на примере преподавания математической статистики: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Г.:
РГАФК, 2000. - 23 с.
Філенко Л.В. Оптимізація навчального процесу з інформаційного забезпечення спеціальності студентів спортсменів з урахуванням когнітивних якостей // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2006.- №9.- С. - 155 157.
Поступила в редакцию 10.03.2007г.

Вступ.
Координація рухів не має об’єктивних одиниць виміру. У зв’язку з цим особливо актуально
постає питання вибору критерію їх оцінки. На думку Ю.В. Верхошанського [1], критерії оцінки
здібності до координації рухів можуть бути виражені
умінням раціонально, з погляду цільової спрямованості, організовувати рухи і зусилля у просторі та
часі, повторно відтворювати рухи, зберігаючи їх
смислову і динамічну структуру і, нарешті, перебудовувати рухи, змінюючи або зберігаючи їх цільову
спрямованість.
Розмаїття видів рухових координаційних
здібностей не дозволяє оцінювати рівень їх розвитку за одним уніфікованим критерієм. Комплексну
інтегральну оцінку координаційних здібностей можна дати враховуючи час, необхідний для засвоєння
складних рухових дій, або час від моменту зміни
тренувальної чи змагальної ситуації до початку результативної рухової дії, або рівень результативності
і раціональності складу рухових дій при вирішенні
складно-координаційних завдань [4, 5].
Для комплексної оцінки координаційних
здібностей часто використовують дозований комплекс різноманітних вправ у строгій послідовності.
Загальний час, витрачений на виконання всіх рухових дій, є критерієм оцінки КЗ, оскільки відображає швидкість, доцільність і послідовність цих дій,
відчуття ритму, вміння орієнтуватися у складних

ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ
КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ ПРИ
ТЕСТУВАННІ НА ВОДІ
Ладика П.І.
Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка
Анотація. У статті йдеться про ефективність авторської методики розвитку КЗ веслувальників-початківців,
яка визначалась за допомогою власне розроблених
тестів (тести з визначення рівня розвитку здібності до
утримання рівноваги та здібності до відчуття ритму на
воді, час подолання дистанцій). У роботі п одана
кількісн а хара ктеристика рів ня розвитку дан их
здібності. Представлені показники приросту здібності
до утримання рівноваги та здібності до відчуття ритму
на воді у наслідок використання експериментальної
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ситуаціях, здатність керувати динамічними та кінематичними характеристиками рухів, підтримувати
стійку рівновагу.
В процесі проведення дослідження ми користувались тестами з визначення рівня розвитку КЗ
запропоновані Сергієчком Л.П. [3], проте серед них
не має тестів які б визначали рівень розвитку КЗ
веслуальників безпосередньо у човнах, в структурі
основної змагальної діяльності. У зв’язку з цим нами
були розроблені тести у човнах які визначають рівень
розвитку КЗ веслувальників-початківців безпосередньо у водному середовищі.
Розробка цих тестів дасть змогу ширше проаналізувати рівень розвитку КЗ веслувальників-початківців враховуючи специфіку даного виду спорту,
доповнить існуючі на даний день рекомендації, щодо
визначення рівня розвитку КЗ спортсменів.
Робота виконана за планом НДР Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.
Формулювання цілей роботи.
Враховуючи викладене, метою було за допомогою власне розроблених тестів перевірити
ефективність сформованої нами методики розвитку
КЗ веслувальників-початківців.
Мета реалізовувалась через вирішення наступних завдань:
1. Розробити тести з визначення рівня розвитку КЗ
веслувальників-початківців у човнах.
2. Визначити рівень розвитку здібності до утримання рівноваги у тестах на воді.
3. Визначити рівень розвитку здібності до
здібності до відчуття ритму у тестах на воді.
4. визначити час подолання контрольних відрізків
спортсменами контрольної та експериментальної груп.
5. Проаналізувати зміни в розвитку здібності до
утримання рівноваги та здібності до відчуття
ритму у тестах на воді після реалізації авторської методики.
Методи та організація дослідження. У
процесі проведення дослідження нами використовувались: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; методи математичної статистики;
метод педагогічних контрольних випробувань
(рівень розвитку утримання рівноваги у водному
середовищі нами використовувся тест у човні. Обладнання: човен, весло, секундомір, жилет, поплавки. Проведення тесту: досліджуваний сідає у човен, за сигналом піднімає весло у гору і утримує
стійке положення. Результат: визначається час ут-

римання рівноваги спортсменом до торкання веслом води. Для визначення рівня розвитку відчуття
ритму нами був запропонований наступний тест.
Обладнання. Човен, весло, секундомір, жилет, поплавки. Проведення тесту. Учасник тестування
сідає у човен. Пропонується повторити такі рухи:
грибок правою; імітація лівою; імітація правою; гребок лівою; імітація правою; імітація лівою; гребок
правою; гребок лівою. Завданням досліджуваного є
оволодіння даним циклом рухів і ритмічне виконання якомога більшої кількості циклів за 40с. Результат. Кількість повних циклів рухів, виконаних за 40с.
Загальні вказівки та зауваження. Для правильного
оволодіння циклом ритмічних рухів дається 1 хв.).
Експеримент проводився з вересня 2004
року до жовтня 2005 року на базі дитячо-юнацької
спортивно школи «Буревісник» м. Тернополя.
У досліджені взяли участь 42 хлопчики 1112 років. Контрольну групу складали 22 хлопчики,
які тренувались у відповідності з навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності.
20 хлопчиків склали експериментальну групу, тренувальні заняття в якій проводились за розробленою
експериментальною методикою з пріоритетним розвитком координаційних здібностей.
Результати дослідження та їх обговорення.
До початку експерименту між контрольною
та експериментальною групою достовірних розбіжностей не виявлено (p>0,05).
Як видно з таблиці 1, показники утримання
рівноваги у човні в контрольній групі становив
3,89±0,13с, а в експериментальній, діти якої тренувались за авторською програмою, 9,43±0,27, таким
чином вже перед виходом на воду у дітей експериментальної групи час рівноваги майже в тричі
більший ніж у спортсменів контрольної групи. До
того ж, після проведення другого тесту в кінці педагогічного експерименту середній час утримання
рівноваги у обстежуваних контрольної групи становив 5,8±0,11с приріст склав 59,58%. В експериментальній групі середній час утримання рівноваги у
човні в кінці експерименту становив 16,5±0,27с,
приріст в цій групі відбувся на 74,93%, що на 20%
більше приросту в контрольній групі.
Подібна ситуація спостерігається і при тестуванні здібності до відчуття ритму. Після підготовки на суші у дітей контрольної групи середній показник розвитку ритму становив 2,82±0,17. водночас
Таблиця 1

Показники приросту у тестуваннях веслувальників на воді
Н а початку
В к ін ц і
КЗ
гр уп а
M x± S m x
M x±Sm x
п р и р іс т
К
3 ,8 9 ± 0 ,1 3
5 ,8 ± 0 ,1 1
5 9 ,5 8 %
У т р и м а н н я р ів н о в а г и
Е
9 ,4 3 ± 0 ,2 7
1 6 ,5 ± 0 ,2 7
7 4 ,9 3 %
К
2 ,8 2 ± 0 ,1 7
2 ,9 5 ± 0 ,1 2
4 ,4 8 %
В ід ч у т т я р и т м у
Е
4 ,7 5 ± 0 ,1 2
6 ,7 ± 0 ,1 8
4 1 ,0 5 %
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P
p < 0 ,0 0 1
p < 0 ,0 0 1
p > 0 ,0 5
p < 0 ,0 0 1

Таблиця 2
Середні показники швидкості подолання дистанції веслувальниками-початківцями
п ок а зн и к и

З д іб н іс ть д о у три м а н н я
с тій к о ї п оз и

Зд іб н іс ть до
відч утт я р и тм у

10 0 м

200м

1

0 ,9 1 9

0 ,4 75

0 ,4 5 7

1

0 ,4 89

0 ,5 7 6

З д іб н іс ть д о утр и м а н н я
с тій ко ї п о зи
З дібн іс ть д о від ч утт я р и тм у

Таблиця 3
Взаємо зв’язок показників розвитку КЗ на воді та результатів на дистанції
ди ста н ція
10 0 м
20 0 м

гр упа
К
Е
К
Е

M x± S m x
34 ,91± ,035
33 ,29± 0 ,20
1 ,1 4± 0,01
1,1 2± 0,1

m in
3 2,4
3 2,2
1 ,09
1 ,08

С тат и ст ич ні п ок аз н и ки
m a x ро зм а х
V ,%
у
38 ,5
6 ,1
± 1 ,6
4,57
35 ,5
3 ,3
± 0 ,88 2,66
1,1 9
0 ,1
± 0 ,03 2,30
1,1 5
0 ,07
± 0 ,02 1,68

у спортсменів експериментальної групи цей показник становив 4,75±0,12. В кінці педагогічного експерименту середній показник розвитку здібності до
відчуття ритму в контрольній групі зріс на 4,48% і
становив 2,95±0,12. в експериментальній групі
приріст даного показника відбувся на 41,05% (що
на 35% більше ніж в контрольній групі) і становив
6,7±0,18.
В експериментальній групі показник розвитку даної здібності в експериментальній групі в двічі
перевищує аналогічні показники дітей КГ. До того ж,
приріст даного показника в експериментальній групі
в кінці експерименту значно вищий ніж приріст такого ж показника у дітей контрольної групи.
Для визначення рівня володіння основами
техніки веслувальників-початківців нами були проведені контрольні заїзди на відрізках 100 м та 200
м. (табл. 2). Проходження контрольних відрізків як
в експериментальній так і в контрольній групах
відбувались на однакових човнах в однакових погодних умовах і на одній і тій ж дистанції. Контрольні заїзди були проведені і кінці педагогічного
експерименту у вересні 2005.
Як видно з таблиці 2, середній час подолання дистанції дітьми контрольної групи в середньому становив 34,91±,035с, Середній час подолання
дистанції 100 м. представників експериментальної
групи становив 33,29±0,20с, що на 1,62с. швидше
ніж у контрольній групі.
При подолання дистанції у двічі довшої
(200м), середній час проходження даного відрізку
представниками контрольної групи становив
1,14±0,01с, в експериментальній групі цей показник
становив 1,12±0,1с, що на 2,09 швидше ніж у представників контрольної групи.
Для визначення залежності швидкості подолання дистанції від рівня розвитку здібності до утримання стійкої пози та здібності до відчуття ритму
нами був проведений кореляційний аналіз (табл. 3).
З таблиці видно, що показники у тесті на
утримання рівноваги та відчуття ритму у водному
середовищі, мають середній взаємо зв’язок із резуль-

м ед іан а
35 ,1
32 ,8
1,14
1,12

м од а
32 ,5
32 ,2
1,12
1,12

татами показані при контрольному проходженні
відрізків 100м та 200м. (r=0,475 та 0,457 для рівноваги та r=0,489 та 0,576 для відчуття ритму).
До того ж при тестуванні на воді між показниками розвитку рівноваги та відчуттям ритму виявлений сильний зв’язок (r=0.919). На нашу думку
це пов’язано з тим, що тести виконувались у схожих умовах (у човні та на гребному містку), і підвищення рівня розвитку рівноваги сприятиме кращому розвитку відчуття ритму.
Для визначення достовірності одержаних
результатів, ми визначали надійність тесті.
Надійність тестів визначалась за формулою:

σ 2 уср−σ 2 заг
Rn
σ 2 уср
Де Rn- коефіцієнт надійності тесту;

σ 2 уср - дисперсія в середині групи;
σ 2 заг - загальна дисперсія.
Rn ритм =

46 , 78 2 − 5 , 63 2
=0,98
46 , 78 2

Rn рівновага =

136 ,13 2 − 5 , 63
136 ,13 2

2

=0,99

Розрахунок свідчить, що тести мають високий рівень надійності і можуть бути використані для
визначення рівня розвитку КЗ веслувальників
У відповідності до шкали В.М. Заціорського [2] надійність тестів Rn, яких становить 0,95-0,99
є відмінною.
Висновки.
Викладене дає підстави для таких висновків:
1. Розрахунок коефіцієнту надійності (Rn)
свідчить, що тести мають високий рівень надійності і можуть бути використані для визначення рівня розвитку КЗ веслувальників.
2. Тестування на утримання стійкої пози у човні
перед виходом на воду виявило, що час утри133

мання спеціальної рівноваги спортсменами, що
тренувались за авторською методикою, втричі
перевищував час утримання рівноваги спортсменами, що займались за програмою дитячоюнацьких спортивних шкіл. В КГ приріст становив 2,09с (59,58%), а в ЕГ - 7с (71,15%).
Таким чином, початковий рівень розвитку спеціальної рівноваги у дітей експериментальної
групи після використання авторської методики
до виходу на воду був значно вищий ніж у дітей,
що тренувались за програмою ДЮСШ.
3. Схожа ситуація виявлена при тестуванні початкового рівня розвитку відчуття ритму. На воді
цей показник у контрольній групі заходися на
рівні 2,82±0,17 у.о., а в експериментальній –
4,75±0,12 у.о, що вдвічі більше. До того ж, показник приросту у контрольній групі становив
4,48% (p>0,05), а в експериментальній – 41,05%
(p<0,001). Такий результат свідчить, що після
використання авторської методики початковий
рівень розвитку відчуття ритму у човні, у дітей
експериментальної групи був значно вищий ніж
у дітей, що тренувались за програмою ДЮСШ.
4. Аналіз результатів проходження контрольних
відрізків 100 та 200м. показав, що спортсмени
експериментальної групи дистанцію 100м долають на 1,62с швидше ніж спортсмени контрольної групи, а дистанцію 200 м – на 2,09с.
Такий показник свідчить, що спортсмени експериментальної групи краще і швидше засвоюють техніку веслування, що проявляється у
швидкості проходження дистанції.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем оцінки
рівня розвитку координаційних здібностей веслувальників-початківців при тестуванні на воді.
1.

2.

3.
4.

5.

types of sport, terminology of which became international,
is examined. Adherence nation to the competitions finds a
reflection in national character. One or another layers of
population prefer to be engaged in one types of sport, other
— all are ill. Conclusion is drawn that knowledge of realities
of country of the studied language is done by intercourse
more valuable.
Key words: sport, character, social values, competition,
communication.
Анотація. Прокофьев В.Н. Англійський національний
характер і спорт. У періодичному друці Великобританії
спорту відводять цілі сторінки, що свідчить про те, яку
важливу роль грає спорт в житті країни. Розглядається
історія зародження деяких видів спорту, термінологія
яких стала міжнародною. Прихильність нації до змагань знаходить віддзеркалення в національному характері. Одними видами спорту вважають за краще займатися ті або інші верстви населення, іншими — хворіють
всі. Робиться висновок, що знання реалій країни мови,
що вивчається, робить спілкування повноціннішим.
Ключові слова: спорт, характер, соціальні цінності, змагання, спілкування.
Аннотация. Прокофьев В.Н. Английский национальный
характер и спорт. В периодической печати Великобритании спорту отводят целые страницы, что свидетельствует о том, какую важную роль играет спорт в жизни
страны. Рассматривается история зарождения некоторых видов спорта, терминология которых стала международной. Приверженность нации к соревнованиям находит отражение в национальном характере. Одними
видами спорта предпочитают заниматься те или иные
слои населения, другими — болеют все. Делается вывод, что знание реалий страны изучаемого языка делает общение более полноценным.
Ключевые слова: спорт, характер, социальные ценности, соревнование, общение.

Introduction.
The English are very fond of sport, but are not
particularly interested in political problems. They have
a strong feeling for justice. The upper classes are very
snobbish, and they make a big difference between
themselves and the working class. English people are
distant, reserved, terribly conservative, and breaking the
ice takes quite a time. They have lots of patience, and
they never complain.
One thing that distinguishes the English from
the other nations of Europe is the influence of the class
system, and they choose sports according to their
position in society. Schools and colleges follow the
tradition of the society in using sports activities as a
way of teaching ‘social values’. Among these are
teamwork, sportsmanship and persistence. As a result,
being intelligent and being good in sports are seen as
things that can and should go together. The prime
example of this is the way the upper classes choose sports
like polo and croquet. The urban middle classes, on the
other hand, play golf with their bank manager on
Saturday afternoons, while the working classes have
turned football into a religion. There are hours of
televised sport each week. Every newspaper, national
or local, quality or popular, devotes several pages
entirely on sport.
There are some games they do not play because
of their distrust of foreigners and sense of separateness.
One such is “boules” which is the ideal sport in many
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ON ENGLISH NATIONAL CHARACTER AND
SPORT
Prokofiev V.N.
Donetsk State Institute of Artificial Intelligence
Annotation. In the periodic seal of Great Britain whole pages
are taken sport, that testifies about what important part is
acted by sport in life of country. History of origin of some
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ways. It can be played by almost any number of people,
of any ability, of any age, in any weather, anywhere, but
it is almost unknown in their country. The reason is not
hard to find - it is French. Instead they select stranger
pastimes. Take cricket, the national sport. It is so
complicated and dull that it is shunned by almost the
entire world, but they carry on playing it because it makes
them feel separate and different.
Cricket, it must be said, exemplifies some of
the better sides of the English character — for example
it is calm and played in a spirit of fairness and politeness;
and apart from occasional moments of excitement, when,
for instance, it is time for tea, the five days that it takes
to complete a game are entirely unemotional.
Boxing became popular in the first half of the
eighteenth century. You could do almost anything to your
opponent, including hitting, biting, scratching and
kicking him on any part of the body. Only poor people
took part in this sport because it was so violent.
Aristocrats wanted to play, but they were frightened
because they did not want to have their faces
permanently damaged, as often happened. So a man
called Jack Bronghton introduced rules to reduce the
violence. Biting, kicking and scratching were prohibited,
and you could only hit the other person’s body above
the belt. And finally the players had to use gloves so
that they could not do serious damage to their opponent’s
face.
One of the aristocrats who began to box after
Bronghton’s rules made it a dangerous sport was
Gentleman Jack Jackson. In those days poor men boxed
to win the prize money, but Gentleman Jack wanted to
emphasize that he wasn’t fighting for money but only
for fun. So in 1788 he announced that he was a lover of
the sport. Gentleman Jack didn’t use the English word
lover but the Latin word to demonstrate clearly to
everyone that he was an educated person. Since then,
people who do sport as a hobby rather than as a
profession have used the Latin word for lover to describe
themselves.
The public schools of the Victorian era believed
that organized competitive games had many
psychological benefits. These games appealed to and
developed the British sense of ‘fair play’. This concept
went far beyond abiding by the written rules of a game.
It also meant observing its unwritten rules, which
governed behaviour before, during and after the game.
You had to be a ‘good loser’. To be a cheat was shameful,
but to lose was just ‘part of the game’. Team games were
best because they developed ‘team spirit’.
Modern sport in Britain is very different.
‘Winning isn’t everything’ and ‘it’s only a game’ are
still well-known sayings which reflect the amateur
approach of the past. But to modern professionals, sport
is clearly not just a game. These days, top players in
any sport talk about having a ‘professional attitude’ and
doing their ‘job’ well, even if officially, their sport is
still an amateur one. Nevertheless, the public-school
enthusiasm for sport and the importance placed on
simply taking part has had a lasting influence on the

nature and role of sport in Britain today.
Purpose.
The purpose of the paper is to consider ties of
sport and national character, bringing up the best
personal features in rising generation. The problem is
investigated through study both English and our national
literature on the subject.
Results.
Traditionally, the favourite sports of the British
upper class are hunting shooting and fishing. The most
widespread form of hunting is foxhunting. This is
popular pastime among some members of the higher
social classes, who often see their participation as a mark
of newly won status. The upper classes often organize
‘shooting parties’ during the season.
The only kind of hunting which is associated
with the working class is hare-coursing, in which
greyhound dogs chase hares. When fishing is done
competitively, it is called ‘angling’.
Another way in which animals are used in sport
is when they race. Horse-racing is a long-established
and popular sport in Britain, both ‘flat racing’ and
‘national hunt1 racing, sometimes known as ‘steeple
chase’. The former became known as ‘the sport of kings’
in the seventeenth century, and modern British royalty
has close connections with sport involving horses. Some
members of the royal family own racehorses and attend
certain annual race meetings (Ascot); some are also
active participants in the sports of polo and showjumping.
The chief attraction of horse racing for most
people is the opportunity it provides for gambling.
Greyhound racing, although declining is still popular
for the same reason. In this sport the dogs chase a
mechanical hare round a racetrack. It is easier to organize
than horse-racing and ‘the dogs’ has the reputation of
being the ‘poor man’s racing’.
Large numbers of people become interested in
events only when British competitors do well on
international arena. The more popular individual sports
are those in which socializing is an important aspect
(such as tennis, golf, sailing, and snooker).
The British are sporting nation. Like everyone
else they love football – in fact, they invented it. Most
British towns and cities have a football team. Every year
each team plays in the Football Association competition.
The two best team play in the Cup Final at Wembley
Stadium in London. Some fans pay up to £ 250 for a
ticket for the Cup Final. It is one of the biggest sporting
events of the year.
Most top British footballers start their careers
when they are found by ‘scouts’ from one of the big
football clubs. The scouts job is to visit boys’ clubs and
youth teams and look for boys with real promise. They
are then invited to train with professional players in the
club, and the lucky ones become ‘apprentices’ when they
are about sixteen. If they do well, they might get the
chance to play for their club a year or two later.
Life at the top can be very enjoyable. Firstly,
there’s the money. As well as his big salary, a player
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gets five per cent of the transfer money if he is ‘bought’
by another club. With prices sometimes over £ 1,000,000
the player can do very well indeed when he changes
teams. Then there’s the excitement of the cheering
crowds at Wembley, where the finals of the great
competitions are held. There’s the chance of playing in
the England team in international matches abroad. And
there’s the fun and fame of television interviews and
features in the press, and the admiration of the fans.
But things are not always easy, even for the most
successful. Some find it difficult to play well all the time.
Some are injured – knees and ankles cause most of the
problems. All footballers must retire young, and for some
it’s not easy to build a new career.
There are problems, too, for football club
manager. Violence among a small but noisy group of
fans has given some clubs a bad name, most big clubs
can still get the crowds they need to pay their huge cost.
But for many smaller clubs in the third and fourth
divisions the crowds are growing smaller, and the money
problems bigger.
A good way of getting to know people is to
watch them having fun.
British people have fun with this flag. They put
it on biscuit tins, party hats and plastic bags. But most
British people do not like to talk about or show patriotic
feelings. They feel too embarrassed. You will see the
Union Jack on top of government offices in London,
but you will not often find it in shops, in offices or in
people’s homes.
Every now and then, British people forget to
be embarrassed. This usually happens on a royal
occasions, like a wedding or an anniversary. Some
people arrange ‘street parties’. They close the street so
that cars cannot get through, and put up tables and chairs.
People from the houses all around put out flags and bring
food for everyone to share. There are games and races
for the children and in the evening everyone dances in
the middle of the street where they live.
Everybody wants to be fit, feel good, look slim
and stay young. Everybody’s doing it, old and young,
men and women. They’re running, dancing, jumping up
and down, bending and stretching Exercise is in fashion.
It started with running. Millions of people put
on their trainer shoes and fashionable tracksuits and run
through parks or along the streets for halt an hour a day.
Then the runners get the marathon craze. Popular
marathons are now held everywhere. Lots of people want
to see if they can run 42 kms and do it faster than
everyone else. The big city marathons in London are
important sporting events. Television cameras and
newspapers report them in detail. Some remarkable
people take part in the marathons: seventy-five-yearold grandfather and nine-ears-old grandchildren, and
even disabled people in wheelchairs.
But marathons are not for everyone, some
prefer to get fit at home. For them, there’s a big choice
of books, cassettes and video programmes with music
and instructions. With music and instructions. One of
the most popular of these home exercise programmes is

called aerobics. Bend down and touch your toes. You
can do it too.
Taking exercise is only one part of keeping fit.
You’ve got to get slim, too. Books and magazines about
slimming are bestsellers these days. Some people eat
nothing but fruit for two or three days a week.
It is notable that the only athletics event which
generates a lot of enthusiasm is the annual London
Marathon. Most of the tens of thousands of participants
in this race are ‘fun runners’ who are merely trying to
complete it, sometimes in outrageous costumes, and so
collect money for charity.
The country’s big bookmakers are willing to
offer odds on almost anything at all if asked. Who will
be the next Labour party leader? Will it rain during the
Wimbledon tennis tournament? Will it snow on
Christmas Day?
It is said that an Englishman’s home is his castle,
and this is amply demonstrated by the most popular
pastime of all - gardening. If reflects their general
unfriendliness because gardens mark out territory, and
flowerbeds and hedges warn strangers to keep out. This
obsession also reveals an aggressiveness that has been
part of the national character throughout history; they
are no longer trying to build an empire, but the same
warlike spirit lives on in events such as trying to grow
the biggest marrow for the village show. It is a deadly
serious competition. The same is true of other games
such as indoor bowling, darts or snooker. Even board
games, the kind you buy in a toy shop, have their national
champions. And there is probably a ‘national association’
for it which organizes contests.
The British are so fond of competition that they
even introduce it into gardening. Many people indulge
in an informal rivalry with their neighbours as to who
can grow the better flowers or vegetables. There are
hundreds of dog and cat shows throughout the country
at which owners hope that their pet will win a prize.
The central place of sport in Britain is indicated
by the very large number of sporting expressions and
metaphors which have entered the everyday language.
From cricket:
- On a sticky wicket: in a difficult situation;
- On an easy wicket: in a fortunate situation;
- Stumped: at a loss for an answer to a question or
solution to a problem;
- Hit something for six: dismiss something emphatically;
- Play with a straight bat: do something in an honest and
straightforward way;
- It’s not cricket: it is not the proper or fair way of doing
something (cricket is supposed to be the perfect example
of the concept of ‘fair play’).
- Have a good innings: have a large or adequate amount
of time in a certain post: have a long life;
- Off one’s own bat: without help from anyone else;
From boxing:
- Saved by the bell: saved from a bad or dangerous
situation by a student event:
- On the ropes: in a weak position; close to defeat or
failure;
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нападу, захисту і півзахисту. У статті зроблено порівняльний аналіз окремих тактико-технічних дій
гравців ліній нападу, захисту та півзахисту. У результаті проведення цього аналізу був з’ясований рівень
взаємодії між гравцями, які розташовані у цих лініях, а
також між самими лініями в цілому.
Ключові слова: футбол, передача м ‘яча, порівняльний
аналіз, тактико-технічні дії.
Annotation. Perepelitsa P.E., Demkovich S.E. Comparative
analysis of separate tactical technical actions players of the
line of attack, defence and midfield. In the article is
conducted the comparative analysis of separate team tactical
and technical activities of players of line of attack, defence
and midfield. As a result of the conducted analysis the level
of co-operation between the players disposed in these lines
was certain, and also between lines on the whole.
Keywords: football, transmission of ball, comparative
analysis, team tactical and technical activities.

- Flored: defeated or confused in an argument or
discussion;
- Throw in the towel: admit defeat.
From horse – racing and riding:
- First past the post: the winner;
- Have the bit between the teeth: determined;
- To be given free rein: to be allowed to do exactly what
one wants, without restrictions;
- In the saddle: in control (in modern times, the
expression, ‘in the driving seat’ is often used instead).
From other sports or sport in general:
- Team player: somebody who is good at co-operating
with other people in groups;
- Run with the pack: have no individual principles but
just blindly follow the majority;
- Win hands down: win easily;
- Go to the dogs: start to lead an aimless and self –
destructive life;
- In the final straight / on the last lap: in the last stage of
some process;
- A safe pair of hands: a reliable person.
Conclusion.
Sports shape our lives in many very important
ways. Sometimes they do not even realize the great effect
it has on them – motor skill, self – realization, leisure,
emotional stability, moral development, social
competence, organic development, cognitive
development and aesthetic appreciation. Knowledge of
what phenomena are considered to be essential for native
speakers of English is increasingly being realized. Sport
consolidates the nation, it facilitates spirit of patriotism
of all stratà of the society.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение.
Тактика в любом соревновании, это прежде
всего, планомерное использование всех сил и
средств ради победы над соперником. Добиться игрового превосходства над соперником можно за счет
индивидуальной, групповой и командной тактики,
действий на поле отдельных спортсменов или групп,
а также взаимосвязи всех звеньев команды для достижения наибольшей эффективности в нападении и
в защите [1]. При таком подходе немаловажную роль
играет степень взаимодействия между игроками,
находящимися как в одной линии (например, линии
нападения), так и между линиями в целом. От уровня взаимодействия между футболистами во время
игры зависит многое, в том числе и конечный результат матча. Но как определить этот уровень? Ведь
без этого невозможно ни определить характер и интенсивность тренировок, ни правильно руководить
игроками во время матча. Именно поэтому возникает необходимость в проведении сравнительного
анализа отдельных тактико-технических действий
игроков линии нападения, защиты и полузащиты, с
тем, чтобы определить степень взаимодействия между игроками, располагающимися в этих линиях, а
также между самими линиями в целом.
Анализ исследований и публикаций показал,
что в области тактико-технической подготовки футболистов проделана большая работа [1-10]. Однако,
среди всего разнообразия литературы на футбольную тематику, каких-либо исследований связанных
с определением степени взаимодействия между игроками, располагающимися в линиях нападения,
защиты и полузащиты, а также между самими линиями в целом – не выявлено.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального технического университета.
Формулирование целей работы.
Цель исследований - провести сравнительный
анализ отдельных тактико-технических действий игроков линии нападения, защиты и полузащиты.
Задачи исследования:
1) определить степень взаимодействия между игроками находящимися в одной линии;
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ИГРОКОВ ЛИНИИ НАПАДЕНИЯ, ЗАЩИТЫ
И ПОЛУЗАЩИТЫ
Перепелица П.Е., Демкович С.Э.
Донецкий национальный технический университет
Донецкий национальный университет экономики
и торговли им. М.Туган-Барановского
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ отдельных тактико-технических действий игроков
линии нападения, защиты и полузащиты. В результате
проведенного анализа был определён уровень взаимодействия между игроками, располагающимися в этих
линиях, а также между самими линиями в целом.
Ключевые слова: футбол, передача мяча, сравнительный анализ, тактико-технические действия.
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2) определить степень взаимодействия между линиями в целом;
3) зафиксировать случаи применения индивидуальных действий игроками линии обороны,
полузащиты и нападения.
Методы и организация исследований. Во
время проведения исследований были использованы видеозаписи 100 футбольных матчей, таких чемпионатов как: Англии, Германии, России, Франции,
Испании, Италии, которые транслировались на
спортивных телеканалах. Анализировались только
те матчи, в которых команды применяли самую распространённую на сегодняшний день схему расстановки игроков на поле – «1-4-4-2». Во время просмотра видеозаписей фиксировались следующие
тактико-технические действия, выполненные игроками обеих команд:
- взаимодействия между игроками находящимися в
одной линии (например передачи, выполненные
между игроками линии полузащиты и т.д.);
- взаимодействия между линиями в целом (например передачи, выполненные из линии защиты в линию нападения и т.д.);
- фиксировались случаи применения индивидуальных действий игроками линии обороны, полузащиты и нападения.
Результаты исследования и их обсуждение.
В таблице 1 представлены результаты анализа отдельных тактико-технических действий игроков линии нападения, защиты, и полузащиты.
На диаграмме 1 показан уровень взаимодействия между игроками во время применения схемы
расстановки «1-4-4-2».
ПОЯСНЕНИЯ К ДИАГРАММЕ №1.

Уровень взаимодействия между партнёрами находящимися в одной линии, а также между
линиями в целом зависит, прежде всего, от обязанностей которые возложены на этих игроков. Обязанности у каждого игрока на поле совершенно разные
по своему характеру и направленности. Например,
уровень взаимодействия между игроками линии
обороны (судя по данным представленным на диаграмме №1) самый высокий. Это можно объяснить
тем, что в линии обороны зарождается будущая атака на ворота соперника, именно там идёт её развёртывание и планомерная подготовка. Игроки линии
обороны при помощи многочисленных передач мяча
с правого фланга на левый и с левого на правый, с
периодическими передачами вперёд на центральных
полузащитников, прощупывают соперника, выискивая тем самым слабые места в его эшелонированной обороне. Возможность применения обводки
игроками линии обороны категорически исключена, так как это может привести к незапланированным потерям мяча, или к так называемым «обрезкам». Подстраховать игрока потерявшего мяч будет
некому, вследствие чего для ворот может возникнуть
серьёзная опасность. Поэтому при малейшем проявлении прессинга со стороны нападающих из другой команды, защитник владеющий мячом, попытается сразу избавиться от него, выполнив передачу в
линию полузащиты или атаки.
В круг обязанностей игроков линии полузащиты входит доставка мяча от игроков линии обороны к игрокам линии нападения. Именно поэтому
полузащиту называют связующим звеном между
защитой и нападением. В центре поля и на флагах,
по настоящему сыгранные полузащитники, могут
разыгрывать несколько предварительно наигранных
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5,38 ± 0,13
21,48 ± 0,16
33,46 ± 0,16

5,38 ± 0,25
21,48 ± 0,30
33,46 ± 0,29

2

Взаимодействие
с игроками
из соседних
линий
Применение
индивидуальных
действий

Нападающие
Полузащитники
Защитники

6149
6385
5916

19,96
20,73
19,19

61,49
63,85
59,16

3,5262
2,9176
3,4252

0,3526
0,2918
0,3425

61,49 ± 0,30
63,85 ± 0,25
59,16 ± 0,29

61,49 ± 0,57
63,85 ± 0,47
59,16 ± 0,55

Нападающие
Полузащитники

3267
2216

10,62
7,19

32,67
22,16

2,6249
0,3612

0,2625
0,3612

32,67 ± 0,22
22,16 ± 0,31

32,67 ± 0,42
22,16 ± 0,58

Защитники

850

2,75

8,5

0,3612

0,3612

8,5 ± 0,15

8,5 ± 0,29

№

3

Наименование тактико-технического
действия

138

Среднее
квадратичное
отклонение, σ

%

Количество
зафиксированных
ТТД

Таблица 1
Результаты анализа отдельных тактико-технических действий игроков линии нападения, защиты и полузащиты по схеме «1-4-4-2».
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Диаграмма 1. Уровень взаимодействия между игроками (в процентном соотношении), располагающимися в линиях нападения, защиты и полузащиты.
комбинаций, преодолевая сопротивление соперников преимущественно за счёт короткого паса. Это
необходимо для более надёжной доставки мяча к
игрокам линии атаки. В линии полузащиты, особенно в центре, после неудачных индивидуальных действий одного из футболистов, у противника появляется прекрасная возможность организовать атаку на
ворота соперника. Это можно сделать как по центру, так и переводом мяча на один из флангов. Поэтому злоупотребление обводкой в центральной части поля крайне нежелательно. Совсем другое дело,
когда индивидуальные действия применяются крайними полузащитниками, потому что в результате
удачного прохода по флангу, как правило, следует
опасный прострел или навес в штрафную площадь
соперника.
Игроки линии нападения находятся на самом острие атакующих действий своей команды.
В их обязанности входит обязательное участие во
всех завершающих стадиях атаки на ворота соперника, а именно: замыкать навесы с флангов, выполнять ускорения за спину защитникам с целью получения мяча , бороться за верховые м ячи,
посланные из глубины поля. Кроме того, они обязаны сами за счёт своих активных индивидуальных
действий, регулярно создавать опасные моменты у
ворот соперника. Во время атаки на ворота соперника двум нападающим не всегда удаётся в полной
мере взаимодействовать между собой, так как вблизи штрафной площади соперников, из-за плотной
опеки им не всегда хватает времени на то чтобы
как следует сориентироваться и правильно оценить
обстановку. Когда же команда теряет мяч и переходит к оборонительным действиям, то основная
нагрузка ложится, прежде всего, на плечи игроков
линии защиты и полузащиты, в особенности на

центральных полузащитников. Именно этим игрокам по ходу матча приходится покрывать довольно приличное игровое пространство, выполняя при
этом большой объём работы.
Выводы.
В результате проведённого анализа были
установлены:
1) Степень взаимодействия с партнёрами из своей
линии в % соотношении:
Нападающие – 1,74%; Полузащитники – 6,97%; Защитники – 10,85%.
2) Степень взаимодействия с игроками из соседних
линий в % соотношении:
Нападающие – 19,96%; Полузащитники – 20,73%;
Защитники – 19,19%.
3)Количество случаев применения индивидуальных
действий в % соотношении: Нападающие – 10,62%;
Полузащитники – 7,19%; Защитники – 2,75%.
Наиболее низкий уровень взаимодействия
зафиксирован между игроками линии нападения, а
наиболее высокий между игроками линии обороны.
Повысить уровень взаимодействия между игроками в линии полузащиты можно за счёт одного из
двух игроков линии нападения. Таким образом, схему расстановки игроков «1-4-4-2», можно трансформировать в схему «1-4-5-1». В таком случае у тренера появляется возможность:
- значительно усилить обороноспособность игроков
средней линии, располагающихся в центральной
части футбольного поля;
- повысить уровень взаимодействия между игроками в этой линии.
Атаки на ворота соперника при такой расстановке развивались бы из глубины поля. При этом
функции оставшегося одного нападающего, следовало бы несколько изменить, запретив ему приме-
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нять индивидуальные действия во время развёртывания атаки в середине поля, сделав акцент на его
более глубокое взаимодействие с игроками из соседних линий. Индивидуальные действия со стороны нападающего были бы наиболее полезны для
команды лишь в завершающей стадии атаки, когда
соперник уже прижат к воротам.
Перспективными являются исследования,
направленные на поиски закономерностей, которые
можно выявить во время применения игроками командных тактико-технических действий.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Введение.
Проблемы сохранения и развития системы
спортивных школ являются частью целостной системы развития физической культуры и спорта. Приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры и спорта является
развитие детско-юношеского, резервного спорта и
привлечение населения к занятиям физической культурой. Один из показателей социально-экономического развития Украины – количественно-качественная характеристика спортивных школ. На данный
момент проводится реформирование основ системы детско-юношеского и резервного спорта путем
определения организационно-правового статуса деятельности спортивных школ.
Научные исследования последних лет в сфере физической культуры и спорта характерны тем,
что они выполнены на основе использования принципов системного подхода. Среди таких работ следует отметить работы Н.В. Жмарева [1], который дал
глубокий системный анализ спорта как социальной
системы, работы И.И. Приходько и В.И. Мудрика
[6], которые, опираясь на методы системного подхода, раскрывают организацию совершенствования
управления физической культурой и спортом. Системный подход при исследовании организации управления физической культурой и спортом реализуется как системный анализ, программно-целевые
методы и моделирование. Моделирование как метод научного исследования широко применяется для
изучения информационных процессов при управлении многоуровневыми системами, комплексными
экспериментальными исследованиями, проектными
разработками, многопроцессорными вычислительными и информационными системами [5]. Теоретические основы моделирования используются для
изучения взаимодействия экономической и социальной эффективности [7, 8].
Моделирование в физическом воспитании
и спорте как метод научного исследования и как один
из компонентов системы управления подготовкой
спортсменов широко применяется при изучении закономерностей динамики состояния спортсмена в
ходе подготовки, правил и форм построения тренировочного процесса [3, 4]. Наибольшее распространение получили модели состояния спортсмена
(модельные характеристики его соревновательной
деятельности, специальной физической, технической подготовленности, морфофункциональных и
психических особенностей) и модели различных
структур тренировочного процесса [2]. Однако многие аспекты организационного моделирования и его
применения в сфере управления физической культурой и спортом разработаны недостаточно. Особого
внимания, на наш взгляд, заслуживает целостное
представление об организационном моделировании,
как методологической основе управления, планирования, организации и контроля эффективности деятельности спортивных школ.
Данная работа выполняется в рамках Свод-
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Приходько И.И., Путятина Г.Н.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В статье авторами предпринята попытка
системного подхода к организации управления спортивной школой. Спортивная школа представлена как
субъект и объект управления, разработана организационная модель спортивной школы.
Ключевые слова: спортивная школа, управление, объект
управления, субъект управления, ресурсы организации,
организационная модель.
Анотація. Приходько І.І., Путятіна Г.М. Організація
управління спортивною школою. У статті авторами використовується системний підхід до організації управління спортивною школою. Спортивна школа представлена як суб’єкт та об’єкт управління, розроблено
організаційну модель спортивної школи.
Ключові слова: спортивна школа, управління, об’єкт
управління, суб’єкт управління, ресурси організації,
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Annotation. Prikhodko I.I., Putyatina G.N. Organization of
management sporting school. In the article authors are
undertake the attempt of a pproach of the systems to
organization of management sporting school. Sporting
school is presented as a subject and management object,
the organizational model of sporting school is developed.
Key words: sports school, management, management object,
ma nagement subject, resources of organiza tion,
organizational model.
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ного плана научных исследований Министерства
Украины по делам семьи, молодежи и спорта 2006
– 2010 гг. на кафедре менеджмента физической культуры Харьковской государственной академии физической культуры „Організація і технологія удосконалення діяльності суб’єктів та об’єктів управління
фізичною культурою і спортом (на прикладі
Північно-східного регіону України)”. Шифр: 2.3.5.
Номер госрегистрации: 0101U006475.
Формулирование целей работы.
Цель исследования – систематизировать организацию управления спортивной школой.
Задачи исследования:
1. Охарактеризовать систему управления спортивной школой.
2. Раскрыть организационную модель спортивной
школы как субъекта и объекта управления.
Результаты исследования.
Наши исследования основываются на организационном анализе деятельности спортивных
школ трех областей Украины (Полтавской, Сумской,
Харьковской), а также на результатах опроса директоров и тренеров спортивных школ. Нами выявлена

объективная необходимость систематизации и совершенствования организационной структуры
спортивных школ. Системный подход в исследовании спортивных школ как объекта социального управления, на наш взгляд, предполагает рассмотрение спортивной школы в трех аспектах:
·
историческом - с позиции выяснения условий
зарождения системы спортивных школ, основных этапов их развития;
·
структурном, который позволяет определить
состояние и формы связи компонентов спортивных школ, иными словами организационную
структуру;
·
функциональном, который раскрывает способность спортивных школ удовлетворять потребности личности и общества.
Система управления спортивной школой
состоит из таких компонентов: механизм управления, организационная структура (субъект ! объект)
управления и процесс управления. Структурный аспект системного подхода ориентирует исследование
деятельности спортивных школ на раскрытие целостности объекта. Спортивная школа как объект уп-
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равления представляет собой совокупность различающихся между собой элементов: структурных
подразделений, занимающихся, тренерско-преподавательский состав (рис.1).
Общий характер взаимосвязи элементов
спортивной школы определяется уровнем развития
ее основных составляющих субъектов: учредитель
выступает непосредственным создателем объекта;
внутришкольное управление осуществляет директор, который несет персональную ответственность
за деятельность спортивной школы; заместитель
директора и методист являются административными единицами; общественный сектор управления
спортивной школой представлен общественными
органами внутришкольного управлении (педагогический совет, тренерский совет, родительский комитет); учащиеся и другие структурные подразделения.
Необходимо подчеркнуть субъектно-объектную роль
элементов системы управления спортивными школами, их способность быть одновременно субъектом и объектом управления, так как каждому элементу системы присущи свой предмет, формы и
методы деятельности.
Механизм управления присущ всем без ис-

ключения областям деятельности людей. Механизм
управления спортивной школой представляет собой
совокупность следующих компонентов: цели управления, принципов, функций, методов и форм управления. Эффективность деятельности спортивных
школ по подготовке спортивного резерва обусловлена уровнем государственной политики в системе
детско-юношеского и резервного спорта, а именно
в совершенствовании взаимосвязей и взаимодействий между субъектами и объектами управления
физической культурой и спортом (рис.2).
Кабинет Министров Украины на основе
Конституции и законов Украины осуществляет государственное управление реализацией основных
направлений государственной политики в сфере
физической культуры и спорта. Эффективность организации управления спортивной школы – это создание научно обоснованных организационных форм,
методов, техники управления и благоприятных условий для достижения педагогическим коллективом
поставленных целей и высоких показателей с использованием имеющихся ресурсов.
Организационную модель спортивной школы мы рассматриваем с двух позиций, как субъект
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Рис. 2. Механизм управления спортивными школами
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управления и как объект управления. Организационная модель спортивной школы как субъекта управления (управляющей подсистемы) характеризуется следующими блоками параметров:
·
цель и эффективность деятельности;
·
состояние управляемой системы;
·
использование ресурсов в управляемой системе.
Блок целей характеризуется эффективностью влияния организации управления на конечные
результаты деятельности и включает параметры:
·
эффективность влияния организации управления на результат деятельности и выражается в
использовании администрацией спортивной
школы основ научной организации труда, внедрении в практику работы результатов научных
исследований в сфере физической культуры и
спорта, использовании компьютерных технологий в процессе построения учебно-тренировочных занятий;
·
уровень профессиональной компетенции аппарата управления в спортивной школе (директора, заместителя, методиста):
·
повышение квалификации административного
и тренерско-преподавательского состава;
·
функционирование общественного сектора
внутришкольного управления (педагогический
совет, тренерский совет, родительский комитет).
Данный блок характеризует эффективность
системы управления в спортивной школе, которая в
первую очередь зависит от профессиональных и
личностных характеристик директора.
Блок использования ресурсов в системе управления характеризует соотношение общей эффективности деятельности спортивной школы и затрат
на управление (наличие полного состава администрации спортивной школы, эффективность принятия
управленческого решения).
Организационная модель спортивной школы как объекта управления (управляемой подсистемы) характеризуется такими блоками параметров:
·
цели, которые характеризуют задачи, стоящие
перед спортивной школой;
·
состояние учебно-тренировочного процесса,
спортивные достижения;
·
использование ресурсов.
В блоке параметров цели раскрываются стороны деятельности спортивной школы. Главная цель
и основная задача спортивных школ – обеспечение
привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также селекция наиболее одаренных воспитанников в системе подготовки спортивного резерва.
В блоке параметров состояния учебно-тренировочного процесса спортивная школа характеризуется:
·
степенью специализации (ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ);
·
количеством занимающихся в группах (по куль-

·
·
·

тивируемым видам спорта);
структурой учебно-тренировочного процесса
(цикличность построения);
внешними и внутренними связями;
составом и структурой тренерских кадров и
вспомогательного персонала.
В блоке использования ресурсов отражает-

ся:
·
использование финансовых средств (основных
и дополнительных источников);
·
использование материально-технических ресурсов (наличие собственной или арендованной
спортивной базы, спортивного инвентаря, оборудования, использование коммунальных услуг);
·
рациональное использование трудовых ресурсов (педагогическая нагрузка на одного тренера-преподавателя, стимулирование труда, повышение квалификации, уровень социальной
защищенности).
Выводы.
В результате анализа и обобщения системы
управления спортивной школой мы пришли к заключению о том, что:
1. Система управления спортивной школой представляет иерархию организованных подсистем.
2. Уровни иерархии формируются в процессе деятельности спортивной школы.
3. Каждый уровень иерархии обладает собственным ресурсным и информационным полем.
4. Процесс управления происходит на каждом
уровне.
5. Управление происходит с учетом имеющихся
ресурсов.
Таким образом, проведенное исследование
подтверждает необходимость использования системного комплексного подхода в научном обосновании организации деятельности спортивных школ.
Это дает основания разработки Целевой комплексной программы совершенствования управления деятельностью спортивных школ до 2011 г. в региональном масштабе.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
организации управления спортивной школой.
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подготовленности. Возросший уровень конкуренции
в беге при равной функциональной готовности показывает, что побеждает спортсмен, который зная
свои и соперников достоинства и недостатки, вместе с тренером составляет выигрышные тактические
программы, как в активной, так и пассивной форме.
В активной форме программа поведения спортсмена составляется заранее, когда известны участники
забега и их возможности. Пассивная форма предполагает действия спортсмена, как ответное поведение на маневры соперников. В первом варианте,
спортсмен использует, прежде всего, свою предрасположенность к равномерной скорости бега по всей
дистанции или на отдельных финишных отрезках.
Во втором варианте, спортсмен по уровню своей
подготовки может мгновенно реагировать на изменения скорости соперников, предпочитая держаться в «тени» и не показывая заранее свои тактические намерения. Как правило, такие спортсмены
имеют универсальный уровень подготовки, одинаково владея несколькими вариантами техники бега
и запасом скоростной выносливости.
В этой связи исключительно высокие требования предъявляются к надежности и точности
реализации тактических программ в экстремальных
ситуациях соревнований. Если спортсмен технически и функционально подготовлен к различным переключениям скорости независимо на каком отрезке дистанции, это необходимо сделать, то не имеет
значения выбор варианта тактики бега, как «пассивного», так и «активного», когда на тактические варианты спортсмен отвечает по ходу бега адекватными действиями [1-7].
На современном этапе подготовки спортсменов в беге на средние и длинные дистанции выносливость приобретает новое качество – сохранение
высокой скорости бега на отрезках финиширования.
Это в свою очередь, накладывает отпечаток и на тренировочный процесс спортсменов-средневиков и
стайеров, когда значительный объем скоростной работы выполняется на фоне утомления.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Формулирование целей работы.
Цель работы – изучить тактические варианты в беге на средние и длинные дистанции с учетом техники бегового шага.
Результаты исследований.
В основу моделирования тактических вариантов, мы взяли расчеты скорости бега на дистанциях от 100 м до марафонской (42 км 195 м).
При построении графика скорости бега рассматривалась средняя скорость пробегания для каждой
дистанции. Наиболее высока средняя скорость бега
отмечается у женщин на дистанции 100 м, у мужчин на 200 м. Математические расчеты показали,
что при сопоставлении средней скорости бега с
длиной дистанции отсутствует линейная зависимость между этими параметрами. Например, при
увеличении дистанции в 2 раза от 100 до 200 м,
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СПОРТСМЕНА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В
ТАКТИКЕ БЕГА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
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Аннотация. Тактическая подготовка спортсмена во время бега на средние и длинные дистанции включает теорию, методику развития выносливости и на этой базе
решение двигательных задач по определению тактических вариантов ведения борьбы на дорожке, как эффективное средство реализации своей готовности. В основу моделирования тактических вариантов положены
расчеты скорости бега на дистанциях от 800 м до марафонской (42 км 195 м). На основании чего построен
алгоритм управления скоростью во время бега на средние и длинные дистанции.
Ключевые слова: тактическая подготовка, модели, координация движений, специальная выносливость.
Анотація. Рибковський А.Г. Технічна підготовка спортсмена та її реалізація в тактиці бігу на витривалість.
Тактична підготовка спортсмена під час бігу на середні
і довгі дистанції включає теорію, методику розвитку
витривалості і на цій базі рішення рухових задач по
визначенню тактичних варіантів ведення боротьби на
доріжці, як ефективний засіб реалізації своєї готовності.
В основу моделювання тактичних варіантів покладені
розрахунки швидкості бігу на дистанціях від 800 м до
марафонської (42 км 195 м). На підставі чого побудовано алгоритм керування швидкістю під час бігу на середні і довгі дистанції.1
Ключові слова: тактична підготовка, моделі, координація рухів, спеціальна витривалість.
Annotation. Ribkowskii A.G. Technical training of the
sportsman and its realization in tactics of run on persistence.
The tactical preparation of the sportsman during run on
average and long distances includes the theory, procedure
of development of persistence and on this base the decision
of motorial problems by definition of tactical variants of
conducting struggle on a track, as an effective agent of
realization of the readiness. In a basis of modeling of tactical
variants the accounts of rate of run on distances from 800
m up to marathon (42 km 195 m) are fixed. On the
establishment that the algorithm of control of rate is
constructed during run on average and long distances.
Keywords: tactical preparation, model, coordination of
locomotions, special persistence.

Введение.
Реализация тактической подготовки как
определенных вариантов ведения борьбы в условиях соревнований, позволяет спортсмену более эффективно использовать уровень своей специальной
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скорость бега возрастает на 1,37%, а с 200 м до
400 м скорость снижалась на 10,54%, с 400 м до
800 м на 14,58%, с 800 м до 1500 м на 7,97: и т.д.
Эти различия отражают специфическую зависимость скорости бега от длины дистанции, а соответственно и от видов выносливости. Для каждой
дистанции общее время бега, отражает и его скорость, и в то же время, при регистрации времени
на отдельных отрезках, возможно выделить зоны
максимальной и минимальной скорости. Разница
между этими скоростями по мере увеличения дистанции нивелируется, что отражает стремление
спортсмена к равномерному распределению усилий в беге со средней скоростью. Этим подтверждается физиологическая концепция о том, что равномерна я скорость бега поз воляет более
эффективно и экономно решать двигательную задачу, связанную с проявлением специальной выносливости. Мировые рекорды в беге на средние и
длинные дистанции установлены с относительно
равномерной раскладкой скорости бега.
Другие наши расчеты связаны с анализом
компонентов скорости бега – частота и длина бегового шага. Частота шагов является временной характеристикой и определяет темп бега, длина шага
– пространственная характеристика и обусловлена
амплитудой движений. Биомеханические исследования структуры движений показали, что выполнение бега с увеличенной длиной или частотой шага,
различны по координационному исполнению. Изменяется не только характер динамических усилий, но
внутримышечной и межмышечной координации.
Различно время опорного и полетного интервала
бегового шага, ускорения кинематических звеньев.
Изменяется и коэффициент полезного использования реактивных и инерционных сил в интересах
действия. Отсюда, мы выделим основные формы
регуляции движений в беговом шаге: амплитудная,
частотная и амплитудно-частотная. Количественные
и качественные различия между ними обусловлены
различной скоростью бега и связаны с длиной дистанции. Математическая зависимость скорости бега
от амплитуды и частоты шагов рассчитана нами для
всех беговых дистанций.
Анализ полученных данных показал, что с
увеличением длины дистанции от 200 м до марафонской, амплитуда уменьшается в среднем на
28,9%. В то же время, частота шагов от максимальных показателей в спринтерском беге до марафонской дистанции сокращается на 15,1%. Наиболее значительное снижение длины шагов наблюдается на
финише в беге на 1500 м, а частота на финише бега
на 400 м. В беге на 1500 м и до марафона, частота
шагов практически не изменяется и находится в пределах 3,35-3,48 ш/с, в то время, как в спринтерском
беге достигает более 5,0 ш/с. Следовательно, решающим фактором, обеспечивающим улучшение
спортивного результата, является развитие темповой выносливости, то есть удержания средних значений частоты шагов на уровне средних значений

длины шага и средней скорости бега. Динамика компонентов скорости в зоне «min-max» имеет наибольшую вариативность в длине беговых шагов на дистанциях 100 м и 400 м. Это объясняется влиянием
стартового разбега до 40% в беге на 100 м и прогрессивно нарастающим утомлением на финишном
отрезке в беге на 400 м. Отсюда вывод: наиболее
чувствительной структурой к появлению утомления
является координация движений, обеспечивающая
амплитудную (пространственную) форму регуляции.
И в тренировку бегунов на выносливость целесообразно включать бег на отрезках с увеличенной длиной шага на фоне нарастающего утомления (дистанции 200-1500 м). Вариативность частоты шагов в
беге на дистанции обусловлена как морфофункциональными различиями у бегунов (рост, длина ног),
так и преимущественным использованием тренировочных средств. Расчеты модельных характеристик
техники бега легли в основу определения амплитудной и частотной форм координации движений в беге
со средней планируемой скоростью для каждой дистанции. Таких «переключений» от одной к другой
формам координации для одинакового результата в
беге на 100 м рассчитано 11 беговых программ с
амплитудой и 10 программ с частотной (темповой)
формой регуляции.
В беге на дистанциях соответственно на:
200 м – 7-10 программ; 400 м – 10-11; 800 м – 8-10;
1500 м – 6-8; на 5000 м – 5-6; 10 000 м – 6-6; марафонской – 8-8. Данные модели являются аналогами
для развития темповой и амплитудной видов выносливости, которые отличаются не только по структуре движений, но и использованием различных энергоисточников. Построение реальных функциональных связей и координационных отношений, выраженных в индивидуальных количественных расчетах для каждого спортсмена, позволяет точно
воспроизводить планируемые модели в содержании
тренировочного процесса. Предлагаемые модели
возможно и упрощают реальное поведение систем
организма спортсмена, но вместе с тем, позволяют
прогнозировать отбор действий с учетом овладения
планируемой скорости бега на конкретной дистанции. Открывается возможность более эффективно
использовать тренировочные средства и методы для
развития локальных видов выносливости, присущих
для различных беговых дистанций.
Изучение динамики скорости бега на различных отрезках дистанции в условиях соревнований показали определенные ее колебания – снижение или повышение относительно средней скорости. В зависимости от длины дистанции она подразделяется на отрезки стартовой, дистанционной и финишной скорости, имеющих определенную длину.
В беге на 100 м, стартовая скорость реализуется на
отрезке 38-62 м, дистанционная – 36-40 м, финишная – 38-62 м, что составляет и процентное соотношение длины отрезков. В беге на 200 м соответственно длина отрезков на динамике скорости составляет: 55-65 м или 27-32%, 106-110 м – 53-55%, 25-35
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м – 12-18% от всей дистанции. Начиная с 800 м,
более высокая скорость наблюдается на стартовом
отрезке дистанции у спортсменов II разряда – кандидатов в мастера. Это свидетельствует о том, что
уровень специальной выносливости требует дальнейшего развития на отрезках с дистанционной и
финишной скоростью. Исходя из вышеизложенного, модели тренировочного занятия должны включать средние значения скорости бега:
- стартовая и финишная скорость ниже дистанционной;
- стартовая скорость бега выше дистанционной, а финишная ниже;
- финишная скорость выше стартовой и дистанционной скорости бега.
Возможны и другие варианты, но главным
является соблюдение соотношения всех скоростей,
согласно вышеуказанных моделей. Нами также разработаны программы с координационными «переключениями» для увеличения, сохранения или снижения скорости бега. Для увеличения скорости
пригодны следующие модели:
одновременное увеличение длины и частоты
беговых шагов (скоростной «форсаж»);
увеличение длины шагов при сохранении частоты;
увеличение частоты шагов при сохранении или
уменьшении длины беговых шагов.
Каждая из этих программ является сложнокоординационным действием, которыми необходимо владеть в совершенстве. Речь идет об автоматизации двигательного навыка с конкретной структурой движений. Кроме того, эти программы являются не только техническими, но и функциональными, поскольку вызывают повышенное напряжение
энергопотенциала определенных систем организма
спортсмена, обеспечивающих реализацию выносливости с той или иной формой координации движений. К тому же, бег с координационными «переключениями» позволяет выполнять более продуктивную
работу мышечной системы, когда молочная кислота локализуется не в одной группе мышечных синергий, а равномерно распределяется в них в зависимости от используемых координаций.
Такой подход к моделированию тактических моделей скорости бега для различных дистанций позволяет развивать специальную выносливость для конкретной дистанции и дает возможность управлять скоростью бега с выделением элементов с различной сложностью по структурным,
координационным и функциональным характеристикам, адекватным длине дистанции. Выделяемые
каждым спортсменом такие элементы становятся
регуляторами действий, а последовательная их реализация в условиях соревнований является программой действия, то есть своеобразным тактическим сценарием, наработанным в тренировочном
процессе.

Если возникает необходимость, то изменения в содержании тактических моделей должны предусматривать вариативность одних и стабильность
других параметров скорости, что позволит обеспечить гармоничное развитие специальной выносливости бегуна, как целостной функциональной системы.
Выводы:
1. Алгоритмом управления в беге на средние и
длинные дистанции является средняя скорость
бега, как элемент по отношению к которому
определяется диапазон рассогласования стартовой и финишной скорости. Дистанционная скорость позволяет корректировать их отклонения
для выполнения планируемых результатов.
2. Каждая функциональная часть целостного действия имеет свои модели реализации скорости
бега, обусловленные вариативностью ее компонентов – длиной и частотой шагов с минимальными, оптимальными или максимальными параметрами, присущими определенной скорости.
3. Развитие выносливости в тренировке средневиков и стайеров требует точного математического расчета, распределения объема и интенсивности бега, длины отрезков с четко дозированными скоростными вариациями.
4. Игра скоростей («переключения»), как фактор
сохранения технической выносливости, обеспечивается оптимальным накоплением продуктов
распада, за счет смены активности работающих
мышц.
Перспективы исследований. Дальнейший
рост производительности тренировочной работы
связан с развитием специальной выносливости бегуна в диапазоне длины соревновательной дистанции. При этом особое внимание уделяется совершенствованию техники бега, сохранения ее на фоне
утомления и овладении на этой основе разнообразными эффективными тактическими вариантами. На
«повестку дня» ставится вопрос о «технической
выносливости», как сохранении эффективной и точной координации движений на фоне утомления, и
как осуществлять поиск новых средств и методов
для ее развития и совершенствования.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНА
Светова А.О.
Донецкий национальный университет

чае негативные состояния – раздражительность, растерянность, подавленность, неуверенность в успехе и другие приводят к неудачам и неизбежным поражениям. Формируются состояния неадекватные
возможностям спортсмена [2-5].
Спортивные биографии выдающихся теннисистов могут служить хорошим ориентиром для
построения перспективного многолетнего планирования подготовки чемпионов. Они позволяют ответить на два очень важных вопроса: когда, в каком
возрасте целесообразно начинать серьёзные занятия
теннисом и к какому минимальному возрасту реально стремиться достигнуть мастерства? Если проследить путь к теннисному Олимпу звёзд мирового тенниса, то можно заметить, что все они начали
тренироваться в 5-7 летнем возрасте и уже в подростковом периоде 11-13 лет – успешно выступали в
соревнованиях среди своих сверстников. В большинстве случаев их привели в теннис родители, фанатичные поклонники этого вида спорта, тренировали и курировали своих чад, иногда по методикам не
имеющим к теннису прямого отношения. Из воспоминаний отца Горана - Срджана Иванишевича:
«Спортивный талант сына был виден с самого начала. Он часто удивлял своими ударами, всё делал посвоему и часто оказывался прав. К тому же был очень
быстрый – пять раз выигрывал легкоатлетический
кросс. Играл в футбол. Его даже приглашали на тренировочный сбор нашей футбольной команды и заманивали местом в основном составе, но Горан отказался. Как бы он ни любил футбол, теннис всегда
был на первом месте. И всегда мечтал об Уимблдоне – верил в эту мечту, как в свою звезду. …Поверьте, моё восхищение успехами сына родилось не на
пустом месте. Горан, выйдя на профессиональный
корт, всегда был лучшим не только в Югославии, но
и в Европе. Когда ему было 16 лет, играл в соревнованиях 18 летних. Надо было выезжать на турниры
не только в Европу, а и в Америку, Австралию набираться опыта. Я глубоко верил в то, что у Горана всё
получится. Конечно, я понимал, что соперничество
в теннисе велико, что на его пути будет много препятствий. Никогда не знаешь, чем всё закончится,
часто результат, успех зависит от элементарной удачи. Удачи в том, чтобы не заболеть, не сломать ногу,
не загулять, не свернуть с дороги в трудные подростковые годы. Настоящий талант обязательно пробьёт
дорогу к победе. Надо лишь помнить, что эта дорога проходит не только через работу на корте, но и
через преодоление многочисленных соблазнов. И я
не устану повторять родителям подростков-теннисистов то, чему научился сам: «Чтобы идти вперёд,
не бойтесь сделать шаг назад!»
Итак, многолетний отечественный и зарубежный опыт свидетельствует: в подготовке чемпионов большое значение имеет поддержка и понимание родителей, их практическая помощь своему
ребёнку и его тренеру.
Яркие факты восхождения на теннисный
Олимп наших и зарубежных игроков должны стать

Аннотация. Формирование личностных качеств спортсмена требует использования специальных средств и
методов, начиная с начального этапа подготовки. Из
внешних воздействий выделены категории родителей,
оказывающих наиболее сильное влияние на спортсмена. Предлагается разработанная методика «Идеальное
состояние спортсмена во время соревнований», связанная с теорией поведения человека.
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Введение.
В настоящее время много говорится о «чемпионском характере». Спортсмен с подлинно чемпионским характером – это прежде всего волевой,
творчески и активно действующий, эмоционально
выдержанный, наблюдательный боец и труженик –
целеустремлённый, настойчивый и упорный. Именно на воспитание таких личностных качеств и должна быть ориентирована психологическая подготовка спортсмена. Наличие высокого уровня
функциональной подготовки в совокупности с психологической, позволяет спортсмену активно, творчески мыслить, действовать, обладать непреклонным стремлением к победе. Такие установки
являются не только прелюдией к чемпионской игре,
но и становятся её сущностью, что открывает возможность развития и совершенствования двигательных способностей.
К подобного рода ориентирам относится
умение управлять своим внутренним состоянием,
независимо от внешних условий, уверенность в собственных силах, положительный эмоциональный
настрой. Такой подход гарантирует формирование
функциональной системы, отличающейся высокой
стабильностью в условиях соревнований при вариативности внешних воздействий. В противном слу147

очень хорошими мобилизующими примерами для
нынешнего и последующих поколений юных спортсменов, их тренеров и их родителей.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Формулирование целей работы.
Цель работы: изучить влияние внешних и
внутренних факторов на развитие личностных качеств спортсмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Педагогические наблюдения и результаты
исследования показывают, что юниорский теннис –
сложный и особенно трудный вид спорта для родителей и ребят. На корте и вне корта молодые теннисисты ощущают огромное внешнее давление в том
числе и родителей, которые не имея опыта, далеко
не всегда осознают сложность этих процессов. Непонимание данного вопроса создает дополнительные сложности и может стать причиной стресса для
всей семьи. В процессе обучения и становления
складываются сложные и эмоционально насыщенные отношения между учителем и учеником, тренером и спортсменом, которые в будущем могут осложнить отношения в семье между родителями и
молодыми игроками. По этим причинам очень важно, чтобы родители осознавали особенности острой
конкуренции в теннисе, ошибочность требования от
молодых теннисистов только побед, необходимость
развития у них интереса к игре и потребность стать
им опорой на пути в большой теннис.
Теннис – это жестокое, индивидуальное
соперничество, которое вынуждает игрока выступать на пике своей формы без тренера, без замены и
при невероятном физическом и психологическом
давлении со стороны противника. Игрок сам доводит встречу до конца или прерывает её. И все внешнее окружение – соперник, официальные лица, зрители об этом знают.
Классификация, жеребьёвка игроков добавляют им дополнительное напряжение. Денежные
средства, вложенные в игрока, могут оказывать ещё
большее давление на юниора, выступающего на корте. Для того чтобы научить юношей-юниоров играть
в теннис необходимо объединение усилий других
людей – родителей, профессиональных тренеров и
возможно понадобится целый штат специалистов
или консультантов. Возникает необходимость построения целостной системы подготовки спортсмена,
а может быть и будущего чемпиона.
Как это часто бывает, родители молодых теннисистов стараются, но не знают, как помочь своим
детям во время соревнований. Возможно, они сами
были когда-то спортсменами и испытали поражения
или разочарования, а сейчас стремятся к запоздалой
славе, которая в своё время обошла их стороной. Они
считают, что домашнее воспитание пригодится и для
спортплощадки, считая, что профессия родителя
адекватна профессии тренера. Какова бы ни была
причина, многие родители инстинктивно реагируют

на испытываемые молодым теннисистом прессинг и
стресс, и эти импульсивные родительские реакции не
помогают, а усугубляют и без того сложную психологическую обстановку, вызывают дополнительное
волнение спортсмена за родителей, что может вызвать конфликтную ситуацию.
Нами разработана методика «Идеальное
состояние спортсмена во время соревнований», которая позволяет вызывать состояние эйфории, исключающее внешнее негативное влияние (стресс).
Методика позволяет спортсмену использовать идеомоторную подготовку и учит игрока мысленно
представлять победные удары и выигрывать очки
ещё до начала игры, а также воспитывает умение
расслаблять мышцы, облекать их в конкретный новый образ бойца и победителя, контролировать дыхание, развивает у молодого игрока психологическую устойчивость с помощью тренера или
родителей.
Значительная часть исследовательской работы, проведенная со спортсменами, находящимися на пике спортивной формы, а также в «идеальном состоянии во время соревнований»,
основывается на теории доктора А. Маслоу [1]. Результатом этих исследований стала разработанная
им теория поведения, базирующаяся на построении
иерархии необходимых побуждений. Для реализации индивидуального потенциала необходимо, чтобы спортсмен научился использовать ряд естественных потребностей, с учётом специфики вида спорта.
А. Маслоу [1] подразделил потребности на
пять уровней. Самыми основными являются те, которые продолжают человеческий род: воздух, пища,
вода, сон, секс. На втором уровне находятся безопасность и уверенность, чтобы не испытывать чувство страха. Семья чемпиона воспитывает потребности двух уровней. На третьем уровне преобладает
любовь и чувство собственного достоинства, которые в случае с ведущими спортсменами могут обеспечиваться не только семьёй, но и тренером или командой. Следующим идёт удовлетворение
потребности в самоуважении и уважении других.
Они могут удовлетворяться путём похвалы, оценки
достоинств друг друга, поощрений, вознаграждений,
финансовой поддержки и др. И самый высокий пятый уровень – это возможность самореализации,
когда человек становится тем, кем он стремиться
стать и способен быть, что соответствует «идеальному состоянию спортсмена во время соревнований». Пока не будут удовлетворены второстепенные
потребности, молодой спортсмен не может достичь
пятого уровня, а их удовлетворение для ребёнка более важно, чем победы или поражения, место в классификации или призы.
Если имеется дефицит любви или низкий
уровень собственного достоинства если отсутствует уверенность или нет потребности в самоуважении, то нет никакого сомнения, что на корте не будут достигнуты максимальные цели.
И чем больше родители будут заниматься
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самостоятельным тренерством, то более вероятно,
что им не удастся создать вокруг ребёнка положительный эмоциональный климат и удовлетворить
потребности своих детей в домашней обстановке.
Тренировать – прерогатива тренера. Родители должны сконцентрироваться на эмоциональном развитии ребёнка и своим воспитанием дать возможность
обрести успех на теннисном корте. Родители должны понимать, что шансы их ребёнка стать звездой –
весьма незначительны и часто равны нулю. “Теннисные родители” – это особая категория людей.
Категория, имеющая свои характерные особенности, по признакам которой можно составить своего
рода классификацию и проанализировать её.
“Трудные родители”. С психологической
точки зрения важно определить как родители становятся «трудными»? Как они агрессивно, вплоть
до стресса воздействуют на своих детей и как порой становятся причиной возникновения их ненависти к теннису, а порой и разочарования в жизни.
Выделим несколько характерных особенностей критикующих родителей. Такие родители, как
правило, утрачивают объективность и вмешиваются в этику победы или поражения. Они постоянно
чем-то недовольны, утверждают, что ребёнок не так
как надо тренируется, мало прыгает на скакалке,
плохо разминается и т.д. Когда родители берут на
себя слишком много участия в теннисной жизни
ребенка, они нарушают психологический баланс
личности. В самом тренировочном процессе имеет
место довольно большая доля стресса, ребёнку порой приходиться трудно и в такие моменты родители вместо того, чтобы поддержать его усилия, критикуют и требуют от него большего, увеличивают
на него давление, желая раньше времени видеть в
нем чемпиона, тем самым усиливая проявление негативных эмоций. Негативное мышление родителей
– плохой пример для юниоров. Во время матча они
могут вмешиваться в игру, некрасиво высказываться о сопернике, судье. Они постоянно чем-то недовольны:
- родители порождают чувство вины, используя его для того, чтобы заставить ребёнка поступать так, как хотят они. У ребенка возникает комплекс постоянной вины перед кем-то,
перерастающий в чувство страха и неуверенности;
- родители делают теннис более сложным и
значимым фактором, чем сама жизнь. Даже малозначимые соревнования, они преувеличивают их
важность до неимоверных размеров. Однако, одного родительского желания видеть в своем ребенке
будущего чемпиона мало. Нужно, чтобы оно усиливалось естественным желанием и самого ребенка,
иначе ничего, кроме вреда, не будет;
- зачастую родители переносят свои несбывшиеся мечты и запросы на своего ребенка – молодого игрока. Они заранее предвкушают свою известность и даже славу, тем самым делают своего
ребёнка слабым, лишая его обычной родительской
заботы, которая так необходима для будущих побед

начинающему теннисисту;
- иногда ранние успехи своего ребёнка родители расценивают, как возможность разбогатеть,
воспринимая своего ребенка, как средство к безбедному существованию в будущем;
- проявление неадекватной способностям
ребенка амбициозности. Со стороны родителей, заранее видя в нем чемпиона, часто не срабатывает,
поскольку их желание видеть в своем ребенке будущего чемпиона сильнее, чем желание самого ребенка
стать им.
“Профессионально” перспективные родители имеют следующие характеристики:
- снижают стресс, вызываемый чрезмерным
стремлением ребенка к победе;
- родители подчёркивают важность таких
качеств, как мужество, этика, чувство ответственности, уважительное отношение к окружающим,
самодисциплина.
- родители обязаны знать отрицательные
воздействия, как “группа риска”, они должны уметь
распознать начальные признаки стресса у ребенка –
бессонницу, сверхкритическое отношение к себе,
чрезмерное волнение, замкнутость, порой раздражительность и др.;
- профессиональные родители располагают
тренера к объективной оценке возможностей ребенка на перспективу, регулярно встречаются с тренером, обсуждая проблемы тренировки психологического развития. Такие родители не берут на себя
обязанности тренера и не вмешиваются в его работу;
- не проявляют негативные эмоции, сохраняют спокойствие и доброжелательность;
- профессиональные родители не стоят за
спиной у ребенка и тренера в стремлении подкрепить мотивацию, понимают, что чрезмерное проявление заинтересованности может спровоцировать
отсутствие настоящей мотивации у ребёнка;
- родители должны помочь тренеру в формировании чувства «идеального состояния спортсмена во время соревнований». Они должны воспитывать чувство уверенности, уменьшать стресс
внешних воздействий, испытываемых ребенком,
содействовать тому, чтобы он получал больше радости от игры, возбуждать естественный интерес к
теннису, как игре. Родители развивают у ребенка
позитивное мышление для контроля игровой ситуации, умения сбрасывать нервное и мышечное напряжение, сохраняя при этом возможность быстрого
реагирования на действия соперника.
“Идеальные родители”. Существует оптимальная родительская позиция, которая отвечает
требованиям адекватности, гибкости и прогностичности. Это родители, которые могут наблюдать за
турнирными играми своих детей и независимо от
результата встречать их после матча теплой улыбкой и добрым словом. Эти родители демонстрируют своим поведением безусловную любовь, безграничное терпение, позитивное отношение, понимая,
что дорога совершенствования продолжительна и
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требует формирования сильной личности для постоянного проявления положительных эмоций и уверенность в том, что ребенок находится в руках хорошего тренера.
“Идеальные родители” отдают своих детей,
полностью доверяя профессионализму тренера и
периодически проявляя заинтересованность ходом
тренировок. Они спрашивают тренера, что необходимо от них, чтобы поддерживать этот процесс.
“Уважаемые родители” должны помнить
о том, что ребенка надо готовить не только к успехам, но и к неудачам. В мире нет ни одного спортсмена, у которого не было бы неудач. Ребенок всегда психологически хуже подготовлен к поражениям.
Поэтому нужно говорить ему: “Не волнуйся, главное – это твое самосовершенствование, неудача –
это необходимая случайность”. Ни один великий
спортсмен не стал бы великим, если бы у него не
было поражений.
Обязанность родителей дать возможность
тренеру спокойно, не спеша делать свою работу, терпеливо готовиться к успехам и неудачам своих детей, любить и уважать их, поддерживать в тяжелые
минуты неудач и разочарований, быть надеждой и
опорой как в жизни, так и в выбранной любимой
игре – теннисе.
Выводы.
Подготовка спортсменов высокого класса –
кропотливый и продолжительный процесс, в котором нет места мелочам. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы формирования личностных качеств будущего чемпиона, особенно на
этапах начальной спортивной подготовки, на котором особое значение имеет отношение родителей к
формам двигательной активности вообще и к теннису в частности. Иногда чрезмерное пристальное
внимание родителей к тренировкам детей снижает
их активность, а в будущем и не позволяет им формировать “реакции преодоления” при возникновении сложных ситуаций. Такие реакции формирует
спортивная тренировка с переносом их на жизненные ситуации. Потому только синергетическое взаимодействие тренера, родителей и спортсмена позволяет воспитывать характер будущих чемпионов.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
формирования личности спортсмена.
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РОЛЬ ХОРЕОГРАФИИ В ПОДГОТОВКЕ
АКРОБАТОВ, ПРЫГУНОВ НА
АКРОБАТИЧЕСКОЙ ДОРОЖКЕ
Серебрянская Э.А.
Харьковская государственная академия
физической культуры
Аннотация. Проведено анкетирование тренеров по вопросам хореографической подготовки в спортивной акробатике. Рассмотрена взаимосвязь хореографической
подготовки акробатов-прыгунов с другими видами подготовок. Получены большие разногласия в ответах тренеров. Выявлены приоритетные направлениями в занятиях по хореографии: развитие активной гибкости,
разнообразные прыжковые упражнения, упражнения во
вращении, воспитание выразительности движений.
Ключевые слова : хореогра фич еская подготовка,
спортивная акробатика, акробаты-прыгуны.
Анотація. Серебрянська Е. О. Роль хореографії у підготовці акробатів-стрибунів на акробатичній доріжці.
Проведено анкетування тренерів з питань хореографічної підготовки в спортивній акробатиці. Розглянуто взаємозв’язок хореографічної підготовки акробатів-стрибунів з іншими видами підготовки. Виникли значні
розбіжності у відповідях тренерів щодо використання
засобів хореографії. Виявлені прорітетні напрямки під
час занять з хореографії: розвиток активної гнучкості,
різноманітні стрибкові вправи, вправи з ротації, удосконалення виразності рухів.
Ключові слова: хореографічна підготовка, спортивна
акробатика, акробати-стрибуни.
Annotation. Serebrynskaya E. A. The role of choreography
in training of ground-tumblers on acrobatic track.
Completed mere is question airing of coa ches upon
questions of choreographic training in sports acrobatics.
Interconnection of ground-tumblers choreographic training
is investigated with other kinds of preparations. We obtained
disparities in the coaches’ answers in the application of
means of choreography. Revealed are the priority trends in
choreography studies: development of active flexibility,
various ground tumbling, rotation exercises, teaching of
expressiveness of movements.
Key words: choreographic training, sports acrobatics,
acrobats-jumpers.

Введение.
Развитие спортивных видов гимнастики
происходит по пути дальнейшего усложнения элементов и комбинаций, качества их исполнения и
артистизма. Уровень артистизма в исполнении акробатом соревновательного упражнения определяется эстетической оценкой судьями и зрителями
индивидуальности спортсмена [1].
В движениях и ритме прыжковой акробатики, свидетельствующих о совершенном владении
спортсменом пространством и временем, предоставляются огромные возможности зрителям для созерцания и наслаждения разнообразных эстетических
ценностей.
Безусловно, на современном уровне развития спортивной акробатики шлифуется и совершен-

Литература
Маслоу А. Мотивация и личность. – Евразия, 1999. – 479
с.
Рыбковский А.Г., Светова А.О. Организация управления
в спортивной тренировке: Монография. – Донецк, “ДрукИнфо”, 2007. – 418 с.
Сигал Н.С. Влияние типологических свойств нервной системы, темперамента и личностных особенностей на саморегуляцию психических состояний футболистов //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту /зб.наук.праць за редакцією
проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. №7. – С. 109-112.
Смоляр И.И. Личностный аспект лидерства в мужских и
женских спортивных командах //Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

150

ствуется техническая подготовка спортсменов. Однако в спортивной акробатике хореография входит
в раздел технической подготовки [6]. В подготовке
спортсменов велика роль хореографии, являющейся сложившейся системой, созданной в результате
громадного профессионального труда многих поколений людей, стремившихся добиться наибольшей
выразительности движений человеческого тела [8].
Использовать средства хореографии в гимнастических видах спорта начали давно. В истории
формирования художественной гимнастики как вида
спорта иногда наблюдалось излишнее увлечение
балетным искусством, образностью исполнения.
Несомненно, наличие спортивной акробатики в цирковом шоу [7].
Тенденция к сближению спорта и искусства является характерной особенностью нашего времени, однако, хореографическая подготовка в
спортивной акробатике является частью учебно-тренировочного процесса и должна гармонично сочетаться с другими видами подготовки [2].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель исследования - определить основные
направления в применении средств хореографии в
учебно-тренировочном процессе с акробатами, прыгунами на акробатической дорожке.
Задачи исследования.
1.
Изучить использование хореографических средств в спортивной акробатике (по материалам анкетирования тренеров).
2.
Рассмотреть взаимосвязь хореографической подготовки акробатов-прыгунов с другими видами подготовки.
3.
Определить наиболее значимые
факторы в хореографической подготовке акробатовпрыгунов (юношей) на этапе специализированной
базовой подготовки.
Результаты исследований.
Было проведено анкетирование и беседы с
десятью тренерами и хореографами, работающими в ДЮСШ по спортивной акробатике г. Харькова. Все тренеры применяют в своем тренировочном процессе уроки по хореографии. В половине
случаев уроки по хореографии проводят сами тренеры, так как в настоящее время существует проблема текучести кадров хореографов в спортивных
школах по акробатике.
Подавляющее большинство респондентов
(80%) уроки по хореографии применяют регулярно в течение всего учебного года. На вопрос об использовании средств хореографии в различные годичные периоды, ответы были противоречивыми,
от 10% до 50% от общего тренировочного времени. Более единодушные мнения оказались по переходному периоду, в данном периоде половина из
опрошенных уделяет хореографии 30% от общего
тренировочного времени.
Большинство тренеров – хореографов при-

меняют в хореографической подготовке средства
классического и современного танцев, также используются элементы народного танца и в редких случаях средства спортивного бального танца. Все опрошенные применяют на уроках по хореографии
музыкальное сопровождение.
Рейтинговые оценки разделам урока по хореографии тренеры – хореографы расставили следующим образом: большинство первых мест было отдано прыжкам и упражнениям у опоры; вторые и
третьи места были отданы упражнениям на середине
и вращениям; партерным упражнениям большинство
респондентов присвоили пятое место, но два человека поставили этот раздел работы на первое место.
Для определения взаимосвязи хореографической подготовки с другими видами подготовки акробатов был проведен корреляционный анализ по
29 контролируемым параметрам, включающим в
себя тесты по специальной физической подготовке,
технической подготовке и хореографии [4]. В результате проведенного анализа выявилось, что показатели хореографической подготовленности акробатов-прыгунов имеют 13 тесных корреляционных
связей с показателями специальной силовой подготовки: количеством поднимания в висе прямых ног
до касания за головой; сгибанием, разгибанием рук
в упоре лежа и подтягиванием на турнике (r>0,7).
Выявлена тесная корреляционная связь с технической подготовкой, трудностью первого соревновательного упражнения (r>0,7).
Самым информативным из хореографических тестов оказался трамплинный прыжок, у которого 10 тесных корреляционных связей, одна с трудностью за первое соревновательное упражнение, три
с силовыми тестами и шесть внутри группы хореографических тестов.
С показателями силовой подготовки имеют
тесные корреляционные связи (r>0,7) хореографические тесты, определяющие силу мышц ног, активную гибкость в тазобедренном и голеностопном суставе, качество выполнения хореографических
прыжков.
Среднестатистические показатели тестирования акробатов по хореографии имеют 6 значимых
корреляционных связей со специальной силовой
подготовкой: количеством сгибаний, разгибаний рук
в упоре лежа; подтягиванием на турнике (от r-0,6 до
r-0,69), а также значимую корреляционную связь с
высотой выпрыгивания вверх (r-0,67).
С технической трудностью первого «гладкого» соревновательного упражнения показатели хореографической подготовленности имеют 5 значимых корреляционных связи (от r-0,6 до r-0,69). С
технической трудностью второго соревновательного упражнения, включающего в себя два обязательных винтовых сальто, показатели хореографической
подготовленности имеют 3 значимых корреляционных связи (от r-0,63 до r-0,64). Всего 8 средних корреляционных взаимосвязей (от r-0,6 до r-0,69) хореографической и технической подготовки
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Таблица 1.
Факторная структура спортивной подготовки акробатов-прыгунов
№

Факторы

Тесты

1

Рост

1
-0,072835

2
0,116682

3
-0,873906

2

Вес

0,253435

0,745656

0,008859

3

Поднимание прямых ног в висе до касания

0,834834

-0,255875

-0,113977

4

Подтягивание на перекладине

0,944923

0,169669

0,86140

5

Прыжок вверх

0,412240

-0,213560

-0,753535

6

Продольный шпагат правой

-0,290584

0,862633

0,076138

7

Поперечный шпагат

0,429149

-0,579437

0,264997

8

Гимнастический мост

-0,594051

-0,672902

-0,142901

9

1-ое соревновательное упражнение, трудность

0,834473

0,106763

-0,026928

10

2-ое соревновательное упражнение, трудность

0,739505

0,157851

0,016636

11

0,770915

-0,302480

-0,407651

12

Отведение, приведение ноги лицом к опоре
(battement tendu лицом к опоре)
Присед (plié)

0,525368

-0,269874

0,202335

13

Присед (plié) с ногой на опоре

0,870121

-0,286146

0,273926

14

Трамплинные прыжки

0,946345

-0,144535

0,201855

15

0,851893

-0,201539

0,118466

16

Из положения ноги вместе прыжок ноги врозь
с поворотом на 360° (pas échappé с поворотом на 360°
Прыжок шагом в повороте на 360° (jeté en tournant)

0,923604

-0,056374

0,274671

17

Вращение на двух с продвижением (chené)

0,645269

0,119369

-0,118803

18

Удержание ноги выше 90?(adagio) у опоры

0,450285

-0,644178

-0,245507

19

Теппинг тест

0,182013

0,293851

-0,623221

20

Общий вклад в дисперсию %

44,46

16,34

12,23

акробатов-прыгунов определяются качеством выполнения прыжковых заданий на уроках хореографии, вращением на двух ногах с продвижением и
уровнем развития активной гибкости.
Для выявления ведущих факторов в подготовке акробатов был проведен факторный анализ
контролируемых показателей [3]. В результате факторизации матрицы корреляций 19 показателей тестирования акробатов выделено три статистически
независимых фактора, суммарный вклад данных
факторов к обобщенной дисперсии выборки составил 73%, первая группа факторов составила 44%,
вторая –16%, третья - 12% (табл.1).
В первый фактор вошли тестовые показатели, определяющие силовую подготовку акробатов,
наличие гимнастического стиля, бонусных элементов в технической подготовке, уровень развития активной гибкости, силы ног и качество выполнения
«трамплинных» прыжков и прыжков в повороте.
Во второй фактор вошли тесты, определяющие мышечную массу спортсменов и пассивную гиб-

кость. Третий фактор показал значимость для акробатов – прыгунов результата прыжка вверх и роста.
На занятиях по хореографии с акробатами,
прыгунами на акробатической дорожке необходимо
отрабатывать различные прыжковые задания: трамплинные прыжки, прыжки на двух ногах, на одной,
на месте, в продвижении, в повороте, а также способствовать увеличению высоты прыжка. На уроках по хореографии необходимо развивать силу
мышц ног, силу мышц стопы, включать упражнения
на развитие активной и пассивной гибкости.
Выводы.
1. В настоящее время существует проблема
текучести кадров тренеров – хореографов по
спортивной акробатике. На вопросы анкеты, касающиеся процентного соотношения тренировочного времени, отводимого на хореографическую подготовку, а также применяемых средств и методов,
получены большие разногласия в ответах тренеров.
2. Хореографическая подготовка акробатовпрыгунов взаимосвязана со специальной силовой
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подготовкой, 13 тесных корреляционных связей,
также с технической трудностью первого «гладкого» упражнения (r>0,7). На уровне значимых корреляционных связей (от r-0,6 до r-0,69) на техническую подготовку имеет влияние качество выполнения
прыжковых заданий на уроках хореографии, вращение на двух ногах с продвижением и уровень развития активной гибкости.
3. Хореографические показатели акробатов
имеют недостаточно прямой связи с показателями
технического мастерства, но связаны с ними опосредованно через специальную двигательную и физическую подготовленность.
4. В хореографической подготовке с юношами, акробатами-прыгунами приоритетными направлениями являются развитие активной гибкости, разнообразные прыжковые упражнения, упражнения во
вращении и воспитание выразительности движений.
Дальнейшие исследования в данном направлении предполагают изучение особенностей хореографической подготовки в других видах спортивной акробатики.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
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society and appeal as the moral. It is measure of activity,
science a general cultural parameters are measured by moral
criteria. Cultural-moral values transform sports the social
kindness which purpose is protection of a society and its
human perfection.
Keywords: cultural development of society, sport, humanity,
moral.
Аннотация. Ткебухава Додо. Культурно-моральное значение спорта. Спортивная деятельность является составной частью процесса культурного развития общества. В то же время она представляет собой гуманную
и моральную деятельность. Потребность спортивной
деятельности вызывает в человеке: прилив созидательной и физической силы, определенные чувства удовольствия и наслаждения прекрасным, морально здоровые
отношения между людьми. Поэтому спорт является составной частью процесса культурного развития обществ, которое предстает моральной деятельностью,
поскольку, в общем культурные параметры измеряются
моральными критериями. Культурно-моральные ценности превращают спорт в социальное добро, целью которого является защита общества и его гуманное совершенство.
Ключевые слова: культурное развитие общества, спорт,
гуманность, мораль.
Анотація. Ткебухава Додо. Культурно-моральне значення спорту. Спортивна діяльність є складовою частиною
процесу культурного розвитку суспільства. В той же час
вона є гуманною і моральною діяльністю. Потреба
спортивної діяльності викликає в людині: прилив творчої і фізичної сили, певні відчуття задоволення і насолода прекрасним, морально здорові відносини між
людьми. Тому спорт є складовою частиною процесу
культурного розвитку суспільств, яке предстає моральною діяльністю, оскільки, загалом культурні параметри вимірюються моральними критеріями. Культурноморальні цінності перетворюють спорт на соціальне
добро, метою якого є захист суспільства і його гуманна
досконалість.
Ключові слова: культурний розвиток суспільства, спорт,
гуманність, мораль.

Литература
Компоненты структуры технической подготовки акробатов / Садовски Е., Болобан В., Масталеж А., Нижниковски Т. // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - N 9. - С.
19-23.
Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 176 с.
Литовко Т.В. Факторная структура соревновательной деятельности в художественной гимнастике // Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і сп орту / З б. н аук. пр. під ред. Єрмаков а С.С.Харків:ХХПІ, 1998. - №4. – С.20-22.
Методика оценки специальной физической подготовленности акробаток-прыгуний высокой квалификации / Пилюк Н.Н., Кобзарь Л.В. // Теория и практика физ. культуры. - 1997. - N 3. - С. 15-18.
Скакун В.А. Акробатические прыжки. – Ставрополь: Кн.
изд-во, 1990.- 222с.
Спортивна акробатика: Навчальна програма ДЮСШ,
СДЮШОР и ШВСМ.-К.: Республік.науково-метод.кабінет
Держ.ком.молод. політики, спорту і туризму України, 2000.
– 72с.
Столяров В.И. Спорт и искусство: сходство, различие, пути
интеграции // Спорт, духовные ценности, культура. Выпуск пятый. Спорт, эстетика, искусство: Сборник. / Сост.и ред.: В.В. Кузин, В.И. Столяров, Н.Н. Чесноков. – М.:
Гуманитарный центр «СпАрт» РГАФК, 1997. – 264с.
Шипилина И.А. Хореография в спорте. / Серия «Образовательные технологии в массовом и олимпийском спорте»
- Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 224с.
Поступила в редакцию 09.04.2007г.

Introduction.
The purpose of culture and morals is protection
of all mankind and all humane, that enters into frame
works of cultural development of all sphere of culturalmoral values and directions.
The person as conceiving essence, the creator
in all spheres as to him is given to change reasonably
the nature, to create new creations and masterpieces that
promotes creation different one, from created by the
person, the natural environment i.e. culture. With its
consecutive display process of development. It covers
everything, that is a result physical and spiritual activity
of the person.
Results of researches.
Sports activity is a component of common
cultural process as new reality; it is artificial created by
the person. In appears as one of spheres of its culturalpublic work. Its parameters are measured by moral
creative since, since social requirements of sports
activity of the person inevitably cause inflow creative
and physical strengths, self- affirmation of the person,
sensation experiences and pleasures.
Sports, as is known are a source of physical
development and formation of force at the person.
All this further to be shown in the following

CULTURAL - MORAL VALUES IN SPORTS
Dodo Tkebuchava
Georgian State Academy of Physical Training and
Sports
Annotation. Sports activity is a component of society
cultural - development of process. At the same time it
represents humanization and moral activity. At the same
time it represents humanization and moral activity. Sports
activity causes in the person: inflow creative and physical
possibility, the forces, the certain feelings of pleasure fine,
morally, healthy attitudes between people. Therefore sports
are a component of process of cultural development of a
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qualities of the person: bravery, protection of weaker,
politeness, tolerance, in case of need friendly support,
ability of overcoming of difficulties with noble
intentions. All this is moral properties which in turn are
basis of formation moral shape of the person. Therefore
sports are one of practical occupations of mankind in
which are collected moral parameters. The characteristic
of sports essence is competition. It is cultural sample of
struggle between con-tenders, as a unique parameter of
social struggle between contenders and not dependent
on result.
In sports there are obligatory rules and norms
of struggle. Sports’ norms don’t pass borders of noble
purposes. To avoid conflicts or traumas with undesirable
consequences during competitions.
Therefore in sports there is an interrelation
between culture and morals. Requirements of
international law in sports are based on fixed
requirements and Rules that enables to warn creation of
disputed situations during competitions. The knowledge
and comprehension by the spor5sman of these rules helps
to avoid these situations. But if nevertheless there is a
disputed barrier then moral-cultural sub-consciousness
of the sportsman enables it of its overcoming without
application of physical strength. Though in sports the
facts of infringement advantage of the sportsman still
take place. In such cases, we count that the sportsman
are not completely realized preliminary developed
charter and the program and also the purpose and
problems of sports, the right and a duty of the sportsman.
It is known, that cultural norms of behavior
and a rule of competitions in sports, were formed and
affirmed centuries, passed from father to son, improved
and took roots in sports. Modern sports experience
process of humanization, it is focused on protection of
health, life and honor of the sportsman, formation of
their good will, that process of competitions would be
based on noble purposes, instead of on enmity ànd bad
mutual relation among sportsmen. From this side the
physical training demands the organization training
process, unity pedagogical and sports, and also moral.
Sports humanization demands submission of sports
training to parameters of moral education that in any
sphere of sports or process of training , the moral
sanction should be produced. It is signify- cant in sports
life.
Because the sportsman in view of it becomes
counterbalanced an shows good will. On means of sports
culture, each kind of sports has the rules of caring out
of competitions which include not only sports passion
of a victory during check of physical strength, but also
the requirement of morals. In general at observance of
rules of the behaviour, it is not required to morally
counterbalanced sportsman of the big efforts of will for
observance of these rules; he as the present professional
is formed as the sportsman with high morals and physical
training, it is gradually formed, improved and turns to
the citizen gifted with advantages of the person. It is
possible only then when the sportsman realizes not only
benefit pragmatism in sports or in any other field of

activity, but also the moment of submission to
requirements as sports and public collective.
In general advantage of the person as one of
ethical categories, is shown in the person and in our
case , as an adequate estimation of activity of the
sportsman, self-criticism and belief in. This
psychological mechanism, advantage is shown
individually. Growth of sports Parameters and
achievements in many respects depend on
comprehension by the Sportsman of advantage of these
attributes that most the price of feeling of advantage
growth. On the basis of objective self-estimations, the
sportsman estimates the activity Better, amplifies its
ability of an adequate estimation that helps him
cardinally to change the achieved sports successes and
in the further to begin the best trainer of young
generation, the professional teacher that the sports and
professional intellectual experience to promote the
growth of viability formation of the healthy person to
increase in rate of growth and also ability to protect a
society and the state.
As self-criticism it is possible to develop such
quality of the sportsman the forces to overcome
ambitions it is possible only in a condition of daily
trainings, and as taking into account opinion of the
trainer and the public. Thus value of feeling of advantage
increases.
The feeling of advantage is individual, it is
shown in aspiration of any person – to not drop own
advantage; it has the sportsman to sports’ heroism, but
otherwise when takes place humanization advantage,
underestimation of own advantage, then at the sportsman
the inferiority complex which not seldom is developed
passes in aggression and brings harm to the moral and
physical side of the sportsman to a common cause.
Use sports’ moral as sports ethics means a lot
of qualities which are peculiar only to the sportsman.
Those are: the kind and tolerant, attitude to the opponent,
expression of feeling of gratitude and respect in relation
to the trainer and the tutor, feeling of pride and modesty.
In case of a victory all this is display of sports morals
on the bases of which at the sportsman, there is an
opportunity to show before others an opportunity of
protection of the rights and moral duties, display of
feeling of the responsibility. Thus it realizes the validity
of that does not exist. Only the rights without the public
responsibility, i.e. freedom without necessities,
protection of the rights of one demands feeling of the
responsibility before another protection of the
obligations and on the Contrary. It is process of
translation of moral consciousness in moral feelings
which Further will pass to practical morals and at the
end in morally healthy relation to achievements in sport.
The sportsman generated by such criteria is
capable to convince easily itself of the opportunities and
their realization to make a maximum for a victory, to
reach beforehand planned record norm.
Thus sports as the form of physical training
includes moral-cultural values as it helps to develop
moral mercy in the sportsman, discipline and accuracy.
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Organization and regularity. During training also bravery
and hardness of will, ability to overcome difficulty to
be hardy, constant diligence aspires to a victory, over
human understanding and victory over laziness, gradual
purchase of cultural skills. All this is moral values in
sports activity. That is vital for high-grade existence of
the sportsman and for its purposeful life. And at last
formation cultural citizen.
We have tried to make the brief analysis of
that sports, answer the questions: How are connected
cultural-moral values in sports, how is it promote to
progress. And to support the process of mankind
humanization. Among cultural-moral phenomena
created by mankind one of the major spheres for each
member of a society is creation of means for formation
of physical health, beauty and strength of mind. Sports
as excessively important business for a society differ
all humane principles: physical improvement of the
person, aesthetic pleasure and entertainment with the
help of external appeal and intellectual (spiritual)
development.
Proceeding from this sports are social goods
with sincere love to the person, the many-side nature,
the moral side, spirituality i.e. a basis of harmonious
perfection.
It is known that sports originally have taken
place for entertainment of a ruling layer.
But in due course it has got moral coloring and
has turned to a source of perfection of moral qualities
of the person.
At the certain stage, it is especial on a
background of development of modern techniques
(technical equipment).
Sports were created by the person of new type
for which has followed unlimited development of
physical and spiritual forces.
In the modern person, it is especial in the
sportsman, physical strength and spiritual riches which
are incorporated into a complex intellectual phenomenon
in significant measure accelerate development of a
society, enriches it culture. The best confirmation of it
are chess tournaments where wins both the winner and
defeated because of those sports successes which have
resulted him on this tournament. A chess are the best
way spiritual, physical also that the most important, the
best way of intellectual training. Therefore, among kind
of sports they are a cultural phenomenon created by a
conceiving of mankind. Culture is complex and the
multilateral phenomenon. It is a fruit of creativity also
promotes development of a social organism, perfection
of society, social progress. During an epoch of deep
social transformations the main thing is to determine
parameters of culture, with the help which can be
recognized as the cultural phenomenon.
Conclusion.
The culture represents system of values these
values are: science, culture, morals. The maximum value
of culture, except its aesthetic function, it is measured
by the sample of moral requirements created by a society.
Measurement which promotes development of nobleness

in the person, protects, process of humanism is morals.
Pleasure fine and reception pleasures together with
kindness and aspiration to human acts represent not
simple means of existence arts, morals and the validity
and are a duel of their display, abilities and opportunities.
Among them the moral has a special priority as results
of culture measured by a healthy society is a moral
criteria.
The morals is a parameter of capacity and
humanity of the person, it exists as moral value, about
observance of rules and norms of behavior and sports
activity. Existence universal progress. Between culture
and morals there is an internal connection which appears
on means of concrete moral elements, As the culture is
the purpose of conscious purposeful activity which
serves to moral perfection of a society, thus criteria of
its development is necessary to search in morals.
1.
2.
3.
4.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Усыченко В.В.
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье поднимается вопрос о точности и
надежности интерпретации данных, полученных в ходе
экспериментальной работы в случае малых объемов
выборочных совокупностей на примере анализа морфологических показателей спортсменов-бодибилдеров
высокой квалификации.
Ключевые слова спортивно-педагогическая деятельность, выборочная совокупность, корреляционный и
регрессионный анализ.
Анотація. Усиченко В.В. До питання використання методів математичної статистики у спортивно-педагогічній практиці. У статті піднімається питання про
точність та надійність інтерпретації отриманих в ході
експериментальної роботи даних у випадку малих обсягів вибіркових сукупностей на прикладі аналізу морфологічних показників спортсменів-бодібілдерів високої кваліфікації.
Ключові слова: спортивно-педагогічна діяльність, вибіркова сукупність, кореляційний та регресійний аналіз.
Annotation. Usichenko V. To the question of use of the
mathematical statistics methods in sports-pedagogical
practice. In paper the question on accuracy and reliability
of interpretation of the data gained during experimental
work in case of small volumes of samples on an instance of
the morphological pa rameters analysis sportsmenbodybuilders of high qualification rises.
Keywords: sports-pedagogical activity, selective
assemblage, the correlation and a regression analysis.

Введение.
В условиях возросшей конкуренции на
спортивной арене построение эффективного трени155

ровочного процесса, на сегодняшний день, является одной из сложнейших задач. В свою очередь, при
организации учебно-тренировочного процесса, тренеру поступает огромное количество числовой информации, которую необходимо проанализировать
и систематизировать, выявить взаимосвязи и закономерности между рассматриваемыми признаками
и явлениями, создать на этой основе высокоэффективные программы спортивной тренировки.
Без современных математических методов
исследования и прогнозирования в большом спорте
невозможно достичь высоких результатов, поскольку именно с помощью математического аппарата в
настоящее время определяют перспективность
спортсмена, анализируют параметры различных сторон учебно-тренировочного и соревновательного
процессов, контролируют эффективность нагрузок
и оценивают степень адаптации к большим физическим нагрузкам [2]. Не смотря на то, что эффективность решения задач спортивной подготовки в
значительной степени зависит от качественной обработки и интерпретации результатов экспериментов, как отмечает Л.И. Орехов [7], к сожалению, авторы многих научных публикаций представляют
результаты исследований по своему усмотрению,
используя различные обозначения статистических
показателей, не всегда указывают объем выборочной совокупности.
Анализ специальной литературы указывает
на тот факт, что при разработке программ спортивной тренировки тренер реализует свои идеи, как
правило, на немногочисленной группе спортсменов.
Особенность научного подхода к подготовке спортсменов высокой квалификации заключается в том,
что использование тренером неадекватного метода
анализа результатов измерений даже на одном из
этапов работы лишает его выводы достоверности.
Становится очевидным информацию, полученную
на малом количестве объектов необходимо корректно анализировать [4].
Современный спорт высших достижений
характеризуется постоянным увеличением количества показателей, отражающих тренировочно-соревновательный процесс, а определение физического
развития спортсменов, изучение влияние на него
повышенной двигательной активности, является
неотъемлемой частью их комплексного мониторинга. Учитывая специфичность адаптационных изменений в организме, специалисты предполагают и
специфичность морфометрических характеристик у
спортсменов в зависимости от вида спорта. Можно
утверждать, что информация об особенностях морфологического статуса спортсменов в определенном
виде спорта имеет как теоретическое значение, так
и возможность использовать эти данные в процессе
практической работы. Дать реальную оценку большим массивам информации, тщательно проанализировать ее, сделать научно обоснованные выводы
помогают методы математической статистики [2,5].
В процессе исследования спортсменов вы-

сокой квалификации, тренер не имеет возможности
составить выборку такой численности, которая бы
по своему объему отвечала закону больших чисел.
По мнению [6], достаточно репрезентативной следует считать выборку из 30 объектов. С другой стороны, Л.И.Орехов [8] утверждает, что правомерными могут быть и единичные наблюдения за
выдающимися спортсменами: регистрация множества показателей в динамике в течение длительного
времени дают ценный материал, который при компетентном анализе может помочь выявить важные
закономерности, уточняющие существующие положения в физическом воспитании и спорте.
В спортивно-педагогической практике в
настоящее время активно используются экстраполяция и регрессионный анализ. Последний удобен
при прогнозировании роста спортивных результатов в циклических видах спорта. Значительно реже
встречается прогнозирование по регрессионным и
корреляционным моделям, не говоря уже о методе
лонгитюдных наблюдений, позволяющем вскрыть
глубинные процессы причинно-следственных связей, происходящих в развитии организма спортсмена, получить “знания закономерностей, определяющих динамику контролируемых показателей в
крупных масштабах времени” [3].
Разработка методологи системного похода
относительно исследований в области спорта с опорой на глобальные научные положения физики, математики, биологии является актуальной и своевременной.
Работа выполнена согласно плана научно-исследовательской работы кафедры кинезиологии Национального университета физического
воспитания и спорта Украины и «Сводного плана
НИР в области физической культуры и спорта на
2006–2010 гг.» Государственного комитета Украины по вопросам физической культуры и спорта по
теме 2.2.2. «Совершенствование средств и методов
технической подготовки квалифицированных спортсменов».
Формулирование целей работы.
Цель работы – решение проблем точности
и надежности интерпретации данных, полученных
в ходе экспериментальной работы в случае малых
объемов выборочных совокупностей на примере
анализа морфологических показателей спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации.
Результаты исследований.
В связи с тем, что объем выборки всегда
меньше объема генеральной совокупности, и, как
следствие, средняя выборки не может быть точно
равна средней генеральной, для определения средней арифметической генеральной совокупности без
исследования всех объектов ее объема, математическая статистика предлагает выборочный метод. Обработка результатов экспериментов, проведенных на
немногочисленных группах методами математической статистики, позволяет в ряде случаев обоснованно решить вопрос о правомерности или непра156

вомерности тех или иных выводов и заключений на
основе имеющихся материалов. В каждом конкретном случае необходимо установить, с какой уверенностью можно перенести результаты выборочного
наблюдения на всю генеральную совокупность, из
которой взята выборка, а также установить адекватный критерий для проверки гипотезы о равности
средних в генеральных совокупностях на основании
выборочных данных.
Рассмотрим использование выборочного
метода для изучения результатов измерений в
спортивно-педагогической практике на примере анализа обхватных размеров бодибилдеров высокой
квалификации участвовавших в чемпионате Украины 2004, кубке Украины 2004, чемпионате Украины
2005 года.
В процессе исследования полученных результатов, нами были изучены все антропометрические показатели. Рассмотрим их на примере анализа
обхвата правого бицепса (А) спортсменов в категориях до 80 и до 90 кг.
По результатам вычислений, в категории до
80 кг средний обхват правого бицепса составил 42,8
см, а у спортсменов категории до 90 кг соответственно 48 см. Находим средние ошибки каждой выборочной совокупности:

ошибки выборок:

∆1 ≈ 3,79;

39,01 ≤ х1 ≤ 46,59 см, а для спортсменов категории до 90 кг - 46,7 ≤ х1 ≤ 49,3 см.
Аналогичным образом находим средние и
предельные ошибки каждой выборочной совокупности по каждому показателю (табл.1).
Результаты использования выборочного
метода для оценки средних параметров генеральной
совокупности на примере анализа обхватных размеров бизвеньев спортсменов-бодибилдеров высокой
квалификации разных весовых категорий, позволили сделать следующие обобщения:
Выборочный метод позволяет оценить средние показатели генеральной совокупности в случае
ограниченного количества испытаний. Найденные
ошибки репрезентативности фактически указывают
на то, как отличаются средние арифметические генеральной совокупности от найденных с помощью
выборочной совокупности величин; вычисление
коэффициентов вариации для каждого из показателей, позволило констатировать, что исходя из результатов расчетов, согласно которым коэффициенты
вариации не превышают 15%, группы спортсменов
в зависимости от весовой категории однородны и
однотипны; при сопоставлении полученных результатов установлено, что средние обхватные размеры
спортсменов увеличиваются с увеличением их весовой категории. Однако такой вывод пока еще неправомерен и может рассматриваться лишь как гипотеза в связи с тем, что доверительные интервалы
для генеральных средних отдельных показателей
бодибилдеров (например, интервал обхвата правого предплечья в весовой категории до 80 кг составляет от 28,59 до 36,41, а соответственный интервал
для обхвата правого предплечья спортсменов категории до 90 кг – от 35,28 до 43,72) пересекаются,
так что средние генеральные вполне могут совпадать или даже находиться в соотношении, противоположном высказанной гипотезе. Поэтому, чтобы
попытаться подтвердить и обосновать высказанную
выше гипотезу следует значительно увеличивать
объем выборок. Тем не менее, можно утверждать,
что обхватные размеры спортсменов различны в зависимости от весовых категорий по следующим
показателям:
- для спортсменов категорий до 80 и до 90
кг гипотеза справедлива для обхвата правого бицепса
(А), левого предплечья (В) и обхвата обоих бедер;
- для спортсменов категорий до 90 и свыше
90 кг для подтверждения или опровержения гипотезы необходимы дополнительные исследования;
- для спортсменов категорий до 80 и свыше 90 кг зафиксированное различие обхвата правого бицепса (А), правого и левого предплечья,

m1 ≈ 1,19 см, m2 ≈ 0,41 см.
Из этого следует, что средний обхват бицепсов у
спортсменов категории до 80 кг составляет

x1 = 42,8 ± 1,19 см, а соответственно у спортсменов категории до 90 кг- x2 = 48 ± 0,41 см.
Средняя ошибка выборки дает некоторое
представление об ошибке репрезентативности, то
есть об ошибке, с которой выборочная средняя представляет действительное значение генеральной средней. Однако в каждой конкретной выборке ошибка
может существенно отличаться от средней ошибки
[1]. Следует отметить, что нет гарантии, что ошибка, которая действительно была допущена в конкретном выборочном исследовании, не превышает
средней ошибки. Поэтому гораздо полезнее знать
те границы, в которых «практически наверняка»
находится действительная ошибка, допущенная в
данной конкретной выборке. Эти границы указываются предельной ошибкой выборки, которая вычисляется по формуле:

∆ = t (k ) m x

∆ 2 ≈ 1,3 .

Исходя из полученных результатов, для
спортсменов категории до 80 кг границы обхвата
бицепса в генеральной совокупности составляют

(1),

где t рассчитывают исходя из так называемого закона распределения Стьюдента с k степенями свободы (в отличие от больших выборок, где t вычисляется на основе нормального закона распределения)
[6]. При вычислении предельной ошибки малой
выборки значение t(k) определяем по таблице значения критерия Стьюдента с k = n-1 степенями свободы, с учетом заданного уровня надежности и объема выборки. Задавшись уровнем надежности P =

0.95, находим t (3) = 3.182 . Тогда предельные
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А

В

О бхват предплечья
А

В

О бхват
бедра
А
В

Талия

О бхват б ицепсов

Обхват
грудной
клетки

Показате
ли

Таблица 1
Анализ средних показателей для малых выборок спортсменов различных весовых категорий
О бхват голени
А

В

42,8

42,8

До 80 кг

x

s

42,8

43

32,5

31,8

118,8

72

58,3

58

2,38

2,14

2,46

2,55

5,71

7,11

4,46

4,72

2,52

2,39

5,85

7,35

8,68

3,99

2,94

9,34

8,56

5,33

5,38

4,09

mx

1,19

1,07

1,23

1,28

2,86

3,56

2,23

2,36

1,26

1,20

∆

3,79

3,40

3,91

4,06

9,08

11,31

7,10

7,51

4,01

3,80

V

До 90 кг

x

48

48,1

39,5

39,6

131,5

76

69,5

70

44,75

44,6

s

0,82

1,31

2,65

2,29

5,07

11,34

1,29

0,82

0,96

0,95

1,70

2,73

3,85

2,14

2,12

1,86

1,17

6,70

5,77

14,93

mx

0,41

0,66

1,33

1,15

2,54

5,67

0,65

0,41

0,48

0,48

∆

1,30

2,08

4,22

3,64

8,07

18,04

2,05

1,30

1,53

1,51

135,4

86,2

70,3

70,7

45

V

С вы ш е 90 кг

x

s

49

49

40,1

40,2

45,1

2,50

3,16

1,73

1,71

10,31

2,94

5,44

4,97

1,71

1,26

4,86

4,37

4,22

5,59

5,30

6,35

6,67

6,13

6,34

8,25

mx

0,94

1,19

0,65

0,65

3,90

1,11

2,06

1,88

0,65

0,48

∆

2,23

2,82

1,55

1,53

9,21

2,63

4,86

4,44

1,53

1,13

V

обхвата талии и обоих бедер бодибилдеров высокой квалификации имеет не случайный, а закономерный характер.
Английский статистик Стьюдент (Госсет)
доказал, что распределение выборочных средних,
когда объем выборки не превышает 30 единиц имеет свой отдельный закон распределения – распределение Стьюдента.
Покажем реализацию данного алгоритма на
примере анализа различий средних показателей
между спортсменами весовых категорий до 80 кг и
до 90 кг, а также между показателями до 90 кг и свыше 90 кг на примере изучения различий между обхватом бицепса для спортсменов категорий до 80 кг
и до 90 кг. Сформулируем нулевую гипотезу, согласно которой средние генеральных совокупностей, из
которых взяты выборки, не отличаются друг от друга. Специальный критерий, основанный на распределении Стьюдента, позволяет для фиксированного
уровня надежности Р и числа степеней свободы

k=n1+n2-2 сделать вывод о значимости или незначимости различия между выборочными средними. При
этом следует отметить, что аналогичные критерии
для больших выборок, вместо распределения Стьюдента используют нормальное распределение, поскольку при возрастании объема выборки распределение Стьюдента стремится к нормальному.
Находим критерий достоверности по формуле:

t=

x1 − x 2

42 ,8 − 48

m1 + m 22

(1,19 ) 2 + ( 0, 41) 2

2

= 4 ,13 ; (2)

где m – средняя ошибка малой выборки вычисляется согласно формуле m x =

∑ (x

і

− x )2

n ( n − 1)

(3).

Обращаясь к таблице Стьюдента для уровня значимости α = 0.05 и числа степеней свободы
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дений должно превышать более чем в 10 раз число
факторов, влияющих на результат, наличие качественно однородной исследуемой совокупности, а
также подчинение распределения совокупности по
результативному и факторным признакам нормальному закону или близость к нему.
В результате проведенных исследований
нами были получены антропометрические данные
спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации
(табл.3).
Тестовая статистика вычисляется по формуле:

k = n1 + n2 − 2 (3) при k = 4 + 4 − 2 = 6 находим
граничный критерий tгр =2.45. Таким образом, t, полученное по формуле по формуле, t > tгр, следовательно нулевая гипотеза отвергается: разницу между обхватом бицепсов спортсменов весовой
категории до 80 кг и до 90 кг следует признать статистически достоверной, а сдвиг в значениях средних величин существенен и объясняется закономерными обстоятельствами. В случае с выборками
спортсменов категорий до 90 кг и свыше 90 кг имеем tкр = 2,26. Сравнивая вычисленные значения t с
критическими их значениями, сделаем выводы о
значимости или незначимости различия между выборочными средними (табл.2).
Проведенные исследования с использованием критерия Стьюдента в соответствии с вышеприведенным алгоритмом позволили выявить, что с вероятностью P=1-α=1-0,05=0,95 антропометрические
данные спортсменов имеют достоверные различия
в зависимости от весовой категории лишь по некоторым показателям. Статистически достоверные
различия наблюдаются между обхватами бицепсов,
предплечий и бедер спортсменов категорий до 80 и
до 90 кг, а в категориях до 90 кг и свыше 90 кг статистически достоверные различия между средними
обхватами спортсменов не зафиксированы.
В ходе изучения специальной литературы
было определено, что условиями применения корреляционно-регрессионного метода является наличие достаточно большой по объему выборочной
совокупности, при этом считается, что число наблю-

(4)
и сравнивается с табличным значением коэффициента Стьюдента t(p = 0.95, f =13) = 3,37.
По данным специальной литературы [1],
если тестовая статистика больше табличного значения, то коэффициент значимо отличается от нуля.
Исходя из формулы, можно сделать вывод, что чем
больше измерений n, тем лучше (больше тестовая
статистика, вероятнее, что коэффициент значимо
отличается от нуля) (табл.4).
В практических исследованиях широкое
распространение получили математические модели
в виде полинома, с помощью которого осуществляется связь выходного параметра (функции отклика)
у с независимыми факторами х , влияющими на тот
i
или иной процесс. Для большинства процессов до-

m1
m2
tф
(до 80 кг и до
90 кг)
Наличие
различий

x2
x3
m2
m3
tф
(до 90 кг и
свыше 90 кг)
Наличие
различий

42,8
48
1,19
0,41

43
48,1
1,07
0,66

32,5
39,5
1,23
1,32

31,8
39,6
1,28
1,14

Талия

x1
x2

Обхват
грудной
клетки

Таблица 2
Выявление статистически достоверных различий между средними показателями спортсменов различных
весовых категорий
Обхват
Обхват
Обхват
предплечь
бицепсов
Обхват голени
бедра
Показатели
я
А
В
А
В
А
В
А
В
n1 = 4, n2 = 4, n3 = 7
118,8

72

131,5
2,86
2,53

76
3,56
5,67

58,3
69,5
2,23
0,65

58
70
2,36
0,41

42,8
44,75
1,26
0,48

42,8
44,6
1,19
0,47

4,13

4,06

4,55

3,33

0,60

4,82

5,01

1,45

1,41

4,13

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

48
49

48,1
49

39,5
40,1

39,6
40,2

131,5
135,4

76
86,2

69,5
70,3

70
70,7

44,75
45

44,6
45,1

0,41
0,90

0,66
0,81

1,32
0,93

1,14
0,96

2,53
2,16

5,67
2,69

0,65
1,69

0,41
1,78

0,48
0,95

0,47
0,90

1,01

0,86

0,40

1,17

1,63

0,44

0,38

0,23

0,49

1,01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 3
Морфологические показатели бодибилдеров высокой квалификации
Обхват
Обхват
Обхват
Обхват
Обхват
Вес
грудной
бицепсов
голени
бедра
предплечья
клетки
113
53,75
146
48
78,5
41,25
95
50
139
45
72,5
40,75
102
48
130
43,75
67
38
94,5
48
135
42
65
37
94,6
47,25
136
42,5
67,5
38
103
48
130
46
70
43
99
48
132
48
73
43,1
85
47
125
44
68,5
38,25
86
49,5
136
44,75
70
39,5
87
47,75
135
44
69,5
37,5
90
48
130
46
71
43
80
46,5
130
44,5
65,5
34,5
80
41,5
125
43
55
32
73
43,5
110
42,5
54
31,5
75
40
110
41
58
30,5

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Талия

94
89
91
79
88
89
74
60
85
83
76
68
75
73
72
Таблица 4
Вычисление тестовой статистики для антропометрических данных бодибилдеров высокой квалификации
Обхват
грудной
Обхват
Обхват
Обхват
Обхват
клетки
голени
бедра
предплечья
бицепсов
Талия
корреляция с
весом
0,80128
0,76366
0,65588
0,79496
0,77743
0,71052
Тестстатистика
3,718902
3,386756
2,640096
3,659358
3,502496
2,98901
достоверность
+
+
+
+
ров уравнения линии регрессии Yx= aо + a1x.
Находим параметры aо и a1, используя формулы:

статочную точность обеспечивают полиномы первой степени (2).
Yx = B + В х + В х +…+ В х ,
о

1 1

2 2

∑ x ∑ y − ∑ x ∑ xy
n∑ x − ∑ x∑ x ,
2

(5)

a0 =

n n

где у – расчетное значение выходного параметра
(функция отклика); В0 - свободный член уравнения;
В1, В2,…,Вn – коэффициенты уравнения при соответствующих переменных (линейные эффекты); х1,
х2,…,хn – переменные величины (независимые факторы). Такой полином называют линейным уравнением, и он характеризует линейную связь результативного и факторными признаками.
Рассмотрим алгоритм построения парной
регрессии на примере определения зависимости
антропологических показателей спортсменов – бодибилдеров высокой квалификации. Для определения пропорций бодибилдеров высокой квалификации используем обхватные размеры бицепсов как
наиболее коррелирующий показатель с весом спортсменов. Определим зависимость между охватным
размером спортсменов и их весом.
Используя возможности MS Excel, построим расчетную таблицу 5 для определения парамет-

a1 =

2

n ∑ xy − ∑ x ∑ y
n ∑ x 2 − ∑ x∑ x

(6)

(7).

Исходя из полученных данных, запишем уравнение регрессии
Y=25,34+0,24x
(8).
Поскольку проведенные расчеты показали,
что коэффициент регрессии a1 имеет положительное
значение, то можно сделать вывод о существовании
прямой взаимосвязи между обхватом бицепсов
спортсменов – бодибилдеров высокой квалификации и его весом, которую можно представить уравнением регрессии (рис 1).
Интерпретация полученного уравнения позволяет сделать выводы, что для увеличения объема бицепса спортсмена на 1см, в среднем его вес
должен увеличиться на 0,24 %.
Учитывая, что число степеней свободы, равное n-2 = 15- 2 = 13, находим остаточную дисперсию:
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σ

2
ост

( у −У
=∑

x

)2

n−2

= 4,350061

ma1 =

(9).

( x)
∑ x − ∑n

2

2

Оценку значимости параметров уравнения
регрессии произведем путем определения их случайных ошибок, используя следующие формулы:

∑x

( x)
n ∑ x − ∑

σ ост

(6).

Проведенные вычисления показали, что ma0 =

2

m a0 = σ ост

2

2



n

4,542724, а ma1 = 0,049857 соответственно.





Произведем проверку нулевых гипотез о том, что а0
= 0 и а1 = 0. Для этой цели вычислим фактические
значения критерия tф для параметра а0 значение согласно формуле

(10),

Таблица 5
Расчетная таблица для построения и анализа регрессионной прямой зависимости обхвата бицепса
спортсмена от его веса
Обхват
бицепсов, y

Вес, x

xy

y2

x2

Уx

(Уx -у)2

Уx -у

53,75
50
48
48

113
95
102
94,5

6073,75
4750
4896
4536

2889,063
2500
2304
2304

12769
9025
10404
8930,25

52,53987
48,20641
49,89165
48,08604

1,210126
1,79359
-1,891646
-0,086036

1,464405
3,216965
3,578325
0,007402

47,25
48

94,6
103

4469,85
4944

2232,563
2304

8949,16
10609

48,11011
50,13239

-0,8601108
-2,132394

0,739791
4,547104

48
47
49,5

99
85
86

4752
3995
4257

2304
2209
2450,25

9801
7225
7396

49,1694
45,79893
46,03968

-1,169402
1,20107
3,460322

1,367501
1,442569
11,97383

47,75
48

87
90

4154,25
4320

2280,063
2304

7569
8100

46,28043
47,00267

1,469574
0,99733

2,159648
0,994667

46,5
41,5
43,5
40

80
80
73
75

3720
3320
3175,5
3000

2162,25
1722,25
1892,25
1600

6400
6400
5329
5625

44,59519
44,59519
42,90995
43,39145

1,90481
-3,09519
0,590046
-3,39145

3,628301
9,580201
0,348154
11,50193

706,75

1357,1

64363,35

33457,

69124531,4

706,7494

0,0006392

Рис. 1. Графическое представление фактических данных и теоретической прямой
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56,55079

а
tф = 0
ma0

Для определения пропорций бодибилдеров
высокой квалификации и возможной дальнейшей
коррекции отдельных групп мышц правомерно использование регрессионного анализа с целью построения теоретических моделей, описывающей эмпирические данные;
В процессе исследования была построено
уравнение парной регрессии, в котором вес спортсмена рассматривался как результативный признак,
а обхват его бицепса – как факторный.
Проведенные расчеты и дальнейшая интерпретация полученного уравнения позволили выявить
существование прямой взаимосвязи между обхватом бицепсов спортсменов – бодибилдеров высокой
квалификации и его весом, которая представляется
уравнением Y=25,34+0,24x из которого следует, что
при условии неизменных условий тренировок и питания бодибилдера, для увеличения объема его бицепса на 1см, в среднем его вес должен увеличиться на 0,24 %.
Дальнейшие расчеты, проведенные с использованием статистических методов позволили
доказать значимость полученных параметров и определить их доверительные границы, а именно: а0=
25,3353515,30898008, а1 = 0,2407480,168016694.
Дальнейшее исследование будут направлены на разработку технологии коррекции геометрии
масс тела спортсменов-бодибилдеров высокой квалификации в подготовительном периоде годичного
цикла учитывающую малую выборку испытуемых.

(7),

а для параметра а1 —

tф =

а1
ma1

(8).

Вычисление показало, что для параметра а0
tф = 25,33535, а для параметра а1 — tф = 2,666874.
При числе степеней свободы 13 и уровне
значимости 0,005 (то есть доверительной вероятности 0,995, используя таблицу Стьюдента находим
теоретическое значение tт ≈ 3,37. Поскольку tф > tт,
то отвергаем нулевую гипотезу и признаем параметры значимыми.
Определим доверительные границы параметров по формулам:

a0 ± t т ⋅ ma0

(9),

a1 ± t т ⋅ ma1

(10).

Для а0 получаем:
25,335353,37" 4,542724 = 25,3353515,30898008,
а для а1 —
0,2407483,37"0,049857 = 0,2407480,168016694.
При графическом изображении линии, выражающие доверительные границы, для Yx представляют гиперболы, описываемые формулой
y д .г . = Yх ± ∆ х

(11),

где

1.

∆х = t т ⋅ σ ост ⋅

Dx2 1
+
nσ x2 n

Dx = x − x

(12);

2.

(14);

σ x2 = x 2 − (x )

2

3.

(15).

Наименьшее значение ширина доверительного интервала принимает при x = x и возрастает по мере

4.

увеличения абсолютных разностей x − x . По данным рассматриваемого примера получаем:
n = 15; x = 90,47333; x 2 = 8302,094;
(90,47333)2= 8185,424;

(x )

2

5.
6.

=

7.

σ x2 = 116,67; t т =2,16; σ ост = 2,085680015.

8.

Тогда для первой строки таблицы 1, где х = 113 и
Yx=113= 52,53987, доверительные границы Yx=113 будут равны:
Yx=113ä.ã.=52,53987 ± 2,16 ± 2,085680015•
•

(113 − 90 , 47333 ) 2
1
+
= 52 ,5 ± 2,69036
15 ⋅ 116 , 67
15
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РОЗДІЛ IV
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
«ЗДОРОВ‘Я СПОРТСМЕНІВ»
СТУПІНЬ АГРЕГАЦІЇ ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ
ІНТЕНСИВНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ У
СПОРТСМЕНІВ: ЗВ’ЯЗОК ІЗ ФІЗИЧНОЮ
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ
Гуніна Л.М., Олійник С.А.
Науково-дослідний інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київ

боки даного питання.
Традиційний погляд на зростання в’язкості
як на один з факторів підвищення кисень-транспортуючої здатності крові залишає поза полем зору дослідників такий важливий аспект проблеми як мікроціркуляційні порушення. Проте сучасні дослідники
все частіше звертають увагу на зміни реологічних
властивостей крові та параметрів мікроциркуляції
у комплексній оцінці фізичної працездатності [4].
При інтенсивних фізичних навантаженнях
порушення мікроциркуляції, особливо обумовлені
змінами структурно-функціональних властивостей
мембран червоних клітин крові, набувають важливого значення, оскільки лімітують надходження кисню до працюючих м’язів спортсмена [5].
Еритроцити з порушеною мембранною текучістю та здатністю до деформації не можуть вільно
проходити по мікросудинам, що обумовлює розвиток тканинної гіпоксії та порушень кислотно-основної рівноваги [6]. Внаслідок цього погіршення
мікроциркуляційних процесів та реологічних властивостей крові буде призводити до одночасного зниження насичення працюючих м’язів спортсменів
киснем і параметрів фізичної працездатності [7].
Робота виконана за планом НДР Науководослідного інституту Національного університету
фізичного виховання і спорту України.
Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи було встановлення
впливу інтенсивних фізичних навантажень на агрегаційні властивості мембран еритроцитів у взаємозв’язку зі змінами фізичної працездатності
спортсменів.
Результати досліджень.
Дослідження були проведені у 19 військових багатоборців (першорозрядники та кандидати у
майстри спорту, чоловіки віком від 18 до 23 років).
Дослідження у спортсменів проводили у базовому
періоді до тренувального забігу на 10 км та через
годину після нього, а також для порівняння у 10 здорових нетренованих осіб відповідного віку та статі
(донори). Ступінь агрегації еритроцитів (САЕ) оцінювали із використанням бальної системи за методом [8]. На гематологічному аналізаторі “Sysmex K1000” (Японія) визначали кількість еритроцитів в
крові (RBC) і гематокрит (HCT). До навантаження
та через годину після нього в спортсменів досліджували фізичну працездатність із використанням
двоступінчастої навантажувальної проби методом
велоергометрії за субмаксимальним тестом відносної аеробної потужності (вPWC170) [28].
Статистичну обробку отриманих даних (з
урахуванням t-критерію Ст’юдента) та багатофакторний кореляційний аналіз проводили із використанням прикладних пакетів програм Excel 97 та
Statistica.

Анотація. У статті показаний вплив фізичних навантажень на зростання в’язкості крові, обумовлене змінами
агрегаційних властивостей мембрани еритроцитів, що
потребує фармакологічної корекції на етапах спортивної діяльності для підтримки оптимального рівня фізичної працездатності.
Ключові слова: інтенсивні фізичні навантаження,
в’язкість крові, мембрани еритроцитів.
Аннотация. Гунина Л.М., Олийник С.А. Степень агрегации эритроцитов при интенсивных нагрузках у спортсменов: связь с физической работоспособностью. В статье п ока зан о в лияние фи зич еских наг рузок на
повышение вязкости крови у военных многоборцев,
обусловленное изменениями агрегационных свойств
мембраны эритроцитов, что требует фармакологической коррекции на этапах спортивной деятельности для
поддержки оптимального уровня физической работоспособности.
Ключевые слова: интенсивные физические нагрузки,
вязкость крови, мембраны эритроцитов.
Annotation. Gunina L.M., Oliinik S.A. The degree of
erythrocyte’s aggregation by intensive training load in
sportsmen: a connection with capacity for physical work.
The influence of intensive training load on increase of blood
viscosity in military all-rounders, that by cause of changes
of erythrocyte’s membrane aggregation properties, in the
article it show. That require of a pharmacology correction
on the stage of sport activity for support of capacity for
physical work optimal level.
Key words: intensive training load, blood viscosity,
erythrocyte’s membrane.

Вступ.
В умовах інтенсивних фізичних навантажень зростання в’язкості крови, наряду зі зниженням парціального тиску кисню, є фактором, що призводить до зменшення скорочувальної здатності
міокарду [1]. З іншого боку, зростання кількості
еритроцитів при одночасному зменшенні об’єму
плазми в спортсменів може спостерігатися як адаптаційна реакція. Наприклад, під час перебування в
умовах середньогірря, згідно існуючих традиційних
уявлень, це супроводжується збільшенням концентрації еритроцитів та відповідним підвищенням кисень-транспортуючої здатності крові [2], хоча й зазначається, що на дуже великих висотах суттєве
зростання маси еритроцитів приводить до настільки
значного збільшення в’язкості крові, що це обмежує серцевий викид [3].
Тому оцінка того, що превалює - процеси
адаптації або дезадаптації - при зростанні в’язкості
крові зі збільшенням кількості червоних клітин в
кровоносному руслі, повинна враховувати обидва
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Таблиця 1
Зміни гематологічних показників та агрегаційних властивостей мембран еритроцитів під впливом інтенсивного фізичного навантаження
Етапи дослідження:
Здорові
Показники
І (до забігу на
ІІ (через годину після
нетреновані особи
10 км)
нього)
RBC, ×1012/л
4,31±0,19
4,98±0,12
5,82±0,17*#
HCT
0,382±0,018
0,423±0,032
0,531±0,02*#
CAE, бали
9,2±0,4
12,5±1,8*
21,6±1,5*#
Відносна аеробна
15,32±1,12#
16,44±0,19
20,35±0,21*
потужність, Вт/кг
Примітки: * – статистично достовірно порівняно з даними у здорових нетренованих осіб (P <0,05), # – статистично достовірно порівняно з даними у спортсменів на етапі І (P <0,05).
Результати досліджень показали, що у
спортсменів під впливом інтенсивних фізичних навантажень (забіг на 10 км) виникають зміни агрегаційних властивостей еритроцитарних мембран.
Приріст рівня САЕ при цьому дорівнює 72,8 % проти даних на етапі І. Крім того, після інтенсивного
фізичного навантаження (етап ІІ), коли організм
спортсмену втрачає значну кількість рідини, спостерігається суттєве зростання гематокриту та відносної кількості еритроцитів (табл.1).
Водночас інтенсивні фізичні навантаження
призводять до підвищення адаптаційних можливостей спортсменів, про що опосередковано свідчить
збільшення показника загальної фізичної працездатності – відносної аеробної потужності (вPWC170).
Проте через годину після забігу відбувається зниження вPWC170 практично до рівня у нетренованих
осіб. Результати проведеного математичного аналізу свідчать, що показник САЕ негативно корелює з
вPWC170 (r1 = -0,73, P < 0,05).
Ці дані співпадають з літературними джерелами відносно негативного впливу зростання в’язкості крові на параметри фізичної працездатності
спортсменів [10], проте уточнюють, що дуже важливе значення у процесах погіршення реологічного
стану крові за фізичних навантажень має саме еритроцитарна ланка.
Висновки.
Таким чином, інтенсивні фізичні навантаження супроводжуються суттєвим зростанням агрегаційних властивостей мембран еритроцитів, що є
важливим чинником зростання в’язкості крові, гальмування швидкості кровообігу та зменшення постачання кисню до працюючих м’язів спортсмена й
потребує обґрунтованої фармакологічної підтримки
для корекції зазначених параметрів під час тренувальної та змагальної діяльності атлетів.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем працездатності спортсменів.
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ПИЩА КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Давыдова В.Р., Крюк Т.В., Нужная Т.В.
Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени М.Туган–Барановского
Аннотация. В статье представлен анализ влияния качественных и количественных характеристик продуктов
питания на работоспособность спортсменов, тренирующихся в условиях промышленного города. Обращено
внимание на необходимость тщательной разработки
каждодневного рациона с учетом планируемой нагрузки, а также на необходимость контроля безопасности
пищевых продуктов.
Ключевые слова: продукты питания, рацион, калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, тяжелые металлы, гербициды, пестициды.
Анотація. Давидова В.Р., Крюк Т.В., Нужна Т.В. Їжа як
фактор підтримки працездатності спортсменів. У статті
представлений аналіз впливу якісних і кількісних характеристик продуктів харчування на працездатність
спортсменів, що тренуються в умовах промислового
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спортом периодически, особых организационных
форм не требуется и при построении их питания
можно исходить из общих физиологических принципов [3,5].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета экономики и торговли им.М.Туган–Барановского.
Формулирование целей работы.
Цель работы. Проводимые исследования
посвящены, главным образом, изучению необходимой калорийности питания, качественного состава
рациона для спортсменов, занимающихся различными видами спорта в условиях промышленного региона. Наблюдение проводили на группе студентов
- спортсменов. Для анализа использовали данные по
определению энергетических затрат, которые были
получены методом газообмена.
Результаты исследования.
Анализ полученных данных показывает, что
спортивные нагрузки, связанные с большим расходом энергии, совпадают в большинстве случаев с
теми, которые характерны для людей, работа которых связана с тяжелым физическим трудом. Однако, для таких лиц характерен практически одинаковый расход энергии каждый день. Спортивная работа
отличается периодичностью и неравномерностью,
что связано с различным графиком тренировок в
течение года; неодинаковыми по интенсивности занятиями; участием в соревнованиях; с наличием
гипоксии и выполняется в течение более короткого
времени, требуя, при этом, максимальной затраты
энергии, иногда на протяжении нескольких минут.
Такой ритм отражается на ходе обменных процессов в организме спортсменов и требует определить
потребность в питании в соответствии с подготовительным, соревновательным и переходным периодами спортивных тренировок.
Расчеты проводили на 1 кг массы тела за 1
минуту или 1 час работы.
Анализ результатов исследования количественной стороны питания показывает, что необходимая калорийность суточного пищевого рациона
спортсменов, занимающихся различными видами
спорта, в период интенсивных систематических тренировок в условиях промышленного региона находится в среднем в пределах 4200–5000 ккал. Эта
величина превышает калорийность пайков лиц, принадлежащим к 4-й группе в нормативном питании –
людей, занимающихся тяжелым физическим трудом.
Суточный расход энергии при усиленных занятиях
разными видами спорта составляет 3500–6500 ккал
для мужчин и 3000–6000 ккал для женщин. В исключительных случаях, например, при велогонках на
шоссе, гребле, марафонском беге, спортивной ходьбе и т.п. он возрастает до 7000–8000 ккал.
Весьма актуальным является вопрос, касающийся химического состава пищевых рационов
спортсменов, поскольку он имеет свою специфику,
обусловленную особенностями протекания обмена
веществ в условиях максимальных и сверхмакси-

міста. Звернено увагу на необхідність ретельної розробки щоденного раціону з урахуванням планованого навантаження, а також на необхідність контролю безпеки
харчових продуктів.
Ключеві слова: продукти харчування, раціон, калорійність, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи, важкі метали, гербіциди, пестциди.
Annotation. Davidova V.R., Kryuk T.V., Nuzhnaya T.V.
Food as the factor of maintenance of capacity of sportsmen.
In the article is represented the analysis of influencing of
high-quality and quantitative descriptions of food stuffs on
the capacity of sportsmen practicing in the conditions of
industrial city. Attention is paid to the necessity of careful
development of ration taking into account the planned
loading, and also on the necessity of control of safety of
food products.
Keywords: food stuffs, ration, calorie content proteins, fats,
carbohydrates, vitamins, microelements, heavy metals,
herbicides, pesticides.

Введение.
Питание спортсменов – один из наиболее
важных разделов гигиены физических упражнений
и спорта. Рациональное питание предусматривает
разработку пищевых рационов и режимов питания
применительно к различным контингентам населения и условиям жизни. Разделение по признаку трудовой деятельности создает предпосылки для учета
всех видов работ, выполняемых человеком по роду
своей профессии и, дополнительно, в быту. Это важно для нормирования питания в целом и для удовлетворения специфических запросов к нему в связи
с особенностями некоторых видов и условий работы [2,4,6].
Спорт неразрывно связан с высокими физическими нагрузками, большими нервно-психическими напряжениями и, нередко, с экстремальными
условиями внешней среды, в которых проводятся
занятия. Все это предъявляет к человеческому организму повышенные требования, находящиеся на
грани его функциональных возможностей. В таких
условиях имеет важное значение использование всех
средств, способных повысить работоспособность и
выносливость [1,4].
Одним из главных способов борьбы с утомляемостью и ускорения восстановительных процессов после работы является рациональное питание
спортсменов. Роль питания в увеличении и специфической перестройке скелетной мускулатуры, способствующей эффективности физическим нагрузкам, существенна, и путем его рационализации
можно добиться, чтобы пища спортсменов расширяла границы адаптации к мышечной работе, психическим напряжениям и содействовала росту
спортивных достижений. Роль питания не следует
переоценивать, однако не подлежит сомнению, что
его рационализация во время интенсивных занятий
(особенно на учебно-тренировочных сборах и на
итоговых соревнованиях) имеет важное практическое значение и является одной из задач медицинского обслуживания спортсменов. Речь идет о людях,
систематически тренирующихся и выступающих на
соревнованиях, поскольку для лиц, занимающихся
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мальных физических нагрузок.
Исследования по определению роли белков,
жиров и углеводов в питании спортсменов позволили установить, что оптимальным соотношением
между ними является 1 : 0,8 : 4. Это соотношение
отличается от обычного меньшей долей жира и
объясняется особенностями выполнения физических упражнений, при которых фактическое потребление кислорода ниже, чем потребность в нем организма. В таких случаях лучшим энергетическим
материалом служат углеводы, а жиры в условиях
кислородной недостаточности окисляются медленнее, что приводит к повышению в организме концентрации кетонов – продуктов неполного окисления жиров.
В целом установлено, что питание спортсменов должно иметь белково–углеводную направленность. Повышенная потребность в белке объясняется необходимостью развития мускулатуры,
возмещения потерь азотистых веществ, которые увеличиваются во время работы в условиях высокой
внешней температуры, а также в связи с их способностью повышать возбудимость центральной нервной системы и двигательную активность. Высокие нормы углеводов связаны с их ролью основного
источника энергии и достигают наибольшей величины при физических нагрузках двигательного характера, отличающихся повышенной интенсивностью. В этих случаях сахариды способствуют росту
возможности организма использовать источники
энергии в условиях гипоксии, усилению ресинтеза
аденозинтрифосфорной кислоты и уменьшению
ацидотических сдвигов. Все это становится возможным благодаря тому, что углеводы хорошо усваиваются в анаэробных условиях. Если же в спортивных
занятиях велик удельный вес длительных упражнений, белково–углеводная ориентация в питании должна соблюдаться особенно строго вследствие значительных потерь азота. Увеличение количества
углеводов при высоких нормах белка необходимо
также для создания углеводных запасов в печени в
целях предотвращения ее жировой инфильтрации.
На сегодняшний момент наиболее высокие
нормы углеводов установлены для спортсменов,
выполняющих длительную работу, связанную с
большой выносливостью – стайерские дистанции во
всех видах спорта. Длительная, эффективная физическая работа может быть произведена только при
наличии запаса гликогена в организме. Кроме того,
углеводы поддерживают необходимую концентрацию сахара в крови. При занятиях, требующих максимального напряжения сил в течение сравнительно короткого времени, а также быстроты и ловкости
в движениях, потребление углеводов несколько снижается, что способствует успешному выполнению
подобной работы. К таким занятиям относятся: бег
на короткие дистанции, спринт в плавании, прыжки, метание снарядов, спортивные игры, гимнастика, большинство видов борьбы, тяжелая атлетика.
Значительное потребление белков характерно в ви-

дах спорта, в которых установлены весовые категории спортсменов, что связано с меньшей способностью белков влиять на массу тела.
Потребность в белках при занятиях различными видами спорта при расчете на массу тела 70 кг
выражается, чаще всего, в количестве 105–150 г в
сутки, жира – 90–140 г, углеводов – 500–700 г. Более точное нормирование производится при расчете на 1 кг массы тела, для чего используются специальные таблицы расчета.
Несомненный интерес представляет роль
предшествующей спортивным нагрузкам диеты. В
этом направлении проведены отдельные исследования, но вот, результаты, которые получены, являются противоречивыми. Тренирующиеся спортсмены,
получившие завтраки и обеды с преобладанием белков или углеводов, пришли к заключению, что перед началом тренировки пища должна содержать
больше легкоусвояемых углеводов, эффективно используемых как при полном удовлетворении кислородного запроса, так и в условиях гипоксии и кислородной недостаточности. После тренировок, в
восстановительном периоде, когда развертываются
репарационные анаболические процессы, организм
нуждается, прежде всего, в пластическом материале, который участвует в построении структурных
тканевых белков и биологически активных белков
ферментов. Белки играют важную роль в ускорении
биохимической реституции в период отдыха. Таким
образом, в период систематической ежедневной тренировки завтраки должны иметь выраженную углеводную ориентацию, а обеды – белковую.
Регулярное рациональное питание обеспечивает спортсменов пищей, соответствующей их энергозатратам и потребности в отдельных химических
ингредиентах, необходимых для хода метаболических процессов в нужном для спортсменов направлении. На этом фоне не исключается целесообразность пищевых веществ или смесей, способных оказать быстрое воздействие на работоспособность или
способствовать сокращению восстановительного
периода после тренировок или соревнований. В качестве таких соединений используют сахар или глюкозу. Сахар рекомендуют употреблять перед спортивной работой в строго определенное время в соответствии с биохимическими особенностями всасывания; глюкозу – непосредственно перед работой
при длительных и утомительных нагрузках или за 2
часа до начала кратковременной работы в количестве 100 мг в виде 50 %-ного водного раствора. Прием сахара или глюкозы в таком же количестве рекомендован на финише, после окончания работы, для
ускорения восстановления работоспособности сердечной мышцы, предупреждения отложения жира в
печени и накопления в ней гликогена. Кроме отдельного приема сахара, он используется в спортивной
практике в комбинации с другими пищевыми веществами в виде различных смесей. Получили распространение продукты, обогащенные белком. Из практики известно благоприятное влияние на работос166

пособность спортсменов шоколада, особенно специальных его образцов, в которых сахар заменен
глюкозой.
Немаловажное значение играет роль витаминов как непременных элементов питания и как фактор повышения нервно-мышечной деятельности и
ускорения хода регенерирующих процессов после
физических нагрузок. Пища спортсмена должна
быть обогащена витаминами, так как при интенсивной мышечной нагрузке экскреция многих витаминов резко увеличивается, особенно в условиях высокой температуры. Недостаток их проявляется в
виде общих болезненных симптомов или нарушений специфического характера. Эти явления часто
протекают скрыто, без клинических симптомов, например, после сильного физического напряжения и
переутомления. Обычно это выражается падением
силы, понижением работоспособности, быстрой
утомляемостью и другими проявлениями, сходными с теми, которые наблюдаются в спортивной практике в результате бессистемных и чрезмерно напряженных тренировок или частых выступлений на
соревнованиях. В целом гиповитаминозы могут способствовать возникновению так называемой перетренировки, а иногда и стать основной причиной
состояния пониженной спортивной работоспособности и различных неблагоприятных ощущений у
спортсменов. Поэтому при занятиях спортом следует принимать витаминизированную пищу.
С целью повышения спортивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов после работы во время тренировок и соревнований необходим дополнительный прием витаминов
С, В1 и В15. Также рацион спортсменов должен быть
обогащен витаминами РР, Р, В6, А, Е, которые нужны в период тренировок. Полезны поливитаминные
препараты; они удобны в применении и в них, что
особенно важно, соблюдено биологическое равновесие. В существующих «Рекомендациях по питанию спортсменов» степень увеличения количества
витаминов обосновано тем, что суточный расход
энергии у спортсменов повышен.
По мнению большинства ученых, необходимо также обогащать рацион питания минеральными веществами. Целесообразно небольшое увеличение норм фосфора и магния вследствие их
значительных потерь с потом во время интенсивных
занятий спортом. При больших физических нагрузках возрастает потребность в кальции до 1200 мг, в
фосфоре – до 2500 мг. Содержание калия и натрия
следует повысить на 20–25 %. При этом значение
минеральных веществ в спортивной практике как
фактора повышения работоспособности и выносливости до конца не выяснено. Ясна целесообразность
включения фосфорнокислых солей и отдельных
питательных смесей, использование продуктов, богатых фосфатидами и фтористыми белками. Роль
кальция в физической работе может быть поставлена в связь с уменьшением его содержания в крови и
падением резервной щелочности, а отсюда – со сни-

жением возбудимости нервной и мышечной ткани.
Однако, убедительных данных в пользу применения
кальция в спорте находится в стадии изучения, так
как нужно учитывать возможную опасность избыточного отложения солей кальция в организме. Дополнительный прием хлорида натрия в целях уменьшения жажды и избыточного потовыделения при
интенсивных тренировках в жаркую погоду, как правило, не рекомендуется.
Особого внимания заслуживает необходимость тщательного контроля за безопасностью пищевых продуктов. Так, например, в продуктах как
растительного, так и животного происхождения выращенных и произведенных в промышленных регионах часто бывает повышенным содержание солей тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов и
других токсичных веществ. Эти вещества могут
ингибировать работу ферментов-оксидоредуктаз,
вследствие чего могут быть нарушены основные
обменные процессы. Влияние токсичных примесей
в продуктах питания пагубно сказывается на всех.
Особенно остро это сказывается на работоспособности спортсменов. При нарушении питания у молодых спортсменов замедляется психомоторное развитие и снижается работоспособность.
Рацион спортсмена с точки зрения минерального состава представляет интерес в целях поддержания кислотно–щелочного равновесия в организме,
интенсификации окислительно–восстановительных
процессов, лучшей адаптации к гипоксии и повышения выносливости. Установлено, что щелочная диета по сравнению с кислой способствует большей выносливости к физическим нагрузкам и ускорению регенерационных процессов после работы. Поэтому
принято считать, что в питании спортсменов должны преобладать минеральные элементы основного характера. При интенсивных спортивных занятиях в
крови накапливаются кислые соединения, и для создания в буферной системе небольшого избытка щелочных запасов требуется богатая ими пища.
В зависимости от спортивной загруженности предусматривается 4-х и 5-ти кратный режим
питания. В 5-ти разовое питание включаются приемы восстановительных средств до и после тренировок, на которые отводится (в каждом случае) до
10 % суточного рациона. На завтрак планируется
25 %, на обед – 35 %, на ужин – 20–25 % от общей
калорийности. При проведении двух тренировок в
день всегда учитываются необходимые интервалы
между приемами пищи и началом тренировок или
выступления на соревнованиях.
Существуют схемы приема питательных смесей непосредственно на дистанции в таких видах
спорта, как марафонский бег, лыжные гонки на
50 км, спортивная ходьба, велосипедные гонки,
дальние заплывы, т.е. в тех видах спорта, которые
характеризуются длительностью работы и большой
физической нагрузкой.
Вывод.
Таким образом, организация питания спорт167

сменов должна проводиться с учетом необходимых
корректив. Это позволит обеспечить более нормальное течение секреторной и двигательной функций
органов пищеварения, лучшую усвояемость продуктов, повышенную работоспособность спортсменов.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
поддержания работоспособности спортсменов.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

чувствительность спортсмена (личности, вообще) к
соревновательным стрессам. Как черта личности
оно характеризует в той или иной степени склонность испытывать в большинстве ситуаций опасения, страх. Тревожность спортсмена может быть
также связана с ожиданием социальных последствий
его успеха или неудачи. Тревожность может быть
не только личностной чертой, но и появляться ситуативно. Тогда она измеряется и как состояние. (В
частности, опросник Спилбергера состоит из 2-ух
подшкал: измерение тревожности и как свойства
личности, и как эмоционального состояния).
Тревожность как склонность испытывать
неадекватное чувство страха в стрессовых ситуациях почти всегда мешает в спорте. Как чрезмерный
уровень тревожности, так и полное ее отсутствие,
мешают спортсмену достичь хорошего результата
(П.А. Рудик, А.И.Пуни, 1965). Но неплохо, если
высокий уровень тревожности наблюдается на фоне
хорошего самоконтроля и твердости характера.
Что делать, чтобы снизить тревожность
спортсмену? - Тщательно отработать технику, довести ее до автоматизма, использовать психотерапию
перед ответственными соревнованиями. Уверенность в себе – это очень важно.
Результат в равной борьбе зависит от умения управлять своим эмоциональным состоянием.
Тестирование этого качества провести сложно. В частности, опросник Спилбергера состоит из 2-ух подшкал: измерение тревожности и как свойства личности, и как эмоционального состояния. Эти подшкалы
можно применять до и после соревнований. Их следует применять вместе с другими методиками (например, совместно с определением типологических
свойств), а данные по ней дополнять другими бланковыми и проективными тестами для обеспечения ее
надежности (В.Л.Марищук и соавт., 1984).
Спортсменам с высокой личностной тревожностью следует уделять особое внимание, особенно при подготовке к ответственным соревнованиям. Для выявления таких спортсменов и
осуществления мероприятий по созданию системы
психологической защиты, приведенные шкалы тревожности могут оказать неоценимую помощь.
Надо сказать, что нет ни одной абсолютно
стрессогенной ситуации. Но каждая ситуация, в зависимости от отношения к ней, может оказаться
стрессором. Отсюда и роль психологических мотивационных факторов, определяющих это отношение.
Один из исследователей психического
стресса в спорте П.Шмидт (высшая гимнастическая школа Меклинген в Швейцарии) рассматривает
психический стресс следующим образом: “сам по
себе психический стресс приводит к симптому напряжения, он имеет приспособительный характер и
может быть целесообразен. Затруднять спортивную
деятельность могут явления тревоги, вызывающие
напряжение ненужной мускулатуры, меняющие выработанный навык. Это определяет и профилактические мероприятия в этом периоде: снижение тре-
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ТРЕВОГА И СТРАХ В СПОРТЕ
Павлов А.С., Грищенко Н.Н.,
Чумак А.Г., Белик В.А.
Донецкий юридический институт
Тверской государственный университет
Аннотация. Приведены данные литературы о роли тревожности и страха в спорте, а также результаты собственных исследований об уровнях мобилизации физи ологич еских резерв ов орга низма спортсмен ов
(системы температурной регуляции, специальной работоспособности, показателей сердечной деятельности) в
условиях тренировки и соревнований. Поставлен вопрос о «физиологической стоимости» для организма этих
уровней функционального напряжения.
Ключевые слова: тревожность, спорт, мобилизация
организма.
Анотація. Павлов А.С., Грищенко М.М., Чумак О.Г.,
Белік В.А. Тривога і страх у спорті. Приведено дані літератури про роль тривожності і страху в спорті, а також
результати власних досліджень про рівні мобілізації
фізіологічних резервів організму спортсменів (системи
температурної регуляції, спеціальної працездатності,
показників серцевої діяльності) в умовах тренування і
змага нь. По ста влено питан ня про «фізіологіч ну
вартість» для організму цих рівнів функціональної напруги.
Ключові слова: тривожність, спорт, мобілізація організму.
Annotation. Pavlov A.S., Grishenko N.N., Chumak A.G.,
Belik V.A. Alarm and fear in sports. It is given literatures
on a role of uneasiness and fear in sports, and also results
of own researches about levels of mobilization of
physiological reserves of an organism of sportsmen (systems
of the temperature regulation, special serviceability,
parameters of intimate activity) in conditions of training
and competitions. It is put the question of “physiological
cost” for an organism of these levels of a functional pressure.
Key words: uneasiness, sports, mobilization of an organism.

Введение.
Тревожность определяет индивидуальную
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воги и предупреждение изменений мышечного тонуса” (цит. по Гиссен, 1990, с.14).
Многообразие ситуаций, вызывающих
психическое напряжение у спортсменов, можно
обобщить в пяти наиболее характерных групп:
1. Ситуации, содержащие опасность физической травмы,
2. Ситуации, выявляющие несостоятельность психической подготовленности к требованиям соревновательной борьбы,
3. Ситуации с неожиданной “аварийностью”
(неполадки в снаряжении, невозможность провести
привычное опробование или разминку, неожиданная неудача и т.п.),
4. Ситуации, обусловленные правилами соревнований (необходимость начать соревнование с
“нелюбимого” вида программы, выполнить зачётный подход с одной попытки, “невыгодная” жеребьевка),
5. Ситуации, вызванные нежелательными
действиями других лиц (недоброжелательность зрителей или судей, суета тренера, успех противника).
При такой классификации состояния тревоги и страха возникают чаще всего в следующих
ситуациях: 1). Опасность получения физической
травмы - 68,4%,
2). Психическая неподготовленность к ведению борьбы - 52,7%,
3). Аварийная ситуация – 52%,
4). “Невыгодные” правила соревнований 31,4%,
5). Помехи другими лицами - 27,5%.
Но в двух последних ситуациях отмечается
и мобилизация функционального состояния организма, - соответственно в 37,5% и 36,9% случаев. В
первых же трех вариантах мобилизация отмечается
спортсменами в 21 – 23% случаев. Анализ вышеизложенных данных, проведенный методами математической статистики, не выявил достоверных различий в показателях в зависимости от пола, возраста,
квалификации, образования и спортивного стажа
спортсменов.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого юридического института.
Формулирование целей работы.
Наблюдения адаптации спортсменов к условиям «соревновательного» стресса в значительной
мере касаются изучения сердечно-сосудистой системы. Некоторые авторы отмечают, что сердечнососудистые проявления стресса могут стать существенным фактором ограничения работоспособности. Однако проблема соотнесения частоты сердечных сокращений и выполняемого объема максимальной нагрузки пока не решена. В плане
вышеизложенного, в цель нашего исследования входило определить уровни мобилизации физиологических резервов организма спортсменов в условиях тренировки и соревнований, а также поставить
вопрос о физиологической стоимости для организма этих уровней функционального напряжения.

Методы. Подвергались анализу ЭКГ и РКГ
- изменения сердечной деятельности у боксеров и
легкоатлетов при тренировках.
Результаты исследований.
ЭКГ - обследование в процессе тренировки по боксу, как у высококвалифицированных спортсменов (мастера спорта и кандидаты в мастера
спорта), так и новичков, имеющих стаж тренировки до 1 года, показало, что в процессе разминки и
последующих этапов тренировки наблюдалось значительное изменение сердечной деятельности организма спортсменов. В том числе - глубокие (на грани патологии) изменения электрической активности
миокарда.
Следует подчеркнуть, что высококвалифицированные спортсмены, как это было показано соответствующими исследованиями, выполняли в процессе тренировки намного больший объем работы,
чем боксеры-новички. Однако, при этом, изменения
сердечной деятельности у первых не выходили за
пределы нормы и носили компенсаторный характер,
свидетельствующий о гемодинамической приспособляемости к весьма значительным физическим
нагрузкам. В группе менее тренированных спортсменов под влиянием максимальной и субмаксимальной нагрузок имели место отклонения некоторых показателей сердечной деятельности за пределы
физиологических норм (отклонение электрической
оси сердца влево и вправо, гипоксические изменения зубца Т, удлинение интервала QRS и т.д.), свидетельствующие либо об отсутствии, либо о несвоевременном
включении
компенсаторных
механизмов. Вследствие недостаточной тренированности новичков выполняемая работа максимальной
мощности являлась неадекватной для них, что и
подтверждалось на ЭКГ появлением так называемых
гипоксических зубцов Т, т.е. развитии начальной
стадии гипоксии миокарда.
В настоящее время при оценке степени регуляторного сдвига в организме в ответ на различные стрессирующие воздействия широко используется метод математического анализа сердечного
ритма (МАСР). Последний мы использовали путем
совмещения методов электрокардиографии и ритмокардиографии - РКГ (Павлов А.С.,2002), что позволило проводить углубленный анализ составляющих сердечного ритма - СP у легкоатлетов во время
тренировки на стадионе в соревновательном периоде, таблица 1.
При анализе данных таблицы прежде всего
необходимо отметить, что в исходном состоянии
(непосредственно перед началом тренировки) у обследуемых легкоатлетов уже наблюдалось некоторое напряжение регуляторных механизмов СP, что
проявлялось в снижении активности гуморального
(Мо) и парасимпатического (DR - R) каналов регуляции при увеличении значимости симпатического
канала (АМо) и центральных регуляторных механизмов (ИН). Это, по нашему мнению, можно объяснить условнорефлекторной подготовкой организма
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Таблица 1
Изменение показателей ритмокардиограммы у легкоатлетов (14 чел.) под влиянием тренировки на стадионе (бег на ср. дистанции), Т воздуха 20-23°.
Показатели
До трен-ки
После
% прироста
Достов. прироста,
тренировки
Р
Сдвиги гуморальн. канала
регуляции, Мо
-33,8
<0,001
0,71 ± 0,06
0,47 ± 0,05
Сдвиги симпат. канала
регуляции, AМо
110,2
<0,001
24,5 ± 1,0
51,5 ± 0,9
Степень активации цент.
регул. механизмов, ИН
685,2
<0,001
120,9 ± 5,3
949,3 ± 12,7
Сдвиги
парасимпатич.
канала
регуляции,
-62,5
<0,001
0,16 ± 0,01
0,06 ± 0,01

∆R − R

спортсменов к предстоящей тренировке.
Под влиянием физической нагрузки анализируемые показатели СР у обследуемых претерпевали существенные изменения: значительно снизились показатели Мо и DR - R за счет резкого
усиления централизации управления регуляторными сдвигами (AМо и особенно ИН); однако уровень
перечисленных механизмов не достигал критических величин, а скорее соответствовал стадии “умеренного напряжения” приближающегося в отдельных случаях к стадии “глубокого напряжения”
Выводы.
Обобщая данные мобилизации функционального состояния организма спортсменов во время спортивной тренировки можно заключить: наблюдаемое повышение Т тела и рост показателей
специальной работоспособности, сопровождается
адекватной перестройкой функциональной деятельности по данным ЭКГ-показателей и регуляторных
механизмов сердечной деятельности, не выходящей,
однако, за пределы физиологической нормы.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
тревоги и страха в спорте.
1.

2.

3.

4.

5.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ
СРЕДСТВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ОСТЕОХОНДРОЗА У СПОРТСМЕНОВ
СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Попадюха Ю.А., Сычев С.А.
Национальный технический университет
Украины «Киевский политехнический институт»
Аннотация. В работе рассмотрены перспективы применения нетрадиционных средств, технологий информационно-волновой и ДЭНС-терапии в профилактике остеохондроза у спортсменов силовых видов спорта. С
внедрением в профилактику остеохондроза нетрадиционных методов и средств, эффективность возрастает, так
как после обучения больных методам в условиях поликлиники, они могут применяться и в домашних условиях.
Ключевые слова: позвоночник, остеохондроз, профилактика, поясница, боль, аппарат, нетрадиционные средства, терапия, спортсмен.
Анотація. Попадюха Ю.А., Сичов С.О. Використання
нетрадиційних засобів у профілактиці остеохондрозу у
спортсменів силових видів спорту. У роботі розглянуто
перспективи використання нетрадиційних засобів, технологій інформаційно-хвильової та ДЕНС-терапії у
профілактиці остеохондрозу у спортсменів силових
видів спорту. Із впровадженням у профілактику остеохондрозу нетрадиційних методів і засобів, ефективність
зростає, тому що після навчання хворих методам в умовах поліклініки, вони можуть застосовуватися й у домашніх умовах.
Ключові слова: хребет, остеохондроз, профілактика,
поперек, біль, апарат, нетрадиційні засоби, терапія,
спортсмен.
Annotation. Popadiukha Y.A., Sусhov S.A. Application of
alternative remedy for osteochondrosis precautions of
weight – lifter. The work consider prospects of application
alternative remedy, information – wave technology and
DENS therapy in osteochondrosis prophylaxis of weight lifter. With introduction in preventive maintenance of an
osteochondrosis of nonconventional methods and means,
efficiency grows, as after training patients to methods in
conditions of a polyclinic, they can be applied and in
domestic conditions.
Key words: spine, osteochondrosis, prophylaxis, small of
the back, pain, vehicle, untraditional facilities, therapy,
sportsman.
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Введение.
Остеохондроз – самое распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата (ОДА),
170

поражающее людей всех возрастов. Это заболевание хрящевидных поверхностей костей ОДА, в основном позвоночника (ПЗВ), тазобедренных и коленных суставов. Остеохондрозом ПЗВ страдает
75…95% населения Украины, заболевания периферической нервной системы в 75…80% случаях связаны с остеохондрозом. При рентгенологических и
клинических обследованиях его проявления в
12…26% случаев обнаруживают и у детей 10…15 летнего возраста [1,2]. Наиболее распространена
боль в области поясницы (60…90% заболевания
ПЗВ), из них 5% людей страдают ежегодно. Болевые ощущения в 90% случаев проходят сами, без
медицинского вмешательства за 6…12 нед., в
40…50% случаев симптомы исчезают через 1 неделю. Однако проблема состоит в том, что у 70…90%
пациентов болевые ощущения в поясничной области рано или поздно повторяются снова.
В настоящее время бурно развиваются различные нетрадиционные технологии, методы и средства для немедикаментозного лечения многих болезней, восстановления нарушенных и утраченных
функций организма человека. К таким методам и
портативным средствам для профилактики и лечения остеохондроза относятся информационно-волновая терапия (ИВТ) (аппарат «ИВТ-Порог») и
ДЭНС-терапия – аппараты типа «ДЭНАС», «ЕвроДЭНАС», «ДиаДЭНС-Т» и «ДиаДЭНС-ДТ» (Рис.

1,2) [4-8].
ИВТ применяется при лечении многих заболеваний и практически не имеет противопоказаний,
проводится в качестве основного или дополнительного средства, эффективно используется для оказания неотложной помощи и лечения острых состояний. Она позволяет предупреждать заболевания,
сокращать сроки лечения в 1,5…2 раза, экономить
до 70% средств, лечить патологии, которые не лечатся медикаментозными методами, достигать до
100%-й результативности лечения, снимать болевые
синдромы, проводить безмедикаментозную профилактику хронических заболеваний, проводить
реабилитацию больных и инвалидов, лечение сопутствующих заболеваний.
Главные особенности ИВТ – физиологичность и безвредность, разумность живого на всех
уровнях биологической организации, в том числе и
человеческого организма, способного выбрать из
внешнего электромагнитного поля (ЭМП) необходимый терапевтический сигнал. ИВТ является бесконтактной, полифункциональной технологией, использующей принцип взаимодействия с информационным полем больного организма через зоны информационно-волновых взаимодействий (ИВВ).
Этим зонам предлагается искусственно сформированное специфическое ЭМИ, адекватное электромагнитному излучению (ЭМИ) клеток, органов и

Рис. 1 Общий вид аппарата «ИВТ-Порог»

А)
Б)
Рис. 2 Общий вид аппаратов «ДЭНАС» (А) и «ДиаДЭНС-ДТ» (Б)
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систем, вступающее во взаимодействие с полем
организма. Научное обоснование ИВТ и разработка
топографии зон ИВВ [5] сопрягают восточную медицину с современной европейской медициной.
ИВТ при остеохондрозе используют для
снятия болевых синдромов, восстановления функций конечностей, периферической и ЦНС и др. Оптимальный терапевтический эффект достигается при
сочетании ИВТ с мануальной терапией, без применения лекарственных препаратов и других методов.
Это позволяет сократить сроки лечения по сравнению с традиционными методами не менее чем в 3
раза. Точки воздействия подбирают индивидуально,
в зависимости от синдромного проявления заболевания и преобладания поражения определенного
отдела ПЗВ. Из них наиболее часто используются:
Е-36, GI-4, VB-40, V-40, V-61, V-62, V-63, V-66, V-67
и др. [5].
Объективизацией воздействия могут служить не только ответные сенсорные реакции и
уменьшение (снятие) болевого синдрома, но и показатели энцефалограммы, реограммы и т.д. Положительный эффект ИВТ наиболее высокий при лечении болей, вызванных остеохондрозом ПЗВ.
Интенсивность болей у пациентов, определяемая по
визуальной аналоговой шкале, перед началом курса
ИВТ и в ходе его проведения снижается с 4 до 0,5
(93% первоначальной величины). Наряду с исчезновением (снижением) хронического болевого синдрома у лиц с заболеваниями ОДА, в процессе курса ИВТ примерно у 87% больных наблюдается
эмоциональный подъем, прилив сил, исчезновение
тревоги, страха, нормализация АД. Хроническое
течение заболевания требует повторных курсов ИВТ
(6…10 сеансов) через 2…3 месяца в сочетании с
мануальной терапией.
Мировая клиническая практика в комплексной
профилактике и лечении многих заболеваний предпочитает методы электростимуляции акупунктурных
точек и рефлексогенных зон – электрорефлексотерапии (ЭРТ) [6,7] по сравнению с иглорефлексотерапией. Одна из причин ограниченной эффективности
видов ЭРТ - быстрая адаптация возбудимых тканей
организма к применяемым токам, что проявляется в
уменьшении и исчезновении электроинформационного ответа клетки на внешние электрические стимулы. Большой интерес представляет применение
новых неинвазивных, доступных, малозатратных и
эффективных технологий для оптимизации результатов проводимой терапии за счет повышения адаптационного потенциала организма. Такой технологией
является новый способ ЭРТ - динамическая электронейростимуляция (ДЭНС). Она заключается в воздействии на прямую проекцию патологического очага и
на определенные активные рефлексогенные зоны и
акупунктурные точки короткими импульсами тока,
постоянно реагирующими трансформацией своей
формы на изменение сопротивления кожи в подэлектродной зоне. Благодаря этому не развивается привыкание к процедурам и практически отсутствуют

противопоказания.
Основа действия ДЭНС – многоуровневые
рефлекторные и нейрохимические реакции, запускающие регуляторные и адаптационные механизмы
организма. В результате устраняются болевые синдромы, улучшается кровообращение, обеспечивается противовоспалительное действие, активизируется образование биоактивных веществ и обменные
процессы в тканях, что способствует удалению продуктов метаболизма из патологических очагов, нормализует тонус мышц и сосудов. ДЭНС-терапия
проявляется в быстром улучшении общего самочувствия, настроения, нормализации сна и аппетита,
повышения работоспособности. Человек становится более активным, менее чувствительным к стрессам, наблюдается стабилизация в пределах допустимых физиологических величин гомеостатических
констант организма и психоэмоционального состояния. В настоящее время имеется достаточное количество экспериментальных и прикладных данных
о положительных результатах применения ДЭНСтерапии в клинике различных заболеваний.
Применение аппаратов ДЭНС-терапии показано на любой стадии заболеваний, при патологически измененных функциях организма и нарушениях адаптационных процессов: нервной системы
(заболевания ПЗВ со вторичными расстройствами
нервной деятельности, нарушениями его статики и
динамики; радикулиты); костно-мышечной системы
и ОДА (миозиты, артриты, артрозы, остеохондроз,
деформация ПЗВ, ушибы мягких тканей, переломы);
болевые синдромы различной этиологии; в травматологии и ортопедии в качестве одного из основных
средств в реабилитации больных с травмами и заболеваниями ОДА; в спортивной медицине в качества основного средства при лечении спортивного
травматизма и профилактики инвалидности. Аппараты ДЭНС-терапии позволяют оперативно перемещать электроды на разные участки тела человека во
время сеанса лечения и (или) использовать с той же
целью выносной терапевтический электрод [6-8].
В настоящее время имеется достаточное количество экспериментальных и прикладных данных
о положительных результатах применения ИВТ и
ДЭНС - терапии в клинике различных заболеваний
[4,5,7,8], однако они отсутствуют относительно профилактики остеохондроза у спортсменов силовых
видов спорта, таких как тяжелая атлетика и пауэрлифтинг.
Работа выполнена по плану НИР национального технического университета Украины
«КПИ».
Формулирование целей работы.
Цель исследований - определить перспективы использования нетрадиционных методов и технических средств (ДЭНС- и ИВТ-терапии) для профилактики остеохондроза ПЗВ у спортсменов силовых
видов спорта – тяжелоатлетов и пауэрлифтеров.
Задачи работы:
1.Оценить действие аппаратов ДЭНС- и
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ИВТ-терапии в профилактике остеохондроза ПЗВ у
тяжелоатлетов и пауэрлифтеров.
2.Определить перспективы использования аппаратов ДЭНС- и ИВТ-терапии, для профилактики и реабилитации спортсменов силовых видов спорта с
остеохондрозом ПЗВ.
Методы исследования.
В процессе исследований влияния ИВТ и
ДЭНС - терапии на организм спортсменов использовались эмпирические (построенные на изучении и
анализе литературных источников, передового опыта работы в спорте, личном опыте тренировок), а в
тренировочной и соревновательной деятельности –
педагогические (наблюдения, беседы и опросы), медико-физиологические методы и эксперимент.
Результаты исследования.
ПЗВ человека выполняет важные функции –
несущую, амортизационную, двигательную, опорную, защитную, терморегуляторную и энергетическую. Являясь осью тела (стержнем), на котором «навешены» органы грудной клетки и брюшной полости,
ПЗВ должен быть упругим и крепким, чтобы выдерживать различные нагрузки. За счет 4-х изгибов (кифоз и лордоз) он обладает пружинистостью, обеспечивает динамику - движение головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, а также всего тела. В нормальном состоянии его подвижность неодинакова: наибольшая – в шейном и поясничном отделах.
Терморегуляторная и энергетическая функции ПЗВ имеют очень важное значение при закаливании организма. Закаливающие процедуры при его
заболевании имеют иммунозащитный эффект и выраженное лечебное воздействие, способствующее
восстановлению нервно-мышечной проводимости и
холодовой чувствительности пораженных нервных
корешков и волокон.
Остеохондроз ПЗВ характеризуется дегенеративно-дистрофическим поражением межпозвонкового диска (МПД), чаще в шейном и поясничных
отделах, в основе которого лежит первоначальная
дегенерация пульпозного ядра диска с последующим
развитием реактивных изменений в телах смежных
позвонков, межпозвонковых суставов и связочном
аппарате [3]. Длительные (периодические) боли –
следствие остеохондроза, а его симптомы, имеющие
разные названия это - радикулит, люмбаго, ишиас,
корешковый синдром.
Существует несколько теорий (мышечная,
травматическая, воспалительная, эндокринная, нарушения обмена веществ, аутоэмунная и др.), объясняющих происхождение остеохондроза. Наиболее подвержены ему люди с нарушениями обмена веществ,
различными гормональными и сосудистыми изменениями, нарушающими питание МПД и приводящие
к формированию межпозвонковой грыжи – тяжелейшего осложнения остеохондроза. Существует множество причин возникновения заболевания, главными
из которых являются – врожденный дефект ПЗВ; снижение двигательной активности; хроническая или
однократная чрезмерная его перегрузка; травма из-

за перегрузки, удара, падения; переохлаждение, инфекции, воздействие химических веществ и стрессы,
ослабляющие защитные силы организма; гормональные нарушения и генетические аспекты. При остеохондрозе ПЗВ возникает застой или спазм капилляров, вызывающий нейровегетативные симптомы –
побледнение кожи, онемение, парестезии, корешковые проявления, вертеброгенные компрессионно-сосудистые милиепатии.
Особенность силовых видов спорта (тяжелая атлетика и пауэрлифтинг) - рост спортивных
результатов осуществляется не только за счет рациональной подготовки спортсмена, но и за счет ее
управления. Частое использование максимальных
напряжений без достаточного отдыха нередко приводит к потере спортивной формы, а иногда и к нарушению состояния здоровья, что проявляется в
виде переутомления и перетренировки, появления
различных болей. Если не принять профилактических мер - в дальнейшем нарушается сон, аппетит,
снижается работоспособность, вес, повышается раздражительность спортсмена, усиливается хроническая боль и т.д. Важнейшей составной частью подготовки является система восстановления и стимуляции работоспособности организма спортсмена к
большим нагрузкам. Восстановление – процесс биологического уравновешивания организма спортсмена (отдельных функций, органов, тканей и клеток)
после интенсивных силовых тренировок, играет
важную роль в подготовке спортсменов силовых
видов спорта. Для эффективного восстановления
организма спортсменов применяют – рациональное
питание и режим дня, педагогические, бальнеологические, фармакологические, психологические,
физиотерапевтические и другие средства.
Силовые тренировки приводят к значительным нагрузкам на мышцы, связки и суставы. В практической деятельности спортсменов силовых видов
спорта частыми повреждениями и травмами являются болевые ощущения в мышцах и крестцовопоясничном отделе ПЗВ. Для профилактики остеохондроза и травматизма следует применять различные восстановительные методы, одним из которых
является физиотерапия. Из ее средств применяют
иглоукалывание, электропунктуру, электроакупунктуру, световые и тепловые процедуры, различные
виды электротоков, ультразвук, портативные аппараты различных типов. Под действием на мышцы
света и тепла улучшается их кровоснабжение. С
помощью аппаратов ДЭНС-терапии повышается
эффективность профилактики заболеваний и травматизма, восстановления работоспособности и лечения травм у спортсменов. Относительно силовых
видов спорта, к ним можно отнести для костно-мышечной системы - боли в суставах и спине, артрит,
нарушения суставного хряща, поражения связок,
вывихи и подвывихи суставов, деформирующие артрозы, тугоподвижность суставов, остеохондроз,
поражения МПД, радикулит, миозиты, бурситы,
травмы связок и сухожилий, боль в конечностях,
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переломы костей, плохое срастание перелома [6].
При болях в спине прямая проекция больного органа обрабатывается в постоянном режиме путем установки, перестановки или передвижения
электродов аппарата по коже легкими массажными
движениями до снятия или уменьшения жалоб. В
зависимости от степени болезненности используют
комфортный или максимальный энергетический
уровень. Обрабатывают центральные зоны «Три
дорожки». Первая проходит по остистым отросткам
позвонков и обрабатывается перестановкой электродов аппарата сверху вниз, начиная со 2-го шейного позвонка и до копчика включительно. Вторая и
третья дорожки расположены паравертебрально слева и справа параллельно ПЗВ, их обрабатывают одновременно перемещением электродов по горизонтали сначала на уровне одного позвонка, затем на
уровне нижерасположенного и так далее, вертикально сверху вниз [6,8].
Постановка эксперимента. Для предварительной оценки перспективы использования аппаратов ДЭНС – терапии в профилактике остеохондроза, восстановлении спортсменов, определены 2
группы спортсменов (по 6 чел.): 1-я – контрольная,
которая готовилась к соревнованиям с использованием аппарата «ДиаДЭНС-», 2-я – без его применения. Группы по уровню подготовленности - одной
квалификации.
Цель экспериментов - предварительная
оценка использования технологии ДЭНС – терапии
при восстановлении тяжелоатлетов и пауэрлифтеров
после травм ОДА, профилактики остеохондроза.
Условия экспериментов: зал тяжелой атлетики НТУУ «КПИ»; время тренировок – 17…19 часов; количество тренировок в неделю – 4; продолжительность эксперимента – 60 дней; обработка
«Трех дорожек» при болях в крестцово-поясничном
отделе ПЗВ; обработка больших мышц спины при
болевом синдроме в подготовительном и восстановительном периодах.
Установлено: в процессе тренировок у
спортсменов контрольной группы наблюдалось хорошее восстановление после нагрузок и общее самочувствие, настроение, сон и аппетит, собственный
вес находился в заданных пределах. Отмечено, что
использование аппарата «ДиаДЭНС» в тренировочном процессе, подготовке к соревнованиям и в постсоревновательном периоде эффективно устраняет боли в крестцово-поясничном отделе ПЗВ,
восстанавливает общую работоспособность, сохраняет активность, хорошее самочувствие и настроение спортсмена, предупреждает травматизм.
По результатам соревнований открытого
Кубка г. Киева по пауэрлифтингу спортсмены контрольной группы подошли к соревнованиям без травм
ОДА, обрели пик спортивной формы и показали
хорошие результаты - впервые выполнили норматив
«кандидат в мастера спорта» – 4 чел., 2 – норматив
1-го разряда. Спортсмены 2-й группы выступили
менее успешно – 1 спортсмен из-за болей в пояс-

ничном отделе ПЗВ отказался от продолжения выступлений, 1 – выполнил норматив «кандидат в мастера спорта», 4 – не улучшили свои предыдущие
результаты. В отличие от контрольной группы, у
спортсменов 2-й группы отмечены ухудшение психоэмоционального состояния после соревнований,
более длительные сроки восстановления; два спортсмена получили травмы поясничного отдела ПЗВ.
Выводы:
1. Анализ использования технологии ДЭНС – терапии и эксперименты показали перспективность ее
применения в подготовке спортсменов, повышении
эффективности восстановления после высоких физических и психоэмоциональных нагрузок, профилактике остеохондроза и травматизма.
2. С внедрением в профилактику остеохондроза ПЗВ
нетрадиционных методов и средств, эффективность
возрастает, так как после обучения больных методам в условиях поликлиники, они могут применяться
и в домашних условиях.
3. С помощью ИВТ эффективно лечат остеохондроз,
она не имеет противопоказаний, сокращаются сроки
лечения в 1,5…2 раза, лечат патологии, которые не
лечатся медикаментозно, достигается результативность лечения до 100%, эффективно снимают болевые синдромы.
4. Технологии ИВТ и ДЭНС-терапии значительно
повышают эффективность профилактических мероприятий, лечения заболеваний и травм ОДА человека.
5. Целесообразно разработать комплексную программу экспериментальных исследований на базе
технологий и аппаратных средств ИВТ и ДЭНС-терапии с целью профилактики остеохондроза ПЗВ и
восстановления спортсменов силовых видов спорта
– пауэрлифтинга, тяжелой атлетики, культуризма.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
применения нетрадиционных средств в профилактике остеохондроза у спортсменов силовых видов
спорта.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
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спрямованість їх тренувального процесу також може
вказувати на необхідність переходу спортсменок до
чергової вагової категорії [4, 7].
У важкій атлетиці серед чоловіків проблема моделювання показників компонентного складу
маси тіла досліджувалась та вивчалась багатьма
фахівцями. Авторами [1, 3, 5, 10] визначалися абсолютна маса жирової та м’язової тканини спортсменів
за формулою Матейки [10]. Були встановлені
відмінності у абсолютних значеннях компонентів
маси тіла (м’язова маса, жировий прошарок) між
спортсменами різних вагових категорій [5, 12]. Визначено, що найвища маса жирової тканини (8,9 –
12,3 %) спостерігається у спортсменів важких вагових категорій. М’язовий та кістковий компоненти
виявилися найбільшими у представників легких вагових категорій, тоді як розподіл жирової тканини
має зворотну тенденцію.
Розподіл підшкірно-жирового шару у важкоатлетів-чоловіків також має специфічний характер.
По-перше, на всіх ділянках тіла обсяг підшкірно-жирового шару збільшується з підвищенням вагових
категоріях; по-друге, найбільший підшкірно-жировий
прошарок знаходиться на животі та спині, а найменший — на передпліччях та плечах. Крім того, чим
нижча кваліфікація важкоатлетів, тим вищий у них
обсяг підшкірно-жирового прошарку [7, 10]. Визначена також динаміка компонентного складу маси тіла
важкоатлетів під час завершального періоду підготовки (останні десять днів до змагань), тобто виконання
великого обсягу навантаження у ривкових і поштовхових вправах супроводжувалося зниженням маси
жирової тканини (r = – 0,71) і одночасним підвищенням маси м’язової тканини (r = 0,87).
Деякі фахівці [3] намагалися визначити
взаємозв’язок між основними параметрами тренувальних навантажень у змагальному мезоциклі та
компонентним складом маси тіла спортсменів, які
входили до складу збірної команди СРСР. Інші автори [1] вивчали компонентний склад маси тіла та
його вплив на рівень функціонального стану важкоатлетів.
Отримані дані використовувалися під час
індивідуальної корекції тренувальних навантажень.
Наприклад, у разі досягнення позитивних показників
компонентного складу маси тіла (жирового та м’язового) і низьких спортивних результатах увага тренерів повинна була в основному спрямовуватись на
вдосконалення техніки виконання спеціальних вправ
[1, 8, 10].
За останні роки з впровадженням науковотехнічного прогресу в спорті вищих досягнень поряд з методикою каліперметрії для визначення компонентного складу маси тіла та подальших розрахунків за формулою Матейки з’явилося багатого
комп’ютерних технологій, що дозволяють з більшою
точністю досліджувати параметри складу маси тіла,
серед яких однією з передових є методика аналізу
біоелектричного опору маси тіла спортсменів.
Різниця вимірів у цих методиках полягає у
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД МАСИ ТІЛА
СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ
Пуцов С.О.
Національний університет фізичного виховання і
спорту України
Анотація. У статті розглянуті показники компонентного складу маси тіла важкоатлеток високої кваліфікації
різних груп вагових категорій. Вивчені особливості
співвідношення активної маси тіла та жирового компоненту на окремих частинах тіла спортсменок.
Ключові слова: компонентний склад маси тіла, активна
маса тіла, жировий компонент, важкоатлетки високої
кваліфікації, групи вагових категорій.
Аннотация. Пуцов С.А. Компонентный состав массы
тела спортсменок высокой квалификации в тяжелой
атлетике. В статье рассмотрены показатели компонентного состава массы тела тяжелоатлеток высокой квалификации различных групп весовых категорий. Изучены особенности соотношения активной массы тела и
жирового компонента на отдельных частях тела спортсменок.
Ключевые слова: компонентный состав массы тела, активная масса тела, жировой компонент, тяжелоатлетки
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body of sportswomen of high qualifica tion in heavy
athletics. The indices of the body mass component of the
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category groups are taking up in the article. The correlation
peculiarities of the active body mass and fat component of
the separate female-athletes‘ body region has been studied.
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Вступ.
У важкій атлетиці, як і в інших силових видах спорту, ефективність змагальної діяльності багато в чому залежить від досягнення високого рівня
тренованості й функціональної підготовленості
спортсменів, що складаються з оптимального
співвідношення їхнього м’язового та жирового компонентів, котрі є сприятливими передумовами для
реалізації силових можливостей саме тоді, коли заплановано головні змагання річного макроциклу [4,
7, 8]. Програма змагань з важкої атлетики передбачає підготовку жінок у різних групах вагових категорій (від 48 до понад 75 кг), тому оцінка стану функціональної підготовленості спортсменок з можливим регулюванням маси тіла у межах певної вагової
категорії є однією з головних завдань тренерів у
процесі підготовки до змагань.
Деякі фахівці силових видів спорту [6, 7, 8,
10] робили спроби встановити модельні характеристики компонентного складу маси тіла для спортсменів високої кваліфікації різних груп вагових категорій, але стосовно жінок таких досліджень було
мало. До того ж проблема моделювання показників
складу маси тіла важкоатлеток, що характеризує
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тому, що за методикою аналізу біоелектричного опору тіла спортсменів визначається не тільки загальна
кількість жирової маси, що знаходиться у організмі
але й на окремих її частинах одразу ж після виміру
на дисплеї приладу. Методика каліперметрії з ручним каліпером та обчисленням за формулою Матейки дозволяє отримати тільки кількість підшкірного
жирового прошарку без урахування міжм’язової й
міжфасціальної жирової тканини та тканини, що
знаходиться на внутрішніх органах. Крім того, методика аналізу біоелектричного опору тіла є більш
зручною та оперативною, вона не вимагає додаткових обрахунків та дає змогу отримати набагато
більшу інформацію щодо функціонального стану
спортсменок.
Робота виконана за планом НДР Національного університету фізичного виховання й спорту
України.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначити показники
компонентного складу маси тіла важкоатлеток високої кваліфікації різних груп вагових категорій.
Методи та організація досліджень. Педагогічне спостереження за тренувальною діяльністю
спортсменок, тестування компонентного складу
маси тіла за методикою аналізу біоелектричного
опору за допомогою ваг-аналізатору ВС-418МА виробництва фірми «Tanita» (Італія), методи математичної статистики.
Даний прилад дозволяє отримати: відсоток
жирової маси, жирову масу, масу тканин без жиру
(активна маса тіла - АМТ), як усього тіла, так і ок-

ремих кінцівок – правої руки, лівої руки, правої
ноги, лівої ноги та тулуба.
Було проведено 81 тестування спортсменок
високої кваліфікації (МС, МСМК) членів збірної
команди України та команд ШВСМ протягом 4
мікро-циклів змагального періоду під час підготовки до офіційних стартів. Тестування проводилися
один раз на тиждень за стандартних умов у день
відпочинку. З метою аналізу показників всіх спортсменок було поділено за наступними групами вагових категорій: І – 48, 53, 58 кг; ІІ – 63, 69 кг; ІІІ – 75
і понад 75 кг.
Результати досліджень.
Як відомо, у системі комплексного контролю за функціональним станом організму важкоатлетів
важливе місце посідає контроль за ваговим режимом.
Водночас визначення загальної маси тіла не дозволяє повною мірою з’ясувати за рахунок якого компонента (м’язового чи жирового) здійснюються зміни у
функціональному стані організму спортсменів під час
тренувань [8, 11]. Відомо, що під час зростання рівня
тренованості важкоатлетів збільшується загальна
маса тіла з одночасним підвищенням безжирової маси
та зменшенням частки запасного жиру [1, 2, 6, 7].
Аналіз компонентного складу маси тіла важкоатлеток високої кваліфікації показує, що існують
певні особливості залежно від їх маси тіла (табл. 1).
Встановлено, що абсолютні значення показників
активної маси тіла та жирової маси важкоатлеток
збільшуються з підвищенням груп вагових категорій.
Різниця між абсолютними значеннями показників АМТ 1 і 2 груп становить 13,7 % (Р < 0,05),

Таблиця 1
Модельні характеристики компонентів складу тіла важкоатлеток високої кваліфікації
Група вагових
АМТ
Жирова маса
категорій, кг
кг
%
кг
%
Перша (48, 53, 58)
44,9; 0,48
84,7; 0,37
8,1; 0,21
15,3; 0,35
Друга (63, 69)
77,4; 0,56
14,9; 0,37
22,6; 0,45
X ; m 52,0; 0,35
58,7; 0,55
71,7; 0,62
23,4; 1,10
28,3; 0,99
Третя (75, понад 75)
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Рис. 1. Співвідношення компонентів складу тіла важкоатлеток високої кваліфікації
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між 2 і 3 – 11,4 % (Р < 0,05), між 1 і 3 – 23,5 % (Р <
0,05). Жирова маса важкоатлеток першої групи є
меншою за жирову масу важкоатлеток другої групи
на 45,6 % (Р < 0,05), третьої відповідно на 65,4 % (Р
< 0,05). Така суттєва різниця у жировій масі між
групами важкоатлеток (майже у 3 рази між першою
та третьою групами вагових категорій) пояснюється насамперед тим, що відносна активна маса тіла з
підвищенням груп вагових категорій важкоатлеток
зменшується, а жирова збільшується (Рис. 1).
На нашу думку, таке співвідношення активної маси тіла та жирової маси відображає специфіку функціонального складу маси тіла важкоатлеток
високої кваліфікації різних груп вагових категорій.
Нас також цікавило питання розподілу жирової тканини за частинами тіла спортсменок. При
чому у цьому питанні було розглянуто два аспекти:
на яких частинах тіла сконцентрована найбільша
частка жирової маси тіла, та яке співвідношення
АМТ й жирового компоненту на кожній окремій
частині тіла спортсменок.
Аналіз розподілу жирової маси за частинами тіла важкоатлеток високої кваліфікації дозволив
визначити, відмінності залежно від груп вагових
категорій спортсменок (Табл. 2).
Встановлено, що відсоток жирової тканини
на верхніх кінцівках та тулубі збільшується з підвищенням груп вагових категорій, а на нижніх
кінцівках, навпаки, має тенденцію до зменшення

(Рис. 2).
У важкоатлеток першої групи на тулубі та
на нижніх кінцівках знаходиться практично однаковий відсоток жирової маси, а у спортсменок інших
груп вагових категорій кількість жирової маси, що
розташована на тулубі у середньому на 40 % (Р <
0,05) перевищує відповідний показник нижніх
кінцівок.
Тобто різниця між першою та другою групами вагових категорій у співвідношенні жирової тканини на
нижніх кінцівках та тулубі є вірогідно більшою у
середньому 24 – 31 % (Р < 0,05), ніж між другою та
третьою групами – 2 % (Р > 0,05). На нашу думку,
така розбіжність у розподілі жирової маси на сегментах тіла між важкоатлетками першої та іншими
групами вагових категорій пояснюється тим, що
спортсменки першої групи, протягом підготовки до
змагань жорстко контролюють компонентний склад
маси тіла, з метою досягнення «сухої» м’язової маси,
що пов’язано зі специфікою підвищення рівня функціональної підготовленості спортсменів легких вагових категорій у багатьох видах спорту.
Таким чином, нами отримано чітку
відмінність у розподілі жирової маси за частинами
тіла між важкоатлетками різних груп вагових категорій.
Що ж стосується питання співвідношення
активної маси тіла та жирового компоненту на окремих сегментах тіла спортсменок, то тут також існуТаблиця 2

Розподіл жирової маси за частинами тіла важкоатлеток високої кваліфікації, %
Г р упа ваго в их
к а т е г о р ій , к г
П е р ш а (4 8 , 5 3 , 5 8 )
Д р уга (6 3 , 6 9 )
Т р етя (7 5 , п о н ад 7 5 )

В ерхня
к ін ц ів к а
3 ,6
4 ,5
5 ,4

Н иж ня
к ін ц ів к а
3 2 ,1
2 4 ,7
2 4 ,2

Т улуб
2 8 ,7
4 1 ,6
4 0 ,7

45
40
35
30
%
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20
15
10
5
0
Верхні кінцівки

Нижні кінцівки
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Рис. 2. Розподіл жирової маси тіла за частинами тіла важкоатлеток високої кваліфікації
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ють певні особливості, зумовлені різною масою тіла
спортсменок (табл. 3).
Необхідно зазначити, що найбільшим вміст
жирової маси у всіх спортсменок знаходиться на
нижніх кінцівках (Рис. 3). На верхніх кінцівках та
тулубі він є значно менший – у середньому на 35 –
67 % (Р < 0,05), однак вірогідної різниці між
кількістю жирової маси на верхніх кінцівках та тулубі нами не встановлено (Р > 0,05).
Виявлено, що вміст жирової маси на всіх
кінцівках важкоатлеток має тенденцію до збільшення з підвищенням груп вагових категорій. Найбільшу різницю за показниками вмісту жирової маси між
групами спортсменок встановлено на тулубі: різниця між 1 і 2 групами становить – 53,6 % (Р < 0,05),
між 2 і 3 відповідно – 21,8 % (Р < 0,05), та між 1 і 3
– 63,7 % (Р < 0,05).
Різниця між групами за показниками вмісту
жирової маси верхніх кінцівок становить між 1 і 2
групами - 44,3 % (Р < 0,05), між 2 і 3 вона найменша
– 24,9 % (Р < 0,05), а між 1 і 3 сягає максимальних
величин – 58,4 % (Р < 0,05).
Найменші відмінності між групами вагових
категорій спортсменок за показниками вмісту жирової тканини отримано на нижніх кінцівках. Так
різниця між 1 і 2 групами становить – 11,8 % (Р <
0,05), між 2 і 3 вона збільшується – 18,1 % (Р < 0,05),
а між 1 і 3 групами сягає максимальних величин –
27,3 % (Р < 0,05). На нашу думку, це пов’язано з
тим, що вміст жирової тканини на нижніх кінцівках

важкоатлеток є найбільшим, тому її відносне
збільшення між групами є найменшим.
Таким чином, нами отримано чітку
відмінність співвідношення АМТ та жирового компоненту за окремими сегментами тіла спортсменок
різних груп вагових категорій.
Необхідно зазначити, що, не дивлячись на
те, що було встановлено, чіткі тенденції щодо розподілу та співвідношення жирової й активної маси
тіла важкоатлеток, нами також отримані індивідуальні показники компонентного складу маси тіла
окремих спортсменок, що не співпадають із загальногруповими модельними характеристиками їх функціонального стану.
Так, наприклад, у спортсменки Ш-ль, яка
виступає у ваговій категорії 63 кг загальна кількість
жирової маси становить лише – 11,9 %, що практично у два рази менше за модельний показник для
цієї групи. Різниця між модельними характеристиками та індивідуальними показниками спортсменки Ш-ль у вмісті жирової маси на нижніх кінцівках
є найбільшою й становить – 59,2 %, на тулубі вона
зменшується – 38,2 %, а на верхніх кінцівках різницями між показниками є найменшою – 30 %. Можливо, це є індивідуальною ознакою цієї спортсменки або є наслідком порушення режиму харчування
або підготовки в цілому. Також це може свідчити про
необхідність переходу цієї спортсменки до наступної вагової категорії.
Інші індивідуальні особливості отримано

Таблиця 3
Модельна характеристика жирової маси на окремій частині тіла важкоатлеток високої кваліфікації, %
Група вагових
категорій, кг
Перша (48, 53, 58)
Друга (63, 69)
Третя (75, понад 75)

Верхня кінцівка

Нижня кінцівка

Тулуб

10,9; 0,6
19,1; 0,4
25,3; 1,0

25,8; 0,7
29,3: 0,7
35,6; 0,8

8,5; 0,7
18,3; 0,4
23,4; 1,1

X ;m
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Рис. 3. Вміст жирової маси тіла на кінцівках та тулубі важкоатлеток високої кваліфікації
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під час аналізу показників чемпіонки Європи 2006
року важкоатлетки К-ко. Маса тіла цієї спортсменки становить 166 кг, а загальна кількість жирової
маси сягає 46 %, тобто практично половина загальної ваги цієї спортсменки, що є практично у два рази
більше модельного показника для третьої групи вагових категорій. Різниця між модельними характеристиками та індивідуальними показниками спортсменки К-ко у вмісті жирової маси на верхніх
кінцівках становить – 49,9 %, на тулубі – 47,0 %, на
нижніх кінцівках різницями між показниками є найменшою – 29,7 %.
На наш погляд, такий компонентний склад
тіла не є оптимальним й потребує певної корекції з
боку тренерів та лікарів збірної команди з метою
його сбалансування. Отже не дивлячись на високі
темпи зростання спортивної майстерності цієї спортсменки, з метою оптимізації компонентного складу
маси тіла та функціонального стану для неї доцільно розробити індивідуальні рекомендації щодо раціону харчування, фармакологічного забезпечення та
корекції програми тренувальних навантажень з урахуванням її індивідуальних морфофункціональних
особливостей.
Таким чином, контроль функціональної
підготовленості важкоатлеток високої кваліфікації
повинен відбуватись із урахуванням модельних характеристик компонентного складу маси тіла, а також залежно від індивідуальних особливостей кожної окремої спортсменки.
Висновки:
1. У жінок, які займаються важкою атлеткою ще
недостатньо вивчена проблема контролю функціональної підготовленості, що містить дослідження показників компонентного складу маси
тіла залежно від груп їх вагових категорій.
2. Встановлено, що величина активної маси тіла
(м’язовий та кістковий компоненти, %) є найбільшою у представниць легких вагових категорій, а розподіл жирової тканини має зворотну тенденцію, що співпадає із тенденціями
співвідношення компонентного складу тіла у
важкоатлетів-чоловіків.
3. Отримано відмінності у розподілі жирової маси
на сегментах тіла між важкоатлетками різних
груп вагових категорій. Встановлено, що на
верхніх кінцівках та тулубі відсоток жирової
тканини збільшується з підвищенням груп вагових категорій, а на нижніх кінцівках, навпаки, має тенденцію до зменшення.
4. Виявлено особливості співвідношення активної
маси тіла та жирового компоненту на окремих
частинах тіла спортсменок. Найбільший вміст
жирової маси у всіх спортсменок знаходиться
на нижніх кінцівках, а на верхніх кінцівках й
тулубі він є меншим у середньому – на 35 – 67
% (Р < 0,05).
5. Враховуючи, що такий морфофункціональний
показник, як компонентний склад маси тіла важкоатлеток, має свою динаміку у процесі підго-

товки жінок до головних змагань річного макроциклу, його можна використовувати як контрольний за рівнем функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації.
Подальші дослідження передбачається
провести в напрямку вивчення інших проблем
підготовки спортсменок високої кваліфікації у
важкій атлетиці.
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ВІДНОВНИЙ МАСАЖ У ПЕРЕД
ЗМАГАЛЬНОМУ МЕЗОЦИКЛІ З
НАВАНТАЖЕННЯМИ РІЗНОЇ
ІНТЕНСИВНОСТІ
Руденко Р.Є., Оврас А.Б.
Львівський державний університет
фізичної культури
Львівський державний університет
внутрішніх справ
Анотація. У статті розглядається методика застосування відновного масажу у передзмагальному мезоциклі
підготовчого періоду для кваліфікованих важкоатлетів
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тету молодіжної політики, спорту і туризму України
за темою 1.2.22 „Моделювання видів підготовленості кваліфікованих важкоатлетів та розробка засобів їх контролю”.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - вивчення впливу відновного масажу на рівень спеціальної працездатності кваліфікованих важкоатлетів у передзмагальному мезоциклі підготовчого періоду.
Об’єкт дослідження – засоби відновлення
кваліфікованих спортсменів.
Предмет дослідження - відновний масаж
у передзмагальному мезоциклі кваліфікованих важкоатлетів.
Основні завдання дослідження:
1. Узагальнити досвід застосування засобів
відновлення кваліфікованих спортсменів у різні періоди тренувального процесу.
2. Розробити та впровадити у тренувальний
процес кваліфікованих важкоатлетів авторську методику відновного масажу для покращення їхньої
спеціальної працездатності.
Результати дослідження.
Відновний масаж за класичною методикою,
який пропонують ряд авторів, на наш погляд, потребує вдосконалення [3,4,5]. Необхідно внести корективи в методику відновного масажу з урахуванням обсягу та інтенсивності навантажень у тренувальному макро-, мезо- та мікроциклах, розширити
арсенал застосування основних та додаткових
прийомів масажу з урахуванням їхнього впливу на
організм спортсменів, визначити роль відновного
масажу у комплексному застосуванні засобів відновлення та його вплив на спеціальну працездатність
кваліфікованих важкоатлетів.
Ми розробили авторську методику відновного масажу з урахуванням обсягу та інтенсивності
навантажень у тренувальних мезоциклах підготовчого
періоду, особливостей тренувального процесу важкоатлетів і тих функціональних змін в окремих органах і системах, які відбуваються внаслідок дії тренувальних навантажень. У тренувальному процесі
застосовувалися навантаження малої інтенсивності,
середньої інтенсивності та великої інтенсивності,
тобто навантаження мало хвилеподібний характер.
Масаж важкоатлета є одним з найбільш трудомістких через велику м’язову масу спортсмена і
значну щільність м’язів, що пов’язане з характером
їх фізичного навантаження, яке характеризується
статичною роботою[2]. Тому, розробляючи авторську методику відновного масажу, ми намагалися врахувати особливості цього виду спорту і розробити
таку методику відновного масажу, яка би стала невід’ємною частиною тренувального процесу кваліфікованих важкоатлетів у підготовчому періоді передзмагального мезоциклу. Кваліфікованих важкоатлетів, які брали участь в експерименті масажували за авторською методикою відновного масажу за
такою схемою: після кожного тренування застосовували частковий, короткочасний або загальний ма-

з навантаженням різної інтенсивності. Розроблено методику застосування відновного масажу в підготовчому періоді передзмагального мезоциклу кваліфікованих
важкоатлетів. Вона передбачає різновиди основних та
додаткових прийомів масажу залежно від інтенсивності
та обсягу тренувального навантаження.
Ключові слова: відновний масаж, передзмагальний мезоцикл, важкоатлети, навантаження різної інтенсивності.
Аннотация. Руденко Р.Є., Оврас А.Б. Восстановительный массаж в предсоревновательном мезоцикле с нагрузками разной интенсивности. В статье рассматривается методика применения восстановительного
массажа в предсоревновательном мезоцикле подготовительного периода для квалифицированных тяжелоатлетов с нагрузкой разной интенсивности. Разработана
методика применения восстановительного массажа в
подготовительном периоде предсоревновательного мезоцикла квалифицированных тяжелоатлетов. Она предусматривает разновидности основных и дополнительных приемов массажа в зависимости от интенсивности
и объема тренировочной нагрузки.
Ключевые слова: восстановительный массаж, предсоревновательный мезоцикл, тяжелоатлеты, нагрузка разной интенсивности.
Annotation. Rudenko R.Y., Ovras A.B. Remedial massage
during the pre-competition mezocycle with loadings of
various intensity. In the article is being revealed the method
of remedial massage application during the pre-competition
mezocycle of preparatory period in qualified weightlifters
with loadings of various intensity. The technique of
application of regenerative massage in the preparatory
period precompetitive mezocycle the qualified weight-lifters
is developed. It provides versions of the basic and additional
receptions of massage depending on intensity and volume
of training loading.
Key words: remedial massage, pre-competition mezocycle,
weightlifters, loadings of various intensity.

Вступ.
Сучасний спорт пов’язаний з великими
фізичними навантаженнями і значним емоційним
напруженням[1]. Для подальшого росту спортивних
досягнень необхідна раціональна побудова тренувального процесу з використанням усього арсеналу
засобів, спрямованих на підвищення працездатності
спортсменів. При цьому чим вищий рівень навантажень (як за обсягом, так і за інтенсивністю), тим
актуальнішим є питання відновлення організму[2,6].
Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що
відновлення – це невід’ємна частина тренувального
процесу, не менш важлива, ніж саме тренування (Бурових А.Н., 1997; Бірюков А.А., 1999; Ященко А.Г.,
1999; Волков Н.І., 2000; Платонов В.Н., 2002; Макарова Г.А., 2003 та інші).
. На сучасному етапі є обмаль належно обґрунтованих експериментальних даних про ефективність застосування прийомів відновного масажу
відповідно до видів спорту, фізіологічного впливу
прийомів масажу на нервово-м’язову систему,
біохімічні зміни сечі та терморегуляційні процеси
(Салах Ель Фарран, 1998; Ященко А.Г., 2000, 2003).
Усе викладене вище стало основою для нашого дослідження.
Роботу виконано відповідно до Зведеного
плану науково-дослідної роботи з фізичного виховання та спорту на 2001-2005 рр. Державного комі180

саж залежно від обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень мікроциклу (рис.1).
Наприкінці тренувального тижня спортсмени отримували загальний масаж. На етапах тренування з малою інтенсивністю після кожного тренуЛокальний
масаж окремих
ділянок тіла
після кожного
тренування

вання протягом 10-15 хв спортсменам робили частковий масаж окремих груп м’язів плечового пояса,
спини з використанням прийомів легкого розминання – до 80% часу, на витискання і розтирання – 15%,
на всі інші – 5% від усього часу, відведеного на час-
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Рис. 1. Різновиди прийомів авторської методики відновного масажу залежно від інтенсивності тренування
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тковий масаж. Під час тренування важкоатлетів з
навантаженнями середньої інтенсивності після кожного тренування протягом 15-20 хв робили частковий відновний масаж за авторською методикою.
Масажували спину, плечовий пояс, руки. У кінці
тренувального тижня важкоатлети отримували загальний відновний масаж протягом 60 хв. Після тренувань з високою інтенсивністю протягом 20-30 хв
важкоатлетам робили короткочасний масаж усіх
ділянок тіла, а наприкінці тижня, в день відпочинку,
- загальний відновний масаж протягом 60 хв. Короткочасний відновний масаж за авторською методикою робили через 15-20 хв після тренування, коли
ЧСС майже досягала норми. Починали сеанс масажу з ділянки спини. Спочатку, після 2-3 погладжувань, виконували витискання з обтяженням або
ліктьовою частиною передпліччя. Після 2-3 розминань довгих м’язів спини основою долоні обох рук
переходили до масажу попереку. У важкоатлетів у
зв’язку з подоланням значної ваги штанги часто
трапляється пошкодження м’язів попереку, яке має
характер травматичного люмбаго, іноді спостерігається травматичний періостит остистих відростків
3-го поперекового або 7-8-го грудних хребців.
Збільшений вигин хребта під час підйому штанги
викликає стискання міжхребцевих дисків, іноді розтягнення зв’язок, защемлення нервових корінців.
Розтягнення зв’язок і м’язів спини часто
стається внаслідок нахилів уперед зі штангою за
головою.
У зв’язку з цим постійно і дуже ретельно
важкоатлетам необхідно масажувати не тільки поперекову ділянку, але і вздовж хребта. Велике навантаження на зв’язково-суглобовий апарат плечових суглобів також потребує детального
масажування. Вони займають друге місце за частотою хронічних пошкоджень у важкоатлетів. Масажують плечові суглоби в положенні лежачи на животі і лежачи на спині прийомами розтирання.
Після розтирання міжхребцевих проміжків,
фасцій трапецієподібного м’яза плечових суглобів
переходять до розминання довгих м’язів спини: основою долоні з перекатом гребнями кулаків, ліктьовим кінцем передпліччя або двома кулаками одночасно. Для зручнішого й ефективнішого виконання
цього прийому правою рукою захоплюють великий
палець лівої руки, щоб кисті не розходилися. Цей
прийом виконують на всіх великих м’язах..
Шию масажують загальноприйнятими
прийомами протягом 6-8 хвилин. Верхні кінцівки
масажують у два прийоми: один раз у положенні
лежачи на животі, інший – лежачи на спині. Окрім
детального масажу всіх м’язів, на верхніх кінцівках
ретельно масажували всі суглоби.
Окрім звичайного масажу грудної клітки,
важкоатлетам додатково масажують ділянку грудини, яка у них постійно травмується внаслідок ударів
грифом штанги. Потім ще раз виконується масаж
плечового суглоба (передня частина). Закінчується
сеанс масажу масажем живота, де особливу увагу

приділяють масажу прямих і косих м’язів.
Під час загального відновного масажу за
авторською методикою на прийоми розминання
відводиться 70% часу, який призначений для масажної процедури; на розтирання та витискання – 25%;
погладжування, валяння, потрушування, струшування, зсування, вібрацію – 5%.
Висновки.
1. Методика відновного масажу як засобу відновлення потребує вдосконалення, оскільки фізичні
навантаження спортсменів зростають як за обсягом, так і за інтенсивністю. Однак майже
відсутня науково-методична література, у якій
висвітлюються питання впливу відновного масажу на спеціальну працездатність спортсменів,
і зовсім не розроблено методики відновного
масажу у передзмагальному мезоциклі підготовчого періоду.
2. Розроблено методику застосування відновного
масажу в підготовчому періоді передзмагального мезоциклу кваліфікованих важкоатлетів, яка
передбачає: різновиди основних та додаткових
прийомів масажу залежно від інтенсивності та
обсягу тренувального навантаження, короткочасний відновний масаж після кожного тренування, наприкінці тренувального тижня – загальний відновний масаж.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем використання масаж у передзмагальному мезоциклі з навантаженнями різної інтенсивності
1.
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗЕРВА АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ОТ СТЕПЕНИ
ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Соколова Н.И., Криволап Н.В.
Областной центр спортивной медицины г. Донецка
Аннотация. В статье проанализированы патогенетические основы проявлений соединительно-тканной дисплазии, методы их верификации, зависимость характера
адаптации организма спортсмена от степени проявления наследственных коллагенопатий. Спортсмены, у
которых диагностирована соединительно-тканная дисплазия, нуждаются в дополнительных текущих медицинских осмотрах в течение игрового сезона, коррекции тренировочного режима и дополнительных курсах
метаболической терапии.
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Формулирование целей работы.
Целью данной работы является выявление
закономерностей прогрессирования проявлений
дисплазии соединительной ткани в зависимости от
уровня тренированности спортсменов и степени
вовлечения в процесс различных соединительнотканных структур.
Дисплазия соединительной ткани – группа
генетически гетерогенных и клинически полиморфных состояний, объединенных нарушением формирования соединительной ткани в эмбриональном
и постнатальном периодах. Недифференцированные
наследственные коллагенопатии в популяции встречаются в 10-15% случаев (Дзяк В.Г., 2000). Генетически предрасположенные дефекты коллагена обусловливают снижение стабильности и прочности
соединительно-тканных структур [7]. Всеобъемлющее распространение в организме соединительной
ткани определяет системность, полиорганность поражения при наследственных коллагенопатиях, причем наиболее выраженные изменения наблюдается
со стороны максимально коллагенизированных органов и тканей. Так ткани опорно-двигательного
аппарата содержат в себе – 50% запасов коллагена
организма, кожа – 40% и только 10 % коллагена приходится на строму внутренних органов. Чаще всего
подвержены изменениям наиболее коллагенизированные органы. Чисто соединительнотканным образованием является клапанный аппарат сердца, где
коллаген определяет основные свойства артерий и
вен, отсюда и довольно большой удельный вес аномалий сердечно-сосудистой системы: пролабирование створок клапанов сердца, аномально расположенные хорды в полости желудочков, дилатация
фиброзных колец, аневризмы артерий, варикозное
расширение вен (Мартынов А. И., Земцовский
Э.В.,1998). Также одной из наиболее коллагенизированных структур в организме является желудочно-кишечный тракт. При наличии соединительнотканной дисплазии органов ЖКТ выявляются
наиболее характерные проявления: деформации и
перетяжки желчного пузыря, долихосигма, нарушение моторики органов ЖКТ, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы [1,7].
Вариантами проявления наследственных
коллагенопатий со стороны опорно-двигательного
аппарата считают: синдром гипермобильности суставов, деформацию грудной клетки, слабость связочного аппарата позвоночника и стопы с формированием сколиоза и плоскостопия [7]. Особого
внимания заслуживает синдром гипермобильности
суставов, так как характерным проявлением этого
состояния является особая чувствительность к физическим нагрузкам и склонность к частым травмам,
что говорит о несостоятельности соединительной
ткани. Периартикулярные поражения (тендиниты,
эпикондилит, бурсит, туннельные синдромы) у
спортсменов с симптомами гипермобильности суставов встречаются чаще, чем в популяции. Возникают они в ответ на непривычную нагрузку или ми-

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани,
спорт, адаптация, патология.
Анотація. Соколова Н.І., Криволап Н.В. Залежність резерву адаптації організму спортсменів від ступеня прояву дисплазії сполучної тканини. В статті проаналізовані патогенетичні основи проявів сполучно-тканинної
дисплазії, методи їх верифікації, залежність характеру
адаптації організму спортсмена від ступеню проявлення наслідуваних колагенопатій. Спортсмени, у яких діагностовано сполучно-тканинна дисплазія, мають потребу в додаткових поточних медичних оглядах протягом
ігрового сезону, корекції тренувального режиму й додаткових курсів метаболічної терапії.
Ключові слова: дисплазія сполучної тканини, спорт,
адаптація, патологія.
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reserve of adaptation of an organism of sportsmen on a
degree of display dysplasia a conjunctive tissue. In clause
pathogenetic bases of displays connecting woven dysplasia,
methods of their verification, dependence of character of
adaptation of an organism of the sportsman on a degree of
display hereditary kollagenopatiy are analysed. Sportsmen
for whom it is diagnosed connecting woven dysplasia,
require additional current medical surveys during a game
season, correction of a training mode and additional rates
of metabolic therapy.
Key words: dyspla sia of conjunctive tissue, sports,
adaptation, pathology.

Введение.
Чрезмерные физические и нервно-эмоциональные нагрузки, предъявляемые современным
уровнем спортивных тренировок, рассматриваются
как факторы риска развития патологических состояний у спортсменов высокой квалификации [4]. На
фоне нарастания интенсивности и объемов тренировочных нагрузок возрастают требования к уровню функциональной готовности организма спортсмена. Ведь только в случае оптимального
взаимодействия основных физиологических систем,
достижения высокого уровня их согласованности
можно ожидать адекватную реакцию организма на
тренировочные нагрузки различного объема и интенсивности [1,5]. Одной из важнейших задач
спортивной медицины на современном этапе является своевременная диагностика ранних функциональных нарушений одной из основных систем организма спортсмена – сердечно-сосудистой системы.
В связи с этим очевидна необходимость ранней диагностики и прогнозирования начальных функциональных изменений системы кровообращения, которые предшествуют развитию заболевания и
этиопатогенетически связаны с ним [1].
В последние годы в литературе все больше
внимания уделяется так называемым малым аномалиям сердца: пролапсам клапанов сердца, наличию
аномально расположенных хорд в полости желудочков и т.д. [7]. Однако довольно редко проблема недифференцированных форм наследственных коллагенопатий анализируется во всем многообразии их
проявлений, редко учитываются патогенетические
основы данной патологии.
Работа выполнена в соответствие с практическими задачами областного центра спортивной
медицины г. Донецка.
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нимальную травму. Обращает на себя внимание также преждевременное развитие остеоартроза. Это
может быть как истинный узелковый полиостеоартроз, так и вторичное поражение крупных суставов
(коленных, тазобедренных), возникающих на фоне
сопутствующих ортопедических аномалий (плоскостопие, нераспознанная дисплазия тазобедренных
суставов) и спортивных травм [8].
Материалы и методы исследования. Было
обследовано 68 футболистов молодежных клубных
команд Донецкой области. Возраст спортсменов –
16-18 лет, спортивный стаж – 7-9 лет. Спортивная
квалификация 1, 2 разряд, КМС. Первым этапом общеклинического обследования был осмотр, антропометрия, определение гипермобильности суставов
(синдром гипермобильности верифицировали при
наличии не менее 4 баллов по методике Бейтона).
Всем спортсменам было проведено исследование функционального состояния организма:
электрокардиография (по общепринятой методике
в 12 отведениях с использованием автоматизированного диагностического комплекса «КАРДИО +»);
особенности клапанного аппарата сердца (изучались
методом эхокардиографии с использованием ультразвукового диагностического аппарата «Сономед–
400»). Во время проведения исследования обязательно регистрировалось состояние митрального и
аортального клапанов, а также фиксировались регургитирующие потоки; состояние органов брюшной полости (исследовали методом ультразвуковой
диагностики с использованием аппарата «Sonofly»);
уровень физической работоспособности (определялся по методике велоэргометрической пробы PWC –
170 с помощью электронного эргометра).
Проведение экспресс-диагностики функци-

4,10%

онального состояния и резервных возможностей
организма спортсменов (тестирование по методике
«D&K-TEST»).
Результаты исследования и их обсуждение.
У обследованных футболистов были выявлены наиболее часто встречающиеся и существенные проявления дисплазии соединительной ткани:
·
со стороны опорно-двигательного аппарата: сколиотическая осанка и сколиоз у - 19 (27,9%)
человек от общего числа обследованных, плоскостопие у - 7 (10,2%) человек, синдром гипермобильности суставов у 9 (13,2%) человек;
·
со стороны сердечно-сосудистой системы: пролапс митрального клапана I степени с незначительной регургитацией - у 9 (13,2%) человек от
количества всех обследованных, наличие аномально расположенных хорд в полости левого
желудочка - у 4 (5,8%) человек, сочетание этих
изменений выявлено у 3 (4,4%) спортсменов.
Кроме этого у футболистов, занимающихся футболом более 8 лет лоцирована митральная регургитация без пролабирования створок митрального клапана – у 4 (5,8%) человек от общего
числа обследованных, а также прогиб створок
митрального клапана в пределах фиброзного
кольца как с наличием незначительной митральной регургитации, так и без нее – у 7 (10,2%)
спортсменов;
·
после выполнения ультразвукового исследования органов брюшной полости выявлено: перетяжки желчного пузыря у 3 (4,4%) человек, перегиб желчного пузыря у 2 (2,9%) человек;
·
диагноз астигматизм выставлен окулистом 4
(5,8%) футболистам.
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4,00%
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18,70%
ПМК + АРХ

гипермобильный синдром
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астигматизм

пролапс митрального клапана

сколиоз

перетяжка желчного пузыря

перегиб желчного пузыря

Рис.1. Удельный вес различных проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани в общей структуре
патологии
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Таблица 1.
Динамика показателей адаптации футболистов с проявлениями дисплазии соединительной ткани и футболистов контрольной группы
Показатели
ЧСС покоя
Оценка физической
работоспособности
на кг массы (м/мин)
Уровень аэробной
мощности МПК на кг
массы (мл/мин/кг)
Вариационная
ритмография

Основная группа
В начале сезона
В конце
сезона

Контрольная группа
В начале сезона
В конце
сезона

57 + 5

64 + 5

53 + 5

59 + 5

1572- 1789

1359- 1699

1589-1799

1399-1719

60 + 2

58 + 3

60 + 3

59 + 2

преобладание
парасимпатич
н. с.;
устойчивая
регуляция

дисрегуляция центрального
генеза, активация
симпатической нервной
системы

Всего синдром соединительнотканной дисплазии верифицирован у 23 спортсменов, они объединены в основную группу наблюдения. В контрольную группу вошли футболисты без выявленной
патологии, 21 человек.
Для верификации диагноза системной дисплазии соединительной ткани учитывалось наличие
не менее 4 больших критериев (детерминация полисистемности поражения по Брайтоновским критериям ) (рис.1).
Среди сопутствующей патологии преобладают: хронический тонзиллит со стадии субкомпенсации у 5 (7,3%) человек, вегетативная дисфункция
у 4 (5,8%) человек. Причем сопутствующая патология выявлена только у футболистов с дисплазией
соединительной ткани.
Все футболисты в составе команд дважды
прошли углубленный мед осмотр: после летнего
двухнедельного отдыха в июне и после окончания
сезона в декабре. На протяжении времени наблюдения дважды было проведено врачебно-педагоггическое наблюдение за спортсменами всех команд
(табл.1.).
Было отмечено, что частота сердечных сокращений в покое у спортсменов с явлениями наследственных коллагенопатий, в среднем, выше, чем
у спортсменов контрольной группы на 4-5 единиц.
Таким образом, деятельность сердца у этих спортсменов менее экономизирована.
В обеих группах наблюдалось снижение
показателей физической работоспособности и уровня аэробной мощности по тесту PWC 170 по окончании сезона. Однако у футболистов основной группы отмечалось, в среднем, более выраженное
снижение описанных показателей при условии, что
и оценка физической работоспособности, и уровень
максимального потребления кислорода у спортсменов в обеих группах в начале сезона достоверно не
отличались между собой.
При тестировании спортсменов с использо-

преобладание
парасимпатич
н. с.;
устойчивая
регуляция

состояние
оптимального
напряжения
регуляторных
систем.

ванием методики «D&K-TEST» в основной группе
было отмечено более выраженное снижение показателей мощности аэробного источника энергообразования и общей метаболической емкости. В рамках
данной методики также проводилась вариационная
пульсометрия с определением вегетативной регуляции. Если после летнего отдыха у спортсменов обеих групп отмечалась устойчивая регуляция вегетативной деятельности, то по окончании сезона в большем
проценте случаев (на 19% больше, чем в контрольной
группе) наблюдалась дисрегуляция центрального генеза. Это было расценено как начальные признаки
физического утомления.
Следовательно, футболисты с проявлениями дисплазии соединительной ткани сердца менее
адаптированы к тренировочным занятиям на выносливость и нуждаются в углубленном медицинском
динамическом наблюдении.
Выводы:
1. Наиболее часто встречающимися проявлениями
системной дисплазии соединительной ткани у
футболистов являются: сколиозы, синдром гипермобильности суставов и диспластическая
кардиопатия в различных её проявлениях: пролабирование створок митрального клапана, наличие аномально расположенных хорд в полости левого желудочка и сочетание этих признаков
2. Процент выявления данной патологии у футболистов достоверно выше, чем в популяции.
3. Футболисты с проявлениями наследственных
коллагенопатий менее адаптированы к тренировочным нагрузкам на выносливость повышенной интенсивности.
4. Спортсмены, у которых диагностирована соединительно-тканная дисплазия, нуждаются в дополнительных текущих медицинских осмотрах
в течение игрового сезона, коррекции тренировочного режима и дополнительных курсах метаболической терапии.
Дальнейшие исследования предполагается
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провести в направлении изучения других проблем
адаптации организма спортсменов.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

нення (ПОЛ).
ПОЛ – це фізіологічний процес, який постійно відбувається у біологічних мембранах і він бере
участь у важливій функції оновлення клітинних мембран, у біосинтезі ряду біологічно активних речовин, є необхідним ланцюгом окиснювального фосфорилювання в мітохондріях, проведення нервового імпульсу тощо. ПОЛ впливає також на активність
усіх основних ферментних систем організму [7,8].
Проте, при надмірній активації утворення високоактивних форм кисню, які по суті є вільними радикалами, ПОЛ може бути інструментом руйнування
біологічних мембран клітини та ферментних систем
[9]. При цьому значно підсилюється пряме окиснення жирних кислот, підвищується проникненість мітохондріальних мембран, пригнічується активність
дихальних ферментів, порушується спорідненість
дихання та фосфорилювання. Велика кількість токсичних продуктів ПОЛ може пригнічувати активність ключових ферментів гліколізу, а також таких важливих ферментів, як РНК-ази, сукцинатдегідрогенази, ацетилхолінестерази та інших, що може
негативно впливати на фізичну працездатність
спортсменів [7]. Відмічається також можливість
негативного впливу ПОЛ на показники крові, що
пов’язано, насамперед, з високою чутливістю еритроцитарної мембрани до ПОЛ . При цьому і сам гемоглобін, що звільняється, здатний до генерації
вільних радикалів [3, 7].
За умов звичайних стресових ситуацій, незначної відносної гіпоксії та помірних фізичних навантажень активація ПОЛ обмежена. Це забезпечується постійним функціонуванням достатньо надійної антиоксидантної системи, яка обмежує ПОЛ
у всіх ланках [1,3]. Проте характерні для спорту
великі фізичні навантаження в сполученні із емоційним стресом, наприклад, у змагальній діяльності,
викликають значну активацію ПОЛ [2,8]. Руйнування клітинних мембран вільними радикалами – один
з важливих факторів стомлення, що порушує ресинтез АТФ і хід відновлювальних процесів. Пригнічення активності ферментних систем, яке відбувається, подовжує період відновлення після тренувальних занять, що ускладнює формування необхідного
рівня підготовленості [1,4].
У зв’язку із цим розробка методів, що дозволяють забезпечити підтримку високого рівня працездатності та здоров’я в умовах напруженої м’язової діяльності, є актуальною медико-біологічною
та соціальною проблемою [1,3, 6].
Серед великого різноманіття чинників, які
можуть ефективно впливати на фізичну працездатність та процеси відновлення, певне місце належить медико-біологічним (неспецифічним) засобам,
а саме біологічно активним добавкам [3, 4,6,9].
У зв’язку з установленою можливістю спрямовано впливати на стан антиоксидантної системи,
пізнання особливостей функціонування та розробка шляхів підвищення ефективності даного механізму в умовах інтенсивної м’язової діяльності варто
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МЕМБРАНОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ
КОМПЛЕКСУ АНТИОКСИДАНТІВ НА СТАН
БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН У
СПОРТСМЕНІВ - ТРИАТЛОНІСТІВ
Станкевич Л. Г., Земцова І. І.
Національний університет фізичного виховання та
спорту України
Анотація. Наведено результати експериментальних досліджень впливу комплексу антиоксидантів на показники КФК-ної (креатинфосфокіназної) активності крові
і ПГЄ (переоксидний гемоліз мембран еритроцитів) у
спортсменів-триатлоністів.
Ключові слова: антиоксиданти, фізична працездатність,
триатлон.
Аннотация. Станкевич Л.Г., Земцова И.И. Мембранопротекторное влияние комплекса антиоксидантов на состояние биологических мембран у спортсменов-триатлонистов. Приведены результаты экспериментальных
исследований влияния комплекса антиоксидантов на показатели КФК-ной (креатинфосфокиназной) активности крови и ПГЭ (перекисный гемолиз эритроцитов) при
физических нагрузках у спортсменов-триатлонистов.
Ключевые слова: антиоксиданты, физические нагрузки.
Annotation. Stankevich L.G., Zemtcova I.I. Membrane
protective influence of complex of antioxidants on the state
of biological membranes at sportsmen. The results of
experimental researches of influencing of complex of
antioxidants are resulted on the indexes of KFK activity of
blood and peroxide hemolysis of red cells at the physical
loading at sportsmen.
Key words: antioxidants, physical work capacity.

Вступ.
У спорті вищих досягнень із неухильно зростаючим обсягом фізичних навантажень, виконання яких дуже часто супроводжується граничною
мобілізацією функціональних можливостей організму спортсмена, з великою ймовірністю може виникати стан фізичного та психічного перевантаження, наслідком чого є зниження фізичної працездатності, гальмування процесу відновлення. Останнє,
в свою чергу, супроводжується активізацією процесів вільно-радикального, чи пероксидного окис186

розглядати як один з перспективних наукових напрямків в галузі пошуку ергогенних засобів серед
факторів харчування та фармакологічних препаратів
з метою підвищення ефективності тренувальної та
змагальної діяльності, а також прискорення процесів
відновлення у спортсменів.
Робота виконана відповідно зі “Зведеним
планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної
культури і спорту на 2001-2005 рр.” Державного
комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 1.3.2. „Використання препаратів
природного та синтетичного походження в процесі
підготовки спортсменів збірних команд України” (№
держ. реєстрації 0101U004951).
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – вивчення впливу двотижневого використання антиоксидантного комплексу (вітамінів С, Е, ліпоєвої кислоти та селену )
на показники, які відбивають ушкоджуючий вплив
ПОЛ на функціональний стан еритроцитів та м’язову тканину.
Методи та організація дослідження. В дослідженні брали участь 14 спортсменів - триатлоністів
кваліфікації МС, КМС. У ході дослідження використовували біохімічні методи дослідження, а також методи математичної статистики з використанням допомогою стандартних комп’ютерних програм.
Пероксидну резистентність еритроцитів
досліджували за модифікованим методом Ідельсона Л.І. [5], активність креатинфосфокінази – за допомогою готового набору реактивів (Словаччина).
Рівень гемоглобіну в крові визначали геміглобінцианідним методом на фотометрі LP-400, „Dr.Lange”
(Німеччина).
Кров для дослідження брали перед фізичним навантаженням (подолання 10 км дистанції) і
також після нього на 3 хв відновлювального періоду. Активність креатинфосфокінази, як показник
ушкодження м’язових клітин, визначали ранком наступного дня, в стані спокою.
Антиоксидантний комплекс триатлоністи
використовували впродовж двох тижнів в добових
дозах: вітамін С -500 мг, вітамін Е – 500 мг, селен –
400 мкг і ліпоєва кислота – 500 мг [1, 3, 4, 6].
Результати дослідження та їх обговорення.
Беручи до уваги те, що АО-комплекс може
впливати на показники, які характеризують ушкоджуючий вплив вільних радикалів та продуктів ПОЛ
на мембрани еритроцитів та м’язову тканину ми
дослідили вплив АО-комплексу на перекисний гемоліз еритроцитів ПГЕ) та КФК-активність крові.
Як відомо, мембрана еритроцитів дуже чутлива до різних факторів і тому резистентність еритроцитів характеризує їх стійкість до різних пошкоджуючи впливів: осмотичного, хімічного, механічного тощо [1,8]. На життєдіяльність та біоенергетику
еритроцитів істотно впливає структурна модифікація
їхніх мембран, пов’язана із збільшенням відносної
кількості фосфоліпідів, що містять ненасичені жирні

кислоти. Зниження резистентності пов’язане зі
зміною ліпідного складу мембран: збільшенням
співвідношення холестерину і фосфоліпідів, зменшенням вмісту ненасичених жирних кислот. Це негативно позначається на активності мембранозв’язаних ферментів, функціонуванні еритроцитів та їх стабільності [2,7]. Важливу роль в стабілізації мембран
еритроцитів відіграє вітамін Е (б-токоферол), який
ущільнює ліпідний шар мембран, взаємодіючи з мембранними фосфоліпідами. Захищаючи мембрани від
вільних радикалів б-токоферол сприяє збереженню
активності мембранозв’язаних ферментів. До використовуваного нами комплексу входить б-токоферол
і вітамін С, які є синергістами і можуть суттєво впливати на стан і функціонування еритроцитів.
Встановлено, що пероксидний гемоліз еритроцитів (ПГЕ) під впливом АО-комплекса в стані
спокою не розрізняється між контрольною і дослідною групою (рис.1). Проте на 3-7 хв після фізичного навантаження ПГЕ значно зменшується під впливом антиоксидантів (р<0,05). Ранком наступного дня
цей показник знижується до вихідного рівня в
дослідній групі (<0,05) і залишається на підвищеному рівні в контрольній групі.
Таким чином, результати дослідження впливу АО-комплексу на ПГЕ свідчить про його вплив,
пов’язаний із зниженням пероксидного гемолізу
еритроцитів, наслідком чого є суттєва стабілізація
мембран еритроцитів, підтримка киснево-транспортної функції крові.
Для визначення можливого стабілізуючого ефекту досліджуваного АО комплексу на стан
м’язової тканини ми провели дослідження динаміки КФК-ної активності крові триатлоністів. Визначення загальної КФК-ної у крові після фізичних
навантажень дозволяє оцінити рівень інтенсивності
функціонування та відновлення клітин м’язової системи, міокарду та інших органів. Це пов’язано із
збільшенням проникності клітинних мембран при
м’язовій роботі та їх ушкодження і, як наслідок,
збільшеним виходом цього ферменту в периферичну кров (ферментемія). Активність КФК рекомендують визначити через 8-10 годин після фізичних
навантажень, в ранкові години після сну. Підвищені
показники активності КФК після ночі відновлення
свідчать про значні об’єми фізичних навантажень,
виконаних напередодні та недостатнє відновлення
організму (рис.2).
Дослідження динаміки активності КФК
свідчить про те, що на 3-7 хв. відновлювального періоду в контрольній групі (- АО) майже у 4 рази
збільшується активність КФК. Це свідчить про значене підвищення проникності клітинних мембран для
цього ферменту, що супроводжується виходом його
у кровоток. Ранком наступного для цей показник ще
не досягнув вихідного рівня (затяжна ферментемія).
Проте, при використанні АО - комплексу на
3-7 хв відновлювального періоду активність КФК
збільшилась всього в 2 рази у порівнянні з вихідним рівнем, а ранком наступного дня відповідала до
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Рис. 1 Вплив АО комплексу на пероксидний гемоліз еритроцитів (ПГЕ)
у крові спортсменів:
- контрольна група (без антиоксидантів);
- експериментальна група (з антиоксидантами)
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Рис. 2 Вплив АО комплексу на КФК-активність крові спортсменів
- – антиоксиданти;
- + антиоксиданти
- відмінності достовірні відносно стану спокою (р<0,05)

робочому рівню.
З отриманих даних витікає те, що використання впродовж двох тижнів АО-комплексу позитивно впливає на стан м’язової тканини, спричиняючи

її стабілізацію, що супроводжується зменшенням
КФК-активності під впливом фізичного навантаження. Відмічається також позитивний вплив цього комплексу на процеси відновлення, про що свідчить
188

зниження КФК-активності КФК ранком наступного
дня до вихідного рівня.
Таким чином, використання АО-комплексу
(вітаміни С, Е, ліпоєва кислота і селен) впродовж
двох тижнів стимулює позитивні зрушення в
організмі представників триатлону, що супроводжуються значною стабілізуючою дією на клітинні мембрани, що може суттєво впливати на фізичну працездатність і процеси відновлення спортсменів.
Беручи до уваги різнобічні позитивні впливи використованого нами антиоксидантного комплексу
відкриваються можливості для його подальшого
використання в процесі тренувальної і змагальної
діяльності в видах спорту, які супроводжуються
виявленням витривалості.
Висновки.
1. Дослідження показали, що під впливом антиоксидантів підвищилась пероксидна резистентність еритроцитів у крові триатлоністів,
узятої на 3 і 7 хв відновлювального періоду, а
також вранці наступного дня, що вказує на стимуляцію процесів відновлення і стабілізуючий
вплив комплексу на еритроцитарні мембрани.
2. Виявлено зниження КФК-активності крові під
впливом АО комплексу після 10 км бігу, а також ранком наступного дня у стані спокою, що
свідчить про мембранопротекторний його вплив
на м’язову тканину та стимуляцію процесів
відновлення у триатлоністів.
3. Отримані дані свідчать про ефективність використання триатлоністами запропонованого нами
АО-комплексу, який сприяє підвищенню фізичної працездатності та прискоренню процесів
відновлення шляхом корекції стану АО системи
організму. У цьому зв’язку АО-комплекс у складі
вітамінів С, Е, ліпоєвої кислоти та селену може
бути рекомендований для використання на передзмагальному етапі змагального періоду підготовки триатлоністами, а також представниками
інших видів спорту, пов’язаних із проявом витривалості з переважним внеском аеробного механізму енергозабезпечення.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем вплив
комплексу антиоксидантів на стан біологічних мембран у спортсменів – триатлоністів.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Федорова О.В., Иваненко Н.В.
Донецкий государственный
университет управления
Аннотация. Типологические свойства личности весьма
консервативны, и очень важно с самого начала спортивной деятельности точно подобрать арсенал технических средств, определить индивидуальный стиль деятельности. Выявлены половые особенности в развитии
личностной тревожности. у студентов – спортсменов
различных специализаций отмечается неодинаковый
уровень личностной тревожности. Наиболее высокий
он у студентов, которые занимаются легкой атлетикой.
Баскетболисты характеризуются средним уровнем, а
студенты, которые занимаются карате – низким.
Ключевые слова: личностная тревожность, половой
диморфизм.
Анотація. Федорова О.В., Іваненко Н.В. Психологічні
дослідження особистості спортсменів. Типологічні властивості особи консервативні, і дуже важливо з самого
початку спортивної діяльності точно підібрати арсенал
технічних засобів, визначити індивідуальний стиль
діяльності. Виявлено полові особливості в розвитку
особистісної тривожності. у студентів - спортсменів
різних спеціалізацій відзначається неоднаковий рівень
особистісної тривожності. Найбільш високий він у студентів, які займаються легкою атлетикою. Баскетболісти характеризуються середнім рівнем, а студенти, які
займаються караті - низьким.
Ключові слова: особистісна тривожність, статевий диморфізм.
Annotation. Fedorova O.V., Ivanenko N.V. Psychological
resea rches of persona lity of sportsmen. Typological
properties of personality are very conservative and very
important from the beginning of sporting activity exactly
to pick up the arsenal of hardwares, to define individual
style of activity. Sexual features in development of personal
uneasiness are revealed. At students-sportsmen of various
specializations the unequal level of personal uneasiness is
marked. The highest level have students who are engaged
in track and field a thletics. Ba sketba ll pla yers a re
characterized by an average level, and students who are
engaged carat - low.
Keywords: personality anxiety, sexual dimorphism.
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Введение.
Индивидуальная работа, индивидуальный
подход требуют хорошего знания человека, индивидуальных личностных особенностей человека, на
которого направляется воспитательная деятельность.
Поэтому следует большое внимание уделять психодиагностике, как области знаний, направленных на
изучение индивидуальных особенностей конкретных
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людей, черт и личности. Именно с помощью методов психодиагностики может быть получена информация для прогнозирования успехов деятельности,
собраны материалы для рекомендаций по индивидуальному подходу в обучении и воспитании.
Работа посвящена проблеме изучения личностной тревожности студентов-спортсменов в ДонГУУ.
Успешное решение задач физической подготовки и спортивной тренировки, обучения, воспитания и управления также предопределяется умением опереться на положения индивидуального
подхода, заключающиеся в знании индивидуальных
особенностей.
Получение соответствующей психодиагностической информации открывает определенные
возможности и в, отношение отбора спортсменов,
подбора комплектования спортивных команд.
Известно, что не только тип темперамента,
но и отдельные его свойства оказывают значительное влияние на динамические особенности спортивной деятельности и на уровень достижений в ней.
Специфика спортивной деятельности обуславливает повышенные требования к динамическим особенностям психики спортсменов. В связи с этим знание и учет свойств темперамента приобретает
существенное практическое значение.
В психологической науке накоплено значительное количество различных методов и приемов
изучения индивидуальных психологических особенностей, черт личности. Психологические методы
бывают исследовательские и испытательные (тесты).
Цель тестов состоит в оценке предварительно осмысленных свойств и процессов. При этом главный
вопрос заключается в том, чтобы правильно интерпретировать полученные материалы тестирования,
с учетом принципа личностного подхода.
Оценку того или иного качества, эффективности тренировки и т.д. лучше проводить на основе
данных нескольких тестов, близких друг к другу по
лежащим в основе их выполнения психологическим
механизмам.
В последние годы психологи (Журавлев
А.Л., Горбов Ф.Д., Джангаров Т.Т., Румянцева В.И.
и др.) много внимания уделяют изучению тревоги,
страха, беспокойства у спортсменов. Исследования
показывают значимость определения и учета уровня личностной тревожности спортсмена при характеристике его поведения, при прогнозировании результатов деятельности.
Тревожность определяет индивидуальную
чувствительность спортсмена к соревновательному
стрессу. Как черта личности она характеризует в той
или иной степени склонность испытывать в большинстве ситуаций опасения, страх. Тревожность
спортсмена связана с ожиданием социальных последствий его успеха или неудачи. Тревожность измеряется и как состояние.
Исследования показывают значимость определения и учета личностной тревожности спортсме-

на при характеристике его поведения, при прогнозировании его результатов деятельности. Тревожность
может либо активизировать поведение, либо оказывать дезорганизующее воздействие, снижая продуктивность деятельности. Вероятно, это будет зависеть
и от оптимального сочетания требований деятельности и соответствующих качеств психики человека.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного университета управления.
Формулирование целей работы.
Цель работы - определение особенностей
личностной тревожности у студентов – спортсменов ДонГУУ различных видов спорта, изучение полового диморфизма в проявлении личностной тревожности студентов – спортсменов.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
1. Проанализировать литературу по данной проблеме.
2. Подобрать методики исследования.
3. Сформировать контрольную группу.
4. Провести сравнительные исследования между
студентами-спортсменами разных специализаций.
5. Сравнить полученные данные по морфологическим признакам.
Для исследования мы выбрали представителей трех видов спорта: баскетбол, легкая атлетика,
карате. Структура и основные двигательные функции в них существенно отличаются друг от друга.
Это позволяет сравнить испытуемых по изучаемому свойству темперамента и определить его значение в психологическом профиле спортсменов данных специализаций.
Методы исследования. В исследовании участвовало 30 студентов-спортсменов. Из них: 10 человек, которые занимаются баскетболом; 12 человек, которые занимаются легкой атлетикой; 8
человек, которые занимаются карате. Основными
методами исследования являлись:
- личностная шкала самооценки Спилбергера, состоящая из двух подшкал: измерения
тревожности и как свойства личности, и как
эмоционального состояния.
Тревожность определяет индивидуальную
чувствительность спортсмена к соревновательному
стрессу. Как черта личности она характеризует в той
или иной степени склонность испытывает в большинстве ситуаций опасений, страх.
- шкала Дж.Тейлора, построенная на основе
Миннесотского многопрофильного опросника, получила широкое распространение
среди психологов - экспериментаторов для
оценки общего уровня тревожности, страха. Эта шкала может применяться до и после соревнований. Ее следует применять
вместе с другими методиками (например,
совместно с определением типологических
свойств), а данные по ней дополнять другими бланковыми и проективными тестами
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для обеспечения ее надежности.
Результаты исследований.
Было установлено, что личностная тревожность имеет неодинаковый уровень развития у представителей различных видов спорта (результаты
представлены в таблице 1).
Таблица 1
Уровень развития тревожности у представителей различных видов спорта
№
Вид спорта
% Уровень тревожности
1. Легкая атлетика 49,1
Высокий
2. Баскетбол
39,5
Средний
3. Каратэ
20,4
Низкий

чем спортсмены – юноши (табл.3).
Таблица 3
Половой диморфизм в проявлении личностной
тревожности
№ Пол испытуемых

высокая средняя низкая
1.
2.

Легкая атлетика
Баскетбол
Каратэ

70
25
25

26,7
60
70

Девушки
Юноши

52
25

44
65

4
10

Из таблицы видно, что высокий уровень
беспокойства и тревожности является характерной
личностной особенностью девушек.
Выводы.
Проанализировав результаты исследований,
можно сделать вывод, что у студентов – спортсменов различных специализаций отмечается неодинаковый уровень личностной тревожности. Наиболее
высокий он у студентов, которые занимаются легкой атлетикой. Баскетболисты характеризуются
средним уровнем, а студенты, которые занимаются
карате – низким. Повышенную личностную тревожность можно считать отличительной особенностью
представителей легкой атлетики.
Выявлены половые особенности в развитии
личностной тревожности. У девушек – спортсменок
уровень тревожности выше по сравнению с юношами. Различие между ними статистически значимо.
Полученные результаты могут быть использованы в практической работе тренерами для индивидуализации учебно–тренировочной деятельности
с целью повышения качества подготовки и результативности выступлений в соревнованиях.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
личности спортсменов.

У студентов, занимающихся легкой атлетикой тревожность выше, чем у представителей других специализаций. Возможно, эти различия свидетельствуют о том, что специфика деятельности
предъявляет определенные требования к уровню
развития данного свойства темперамента. Так, высокая тревожность влияет на организацию двигательной координации, точность движений, на уровень эмоционального возбуждения.
В то же время в условиях соревнований
высокая тревожность может оказывать отрицательное воздействие на результат легкоатлетов, не умеющих регулировать свое эмоциональное состояние.
Как видно, у легкоатлетов 70% характеризуются высокой тревожностью, 26,7% - средней и
лишь 3,3% низкой (таб.№2).
Таблица 2
Процентное соотношение степени выраженности личностной тревожности в различных специализаци
Тревожность (%)
Спортивная
№ специализация
высокая средняя низкая
1.
2.
3.

Тревожность (%)

1.

3,3
15
5

2.
3.

У представителей баскетбола картина несколько иная: 60% характеризуются средним уровнем тревожности, 25% - высоким и 15% - низким.
Баскетболистов, как правило, отличает хорошая эмоциональная устойчивость и средняя мотивация. Они
не слишком беспокойны, у них выражена внутренняя ориентация. Возможно, поэтому они характеризуются средним уровнем личностной тревожности.
Среди специализирующихся по каратэ
можно отметить низкий уровень личностной тревожности: 70% - низкий уровень, 25% - средний, 5%
- высокий. Низкую личностную тревожность можно считать отличительной особенностью студентов
– спортсменов – каратистов, что обусловлено спецификой деятельности в данном виде спорта.
Еще один фактор, который влияет на уровень тревожности – это пол испытуемых.
Результаты проведенного исследования
показали, что девушки – спортсменки тревожнее,

4.

5.

6.
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РОЗДІЛ V
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ
« ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ»
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ДЕПРЕССИИ,
ОСНОВАННЫХ НА АНАЛИЗЕ ПОВЕДЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ
Балакирева Г.А., Кузнецов И.Э., Шипшина М.С.,
Кузнецов К.И.
Донецкий национальный университет

зволяет выяснить причину заболевания. Тем не менее стандартная практика обследования страдающего неизвестным расстройством поведения включает все эти процедуры (кроме посмертного вскрытия,
разумеется), чтобы можно было исключить возможность органических нарушений [2]. Однако многие
исследователи полагают, что диагностика психического заболевания должна основываться на чем-то
большем, нежели простое исключение органических заболеваний. Необходимы какие-то иные методы диагностики.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Формулирование целей работы.
Целью исследования явился анализ основных моделей, использующихся для диагностики депрессии.
Результаты исследования.
Тревожность (anxiety) представляет собой
состояние, могущее быть в зависимости от ситуации
естественной защитной реакцией организма или серьезной патологией. Изучение тревожности традиционно ведется в двух направлениях. У людей проблемами тревожности занимаются психиатры и
психологи, использующие специфический набор поведенческих и когнитивных методик и опросников.
У животных исследовать тревожность много проще
с одной стороны, и сложнее – с другой. Исследователи могут применять довольно «экстремальные» методики при моделировании тревожности у животных,
что они вряд ли стали делать на людях [1, 3].
Взаимосвязь тревожности и депрессии в рамках общего патогенетического вектора «острый
стресс – тревога – хроническая тревога – депрессия»
хорошо изучена клинически и в экспериментальных
моделях на животных. Однако вопрос исследования
динамики патогенеза по-прежнему остается открытым. Традиционными «статичными» методами (применяя или тревожные, или депрессивные экспериментальные модели и тесты, в том числе их различные
комбинации) поставленный вопрос не решить, вне
зависимости от усовершенствования существующих
моделей тревоги или депрессии в сторону повышения их валидности, чувствительности и т.д. Следовательно, возникает необходимость в ином, качественно новом научном подходе. Таким подходом может
быть использование так называемых транзиторных
экспериментальных моделей – т.е. моделей, которые
на начальном этапе служат тестами на тревожность,
а при хроническом длительном применении становятся моделями депрессии [5].
Тест “открытое поле”, традиционно применяемый при анализе эффектов новых препаратов на
двигательную активность грызунов, популярен,
прежде всего, в силу своей простоты и адекватности. Помещенные на незнакомую открытую площад-

Аннотация. Тревога и депрессия обладают огромным
влиянием на поведение человека и животных. В настоящей работе делается междисциплинарный обзор существующих экспериментальных моделей в области
тревожно-депрессивного поведения. Понимание нейробиологических и поведенческих маркеров тревоги и
депрессии у животных поможет специалистам-клиницистам лучше узнать нейробиологическую основу и
природу патогенеза.
Ключевые слова: тревога, депрессия, биологическая
психиатрия, экспериментальные модели.
Анотація. Балакірєва Г.О., Кузнєцов І.Е., Шіпшіна М.С.,
Кузнєцов К.І. Виявлення ознак депресії, заснованих на
аналізі поведінки тварин. Тривога і депресія володіють
величезним впливом на поведінку людини і тварин. В
роботі робиться міждисциплінарний огляд існуючих експериментальних моделей в області тривожно-депресивної поведінки. Розуміння нейробіологічних і поведінкових маркерів тривоги і депресії у тварин допоможе
фахівцям-клініцистам краще знати нейробіологічну
основу і природу патогенезу.
Ключові слова: тривога, депресія, біологічна психіатрія, експериментальні моделі.
Annotation. Balakireva G., Kuznetsov I., Shipshina M.,
Kuznetsov K. Exposure of the signs of depression based on
the analysis of conduct of animals. Anxiety and depression
have dramatic impact on human and animal behaviours.
We take an interdisciplinary approach and review the
existing experimental models of anxiety and depression.
The present lecture provides a comprehensive overview of
the existing neurobehavioural markers and models of
anxiety and depression. Knowledge of neurobehavioural
aspects and theories behind animal experimental disorders
described in the present paper will assist health professionals
to better understand the biological nature and causes of
anxiety and depression.
Key words: anxiety; depression; biological psychiatry;
experimental models.

Введение.
Медицинские представления о функциональных мозговых расстройствах, сопровождаемых
аномалиями поведения, намного отстают от понимания большинства органических заболеваний мозга. Главное различие между этими двумя категориями состоит в том, позволяет или нет «объективное»
тестирование мозговых функций обнаружить причину расстройства. Очень часто у страдающих от
нарушений эмоций не выявляется существенных
отклонений от нормы ни в общем физическом состоянии организма, ни в сенсорных или двигательных функциях; электроэнцефалограмма, результаты
рентгеновского исследования мозга и анализы спинномозговой жидкости тоже могут ни о чем не говорить. Даже посмертное исследование иногда не по192

ку животные демонстрируют ориентировочно-исследовательские реакции, в том числе - характерное
замирание, необходимое для оценки степени риска.
Об этом можно судить по изменению двигательной/
исследовательской активности, оцениваемой по количеству пересеченных квадратиков, начерченных
на полу (горизонтальная активность).
Иногда центр поля выделяют от “пристеночных” квадратиков, при этом число заходов в центр
открытого поля используется как показатель исследовательской активности. Также разделяют другие
формы поведения, например, стойки (на пристеночные и свободные). Обычно тест длится 10-15 минут, однако более короткие версии также используются довольно широко. Дополнительно может
регистрироваться ряд других поведенческих показателей, например, стойки (вертикальная активность), которые одними авторами регистрируются
независимо, другие авторы склонны рассматривать
как показатель исследовательского поведения, в то
время как третьи отмечают их более “локомоторный” характер. Некоторые авторы, впрочем, склонны разрешать данные противоречия, объединив
стойки и пересеченные квадратики в “суммарную
подвижность”, хотя далеко не очевиден смысл (и
правомочность) подобного подхода [3]. Большинство авторов все же рассматривают стойки в данном тесте как индекс исследовательской активности. Наконец, весьма ценную информацию может
также принести регистрация других форм поведения - груминга, дефекации, уринации и т.д.
«Продырявленное поле» является тестом,
чрезвычайно удобным для определения фенотипа
животного. Модель представляет собой обычную
камеру наподобие открытого поля с отверстиями”норками” в полу, достаточно большими, чтобы
животные могли просунуть в них мордочки. Применительно к трактовке специфического норкового
поведения, следует признать справедливым утверждение о том, что “крысы являются норными животными” (что подчеркивает естественность данной
модели) и “обследование ими отверстий в полу можно рассматривать как привлечение внимания к конкретному, имеющему биологическое значение
объекту”, что в случае константной двигательной
активности, по-видимому, может отражать именно
характер исследовательского поведения. Более того,
весьма важная для любого “кандидата” в показатели тревожности чувствительность к фактору новизны также была продемонстрирована для норковой
активности в целом ряде экспериментов [5].
За последние несколько лет тест «приподнятый крестообразный лабиринт» приобрел чрезвычайную популярность среди психофармакологов.
Этот 5- (реже 10-) минутный тест считается одной
из наиболее адекватных и специфичных моделей
тревожности и основан на давнем наблюдении известного нейробиолога о том, что “крысы, помещенные в незнакомый для них приподнятый У-образный лабиринт, проводят меньше времени в откры-

том рукаве лабиринта, чем в закрытом”. Позднее,
было предложено использовать в качестве модели
крестообразный приподнятый над уровнем пола лабиринт, двое из четырех рукавов которого по периметру имеют стенки (“закрытые рукава”), а остальные - нет (“открытые рукава”). Правомерность использования теста в качестве модели тревожности
оправдывается тем, что он основан на тех же природных стимулах, которые способны вызвать тревожность и у людей - так, предполагается, что в КПЛ
используется баланс естественного страха животных
(перед новизной (неофобия), открытым пространством и, возможно, высотой) и одновременного
стремления исследовать эти незнакомые условия,
весьма характерного для грызунов. К основным традиционным показателям уровня тревожности относят число выходов и длительность пребывания животных в открытых рукавах, а также соотношение
количества выходов в открытые/закрытые рукава. Во
избежание артефактов имеет смысл также использовать процентные соотношения количества (и/или
времени пребывания) открытых выходов к общему
числу выходов. При этом общее количество выходов (и, возможно, количество закрытых выходов)
отражают другой важный поведенческий показатель
- уровень двигательной активности [3, 5].
Одним из блиц-тестов, использующихся в
изучении тревожных состояний животных, является подвешивание за хвост. Тест основан на наблюдении, что грызуны, при их подвешивании за хвост,
будут демонстрировать определенный период иммобильности, по латентности которого можно судить
об уровне их тревожности/страха и отчаяния. Различные проанксиолитические препараты приводят
к изменениям длительности иммобильности животных, причем данный тест не только прост и удобен
технически, но и более чувствителен к ряду психотропных препаратов. Тест также позволяет снять
“гипотермический” фактор последнего при влияниях на поведение [3,4].
Выводы.
Таким образом, имея в арсенале несколько
экспериментальных транзиторных методик, исследователи смогут решить общую актуальную проблему биологической психиатрии - в режиме реального времени проследить изменения в поведении
животных сразу на всем пути от тревожности до
депрессии. Данный подход можно использовать и
для решения более специальных задач – например,
для определения возможных «точек перехода» одной патологии в другую сразу в нескольких различных транзиторных моделях. Разумеется, во временном разрезе «точка перехода» для каждой модели
будет своя, однако выявленные «общие» нейрохимические и нейрофизиологические процессы для
всех таких точек, будут способны охарактеризовать
само состояние «перехода». Иными словами, можно будет приступить к решению еще одной важной
задачи биологической психиатрии – выявлению и
пониманию общих нейробиологических механиз193

мов, происходящие в мозге в период «перехода» тревожности в депрессию.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
выявления признаков депрессии.
1.

2.
3.

4.

5.

Введение.
В основе оздоровительного и лечебно-профилактического действия физических упражнений
лежат достижения биологии, физиологии, биохимии
и гигиены, а также клинической медицины.
Физиология ставит в центр внимания идею
о руководящей роли нервной системы во всех видах
жизнедеятельности человека, в том числе и при применении физических упражнений с лечебно-профилактической целью.
В основу понимания лечебно-профилактического действия физических упражнений на организм легли основные положения учения И. П. Павлова о целостности организма и его единстве с
внешней средой, а также ведущей роли нервной системы в обеспечении взаимоотношений между организмом и внешней средой.
На лечебно-профилактическое значение
физических упражнений, особенно при лечении
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, указывали и многие корифеи русской медицины. Они рекомендовали своим пациентам пользоваться естественными факторами природы для предупреждения простудных заболеваний и включали
в режим больного различные движения в форме
прогулок и гимнастики, утверждая, что лекарственная терапия является односторонним средством лечения [4].
В настоящее время медицина широко использует в арсенале своих средств методы активной
функциональной терапии, одним из которых является лечебная физкультура.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института здоровья, физического воспитания и
спорта.
Формулирование целей работы.
Цель работы - показать роль физических
упражнений в профилактике и укреплении здоровья человека в современных условиях.
Результаты исследования.
Стимулирующие влияния на весь организм
осуществляются под общим руководством нервной
системы. При физических упражнениях в коре больших полушарий возникает «доминанта движения»,
которая оказывает разностороннее влияние на весь
организм. Активные упражнения, стимулируя различные физиологические механизмы, в то же время
отвлекают больного от болезненных переживаний,
что имеет важное значение для успеха лечения и
восстановления сил больного. Физические упражнения сопровождаются чувством бодрости, способствуют устранению тревоги, неуверенности, беспокойства, страха, невротических состояний и создают
более бодрое и уравновешенное нервно-психическое состояние.
В основе этих процессов лежит тесная физиологическая связь между работающей скелетной
мускулатурой и внутренними органами, так как потоки нервных импульсов, возникающих в работающих мышцах и внутренних органах, замыкаются в
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ЛЕЧЕБНОЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Балакирева Е.А., Еремка Е.В., Баланова Л.Г.
Донецкий институт здоровья, физического воспитания и спорта
Донецкий национальный университет
Донецкий государственный университет экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского
Аннотация. Раскрыта положительная роль физических
упражнений в профилактике и укреплении здоровья
современного человека. Определены показания к применению лечебной физической культуры. Показаны
возможность подбора физических упражнений и элементы режима, адекватные общему состоянию организма. Физические упражнения используются как метод
восстановительного лечения при различных травмах и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях и травмах нервной системы.
Ключевые слова: физические упражнения, здоровье
человека, лечебная физкультура, профилактика.
Анотація. Балакірєва Є.А., Єремка Є.В., Баланова Л.Г.
Лікувальна і профілактична дія фізичних вправ. Розкрита позитивна роль фізичних вправ у профілактиці
та укріпленні здоров’я сучасної людини. Визначені показання до застосування лікувальної фізичної культури. Показано можливість підбора фізичних вправ і елемен ти режи му, які адекв атн і за га льн ому стан у
організму. Фізичні вправи використаються як метод
відбудовного лікування при різних травмах і захворюваннях опорно-рухового апарата, захворюваннях і
травмах нервової системи.
Ключові слова: фізичні вправи, здоров’я людини, лікувальна фізкультура, профілактика.
Annotation. Balakireva E.A., Eremka E.V., Balanova L.G.
Medical and prophylactic exercises. The positive role of
physical exercises in a prophylaxis and strengthening of
health of modern man is exposed. Testimonies to application
of medical physical culture are definite. The opportunity of
selection of physical exercises and the elements of a mode
adequate to the common condition of an organism are shown.
Physical exercises are used as a method of regenerative
treatment at various traumas and diseases of the basic
impellent device, diseases and traumas of nervous system.
Key words: physical exercises, health of man, medical
physical education, prophylaxis.
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коре головного мозга. Вовлекая мышечную систему
в активную деятельность, можно успешно влиять на
развитие и совершенствование функции внутренних
органов, способствуя выздоровлению и повышению
работоспособности всего организма [1].
В работающих мышцах образуются вещества мышечной деятельности, преимущественно
белковой и фосфорной природы. Их называют биогенными стимуляторами, так как они, циркулируя с
кровью по организму, оказывают стимулирующее
влияние на все системы организма, повышая их работоспособность. К этому присоединяется влияние
гормонов желез внутренней секреции — гипофиза,
надпочечников.
Особо важное значение регулярные занятия
физической культурой приобретают во второй половине жизни человека. Это объясняется двумя основными причинами.
Первая — естественное старение организма и связанное с этим процессом снижение двигательной активности, что в конечном итоге понижает общую функциональную деятельность организма
и его работоспособность. Вторая — развитие ряда
заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы — атеросклероз, гипертоническая болезнь, коронарная болезнь.
Интенсификация двигательных функций в
процессе занятий физической культурой значительно расширяет функциональные возможности как
всего организма, так и, в частности, основных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной и других).
Очень важно подчеркнуть положительное
влияние физических упражнений на сердечно-сосудистую систему, которая преимущественно поражается во второй половине жизни человека.
Современные исследования указывают на
большую поражаемость сердечно-сосудистой системы у лиц интеллектуальных профессий, ведущих
обычно малоподвижный образ жизни.
Действие физических упражнений на сердце характеризуется как усилением сокращений сердца, так и возрастанием питания сердечной мышцы. Они увеличивают кровоснабжение сердечной
мышцы, способствуют расширению сосудов сердца, усиливают кровоток, улучшают процессы обмена и, в частности, окислительно-восстановительные,
усвоение питательных веществ. Все это создает наиболее благоприятные условия для питания сердечной мышцы. В конечном итоге под влиянием физических упражнений сердечная мышца укрепляется
и ее работоспособность повышается. Одновременно происходит и улучшение периферического кровообращения и мобилизация резервной функции
сосудистой системы, что способствует уменьшению
застойных проявлений в организме [6].
Физические упражнения совершенствуют
физиологические механизмы, регулирующие кровообращение, способствуют развитию приспособительных процессов сердечно-сосудистой системы и
тем самым повышают ее работоспособность.

В профилактическом аспекте активный и
укрепляющий режим, особенно осуществляемый в
благоприятных условиях внешней среды, способствует развитию более устойчивого и полноценного «динамического стереотипа» с повышенной трудоспособностью. Этот путь людей, регулярно
занимающихся физическими упражнениями, является «охранительным режимом» для организма от
легкой ранимости и быстрой истощаемости [2,3].
Физические упражнения большое влияние
оказывают и на функцию дыхания. Прежде всего,
это выражается в постановке правильного дыхания.
Дыхание становится более глубоким и полным, возрастает подвижность грудной клетки и диафрагмы, увеличивается объем легких. Одновременно с возрастанием легочной вентиляции улучшается
и функция обмена газов в легких: повышается насыщение крови кислородом, а также и выделение
углекислоты. Следует также оценить положительное
влияние дыхательных движений на ускорение венозного кровотока и снижение застойных явлений, которые иногда бывают при нарушениях функции сердечно-сосудистой системы.
На пищеварительную систему влияние физических упражнений проявляется в улучшении аппетита и стимуляции двигательной функции желудка и кишечника, которая часто бывает снижена у
людей во второй половине жизни. Усиливая кровои лимфообращение в брюшной полости, физическая дозированная тренировка способствует устранению застойных явлений. Повышаются процессы
обмена в организме. При расщеплении различных
веществ химическая энергия превращается в механическую, становясь основой для проявления мышечной деятельности [5,6].
При работе скелетной мускулатуры организм
черпает необходимую энергию из распада основных
энергетических веществ. Содержание этих веществ
в мышцах возрастает, а расход их осуществляется
более экономно. Улучшаются окислительные процессы, возрастает количество потребляемого кислорода, повышается использование питательных веществ.
Положительное действие физических упражнений проявляется и на укреплении опорно-двигательной системы, которая непосредственно осуществляет функцию движения. При этом улучшается
кровоснабжение костей и мышц и повышается их
питание. Одновременно под влиянием процесса
выполнения упражнения мышечная система развивается и укрепляется, ее работоспособность повышается, движения в суставах осуществляются свободнее, с большим объемом.
В конечном итоге регулярные занятия физическими упражнениями, сопровождаемые различными формами закаливания (обтирания, обливания,
души, купания, воздушные ванны), оздоравливают
организм, повышают его общую работоспособность,
а также устойчивость к меняющимся условиям
внешней среды. В связи с этим физическая культура в среднем и пожилом возрасте широко показана,
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как фактор лечебно-профилактического значения.
Выводы.
Лечебная физкультура имеет широкие показания к применению. Она используется, во-первых, как метод восстановительного лечения при различных травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях и травмах нервной системы. Кроме того, она является и методом комплексного лечения больных с заболеванием
различных внутренних систем, успешно применяется при болезнях обмена веществ, находит широкое использование при слабом физическом развитии у детей, при различных отклонениях и заболеваниях детского организма. Начиная с гимнастики
грудных детей и кончая любым возрастом старческого периода, имеется возможность подобрать и
рекомендовать физические упражнения и элементы
режима, адекватные общему состоянию организма.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
лечебного и профилактического действия физических упражнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Вступ.
Психологічне здоров’я розглядається як необхідна умова повноцінного функціонування та розвитку людини в онтогенезі. Оптимальний рівень
психологічного здоров’я є об’єктивною передумовою адекватного виконання специфічних соціальних
функцій у відповідності до вікових періодів розвитку та соціокультурних традицій суспільства, а також
забезпечує можливість особистісного розвитку протягом усього життя [1, 6, 9].
Указане зумовлює необхідність розгляду
структури та змісту психологічного здоров’я, умов
його формування та збереження в контексті подальшого дослідження особливостей взаємозв’язку між
рівнем психологічного здоров’я спортсменівінвалідів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового та фізичного розвитку і можливостями їхньої самореалізації
у спортивній діяльності.
Дослідження виконується у відповідності
до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр., тема
2.5.2.: „Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів
різних нозологічних груп”, номер державної реєстрації 0106U012125.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягає у здійсненні
теоретичного аналізу особливостей формування
психологічного здоров’я спортсменів-інвалідів як
фактору їхньої успішної особистісної та професійної самореалізації.
Завдання дослідження: 1. Проаналізувати
зміст поняття «психологічне здоров’я». 2. Визначити структурні компоненти психологічного здоров’я,
проаналізувати фактори ризику порушень психологічного здоров’я. 3. Обґрунтувати вплив психологічного здоров’я на особистісний розвиток та
успішність професійної самореалізації спортсменівінвалідів високої кваліфікації. 4. Визначити завдання та зміст психокорекції як складової системи психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів.
Методи та організація дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення та систематизація даних спеціальної науково-методичної літератури.
Результати дослідження та їх обговорен-
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ФАКТОР
УСПІШНОЇ ОСОБИСТІСНОЇ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ
Бойко Г.М.
Національний університет фізичного виховання і
спорту України
Анотація. У статті проаналізовано зміст поняття «психологічне здоров’я», визначено та охарактеризовано
структурні компоненти психологічного здоров’я, фактори ризику порушень психологічного здоров’я, обґрунтовано вплив психологічного здоров’я на особистісний
розвиток та успішність професійної самореалізації
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації.
Ключові слова: психологічне здоров’я, психічний розвиток, особистісний розвиток, спортсмені-інваліди,
психологічна корекція.
Аннотация. Бойко Г.Н. Психологическое здоровье как
фактор успешной личностной и профессиональной самореализации спортсменов-инвалидов. В статье представлено результаты теоретического анализа понятия
«психологическое здоровье», факторов риска его нарушений, обосновано взаимосвязь между уровнем психологического здоровья, личностным развитием и профессиональной самореализацией спортсменов-инвалидов высокой квалификации.
Ключевые слова: психологическое здоровье, психичес-
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права інших на існування «темного початку».
Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає наявність потреби у саморозвитку. Указане
характеризує людину як суб’єкта власної життєдіяльності, яка має внутрішнє джерело активності, що
виступає двигуном її розвитку. За таких умов людина цілком здатна брати на себе відповідальність за
свій розвиток і стає «автором власної біографії» [9].
Інструментальний компонент характеризується розвитком рефлексивних здібностей як засобу самопізнання, здатністю концентрувати
свідомість на собі, своєму внутрішньому світі та
власному місці у взаємовідносинах з іншими людьми. Йому відповідає вміння людини розуміти та описувати свій емоційний стан і стан інших людей,
здатність до вільного та відкритого прояву почуттів
без заподіяння шкоди іншим, усвідомлення причин
і наслідків власної поведінки та поведінки інших.
Компоненти психологічного здоров’я знаходяться у безперервній динамічній взаємодії. Зокре-

Структура психологічного здоров’я може
бути представлена у вигляді системи, що включає
аксіологічний, інструментальний та мотиваційноціннісний компоненти (рис. 1).
Зміст аксіологічного компоненту утворюють цінності власного «Я» та «Я» цінності інших
людей. Йому відповідають абсолютне самоприйняття, що можливе за умови досить повного знання самого себе, а також прийняття інших людей, незалежно від їхньої статі, віку, соціального статусу,
політичних уподобань, інших соціокультурних особливостей. Необхідною передумовою самоприйняття є особистісна цілісність, а також уміння прийняти свій «темний початок», вступити з ним у діалог.
Необхідними якостями, що забезпечують прийняття інших людей, є вміння побачити в кожному з оточуючих «світлий початок», навіть у випадках, коли
він є непомітним, а також здатність взаємодіяти саме
зі «світлим початком», визнання власного права та

Самоприйняття

Особистісна цінність
Вміння віднайти та
взаємодіяти зі
„світлим початком”

Прийняття
власного „темного
початку”
Визнання права на
„темний початок”

Аксіологічний
компонент

Прийняття інших людей
Рефлексивні здібності
Розуміння власних
емоцій

Розуміння емоцій
інших людей

Усвідомлення
причин і наслідків
власної поведінки
Розуміння причин і
наслідків поведінки
інших

Інструментальний
компонент

Взаємовідносини з іншими

Потреба в саморозвитку

Мотиваційноціннісний
компонент

Рис. 1. Структура психологічного здоров’я
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ма, умовою розвитку позитивної, а не невротичної
рефлексії, є адекватна самооцінка. У свою чергу,
саморозвиток людини сприяє змінам її ставлень до
власного „Я”, а саморефлексія виступає механізмом
саморозвитку особистості.
На сучасному етапі розвитку науки питання норми психологічного здоров’я залишається дискусійним. Визначення сутності, критеріїв і показників норми, що розглядаються як певний образ і
виступають орієнтиром для організації педагогічних
умов досягнення психологічного здоров’я, потребує
диференціації змісту понять „психологічне” та „психічне” здоров’я.
Нормою психічного здоров’я правомірно
вважати відсутність патології та симптомів, що заважають соціальній адаптації людини. Альтернативою норми, у випадку психічного здоров’я, є хвороба. Норма психологічного здоров’я характеризується
наявністю конкретних особистісних характеристик,
що дозволяють людині не тільки адаптуватися в
суспільстві, але й сприяють її розвитку. Альтернативою норми, у випадку психологічного здоров’я, є
не хвороба, а відсутність або недостатній рівень
сформованості особистісних, соціальних і професійних компетенцій людини, що ускладнює її розвиток у процесі життєдіяльності, перешкоджає виконанню власного життєвого завдання.
Розуміння норми ґрунтується на аналізі способів взаємодії людини з навколишнім середовищем.
Оптимальний спосіб взаємодії зумовлений, насамперед, гармонією між умінням людини адаптуватися до середовища та адаптацією самого середовища
у відповідності до її особистісних потреб. На особливу увагу заслуговує співвідношення між здатністю людини до пристосування (ендогенною адаптацією) та пристосуванням середовища (екзогенною
адаптацією). Специфіка їх взаємодії визначається не
лише конкретною ситуацією, але й віком людини.
Якщо для дитини гармонією вважається пристосування середовища в особі матері до потреб малюка,
то з віком поступово повинна зростати частка при-

стосування самої людини до умов середовища.
Людина, яка досягла особистісної зрілості,
здатна самостійно підтримувати динамічний баланс
між пристосуванням і пристосовністю, зберігаючи
акцент на домінуванні самозмін як передумови адекватних змін зовнішньої ситуації.
Виділяють три рівні психологічного здоров’я: вищий (креативний), середній (адаптивний),
низький (дезадаптивній) (табл. 1.).
Людина, яка має психологічне здоров’я креативного рівня, не потребує психологічної допомоги. Вона характеризується стійкою адаптацією до
середовища, резервом сил для подолання стресових
ситуацій, активним творчим ставленням до
дійсності. Адаптивний рівень психологічного здоров’я мають особи, які в цілому адаптовані до соціуму, але характеризуються дещо підвищеним
рівнем тривожності. Такі люди не мають резерву
міцності психологічного здоров’я, тому відносяться до групи ризику. Їм необхідно рекомендувати групову психологічну корекцію профілактично-розвивальної спрямованості. Дезадаптивній рівень психологічного здоров’я характерний для людей, які
потребують індивідуальної психологічної допомоги внаслідок порушення балансу процесів асиміляції
та акомодації. Для вирішення внутрішніх конфліктів
вони використовують або асиміляційні, або акомодаційні стилі поведінки. Асиміляційний стиль поведінки характеризується, насамперед, прагненням
пристосуватися до зовнішніх обставин на шкоду
власним бажанням і можливостям. Такі особи вирізняються ригідністю, спробами цілком відповідати
бажанням оточуючих. Людина з акомодаційним стилем поведінки, навпаки, застосовує активно-наступальну тактику, прагне за будь-яких обставин підкорити оточення власним потребам. Хибність такого
стилю поведінки зумовлена недостатньою критичністю індивіда, відсутністю гнучкості реагувань,
домінуванням стійких поведінкових стереотипів та
екстернального локусу контролю.
За даними наукових досліджень [6, 9], осТаблиця 1

Рівні психологічного здоров’я
Рівні
психологічного
здоров'я
вищий
(креативний)
середній
(адаптивний)

низький
(дезадаптивній)

Ознаки рівнів психологічного здоров'я

Вид
психологічної
допомоги

Ø
Ø
Ø

стійка середовищна адаптація
внутрішні резерви для протидії стресогенним впливам
творче ставлення до життя

Ø
Ø
Ø

нестійка середовищна адаптація
підвищений рівень тривожності
відсутність внутрішніх резервів для протидії стресогенним
впливам

групова
психологічна
корекція

порушення балансу процесів асиміляції та акомодації
асиміляційний стиль поведінки
акомодаційний стиль поведінки –
–
патологічне
прагнення
патологічне прагнення до зміни
пристосуватися до зовнішніх
оточення
задля
задоволення
умов
власних потреб

індивідуальна
психологічна
корекція
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не потребує

нову психологічного здоров’я складає повноцінний
психічний та особистісний розвиток на всіх етапах
онтогенезу. Указане зумовлює необхідність обговорення питань, що стосуються психологічного здоров’я дітей та дорослих.
Аналіз літературних джерел указує на певне ототожнення понять „психологічне здоров’я” та
„особистісна зрілість”. Зокрема, О.В. Хухлаєва
(2001) підкреслює, що розуміння розвитку людини
як послідовного руху до зрілості дозволяє використовувати поняття зрілість і психологічне здоров’я
дорослого як синонімічні. Однак, психологічне здоров’я дитини розглядається тільки як необхідна передумова для досягнення майбутньої особистісної
зрілості, що, в даному випадку, унеможливлює ототожнення цих понять.
Незаперечним залишається факт, що психологічне здоров’я дітей має свою специфіку, для розуміння якої необхідно звернутися до розгляду
співвідношення психологічного здоров’я та розвитку особистості. Психологічне здоров’я дитини та
дорослого відрізняється сукупністю особистісних
якостей, які ще не розвинулись у дитини, але мають
бути притаманними психологічно здоровій дорослій
людині. Таким чином, передумови психологічного
здоров’я закладаються в пренатальному періоді, а
протягом життя людини воно постійно змінюється
внаслідок динамічної взаємодії зовнішніх і
внутрішніх факторів.
Типовими психологічними характеристиками здорової людини є оптимізм, емоційний спокій,
здатність радіти, самодостатність і вміння адаптуватися до складних життєвих обставин. Оптимальне співвідношення між виділеними психологічними характеристиками створює відчуття гармонії, що
визначає баланс між різними складовими особистості: емоційною та інтелектуальною, соматичною
(тілесною) та психічною, між людиною та оточуючими [8].
Гармонію необхідно розуміти не як статичний стан, а як процес особистісних змін. Такий підхід
дозволяє розглядати психологічне здоров’я як динамічну сукупність психічних властивостей людини, що
забезпечують гармонію між потребами індивіда та
суспільства й виступають передумовою орієнтації
особистості на виконання своїх життєвих завдань. Під
життєвим завданням розуміють те, що необхідно зробити людині для навколишнього світу з урахуванням
її здібностей та можливостей. Результати наукових
досліджень показують, що за умови успішного виконання життєвого завдання, людина відчуває себе щасливою, а невиконання – глибоко нещасною.
Ключовою ознакою психологічно здорової
людини вчені вважають самоврегульованість –
здатність адекватно пристосуватися до сприятливих
і несприятливих умов і впливів. Розгляд сприятливих факторів як факторів ризику порушень психологічного здоров’я, що, за умови неадекватного пристосування, можуть викликати негативні особистісні
зміни, обумовлений результатами спостережень за

людьми, які швидко досягли соціального та економічного успіху, внаслідок чого мають істотні порушення самоврегульованості [6, 8, 9].
Тому, одним із ключових завдань психокорекції як складової психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації, є
формування, розвиток та корекція всіх компонентів
самоврегульованості (рис. 2).
Для спортсменів-інвалідів високої кваліфікації характерною є постійна дія сприятливих і несприятливих факторів впливу, а також різноманітних варіантів їх поєднання [2]. До групи найбільш
типових сприятливих факторів, що за умови неадекватної адаптації спортсмена можуть спровокувати
появу «зіркової хвороби» та зумовити особистісну
деформацію, відноситься стрімка та успішна
спортивна кар’єра.
Для спорту інвалідів характерними є приклади гучних перемог юних атлетів із загальним
стажем підготовки 3-4 роки на Чемпіонатах Європи, світу та Паралімпійських іграх. Серед спортсменів зрілого віку з важкими ураженнями опорнорухового апарату також нерідко зустрічаються
випадки стрімкої успішної кар’єри. За таких умов,
суспільна байдужість, а інколи й зневага, неадекватність сприймання та побудови стосунків, матеріальна залежність інвалідів швидко змінюється на
суспільне визнання, підвищену увагу та матеріальний статок, що створює загрозу для їхнього психологічного здоров’я [3].
До групи типових несприятливих факторів
впливу відносяться складні життєві ситуації, що
пов’язані з можливими спортивними поразками,
неадекватним сприйманням оточуючих, прогресуванням захворювання та різким погіршенням соматичного стану.
Розглядаючи проблеми адаптації до несприятливих факторів у світлі вирішення психокорекційних завдань, слід звернути увагу на необхідність формування у спортсменів уміння не лише протидіяти
складним обставинам життя, але й здатності раціонально використовувати набутий досвід для подальшого особистісного розвитку та самовдосконалення.
Основною функцією психологічного здоров’я є підтримання активного динамічного балансу
між людиною та навколишнім середовищем у ситуаціях, що вимагають мобілізації особистісних ресурсів. До них, безперечно, відносяться ситуації, що
пов’язані з участю спортсменів-інвалідів із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового та фізичного розвитку у
спортивній діяльності.
Програми підготовки висококваліфікованих
спортсменів вимагають постійної мобілізації їхніх
фізіологічних і психологічних ресурсів [4, 5]. Підвищення рівня спортивної майстерності забезпечується нарощуванням обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень, зміщення кривої втоми до
критичних показників межі забезпечення життєдіяльності, зростанням частки змагальних наванта199

жень, що супроводжуються додатковою мобілізацією особистісних ресурсів спортсменів-інвалідів.
Це доводить ключову роль психологічного здоров’я
атлетів з інвалідністю як фактору успішного подолання ними тренувальних і змагальних навантажень
та успішної самореалізації у спортивній діяльності.
У відповідності до завдань дослідження,
потребують додаткового розгляду проблеми формування психологічного здоров’я дітей та дорослих із
порушеннями розвитку. Повноцінний психічний та
особистісний розвиток дітей з вродженими або
набутими вадами ускладнюється впливом несприятливих ендогенних та екзогенних факторів, що зумовлюють їхню психосоціальну дезадаптацію.
Отже, на всіх етапах онтогенезу формування психологічного здоров’я дітей-інвалідів потребує обов’язкового впровадження психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання корекційної
спрямованості (табл. 1).
Психолого-педагогічний супровід повинен
забезпечити нівелювання негативного впливу дезадаптаційних факторів на психічний та особистісний
розвиток дітей з порушеннями розвитку, сприяти
їхній психосоціальній адаптації.
Психічний та особистісний розвиток, що

визначає психологічне здоров’я дорослих інвалідів
також відрізняється певною своєрідністю, зумовленою дією комплексу стресових факторів, що неодмінно позначаються на різних аспектах їхнього життя, відображаються на родичах спортсменів, інших
суб’єктах із найближчого соціального оточення.
Психологічне перевантаження, за умови відсутності
адекватної адаптації до нових обставин життя, може
викликати формування психологічних новоутворень,
неспецифічних для дорослої людини. Це, насамперед, соціальна дезадаптація, що пов’язана з повною
або частковою втратою незалежності, підвищений
рівень тривожності, відчуття розгубленості, втрата
сенсу життя, песимістичний погляд у майбутнє,
відсутність прагнення до саморозвитку.
Психолого-педагогічний супровід дорослих
спортсменів-інвалідів із набутими вадами повинен
спрямовуватись на полегшення процесу переборювання наслідків ураження, нівелювання дії стресових навантажень у повсякденному житті та
спортивній діяльності, що забезпечить збереження
або відновлення їхнього психологічного здоров’я,
успішність самореалізації у спортивній діяльності
як професійній. На процеси переборювання впливають суб’єктивні та ситуативні фактори, кумулятив-

пов’язані зі
спортивними поразками

Пристосування до несприятливих
умов і впливів

САМОВРЕГУЛЬОВАНІСТЬ

Пристосування до сприятливих
умов і впливів

пов’язані зі стрімкою
успішною спортивною
кар’єрою
пов’язані зі швидким
матеріальним
прибутком

пов’язані з підвищеним
суспільним інтересом

Рис. 2. Структура самоврегульованості особистості
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Таблиця 1
Особливості організації психолого-педагогічного супроводу навчання та виховання неповносправних дітей
Фактори порушення
психічного та
особистісного розвитку та
психосоціальної
дезадаптації
Неспецифічний
досвід,
набутий внаслідок хвороби

Специфічні
хвороби

аспекти

Обмеження
сфери
життєдіяльності,
недостатність звичайного
життєвого досвіду
Рівень
психосоціального
розвитку
Реакції
батьків
і
найближчого
оточення
дитини
Реакції соціального
оточення

Що необхідно враховувати у процесі корекції порушень і формування
психосоціальної адаптації неповносправних дітей
Досвід тривалих перебувань у лікарні, медикаментозного лікування,
операційного втручання, болі, обмеження, відчуття неоднаковості у порівнянні
зі здоровими дітьми
Ø поява хвороби: рання або пізня;
Ø перебіг хвороби: прогредієнтний з летальними наслідками або зворотній,
контрольований;
Ø ступінь очевидності порушення;
Ø ступінь важкості хвороби.
Слід також враховувати, що ступінь соматичної патології не обов’язково
корелює з психічною ситуацією дитини
У дітей з порушеннями органів чуття відбувається ускладнення у формуванні
життєвих контактів внаслідок комунікативних обмежень; у дітей із фізичними
вадами – внаслідок обмеження мобільності
Актуальний рівень емоційного, мотиваційного, когнітивного та соціального
розвитку дитини
Дитина з недоліками розвитку без психологічної підтримки сім’ї має
негативний прогноз на переборювання хвороби.
Необхідно враховувати, що найчастіше в сім’ї в зв’язку з появою
неповносправної дитини спостерігаються наступні реакції: безпорадність,
відчай, озлоблення, пошук винних, байдужість, перебільшення проблем,
ставлення до проблем як до життєвого краху, амбівалентне (суперечливе)
ставлення тощо
Стигматизація з боку соціального оточення, як правило, призводить до
соціальної ізоляції не тільки дитини, але й усієї родини

на дія яких формує індивідуальне ставлення до власного ураження, зумовлює оцінку впливу стресових
факторів самим спортсменом.
Поточні завдання та зміст психолого-педагогічного супроводу визначаються в залежності від
тривалості очікуваних позитивних наслідків переборювання: на короткий термін, на достатньо тривалий період, для довгострокової адаптації. На думку Beutel (1988), для довготривалої адаптації
ефективною є активна форма переборювання. Однак, для екстреної допомоги найбільш доцільною є
стратегія захисту та витискання, що на певний час
дає спортсмену суб’єктивне відчуття полегшення.
Процеси переборювання та пристосування потребують багато часу. У залежності від виду ураження та
ступеня важкості вони можуть тривати роками або
супроводжувати людину все життя [7].
Завдання та зміст психокорекційних заходів
у системі психолого-педагогічного супроводу підготовки висококваліфікованих спортсменів-інвалідів
різних нозологічних груп спрямовуються на: формування нових форм особистісної та соціальної поведінки; досягнення позитивних змін в емоційній та
когнітивній сферах; зниження рівня особистісної та
ситуативної тривожності; уникнення або подолання депресивних станів; корекцію неадекватних самооцінок; соціальну та професійну інтеграцію; оволодіння мистецтвом самореабілітації, що полягає у
формуванні здатності до самодопомоги та продук-

тивного подолання кризових ситуацій; розкриття
особистісного потенціалу, стимулювання до самостійного пошуку нових можливостей самореалізації,
зокрема у спортивній діяльності.
Тому психокорекцію необхідно розглядати
як процес відновлення або корекції порушень психологічного здоров’я, що здійснюється в умовах
спрямованої психологічної допомоги. Таким чином,
система психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів повинна включати комплекс психокорекційних заходів, що спрямовані на
запобігання стійких порушень психічного розвитку, попередження особистісної деформації спортсменів-інвалідів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового та
фізичного розвитку, що обмежують сферу їхньої
життєдіяльності, руйнують особистісну та соціальну активність, перешкоджають самореалізації у
спортивній діяльності. У комплексі з іншими заходами психологічної допомоги та психологічної
підготовки [2] психологічна корекція повинна спрямовуватись на розвиток ключових властивостей психіки та особистісних якостей спортсменів, що забезпечить відновлення або профілактику порушень
психологічного здоров’я, підвищення рівня психофізичної готовності до тренувальної та змагальної
діяльності, їхню соціальну адаптацію та інтеграцію
в систему сучасних суспільних відносин.
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ня комплексу психокорекційних заходів у системі
психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів високої кваліфікації виступають:
рівень якості життя, особистісна оцінка ступеня ситуативної та довгострокової адаптації до сприятливих і несприятливих внутрішніх і зовнішніх впливів,
ефективність тренувальної та змагальної діяльності.
Висновки.
1.
Психологічне здоров’я розглядається як сукупність конкретних особистісних характеристик дорослої людини, що забезпечують
її адекватну соціальну адаптацію та стимулюють особистісний розвиток.
Креативний рівень психологічного
здоров’я зумовлює утримання активного
динамічного балансу між людиною та
світом у стресових ситуаціях, що вимагають
мобілізації особистісних ресурсів і забезпечує реалізацію потреби людини в саморозвитку.
2.
У структурі психологічного здоров’я виділяють аксіологічний (самоприйняття та
прийняття інших людей), інструментальний
(саморефлексія та побудова адекватних і
продуктивних взаємовідносин) і мотиваційно-ціннісний компоненти (потреба в саморозвитку та її реалізація). Самоврегульованість розглядається як ключова ознака
психологічного здоров’я.
Аналіз впливу сприятливих і несприятливих життєвих обставин на психічний та особистісний розвиток спортсменівінвалідів дозволив розглядати їх як фактори
ризику порушень психологічного здоров’я.
До основних сприятливих факторів ризику
належать гучні спортивні перемоги та пов’язаний з ними стрімкий соціальний і
фінансовий успіхи. До групи несприятливих
факторів відноситься травма або хвороба,
що зумовлює зміну соціальної ситуації, а
також соціальна стигмація інвалідів, дисбаланс між їхніми особистісними бажаннями
і психологічними та функціональними можливостями, часто повторювані випадки неуспіху, спортивні поразки тощо.
Дослідження особливостей впливу
факторів ризику на психічний та соціальний
розвиток спортсменів високої кваліфікації,
підвищені вимоги до їхніх особистісних
якостей, які зумовлені специфікою сучасної
тренувальної та змагальної діяльності дозволили висунути припущення, що рівень
психологічного здоров’ям лімітує здатність
інвалідів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту до особистісного розвитку та професійної самореалізації у спорті.
3.
З огляду на необхідність відновлення ймовірних порушень психологічного здоров’я
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації,

система психолого-педагогічного супроводу повинна включати комплекс психокорекційних заходів, що спрямовані на корекцію
порушень психічного та особистісного розвитку, відновлення динамічного балансу
між особистістю атлетів з інвалідністю та
соціальним середовищем у складних ситуаціях вибору, відновлення самоврегульованості, а також допомогу у формуванні адекватних життєвих планів та їх реалізації.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні особливостей психічного та особистісного розвитку, визначенні рівнів психологічного здоров’я спортсменів-інвалідів різних
нозологічних груп.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА
ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ
У ОСІБ ДРУГОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З
ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ:
СТАБІЛЬНА СТЕНОКАРДІЯ ІІ
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КЛАС
Жарська Н., Гузій О., Трач В.
Львівський державний університет
фізичної культури
Анотація. В статті представлений вплив фізичної реабілітації на стан серцево – судинної системи у осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця: стабільна стенокардія II функціональний клас. Запропонована
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коронарною недостатністю [1].
Атерогенні фракції загального вмісту холестерину в сиворотці крові безпосередньо пов’язані з ІХС. Зниження рівня загального холестерину
на 1% призводить до зниження частоти виникнення
ІХС приблизно на 2% [5]. Відношення загального
вмісту холестерину і холестерину ліпопротеїдів високої густини рекомендовано застосовувати для оцінки ступеня ризику ІХС [3].
Ознайомлення з даними літератури
свідчить про поширеність, високий рівень інвалідності та смертності осіб з ІХС, тому питання фізичної реабілітації таких хворих є актуальні і потребують подальшого обґрунтування. Враховуючи
загальноприйняті методи фізичної реабілітації та
особливості перебігу захворювання розроблено методику фізичної реабілітації для осіб другого зрілого віку з ІХС: стабільна стенокардія II функціональний клас, яка включає елементи реабілітації
спрямовані на навантаження литкових м’язів, розвиток дихальної і серцево – судинної систем.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: вивчити вплив засобів
фізичної реабілітації на біохімічні показники крові
у осіб другого зрілого віку з ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення положень науково – методичної літератури,
біохімічні методи дослідження, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження
проводилось на базі кардіо – пульмонологічного
відділення Клінічної лікарні Львівської залізниці
с.мт. Брюховичі. Дослідженням було охоплено 50
пацієнтів віком 50 – 60 років, з яких формувалися
дві групи по 25 чоловік, не залежно від статі. Враховуючи загальноприйняті методи фізичної реабілітації та особливості перебігу захворювання розроблено методику фізичної реабілітації для осіб другого
зрілого віку з ІХС: стабільна стенокардія II функціональний клас. Дана методика включає лікувальну
та ранкову гімнастики, дозовану ходьбу і прогулянки, біг підтюпцем та масаж. Заняття лікувальною та
ранковою гігієнічною гімнастикою проводилися
один раз на день. Дозована ходьба, прогулянки та
біг підтюпцем проводилися на підготовчому періоді 3 рази на тиждень, а в основному періоді – 3 – 5
разів на тиждень. Також з метою впливу на рецепторний апарат серця та його гемодинаміку призначали через день лікувальний масаж. Особлива увага
приділялася почерговості та дозуванню фізичних
навантажень
Результати дослідження.
Проведений біохімічний аналіз крові (табл.1)
показав, що показник холестерину ліпопротеїдів високої густини в обох групах вірогідно не відрізнявся
і становив у основній - 1,01±0,04 од., у порівняльній
- 1,02±0,04од, що було близьким до норми.

методика фізичної реабілітації. позитивно впливає на
динаміку зниження рівня холестерину.
Ключові слова: ішемічна хвороба серця, фізична реабілітація, холестерин.
Аннотация. Жарская Н., Гузий О., Трач В. Влияние
физической реабилитации на изменения биохимических показателей крови у больных с ишемической болезнью сердца: постоянная стенокардия II функциональный класс. В статье представлена влияние физической
реабилитации на состояние сердечно – сосудистой системы, у больных с ишемической болезнью сердца: стабильная стенокардия II функциональный класс. Разработанная методика физической реабилитации позитивно
влияет на динамику снижения уровня холестерина.
Ключевые слова: физическая реабилитация, ишемическая болезнь сердца, холестерин.
Annotation. Natalia Zharska, Oxana Guziy, Volodymyr
Trach. The influence of physical rehabilitation on change
of biochemical indicators of blood of patients with ischemic
heart disease: stable angina pectoris second functional
group. The article introduces the influence of physical
rehabilitation on state of cardiovascular system of patients
with ischemic heart disease: stable angina pectoris second
functional group. The methods of physical rehabilitation
have positive influence to lower cholesterol.
Key words: physical rehabilitation, ischemic heart disease,
cholesterol.

Вступ.
Ішемічна хвороба серця (ІХС) є широко
розповсюдженою патологією з високим рівнем інвалідності і смертності. Проблема лікування і реабілітації таких хворих є однією з найважливіших у медичній науці і практичній охороні здоров’я [1,2].
Стенокардія – одна з форм ІХС, де основною причиною розвитку є атеросклероз вінцевих
артерій, в основі якого лежить порушення ліпідного обміну [4].
До основних факторів ризику, які сприяють розвитку атеросклерозу, більшість авторів відносять гіперхолестеремію (точніше атерогенні типи
гіперліпопротеїдів), артеріальну гіпертонію, куріння, цукровий діабет, ожиріння, малорухомий спосіб
життя і нервово-психічні перенапруження.
Однією з причин збільшення кількості
захворювань серцево-судинної системи є зниження
рухової активності сучасної людини. В теперішній
час в кардіологічних і кардіохірургічних клініках
фізичні навантаження є обов’язковим засобом реабілітації, як і лікувальна терапія. За останні роки
зібрано багато даних про позитивний вплив тренуючого режиму на фізичний стан, перебіг захворювання і працездатність хворих з серцево-судинними
захворюваннями. Фізична реабілітація покликана
повернути хворого до первинного стану, виявити та
активізувати його функціональні резерви і забезпечити їх використання на оптимальному рівні [5].
R. McAlpіn і A. Kattus, E.Varnauscas
(1986р.) зі співавторами відзначили про позитивні
зміни застосування інтенсивних фізичних навантажень при лікуванні стенокардії. Дослідження показали, що тренувальні програми ходьби у поєднанні
з дієтичним режимом сприяють значному покращенню стану, зниженню в- ліпопротеїдів у крові, позитивній динаміці функціональних проб у хворих з
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Таблиця 1
Показники біохімічного аналізу крові у осіб з ішемічною хворобою серця: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас, до і після експерименту
П о казник и
ХС ЛПВГ
З а г .х о л е с т е р и н
в – л іп о п р о т е ї д и
т р и г л іц е р и д и
А сТ
А сЛ

Н о р м а д ля ІХ С
1 ± 0 ,0 4 м м о л ь /л
3 ,0 - 5 ,7 м м о л ь /л
3 5 -5 5 о д .
д о 2 ,2 8 м м о л ь /л
0 ,1 -0 ,4 5 м м о л ь /г л
0 ,1 -0 ,6 8 м м о л ь /г л

О сно вна
до
M ± m
1 ,0 1 ± 0 ,0 4
6 ,4 9 ± 0 ,3
5 4 ,8 ± 1 ,4
2 ,2 7 ± 0 ,0 3
0 ,3 9 ± 0 ,0 4
0 ,4 4 ± 0 ,0 3

груп а
П іс л я
M ± m
1 ,3 1 ± 0 ,0
5 ,7 ± 0 ,2 3
4 7 ,8 ± 1 ,4
1 ,8 2 ± 0 ,1
0 ,3 ± 0 ,0 2
0 ,3 5 ± 0

П о р ів н я л ь н а г р у п а
до
П іс л я
M ± m
M ± m
1 ,1 6 ± 0
1 ,0 2 ± 0
6 ,5 3 ± 0 ,2
6 ,6 8 ± 0 ,2
4 8 ,8 ± 1 ,8
5 4 ,2 ± 1 ,7
1 ,8 2 ± 0 ,1
2 ,0 4 ± 0 ,1
0 ,3 ± 0 ,0 2
0 ,3 1 ± 0 ,1
0 ,3 8 ± 0
0 ,4 ± 0 ,0 3

Примітка: ХС ЛПВГ – холестерин ліпопротеїдів високої густини, АсТ – аспартат-амінотрансфераза, АлТ –
аланін-амінотрансфераза.
Загальний рівень холестерину до початку курсу реабілітації перевищував норму, у основній групі
складав - 6,49±0,3 ммоль/л, у групі порівняння 6,68±0,2 ммоль/л. Такі показники як в-ліпопротеїди
і тригліцериди в обох групах були на верхній межі
норми, а показники АсТ та АлТ не перевищували
межі норми.
Біохімічний аналіз крові у пацієнтів після
проведеного реабілітаційного курсу показав позитивну динаміку змін показників.
Оскільки, між показниками холестерину
ліпопротеїдів високої густини і поширеністю ішемічної хвороби серця існує зворотній зв’язок, що пов’язаний з її метаболічною роллю у виведенні холестерину, то цей показник зріс в основній групі на
0,3±0,04 ммоль/л (p< 0,05), у порівняльній групі –
на 0,14±0,03 ммоль/л (p< 0,05), Рівень загального
холестерину в основній групі знизився до межі норми і становив в основній групі 5,7±0,23 ммоль/л (p<
0,05), у порівняльній цей показник знизився лише
на 0,15±0,2 ммоль/л і становив 6,53±0,2 ммоль/л (p<
0,05), що є вище норми.
Показник в-ліпопротеїдів, який до початку
дослідження в обох групах був на верхній межі
норми, в основній групі знизився на 7±1,4 од. (p >
0,05) у порівняльній групі на 5,4±1,75 од. (p > 0,05).
Тригліцериди, які також були на верхній межі норми в основній групі зменшились на 0,45±0,1 ммоль/
л (p > 0,05), а в порівняльній лише на 0,22±0,1
ммоль/л (p > 0,05). Оскільки показники АсТ і АлТ
на початку курсу фізичної реабілітації були в межах норми , то наприкінці дослідження вони суттєво не змінилися.
Висновки.
Запропонована методика фізичної реабілітації для осіб другого зрілого віку з ІХС: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас позитивно
впливає на динаміку зниження рівня холестерину.
Очевидно під дією нормованої фізичної вправи в
організмі людини посилюється синтез ліпопротеїдів (апобілка А-1), які є активатором ферменту
лецетин: холестерол – ацилтрансферази плазми
крові, дякуючи дії якого проходить утворення

ефірів холестеролу [6].
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу
фізичної реабілітації на зміни біохімічних показників крові у осіб другого зрілого віку з ішемічною
хворобою серця.
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3.
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6.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Зенин О.К., Абакумова А.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга уровня здоровья подростков обоего пола в возрасте 16-17 лет. Обнаруженные в ходе исследования количественные закономерности (корреляционные связи
и уравнения регрессионных зависимостей) можно использовать в качестве эталона нормы для данной группы обследованных.
Ключевые слова: уровень здоровья, подростки 16-17 лет,
население Донецка.
Анотація. Зенін О.К., Абакумова О.В. Моніторинг рівня
здоров’я дітей шкільного віку. У статті представлені
результати визначення рівня здоров’я підлітків обох
статей у віці 16-17 років. Знайдені в ході дослідження
кількісні закономірності (кореляційні зв’язки і рівняння регресійних залежностей) можна використовувати як
еталон норми для даної групи обстежених.
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плановой республиканской НИР, проводимой кафедрой физиологии, физической и психологической
реабилитации Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта:
«Мониторинг здоровья детей дошкольного и школьного возраста» № госрегистрации 0107U000298.
Формулирование целей работы.
Цель работы - провести диагностику уровня физического здоровья школьников г. Донецка.
Результаты исследования.
В качестве моделей для прямой характеристики индивидуального здоровья в настоящее время используются: биологический возраст [6], гомеостатический потенциал [2], здоровье как
“квазиустойчивое” состояние [3], энергетический
потенциал [4,7]. Каждая из этих моделей имеет свои
преимущества и недостатки, однако лишь последняя
максимально приближена к потребностям практического здравоохранения, т.к. пригодна для осуществления массового скрининга без использования
сложного оборудования и квалифицированного персонала. Кроме того, с использованием указанной
модели можно получить информацию, которую не
могут дать иные модели. Одной из таких информационных характеристик является так называемый
“безопасный” уровень физического здоровья [4].
Были исследованы учащиеся, обоего пола,
общеобразовательного специализированного санаторно-интернатного учебного заведения для одаренных детей «Эрудит» г. Донецк, не имеющие явных
клинических проявлений заболеваний. Всего было
обследовано 37 человек, в возрасте 15-16 полных
лет, лица мужского пола составили 57% (21 человек). Результаты измерений и расчетов показателей
определяющих уровень здоровья по Апанасенко Г.Л.
[4] представлены в таблице 1.
Как следует из приведенного (табл.1) полигон частот вариационных рядов не имеет значительной скошенности, а все члены ряда положительны. Исключение составляет вариационный ряд
ВР у девушек (V>100%, это значит, что данные неоднородны).
Установлено, что закон распределения выборок: у юношей – М, Р, ЖЕЛ, К, ИМ, К/М и ВР, а
также у девушек Р, К/М, ЧССЧАД и ВР – отличен от
нормального. Поэтому, во-первых, ранжирование
этих показателей по классам, определяющим уровень здоровья по Апанасенко Г.Л, не представляется возможным; во-вторых, для последующего статистического анализа целесообразно использовать
непараметрические критерии.
Важно отметить, что количество показателей имеющих закон распределения отличный от
нормального у юношей больше (7), чем у девушек
(4). Обнаруженный факт свидетельствует о том, что
к этому возрасту (16 – 17 лет) у девушек в основном
заканчивается формирование основных морфофункциональных показателей. У юношей состав группы значительно менее однороден – у некоторых из
них процесс бурного роста, в основном, заканчива-

Ключові слова: рівень здоров’я, підлітки 16-17 років,
населення Донецька.
Annotation. Zenin O.K., Abacumova A.V. Monitoring of
health level of school age children. In the article are
represented the results of determination of health level of
teenagers of both sexes in age 16-17 years. The quantitative
conformities (correlation communications and equalizations
of regressive dependences) to the law found out during
research can be used as the standard of norm for this group
of inspected.
Key words: health level, teenagers 16-17 years, population
of Donetsk.

Введение.
Утверждение общечеловеческих ценностей, сохранение здоровья граждан Украины является исключительно актуальной проблемой настоящего [1,2]. Важность этой проблемы очерчена
Конституцией Украины, которая декларирует наивысшей социальной ценностью в государстве человека, ее жизнь и здоровье.
Ведущие пути решения этих проблем определены Национальной доктриной развития образования, Законами Украины: Про дошкільну освіту”,
„Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну
освіту”, „Про охорону дитинства”, Цільовою комплексною програмою „Фізичне виховання – здоров’я нації на 2002-2011 рр.”.
Анализ состояния здоровья школьников
Украины очерчивает несколько взаимосвязанных
негативных тенденций. Первая тенденция – заметное замедление и дисгармония физического и психического развития значительной части детей. Вторая, особенно опасная в связи со своими
негативными последствиями, – стремительное ухудшение здоровья детей и учащейся молодежи.
С каждым годом учебы увеличивается количество больных детей: I степень – 46%, ІІ степень –
76%, ІІІ степень – 93,8%. Поэтому одним из приоритетных заданий является разработка новых подходов
к внедрению личностно-ориентированной модели
формирования у детей навыков здорового образа
жизни, физического и психического здоровья, социальной защиты прав ребенка, предотвращения вредных привычек, обеспечение охраны жизни.
Добыть необходимые сведения, проявить
свои способности, уметь использовать полученные
знания относительно принятия оптимальных решений для сохранения и укрепления собственного здоровья в разных жизненных ситуациях (в том числе
экстремальных), определение жизненной перспективы, может только физически, психологически и
социально адаптированная личность [3].
Все это ориентирует социальные институты на «управление» здоровьем. Процесс управления
складывается из нескольких этапов: сбор и анализ
информации об объекте управления, принятие решения, его реализация, контроль эффективности
(обратная связь) [4,5].
Настоящая работа посвящена непосредственно первому этапу «управления» здоровьем.
Настоящая работа выполнялась в рамках
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Таблица 1.
Величины морфофункциональных показателей подростков 16-17 лет, характеризующих уровень здоровья. А) Юноши. Б) Девушки.
X
М д
у
m
Ас
Эк
V
Закон
А ) Ю нош и.
М
6 6 ,4
6 5 ,5
1 2 ,5
2 ,7 5
1 ,0 4
1 ,9 5
19
NO
Р
1 ,7 6
1 ,7 7
0 ,0 8
0 ,0 2
0 ,4 7
1 ,0 6
5
NO
АД
1 2 0 ,4
1 1 8 ,0
1 2 ,8
2 ,8
0 ,3 0
- 0 ,8 8
10
Ж ЕЛ
3380
3300
7 1 9 ,4
157
0 ,1 9
- 1 ,5 7
21
NO
ЧСС
8 2 ,3
8 4 ,0
1 2 ,4
2 ,7 1
0 ,2 5
- 0 ,2 3
15
К
3 7 ,5
3 8 ,0
7 ,0 2
1 ,5 3
- 0 ,9 1
1 ,7 2
19
NO
ИМ
2 1 ,5
2 1 ,4
4 ,2 1
0 ,9 2
1 ,7 9
5 ,0 1
19
NO
Ж Е Л /М
5 1 ,5
5 0 ,6
9 ,5 0
2 ,0 7
- 0 ,1 8
0 ,2 1
18
КМ
5 7 ,0
5 8 ,0
9 ,6 5
2 ,1 1
- 0 ,3 6
0 ,2 7
17
NO
ЧСС×АД
9 9 ,2
1 0 0 ,8
1 9 ,0 2
4 ,1 5
0 ,1 1
- 0 ,2 1
19
ВР
1 2 2 ,8
1 2 0 ,0
2 9 ,8
6 ,5 1
0 ,1 3
1 ,8 6
24
NO
Б ) Д евуш ки
М
5 8 ,2
5 7 ,1
8 ,7 9
2 ,2
0 ,4 4
- 0 ,4 7
15
Р
1 ,6 2
1 ,6 2
0 ,0 5
0 ,0 1
0 ,8 4
1 ,9 6
3
NO
АД
1 0 5 ,2
1 0 5 ,0
9 ,1
2 ,2 7
- 0 ,0 3
- 0 ,5 9
8
Ж ЕЛ
2487
2500
320
8 0 ,0
0 ,7 5
0 ,0 9
12
ЧСС
8 6 ,5
8 8 ,0
1 4 ,4
3 ,5 9
- 0 ,5 3
0 ,0 0 1
16
К
2 5 ,1
2 5 ,0
3 ,8 6
0 ,9 6
0 ,5 3
- 0 ,6 3
15
ИМ
2 2 ,2
2 2 ,0
3 ,1
0 ,7 7
- 0 ,0 0
- 1 ,1 8
14
Ж Е Л /М
4 3 ,4
4 0 ,6
7 ,7 8
1 ,9 4
0 ,8 5
0 ,0 0 7
18
КМ
4 4 ,0
4 5 ,9
9 ,2 8
2 ,3 2
- 0 ,0 4
- 1 ,3 4
21
NO
ЧСС×АД
9 1 ,6
9 1 ,2
1 9 ,7
4 ,9 4
- 0 ,2 4
0 ,3 6
21
NO
ВР
1 8 3 ,7
1 2 0 ,0
241
6 0 ,3 6
3 ,8 6
1 5 ,2
131
NO
Примечания: М – вес подростка (кг), Р – рост подростка (м), АД – систолическое артериальное давление
(мм.рт.ст.), ЖЕЛ – жизненная емкость легких (мл), ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), К – сила
правой кисти (кг), ИМ – индекс массы тела равный М/Р2 (кг/м2), ЖЕЛ/М – показатель равный отношению
жизненной емкости легких к массе тела (мл/кг), К/М – показатель равный К/МЧ100% (%), ЧССЧАД – показатель равный ЧССЧАД/100 (уд/минЧмм.рт.ст.), ВР – показатель равный времени восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30с. Исследование проводится в первой половине дня не ранее чем через 2 часа после
приема пищи. X – среднее, Мд - медиана, у - среднее квадратичное отклонение, m – ошибка среднего, Ас ассиметрия, Эк - эксцесс, V - коэффициент вариации (%), Закон - закон распределения, NO – закон распределения отличный от нормального.
ется, а у других находится на пике развития.
Проверка гипотезы о равенстве средних
двух независимых выборок с использованием критерия Уилкоксона показала, что значения показателей (X±у): массы тела (юноши 66,4±12,5 кг, девушки 58,2±8,79 кг), длины тела (юноши 1,76±0,08 м,
девушки 1,62±0,05 м), систолического артериального давления (юноши 120,4±12,8 мм.рт.ст., девушки
105,2±9,1 мм.рт.ст.), ЖЕЛ (юноши 3380±719,4 мл,
девушки 2487±320 мл), силы правой кисти (юноши
37,5±7,02 кг, девушки 25,1±3,86 кг), ЖЕЛ/М (юноши 51,5±9,50 мл/кг, девушки 43,4±7,78 мл/кг) и К/
М (юноши 57,0±9,65 %, девушки 44,0±9,28 %) юношей превышают величины соответствующих показателей девушек (p<0,05, p – уровень значимости,
здесь и далее по тексту). Достоверные отличия между величинами остальных исследованных показателей нами обнаружено не были.
Путем непараметрического корреляционного анализа морфофункциональных параметров юношей установлено наличие умеренных по силе дос-

товерных (p<0,01) положительных связей между: М–
АД (r=0,48, где r – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, здесь и далее по тексту), М-ЖЕЛ
(r=0,68), М-К (r=0,59), Р-ЖЕЛ (r=0,58), Р-К (r=0,49),
Р-ЖЕЛ/М (r=0,49), АД-ЧСС/АД (r=0,57), ЖЕЛ–М
(r=0,45) и ЖЕЛ-ЖЕЛ/М (r=0,63).
Сильные достоверные (p<0,01) положительные корреляционные зависимости обнаружены между: М-ИМ (r=0,76) и ЧСС-ЧСС/АД (r=0,82).
Обнаруженные сильные корреляционные
связи дают основание предполагать наличие регрессионных зависимостей. В результате регрессионного
анализа установлены следующие уравнения (1, 2):
ИМ = 9,302Че0,012М R2=0,7665
(1),
(ЧССЧАД)/100 = 0,7581ЧЧСС1,104 R2=0,7581 (2),
где, R2 – величина достоверности аппроксимации, здесь и далее по тексту.
Полученные уравнения в дальнейшем можно использовать для оценки нормы и математичес206

кого моделирования.
Путем непараметрического корреляционного анализа величин морфофункциональных показателей девушек установлены умеренные по силе достоверные (p<0,01) связи между: АД-ЖЕЛ (r=0,51)
и АД-ЧСС/АД (r=0,68) - положительные и отрицательные между: М-ЧСС (r=-0,52), М-ЧСС/АД (r=0,47), ЧСС-ИМ (r=-0,52), ЖЕЛ/М-К/М (r=0,66) и МК/М (r=-0,67).
Сильные достоверные (p<0,01) корреляционные зависимости обнаружены между: М-ИМ
(r=0,89), ЧСС-ЧСС/АД (r=0,91) и К-К/М (r=0,72) положительные и отрицательные – между: М-ЖЕЛ/
М (r=-0,79) и ИМ-ЖЕЛ/М (r=-0,78).
Далее путем регрессионного анализа установлены следующие уравнения (3, 4):

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Зенченков І.П.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту
Анотація. У статті аналізується деякі підходи проведення виховання в процесі професійної підготовки. Виховання і навчання тісно взаємозв’язані. Вони є складовими компонентами цілісного педагогічного процесу.
Для здійснення повною мірою процесу професійної
підготовки, необхідно використовувати підходи, сприяючі підвищенню виховної дії. Це у свою чергу підвищить усесторонній розвиток особистості в процесі навчання.
Ключові слова: виховання, процес, професійна, підготовка, студент, розвиток, норма, моральність, навчання.
Аннотация. Зенченков И.П. Воспитание студентов в
процессе профессиональной подготовки. В статье анализируется некоторые подходы проведения воспитания
в процессе профессиональной подготовки. Воспитание
и обучение тесно взаимосвязаны. Они являются составными компонентами целостного педагогического процесса. Для осуществления в полной мере процесса профессиональной подготовки, необходимо использовать
подходы, содействующие повышению воспитательного действия. Это в свою очередь повысит всестороннее
развитие личности в процессе обучения.
Ключевые слова: воспитание, процесс, профессиональная, подготовка, студент, развитие, норма, нравственность, обучение.
Annotation. Zenchekov I.P. Education of students in the
process of professional preparation. In the article is analysed
some approaches of lead through of education in the process
of professional preparation. Education and training are
closely interconnected. They are compound components of
complete pedagogical process. For realization to the full
process of vocational training, it is necessary to use the
approaches assisting increase of educational action. It in
turn will raise an all-around development of the person
during training.
Key words: еeducation, process, professional, preparation,
student, development, norm, moral, teaching.

ИМ = 0,68ЧМ0,86 R2=0,8239
(3),
(ЧССЧАД)/100 = 1,28ЧЧСС -19,26 R2=0,87 (4).
Полученные уравнения в дальнейшем можно использовать для оценки нормы и математического моделирования.
Выводы.
1. Ранжирование исследованных показателей
по классам, предлагаемым Апанасенко Г.Л. для определения уровня здоровья подростков обоего пола
в возрасте 16-17 лет, не представляется возможным.
2. Обнаруженные в ходе исследования количественные закономерности (корреляционные
связи и уравнения регрессионных зависимостей)
можно использовать в качестве эталона нормы для
данной группы обследованных.
3. Для получения более точных количественных показателей объем выборки необходимо
увеличить в несколько раз.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
здоровья детей школьного возраста.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Вступ.
В даний час освіта трактується як «єдиний
процес фізичного і духовного становлення особистості, процес соціалізації, свідомо орієнтований
на деякі ідеальні образи, на історично зафіксовані
в загальноосвітній свідомості соціальні еталони».
У такому розумінні освіта виступає як невід’ємна
сторона життя індивіда і суспільства в цілому, соціальне явище, що є цілеспрямованим процесом навчання і виховання на користь особистості, суспільства і держави.
Освіта носить культурно-історичний характер, з’являючись, складовою частиною культури,
показником і характеристикою тієї або іншої суспільно-економічної формації. Воно виконує функції
навчання, виховання і розвитку людини, передачі
культури від покоління до покоління.
Поняття «виховання» уживається як в широкому, так і у вузькому змісту. У широкому змісту
виховання розглядається як суспільне явище, як дія
суспільства на особу з метою формування у неї соціально значущих якостей. В даному випадку вихо-
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вання практично ототожнюється із соціалізацією. У
вузькому змісту «виховання — це спеціально організована діяльність педагогів і вихованців для реалізації цілей освіти в умовах педагогічного процесу».
Діяльність педагогів при цьому називається виховною роботою» [1, с.45].
Виховання спрямоване на формування певних якостей особи: громадянськості, патріотизму,
працьовитості і ін. Відносно головного завдання
виховання ще Дж.Локк вважав, що вона «..полягає
в тому, щоб формувати поведінку і душу свого вихованця, щоб прищепити йому добри звички, закласти в нім основи доброчесності і мудрості, навчити
його поступово знанню людей, надихнути кохання і
прагнення наслідувати всьому, що чудово і гідно
похвали, і озброювати його силою, енергією і старанністю в прагненні до цих цілей» [4, с.491].
Вчення — це «специфічний спосіб освіти,
спрямоване на розвиток особистості за допомогою
організації засвоєння що навчаються наукових знань
і способів діяльності».
Вчення відрізняється від виховання вищим
мірою регламентованості педагогічного процесу
нормативними розпорядженнями як змістовного, так
і організаційно-технічного плану (державний стандарт, програми, навчальний рік, урок і т. п.). Вчення
спрямоване на засвоєння що виучуються знань,
умінь, навиків і розвиток їх розумових здібностей.
Виховання і вчення тісно взаємозв’язані:
вчення повинне бути таким, що виховує, а виховання — повчальним.
Виховання і вчення є способами здійснення педагогічного процесу, що виконує три основні
функції: освітню (формування мотивації, способів
учбовий-пізнавальної і практичної діяльності, освоєння основ наукових знань); виховну (формування
певних якостей, властивостей і відносин людини);
що розвиває (розвиток психічних процесів, властивостей і якостей особи).
Специфіка професійно-педагогічної освіти
полягає в тому, що воно націлене на формування
особи, здібної до ефективної реалізації себе.
Процес професійного виховання – складний і суперечливий. З одного боку він сприяє розвитку особистості і формуванню системи цінностей,
з іншої – керований процес, який має свої закономірності. В зв’язку з цим виникає протиріччя – він
реалізується як форма вільного волевиявлення і духовного вибору особистості і в той же час є керованим процесом» [1, с.45].
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - показати важливість в зміні
підходу в професійному вихованні.
Завдання:
1. Показати необхідність проведення виховання в
процесі професійної підготовки.
2. Теоретично обґрунтувати необхідність в зміні

походу в професійному вихованні.
Результати дослідження
Вважається, що виховання необхідно проводити з дітьми дошкільного і шкільного віку, тобто
це основний вік, коли необхідне виховання. Передбачається, що студенти вищих учбових закладів вже
достатньо дорослі люди, і вони повинні отримати
знання для майбутньої професійної діяльності.
Крім цього перехід системи освіти на вищий рівень вимагає підвищення якості фахівців, що
випускаються. Це пов’язано з тим, що ринок праці,
що змінюється, з кожним днем пред’являє все нові і
нові вимоги до фахівців, що випускаються. Для того,
щоб майбутні фахівці могли себе реалізувати в професійному плані, в системі професійної підготовки
основний акцент спрямовано на отримання більшого об’єму знань. Процес навчання стає більш інтелектулізованим. Педагогічний процес реалізується
не повною мірою, зменшується значення виховної
складової.
Внаслідок цього майбутній фахівець особистого розвитку у вищому учбовому закладі не отримує. Проведення виховного процесу надається
соціальному середовищу, що змінюється, де на перше місце стають розваги. У цьому середовищі
вірогідність особистого розвитку, а також засвоєння основних норм моралі і моральності набагато
зменшуються.
Ще однією основною причиною інтелектуалізації системи освіти, є прагнення до європейських стандартів освіти. Де процес освіти відбувається одночасно з введенням нових технологій. Учбові
заклади мають матеріальну можливість придбання
технічних учбових засобів для навчання. Освітній
процес менш інтелектуалізовано, оскільки студенти вивчаються більше практично і мають реальне
уявлення про нові методи і технології. У нашій країні
подібної можливості студенти не мають, тому все
нове доводиться вивчати теоретично.
Процес професійної підготовки, як це вже
було показано вище, тісно взаємозв’язаний з вихованням. І на додаток до необхідності проведення
процесу виховання – це продовження розвитку особи в студентські роки (вік студентів доводиться в
основному на юнацький період) [2, с.35,235]. Цієї
думки дотримувався Я.Коменський: «Передбачливо виховувати юнацтво – це означає піклуватися про
те, щоб душі хлопців оберігалися від спокус світу і
природжене ним насіння моральності викликалося
до щасливого зростання чистими...» [3, с.256].
В даний час спостерігається тенденція до
переходу до морально-етичного виховання. Проте
це не говорить про те, що до цих пір подібного не
здійснювалося. Морально-етичне виховання тисячоліттями було тісне взаємозв’язана з релігією, в минулому столітті з пануючою комуністичною мораллю і моральністю (у нашій країні). В процесі
виховання здійснювалося залучення до тих норм і
ідеалів, які існували в ті часи, і багато хто з них залишається і зараз.
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Самі кращі спонукання і ідеали можна
піднести так, що людина їм опиратиметься і сприйматиме вороже. Подібне відбувається тоді, коли виховання, навіть до чудовішого, відбуватиметься насильно, не враховуючи прагнення і бажання людини.
У зв’язку з цим Л.Виготський виділив три
причини із-за яких насильне виховання моральності
принесе більше шкоди, чим користі. Перша причина: «Вона залякує слабкого, але викличе опір у сильного і додасть порушенню правила особливий ореол сили, сміливості і виклику». Другою причиною
Л.Виготський називає наступну: «..воно створює
абсолютно неправильне уявлення про моральні
цінності, приписуючи етичній гідності цінність якогось багатства, викликаючи самомилування і презирливе ставлення до всіх поганих». Остання причина
полягає в наступному: «.всякий опис вчинків, народжуючи в думці учня ряд уявлень, створює разом з
тим імпульс і тенденцію до їх реалізації» [5, с.259].
Тому процес виховання повинен бути побудований так, щоб залучення до цінностей, ухвалення норм і ідеалів проходило на усвідомленому і
вільному виборі. Проте це не повинно бути вільне
виховання, оскільки воно має свої протиріччя, дозвіл
яких представляється скрутним. Перше – воно не
може бути реалізоване повною мірою і може всього
лише залишитися педагогічним принципом. Друге
– це означає відмову від виховних дій.
Як найкращим підходом є той, який може
здійснити цілі і завдання виховання у власні цілі і
завдання студентів, в їх особисті інтереси і прагнення. Коли студент приймає етичні норми і принципи
не із-за боязні бути покараним, а тому що цього він
вибрав самостійно і бажає сам. Подібну думку виразив ще Дж.Локк у роботі «Думки про виховання»:
«..потрібно примушувати їх робити те, що слідує їм
робити, так, щоб вони не відчували над собою ніякого примушення» [4, с.499].
Коли мораль і етичні норми приймається без
якого-небудь опору, коли вони приймаються самі собою і стають необхідними за власним бажанням, то
це дає можливість здійснення повною мірою педагогічного процесу. А це означає, що в процесі професійної підготовки студент розвиватиметься як інтелектуально, так і особово. Не відбуватиметься фіксації
на протесті проти виховних дій, що дає студентові
можливість набувати не тільки які або соціальні етичні
норми, але також приймати і професійні якості. Особливо це важливо для студентів які отримують професію пов’язану в майбутньому з людьми.
Висновки:
1. Виховання і навчання тісно взаємозв’язані.
Вони є складовими компонентами цілісного
педагогічного процесу.
2. Для здійснення повною мірою процесу професійної підготовки, необхідно використовувати
підходи, сприяючі підвищенню виховної дії. Це
у свою чергу підвищить усесторонній розвиток
особистості в процесі навчання.
Подальші дослідження передбачається про-

вести в напрямку вивчення інших проблем виховання студентів в процесі професійної підготовки.
1.

2.

3.
4.

5.
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АСПЕКТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Калоерова В.Г., Селезнев А.Г., Середенко Л.П.,
Таранова Н.А., Королева Е.А.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Донецкий областной центр инвалидного спорта
«Инваспорт»
Аннотация. Рассмотрен подход многопрофильной реабилитации инвалидов, включающей ее основные виды
и аспекты, в процессе профессиональной подготовки
специалистов по физической реабилитации, а также
пути практической реализации поставленных задач.
Ключевые слова: многопрофильная реабилитация,
виды, аспекты, профессиональная подготовка физреабилитологов, оздоровительная физическая культура,
инваспорт.
Анотація. Калоєрова В.Г., Селезнев О.Г., Середенко
Л.П., Таранова Н.А., Корольова Є.О. Аспекти багатопрофільної реабілітації інвалідів у процесі професійної
підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Розглянуто
підхід багатопрофільної реабілітації інвалідів, яка
містить її основні види та аспекти, у процесі професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації, а також
шляхи практичної реалізації поставлених задач.
Ключові слова: багатопрофільна реабілітація, види, аспекти, професійна підготовка фізреабілітологів, оздоровча фізична культура, інваспорт.
Annotation. Kaloyerova V.G., Seleznyev A.G., Seredenko
L.P., Taranova N.A., Korolyeva Y.A. Aspects of multi-way
rehabilitation of invalids during professional training of
specialists on physical rehabilitation. It was considered an
approach of multi-way rehabilitation of invalids which
include its main types and aspects during professional
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Введение.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13% жителей нашей планеты
составляют люди с нарушениями психического и
физического развития. Согласно статистическим
данным, количество людей с инвалидностью в Ук209

раине в данное время превышает 2,6 млн. человек.
Инвалидность как социальный феномен каждого
государства требует планирования и разработки реабилитации лиц с ограниченными возможностями,
а также международного координирования. Так,
период с 1983 по 1992 годы был объявлен ООН Интернациональной Декадой Инвалидов. «Стандартные правила уравнивания возможностей инвалидов», принятые в 1993 г. Генеральной ассамблеей
ООН, стали базовыми в сфере прав инвалидов в
странах – членах ООН. В базовом Законе Украины
«О реабилитации инвалидов», принятом в 2005 г.,
изложена цель государственной политики по отношению к инвалидам, которая определяет основные
мероприятия по созданию различных условий для
устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности инвалидов.
Только в течение 3-х месяцев последнего
полугодия были проведены конференции, посвященные исследованию и обсуждению различных актуальных проблем инвалидов в сфере образования,
воспитания и социальной интеграции [1, 2, 3].
Научно-практическая конференция «Вища
освіта інвалідів: рівні права – рівні можливості» (9 11 октября 2006 г., г.Ялта) была организована Министерством образования и науки Украины, Министерством образования и науки Автономной республики Крым, Республиканским высшим учебным
заведением «Крымский гуманитарный университет»
(г. Ялта) при активной поддержке и участии Отдела
прессы, образования и культуры Посольства США
в Украине.
На базе университета создан Специализированный факультет для студентов второй и третьей
групп инвалидности, основным заданием которого
является внедрение комплексной учебно-медикопсихолого-реабилитационной программы для людей
с инвалидностью.
Как следует из резолюции конференции,
основной целью ее проведения является содействие
процессу расширения доступности высшего образования, а также возрастание уровня осознания и
признания обществом проблем инвалидов, в частности, относительно получения ими высшего образования. Специфической целью является привлечение министерств и ведомств Украины и АРК,
общественных организаций, международных фондов, представителей образования к сотрудничеству,
разрешение актуальных проблем обучения инвалидов, обеспечение успешной адаптации инвалидов в
студенческом обществе.
Своевременное рассмотрение проблем и
обсуждение предложенных вопросов будет содействовать налаживанию взаимодействия и координации между государственными и общественными
организациями, социальными, медицинскими, образовательными и финансовыми структурами, преемственности лучших образовательных традиций организации учебно-воспитательного процесса для
людей со специфическими потребностями.

В заключение участники конференции рекомендуют рассмотреть возможность и объединить усилия по созданию Совета Высшего Образования Инвалидов, целью которого было бы обеспечение
социальной, финансовой, образовательной, психологической и медицинской поддержки и реабилитации
молодых людей – инвалидов и надеются на проведение ежегодной научно-практической конференции на
базе Крымского гуманитарного университета.
На научно-практической конференции,
организованной Горловским филиалом Открытого
международного университета развития человека
«Украина» (11 - 12 октября 2006 г., г.Горловка), в
котором обучается около 12% студентов-инвалидов
в интегрированной образовательной среде, были
представлены результаты научных исследований в
областях юридических, экономических, медико-биологических, психолого-педагогических, социологических и гуманитарных наук в решении проблем
подготовки специалистов в современных условиях.
В рамках научной традиции университета
«Украина» (г.Киев) принято ежегодно накануне Дня
людей с инвалидностью проводить Международную
научно-практическую конференцию. На прошедшей
7–ой конференции были рассмотрены актуальные
проблемы обучения и воспитания людей с особенными потребностями, составляющими 8% от общего числа студентов. На конференции отмечена стратегическая цель деятельности университета:
проектирование безбарьерного университета европейского образца, университета равных возможностей и всестороннего гармонического развития.
Резюмируя итоги этих конференций, следует сказать, что рассмотрение проблем молодых людей – инвалидов и поиски путей их решения лежат в
русле развития социального партнерства и плюрализма, гуманизации и интеграции общества.
На сегодня в Украине намечены новые пути
социальной реабилитации инвалидов в возрасте от
7 до 35 лет [4]. Уже разработаны все необходимые
документы для создания сети специализированных
центров социально-психологической реабилитации
нового типа. Такие центры должны быть комплексными. На настоящее время два полноценных центра созданы в Одесской области, в ближайшее время
46 специализированных служб, которые пока что
существуют как проекты, должны превратиться в
такие центры. В формирующейся единой системе
реабилитации инвалидов Министерством труда и
социальной политики Украины разработана Типовая программа реабилитации детей – инвалидов, в
которой дифференцируется реабилитация по возрастным категориям, видам заболеваний. Кроме того,
разработаны программы психологической, медикосоциальной, социально-педагогической, физической
реабилитации, разные ее виды и аспекты, а также
положение о порядке предоставления реабилитационных услуг с регистрацией всех граждан, которым
они требуются, с перечислением всех учреждений,
в том числе и не-государственных, которые могут
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предоставлять такие услуги.
Таким образом, из этого следует, что для
сети служб инвалидов требуются профессиональные
кадры реабилитологов, которые должны быть обучены не только физической реабилитации, но и другим ее видам – психологической и социальной. Актуальность этого становится очевидной, если учесть,
что сегодня в таких службах работает 3 – 4 работника и то лишь на неполную ставку.
Данные проблемы можно решить, опираясь
на опыт цивилизованных стран, объединенными
силами государственных и общественных организаций. Важно, что в таких структурах рядом с детьми могут работать и их родители.
Работа связана с научно-практическими задачами профессиональной подготовки специалистов
по физической реабилитации в обеспечении системы поддержания физического, психологического и
социального благополучия инвалидов.
Формулирование целей работы.
Цель и задачи статьи. В рамках развития
стратегии социальной реабилитации, гуманизации
и интеграции молодых инвалидов в общество рассмотреть некоторые из аспектов многопрофильной
реабилитации инвалидов в процессе профессиональной подготовки специалистов по физической
реабилитации Донецкого региона.
Задачи: обозначить пути взаимодействия
физической, психологической и социальной реабилитации инвалидов; акцентуировать мировую тенденцию развития оздоровительной физической культуры и инваспорта как наиболее действенных
факторов социокультурной интеграции людей с инвалидностью.
Результаты исследования.
В рамках нашего практического опыта решения проблем инвалидов в сфере образования и
социализации [5, 6] остановимся на определенных
аспектах многопрофильной реабилитации инвалидов в процессе профессиональной подготовки специалистов по физической реабилитации.
Подготовка специалистов-реабилитологов
факультета физической реабилитации осуществляется исходя из позиции биопсихосоциальной природы человека. В частности, проблему инвалидности в условиях ограничения деятельности и свободы
выбора человека следует решать силами реабилитологов с помощью многопрофильной, т.е. комплексной реабилитации, включающей ее различные виды
и аспекты.
Аспект физической реабилитации инвалидов решает вопросы формирования компенсации
или восстановления функциональных возможностей
с применением физических факторов – физических
упражнений, физиотерапии, массажа, бальнео-, водолечения и др. [7].
Процесс реабилитации инвалидов, как наиболее сложного контингента, требует участия в нем
не только бакалавров, но и специалистов более высокого профессионального уровня, обучение кото-

рых должно осуществляться в условиях магистратуры. Курс магистратуры обеспечит подготовку специалистов, способных не только методически и методологически грамотно проводить процесс
реабилитации, но и разрабатывать научно-обоснованные комплексные программы реабилитации.
В процессе подготовки студентов для работы с инвалидами в дополнение к базовым знаниям
по физической реабилитации при повреждениях
опорно-двигательного аппарата, заболеваниях нервной системы, болезней внутренних органов, хирургических заболеваниях, массажу в теоретической и практической подготовке будущих специалистов предусматривается изучение других методов
физреабилитации: трудо- и механотерапии. Получив
знания в этой области, будущие специалисты смогут составлять рекомендации по лечебным комплексам разных видов трудотерапии, проводить занятия
по трудотерапии с инвалидами; использовать механоаппараты на разных этапах реабилитации, в том
числе оздоровительной и профилактической направленности, а также для повышения общей физической и специальной работоспособности спортсменов.
В программе лечебно-реабилитационного
массажа рассматривается массаж при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, сердечно-сосудистой и нервной систем; разновидности аппаратного массажа, вакуумный, криомассаж и др. виды.
На основе знаний по физио- и бальнеотерапии студенты смогут использовать физио-, бальнеологические методы для восстановления здоровья,
физической и умственной работоспособности спортсменов и лиц с нарушениями здоровья; ориентироваться в выборе методов и сочетании их с другими
методами физической реабилитации под руководством врача.
Учитывая, что анатомо-функциональные
особенности инвалидов накладывают существенный
отпечаток на их личностно-психологическую ориентацию, возникновение эмоционально-волевых
расстройств, изменение поведения, особая роль в
корректировке и нормализации психологических
реакций человека и его отношения к обществу возлагается на психологическую реабилитацию. Аспект
психологической реабилитации охватывает различные эмоциональные состояния – возбуждение,
стресс, тревожность; рассматривает структуру личности человека, психологические методы регуляции;
формирование психологии общения и взаимопонимания как сложных многоплановых процессов установления и развития контактов между людьми.
При обучении студенты осваивают умения по использованию психологических методов регуляции
эмоциональных состояний на практике.
Проблемы гендерных отличий в психологии, гендерных особенностей межличностных коммуникаций, отличий когнитивных и эмоциональных проце ссов пла нируется рассмотреть в
дисциплине «Гендерная психология». Практичес211

кое использование знаний в виде умений учитывать особенности закономерностей возрастных
проявлений психики и поведения противоположных полов как в учебном, так и в тренировочном
процессах, обеспечит учет влияния психологических факторов на физическое состояние.
В нарушении взаимосвязей человека-инвалида и общества, изменении социальной роли инвалидов лежит аспект социальной реабилитации [8].
В профессиональной функции физреабилитолога
социальный аспект охватывает вопросы взаимоотношения инвалида и семьи, трудового коллектива,
общества, выступая таким образом как социальносредовой аспект. Семья с инвалидом является микросредой, в которой члены семьи в той или иной
степени участвуют в социальной защите инвалида.
Хотя на самом деле такие семьи зачастую остро нуждаются в психолого-педагогической поддержке, однако на практике нередко это скрывают, что в основном связано со сложившимися национальными
традициями невмешательства в частную жизнь семьи. В связи со сложным социально-экономическим
положением в стране часто в семьях возникают критические ситуации, требующие восстановления семьи как микросоциальной ячейки, т.е. ее социальной реабилитации. В свете европейского выбора
Украины в курсе «Социальная реабилитация» предусматривается разработка реабилитационно-рекреационных мероприятий в рамках взаимодействия
врач и реабилитолог относительно семейной социальной реабилитации лиц, в том числе детей и подростков. При социоболезнях, которые возникают в
связи с употреблением алкоголя, наркотиков, вследствие заболевания туберкулезом, при игромании,
утрате смысла жизни, с целью восстановления социальных функций, морального, психологического
и физического состояния лиц и адаптации их к безопасным социальным и другим условиям жизнедеятельности, необходимо восстановление ролевых
соотношений в семье. Данный курс позволит студентам-магистрам научиться разрабатывать новые
методы и технологии социальной реабилитации при
социоболезнях с целью их уменьшения в обществе
и проводить социально-психологические тренинги,
которые обеспечат органическое взаимодействие
деятельности врача и реабилитолога и будут способствовать восстановлению физического и социального здоровья.
Успешной социализации человека в эпоху
глобализации служит гуманизация образования, основанная на формировании духовно богатой, нравственной и образованной личности на основе общечеловеческих и личностных ценностей с помощью
разнообразных практик, в том числе применяемого
нами греческого лингвострановедческого комментария [9, 10].
Аспект проблематики научных исследований в системе рассмотренных видов реабилитации
предусматривает чтение дисциплины «Научные исследования в системе реабилитации», что является

важной составляющей профессиональной подготовки студентов, в которой сочетается учебный процесс
с научно-медицинской подготовкой.
Аспекты физического, душевного и социального здоровья человека непосредственно связаны с вопросами рационального питания, рассматриваемого в дисциплине «Нутрициология» в системе
физической реабилитации (с основами экотрофологии) [11, 12].
Особое место в системе многопрофильной
реабилитации инвалидов отводится аспекту оздоровительной физической культуры и инваспорту,
улучшающих физические и психологические резервные возможности человека и, что очень важно,
обеспечивающих социокультурную интеграцию инвалидов [13].
Для Донецкого региона практическая реализация этого положения может быть достигнута за счет
широкого привлечения к работе в данном направлении реабилитологов – бакалавров ВУЗа. Решению
проблем инвалидов и инваспорта будет способствовать сотрудничество ВУЗа с Донецким областным
центром инвалидного спорта «Инваспорт».
Центр включает учебно-спортивное отделение (УСО) для взрослых и детско-юношескую
спортивную школу инвалидов (ДЮСШИ). За 2006
год на базе УСО было проведено 24 учебно-тренировочных сбора по легкой атлетике, плаванию, баскетболу, фехтованию, футболу, футзалу, танцам на
колясках, пауэрлифтингу, волейболу, сборы по физической подготовке. Среди спортсменов-инвалидов
есть чемпионы и призеры Паралимпийских и Дефлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других международных спортивных соревнований.
Главной деятельностью ДЮСШИ является реабилитационно-оздоровительная, спортивная подготовка детей, подростков и молодежи с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и
дефектами умственного развития. ДЮСШИ имеет
свои отделения в 8 городах Донецкой области. Основными видами спорта являются: плавание, легкая
атлетика, баскетбол, настольный теннис, футбол,
пауэрлифтинг, шахматы и фехтование на колясках.
Всего в школе занимается 474 детей-инвалидов, среди них заслуженные мастера спорта Украины, мастера спорта Украины международного класса. В
2006 году на чемпионатах Мира и Европы было завоевано 35 медалей, из них 16 – золотых, 16 – серебряных и 3 - бронзовых.
Спортивно-оздоровительный аспект реабилитации при подготовке магистров раскрывается в
том числе в дисциплинах «Реабилитация спортсменов» и «Эргогенные способы в спорте».
Следует заметить, что в последние годы в
реабилитацию введено понятие «качество жизни,
связанное со здоровьем» (healthrelated quality of life,
англ.), т.е. оно рассматривается как интегральная
характеристика, на которую следует ориентироваться при оценке реабилитации больных и инвалидов.
Термин «реабилитация» (rehabilitatio – от латинско212

го «восстановление в правах») впервые применен
легендарным спартанским законодателем Ликургом
(9-8 в.в. до н.э.) к лицам, совершившим преступление, и имеет юридический смысл только в контексте с понятием репрессии [14]. В ряде западных
стран «реабилитации» подвергаются больные, страдающие алкоголизмом и наркоманией. Таким образом, с точки зрения медицинской этики, подавляющее большинство современных стран отказались от
«медицинской реабилитации», заменив этот термин
на «качество жизни».
В настоящее время в Украине при подготовке бакалавров в области «Физическое воспитание,
спорт и здоровье человека» формируется направление «Здоровье человека» взамен специальности
«Физическая реабилитация». Это расширяет поле
деятельности специалистов и соответствует современной тенденции возрождения здоровья нации. Мы
разделяем такой подход, как наиболее адекватный
физическому, душевному и социальному благополучию человека.
Выводы:
1. Рассмотрены определенные аспекты многопрофильной, т.е. комплексной реабилитации инвалидов в процессе профессиональной подготовки специалистов по физической реабилитации.
2. Предлагается актуализировать вопросы объединения усилий государственных и общественных
организаций Донецкого региона, исполнительной власти на местах, бизнес-структур, международных фондов, а также Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта с целью
создания спортивно-реабилитационного комплекса в Донбассе для Донецкого областного центра инвалидного спорта «Инваспорт» в контексте осуществления идеи «равных прав – равных
возможностей» молодых людей-инвалидов.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
многопрофильной реабилитации инвалидов в процессе профессиональной подготовки специалистов
по физической реабилитации.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ В АДАПТИВНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Кириллов А. Н.
Горловский филиал высшего учебного заведения
«Открытый международный университет развития
человека «Украина»
Аннотация. В статье отражены педагогические аспекты организации учебно-воспитательного процесса в
адаптивном воспитании студентов инвалидов дисциплин «Физическое воспитание и физическая реабилитация» в условиях высшего учебного заведения. Учебновоспитательный процесс, построенный в соответствии
с принципом образовательной рефлексии и сопровождающийся рефлексивным осознанием субъектами своей деятельности, обеспечивает более высокую эффективность образовательного процесса.
Ключевые слова: адаптивная реабилитация, личностно-ориентированное обучение, рефлексия.
Анотація. Кириллов О. М. Особистісно-орієнтоване
навчання в адаптивній реабілітації студентів. В статті
відображені педагогічні аспекти організації учбово-виховного процесу в адаптованому вихованні студентів
інвалідів з дисциплін «Фізичне виховання і фізична
реабілітація» в умовах вищого навчального закладу.
Навчально-виховний процес, побудований відповідно
до принципу освітньої рефлексії та супроводжуваний
рефлексивним усвідомленням суб’єктами своєї діяльності, забезпечує більш високу ефективність освітнього процесу.
Ключові слова: адаптивна реабілітація, особистісно-
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чении предполагает возможность создания знаний
самим учеником, т. е. знания конструируются, добываются, генерируются им в собственной деятельности. Образовательный процесс сопровождается
его рефлексивным осознанием субъектами образования. Получаемые учеником образовательные результаты рефлексивно выявляются и оцениваются им
самим [1, 3-5]. Именно такой характер взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса является педагогически целесообразным, так как он отражает, прежде всего, сущность
новой парадигмы образования - развитие тех качеств
личности, которые нужны для продвижения к цели,
поставленной самим студентом.
Результаты исследований.
Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) процесс самопознания субъектом внутренних
психических актов и состояний. Рефлексия помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы,
скорректировать свой образовательный путь. Рефлексия - способ самопознания и необходимый инструмент мышления, - это осознание собственной
деятельности.
Формы образовательной рефлексии различны - устное обсуждение, письменное анкетирование, графическое (граф логическое) изображение
происходящих изменений. Рефлексивные ученические записи - необходимое условие для того, чтобы ученик и учитель видели схему организации образовательной деятельности, конструировали ее в
соответствии со своими целями и программами,
осознавали возникающую проблематику и другие
результаты. Учащийся не просто осознает сделанное, он ещё осознает способы деятельности, т. е.
то, как это было сделано.
В личностно-ориентированном обучении
оцениваются реальные знания студента: то, что он
прочитал, осмыслил и проговорил. Конспект, в его
классической форме с полновесными собственными комментариями по рассматриваемым вопросам,
является необходимым условием. В качестве конспектируемых предлагаются лекционные работы, главы из работ, наиболее известных современных мыслителей. Конспект пишется по определенной форме
с указанием рассматриваемых вопросов, мнение
самого автора по данному вопросу (собственно конспект) и собственное мнение по данной теме с аргументацией и выводами. Эффект от такой формы работы студентов превосходит все ожидания.
При проведении лекций-рефлексий используются задания, вопросы студентам для осмысления
и контроля своей деятельности при получении теоретических знаний и дальнейшего практического их
применения. Лектору необходимо инициировать у
студента анализировать и сравнивать вопросы плана
со своим видением, признаками сходства и расхождений между явлениями, понятиями, правилами, рассматриваемыми на лекции, а именно:
придумать и поставить свои вопросы по содер-

орієнтоване навчання, рефлексія.
Annotation. Kirillov A.N. Individually-oriented study in
adopted after treatment of physically handicapped students.
Pedagogical aspects of studying in adopted upbringing of
physically handicapped students are reflected in this article
due to the disciplines “Physical Training and Physical After
treatment” in the higher edu cational establishment.
Educational process is constructed according to a principle
of an educational reflection. It is accompanied by reflective
comprehension by subjects of the activity. It provides higher
efficiency of educational process.
Key words: adopted after treatment, individually-oriented
study, reflection.

Введение.
Болонская Декларация формирования единого образовательного и научного пространства
предполагает внедрение инновационных педагогических, методических систем организации учебного процесса. В системе непрерывной реабилитации
инвалидов, реабилитационная педагогика направлена на помощь ребёнку в определении индивидуального развития и самореализации в различных сферах творческой и социально-адаптивной
деятельности с учётом психофизических особенностей, состояния физического, психического и морального здоровья. Ориентация на личностные качества, обеспечение оптимальных условий
самореализации каждого ученика наиболее перспективное направление образования в современных
условиях. Особенно актуален вопрос использования
дидактических методик, которые влекут изменения
целеполагания студентов к обучению, в организации самостоятельной деятельности, управлении и
осознании своей собственной деятельности, объективного оценивания учебной деятельности.
Доминирующий признак современной реабилитационной педагогики - личностно-ориентированное образование - образование, обеспечивающее
развитие и саморазвитие личности ученика, исходя
из выявления его индивидуальных особенностей как
субъекта познания и предметной деятельности»[2]
- это совместная деятельность ученика и учителя,
которая направлена на индивидуальную самореализацию ученика и развитие его личностных качеств
в ходе освоения изучаемых предметов.
В соответствии с планом НИР и сквозной
программы учебной научно-исследовательской работы студентов с ограниченными физическими возможностями, приобретающих специальность физического реабилитолога в Горловском филиале
высшего учебного заведения «Открытый международный университет развития человека «Украина»,
проводится исследование проблем обеспечения более высокой эффективности образовательного процесса. С этой целью, учебная деятельность студентов, учебно-воспитательный процесс строится в
соответствии с принципом образовательной рефлексии, сопровождая его рефлексивным осознанием
субъектами своей деятельности.
Формулирование целей работы.
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Таблица 1
Карта образовательной рефлексии студента на учебном занятии
№___тема________________________________________студент__________________группа
№
пп

Отношение к вопросу
Содержание вопроса, задания
Рефлексивные ответы студента

1

2

Ключевые рефлексивные вопросы
лекции:
1. Почему нужна нам физкультура?
2. Что дают организму занятия физкультурой?
3. Какие средства физкультуры необходимы для полноценной здоровой жизни?
Вопросы, задаваемые в ходе семинарского занятия:
Рефлексивные вопросы:
1. Что, на мой взгляд, происходило
сегодня на занятии? В чем его
смысл?

2. В чем выражалось мое личное участие в занятии? Что я понял(а), чему научился(ась)?

3. Что я чувствовал(а), ощущал(а)?

4. Замечания и предложения: а) учителю, б) себе, в) всем нам.
Изобразить граф логической структуры темы занятия
Итоговая оценка, самооценка
3

Соответствие

Самооцен
ка
оцен
ка

Правильное
Неправильное

Делали опыт, наблюдали, записывали, анализировали впечатления. Старались понять,
что такое факт, почему мы видим так, а не
иначе. Спорили. Рассматривали явление.
Отделяли видимое от домысла. Давали простым, элементарным вопросам сложную
форму. Эти занятия - повод для размышлений, самооценки, тренировка речи, умения
выражать свои мысли.
Обдумывал, рассуждал. Вынес с занятий
термины, понятия. Научился смотреть на
вещи с другой стороны. Понял, многообразие мнений. Получилось отойти от общеизвестных догм, которые мешают в осознании
чего-либо. Понял чему научился, не научился.
Чувствовал, понимаю, не понимаю. Оригинальность. Интерес. Удивление и радость.
Равнодушие, заинтересованность, усталость. Неуверенность. Восторг. Где логика?
Понравилось. Нормально, интересно.
Что сделать? Больше, меньше. Раскрыть,
обсудить, пройти, опереться, заметить, уйти, наметить, перейти, объяснить, оценить
контролировать, предложить.
самостоятельно

жанию лекции;
схематично отобразить структуры темы и их
логические взаимосвязи;
отобразить своё видение данной проблемы (составить план, методику собственных двигательных действий; комплексы средств, используемых в методиках по проблемам лекций);
сформулировать проблемы, вопросы, вынесенные на семинарские и практические занятия.
Графическое изображение структур, логических связей, взаимосвязей, изменений, происходящих со студентом на занятии при изучении темы,
(граф логической структуры темы) предлагается вы-

полнить самостоятельно в домашних условиях к предстоящему семинару, коллоквиуму, практикуму и пр.
Элементы рефлексии по итогам учебного
занятия позволяют в дальнейшем выполнить каждому студенту график самостоятельной работы, а
преподавателю получать подробную информацию
для анализа и оценивания.
В качестве примера приводим, разработанную карту контроля образовательной рефлексии студентов на учебном занятии дисциплины «Теория и
методика физического воспитания, физической реабилитации», где приведены примерные рефлексивные вопросы и ответы, дающие представление об
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осознании студентом происходящего, и возможность
оценить его учебную деятельность (табл. 1).
Приведенные фрагменты ответов отражают
лишь некоторые элементы начального этапа рефлексивного восприятия студентами окружающего мира.
На следующем после лекции-рефлексии
занятии, полученные знания используются в дальнейшем на семинаре-рефлексии, где обговариваются основные вопросы полученных теоретических
знаний на лекции, основные результаты прошедших
занятий, анализируются способы и особенности
учебной деятельности. Материалом анализа, контроля и оценивания этой важнейшей части обучения
являются графики, планы, методики, комплексы,
структурные изображения и их логические взаимосвязи темы прошедшей лекции, отражающие самоосознанные изменения. Здесь студенты фиксируют
общие и систематизированные результаты рефлексии, после чего проходит коллективное обсуждение
ключевых проблем, выявленных во время индивидуальных выступлений, определяют пути практического их использования.
На практикуме-рефлексии анализируются особенности практического выполнения двигательных действий, высказываются собственные суждения по определённым вопросам физической
реабилитации и здорового образа жизни.
Выводы.
В результате взаимодействия с образовательной средой ученик приобретает опыт, рефлексивно
трансформируемый им в знания. Общее отрефлексированное знание ученика включает в себя, таким
образом, совокупность следующих компонентов:
·
«знаю что» (информация о содержании своего
знания и незнания);
·
«знаю как» (информация об усвоенных действиях, относящихся к способам рождения, развития и
преобразования знания);
·
«знаю зачем» (понимание смысла информации
и деятельности по ее получению);
·
«знаю я» (самоопределение себя относительно
данного знания и соответствующей информации).
Так происходит личностное усвоение знаний, норм и способов социальной, физической, научной деятельности. Учебно-воспитательный процесс, построенный в соответствии с принципом
образовательной рефлексии и сопровождающийся
рефлексивным осознанием субъектами своей деятельности, обеспечивает более высокую эффективность образовательного процесса.
Дальнейшие исследования проводятся в
направлении изучения и совершенствования образовательного процесса, социальной защиты и адаптивной реабилитации инвалидов.
1.

2.

3.

4.

5.

Новые ценности образования: Тезаурус для учителей и
школьных психологов: Вып. 1 / ред. Сост. Н.Б. Крылова. М. - C. 55.
Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного
обучения. /Пособие для учителя. – М. Издательство «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2005. – 383 с.
Щелкова А.И., Сменова Е., Нескреба О. Гуманизация личностно-ориентированного образования как фактор развития профессиональной компетентности студентов института физической культуры //Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
/зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №10. – С. 145-148.
Яценко Н.В. Моральнi якості особистості у структурі морального виховання студентів //Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
/зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків:
ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №11. – С. 131-134.
Поступила в редакцию 04.04.2007г.

ІНВАСПОРТ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ
РУХУ „СПОРТ ДЛЯ ВСІХ” СЕРЕД ОСІБ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Макущенко І.В., Новиков В.А.,
Пристинський В.М., Пристинська Т.М.
Слов’янський державний педагогічний університет
Анотація. У статі розглянуто використання регіонального досвіду в застосуванні інноваційних форм фізичного виховання, доцільність впровадження систематичних фізкультурно-оздоровчих заходів для інвалідів, а
також значимість отриманих знань у професійній підготовці майбутніх фахівців з галузі фізичної культури і
спорту.
Ключові слова: рух „Спорт для всіх”, інваспорт, реабілітаційні заходи, люди з особливими потребами.
Аннотация. Макущенко И.В., Новиков В.А., Пристинский В.Н., Пристинская Т.Н. Инваспорт как направление развития движения «Спорт для всех» среди лиц с
ограниченными возможностями. В статье рассматривается применение регионального опыта в использовании
инновационных форм физического воспитания, целесообразность внедрения систематических физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов, а также значимость полученных знаний в профессиональной
подготовке будущих специалистов в сфере физической
культуры и спорта.
Ключевые слова: движение „Спорт для всех”, инваспорт,
реабилитационные мероприятия, люди с ограниченными возможностями.
Annotation. Makushchenko I.V., Novikov V.A., Pristinski
V.N., Pristinskaya T.N. Invasport (sport for invalids) as a
line of development of “Sport for all” movement among
persons with hindered capabilities. The article illustrates
the application of experience in the district in exercise of
innovative forms of physical training, expediency of
introduction of regular physical-improving actions for
invalids, a nd also the significance of the acquired
knowledge in vocational training of the future experts in
the area of physical training and sports.
Key words: movement „ Sports for all”, invasport,
rehabilitation actions, people with hindered capabilities.

Вступ.
Проблема підвищення якості організації
спортивно-масових і реабілітаційно-відновлювальних заходів у спеціалізованих навчально-виховних,
фізкультурно-реабілітаційних та санаторно-ліку-
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вальних закладах України залишається актуальною
та потребує подальшого вивчення, осмислення, наукового обґрунтування. Особливого значення вона
набуває у зв’язку з визнанням Україною конвенції
ООН про права дитини та Всесвітньої декларації про
забезпечення умов виживання, захист і повноцінний
розвиток дітей. В Національній доктрині розвитку
фізичної культури і спорту (28.09.2004 р., № 1148/
2004), в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті вказано на необхідність забезпечення якості та доступності реабілітаційних, рекреаційних й оздоровчих послуг для найменш
захищених категорій населення України [5]. Так, на
наш погляд, до недостатньо розроблених частин
даної проблеми, слід віднести необхідність більш
широкого вивчення і впровадження в практику
фізичної і соціальної реабілітації осіб з особливими потребами регіонального досвіду. Такі знання
будуть сприяти не тільки підвищенню якості надаваємих фізкультурно-оздоровчих і реабілітаційновідновлювальних послуг, але й також потрібні у забезпеченні професійної підготовки майбутніх
фахівців з галузі фізичної культури, фізичної реабілітації, адаптивного фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій з
даної проблеми свідчить, що за даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я, щорічно 20 млн. стають інвалідами, та майже кожна десята людина на
Землі є інвалідом. В Україні дана проблема набуває
особливої гостроти в тому сенсі, що кількість дітей
з різноманітними порушеннями і вадами у стані психофізичного розвитку становить приблизно 4,5% від
загальної кількості дітей-школярів та кількість їх
щорічно збільшується в середньому на 5 - 6 тисяч
[1, 2, 3, 4].
Фахівці наголошують на тому, що після закінчення навчання у спеціалізованих закладах освіти або стаціонарного лікування інваліди дуже часто
відмовляються від цілеспрямованого та систематичного застосування фізичних вправ як одного з головних чинників у їх подальшій реабілітації з метою відновлювання втрачених функцій. Це
призводить до виникнення дисбалансу в формуванні
життєво важливих рухових вмінь і навичок, в тому
числі й побутового характеру, а також зниженню
психоемоційної активності та оптимістичних сподівань щодо активної інтеграції в систему доступних
видів професійної діяльності [6, 7, 8].
Узагальнення даних літературних джерел та
набутий досвід свідчать, що ефективним фактором
відновлення інвалідів є їх активна участь у фізкультурно-реабілітаційних, спортивно-масових заходах,
спортивних змаганнях з доступних видів спорту.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації Слов’янського державного педагогічного університету за темою «Сучасні
проблеми фізичної і соціальної реабілітації осіб з
особливими потребами».

Формулювання цілей роботи.
У зв’язку з цим, мета даної роботи полягає
в теоретичному обґрунтуванні набутого досвіду в
організації різноманітних фізкультурно-оздоровчих
і реабілітаційних заходів в роботі з інвалідами та
можливості його використання в професійній підготовці майбутніх фахівців з галузі фізичної культури
і спорту.
Результати дослідження.
Практичний досвід, накопичений Донецьким обласним центром фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”(директор А.Д.Ярохно), результати наукових досліджень свідчать, що одним з
найбільш дієвих факторів в системі реабілітаційної
роботи для осіб з обмеженими можливостями вважаються засоби фізичної культури та спорту. З
метою розширення формату діяльності міських
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх», було рекомендовано, до їх структурних
підрозділів включити роботу із спортивними клубами інвалідів та спеціалізованими навчально-виховними закладами.
При викладанні спецкурсів («Фізична реабілітація», «Адаптивне фізичне виховання», «Педагогічні основи реабілітації школярів») на факультеті
фізичного виховання СДПУ ми акцентуємо увагу на
тому, що спорт інвалідів, як одна з форм реабілітації
осіб з обмеженими можливостями, сприяє ефективному відновлюванню порушених функцій, прискорює адаптаційні механізми у формуванні соціально-побутових навиків і дій та розвиток позитивної
мотивації щодо інтеграції в адекватні види професійної діяльності.
Перші «Спортивні ігри інвалідів» у Слов’янському регіоні були організовані у серпні 1988 р.,
на базі санаторію „Слов’янський”. У змаганнях взяли участь понад 100 інвалідів з порушенням функцій
опорно-рухового апарату. Перед початком змагань
учасники проходили медичний огляд та отримували рекомендації щодо участі в тих чи інших видах
спортивної програми згідно з медичною класифікацією (сила м’язів; спастичність м’язів; рівновага в
положенні сидячи; ступінь деформації кістково-суглобного апарату; координованість рухів - пропріоцептивне м’язове відчуття).
Найбільш популярними серед учасників
змагань виявились: адаптовані види з легкої атлетики; плавання; спортивні ігри; гирьовий спорт; «слалом» на візках; кегельбан; настільні ігри (більярд,
теніс, шахи, шашки).
В процесі дослідження було також встановлено, що на думку більшості з учасників змагань,
достатньо важливим для них є вже сама можливість
участі в змаганнях, а не тільки результат або зайняте місце. Інваліди свідомо розуміють потребу в більш
активному залученні їх якомога раніше до реабілітаційних заходів з використанням засобів фізичної
культури і спорту, що надасть можливість попереджати атрофію м’язів, контрактуру і спастичні яви-
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ща, сприятиме розвитку компенсаторних рухових
вмінь і навичок, формуванню позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації щодо систематичних
занять фізичною культурою і спортом.
Вважаємо доцільним зазначити, що поза
межами спеціалізованих реабілітаційних закладів
необхідне розширення мережі фізкультурно-оздоровчих і спортивних клубів для осіб з особливими
потребами насамперед за місцем їх мешкання або
роботи. У зв’язку з цим, в структурі обласних та
міських центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» повинні бути спортивні секції з
інваспорту. Але застосування фізичних навантажень
підчас тренування або на змаганнях повинно будуватися на достатньому рівні обізнаності як самих
інвалідів так і фахівців з основних закономірностей
спортивної підготовки.
Формування таких знань відбувається при
проведенні спеціально запланованих тематичних
занять, семінарів на базі Єнакіївського міського центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”,
наприклад:
«Фізична культура як один з найважливіший
компонент життєдіяльності сучасної людини»;
«Фізична культура та інваспорт - провідні
чинники корекції, відновлення та розвитку
рухової сфери осіб з особливими потребами»;
«Місце фізичної культури та масового
спорту в реалізації проблем соціальної і
побутової реабілітації та професійної адаптації»;
«Особливості застосування гігієнічних та
загартовуючи процедур, засобів самоконтролю за станом здоров’я».
Формування рухових дій з обраного виду
спорту повинно відбуватися на засадах знання про
закономірності етапної структури навчання за наступною схемою:
загальні і спеціальні закономірності у формуванні рухових дій;
етапне оволодіння структурою техніки рухових дій;
аналіз помилок відповідно до особливостей
біомеханічної структури рухів;
уточнення техніки виконання рухових дій з
обраного виду спорту;
удосконалення навичок виконання рухових
дій;
індивідуалізація техніки рухових дій з обраного виду спорту;
розширення діапазону виконання засвоєних
рухових дій;
аналіз стійкості засвоєного рухового навику;
результат, який досягнуто на змаганнях з обраного виду спорту.

Висновки:
Узагальнення даних літературних джерел та
практичного досвіду свідчать, що одним з достатньо дієвих чинників в реабілітаційній роботі
для осіб з особливими потребами є різноманітні
засоби фізичної культури і спорту.
2. Систематичні заняття з метою підготовки до
змагань підвищують адаптаційні механізми
інвалідів до реальних умов життя, удосконалюють функціональні можливості, сприяють оздоровленню організму, благодійно впливають на
психоемоційний стан, мобілізують волю,
відновлюють почуття соціальної гідності.
3. Центри фізичного здоров’я населення „Спорт
для всіх” повинні передбачати в своїй діяльності
також роботу серед інвалідів як одну з ефективних форм фізичної і соціальної реабілітації осіб
з особливими потребами та інтеграції їх до соціально-побутової і професійної сфери.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямі вважаємо можливість розробки спецкурсу та методичних рекомендацій для студентів
вищих навчальних закладів з галузі фізичної культури і спорту в аспекті використання інваспорту як
напрямку розвитку руху «Спорт для всіх».
1.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
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ОСОБИСТОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ З
ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В
АКУШЕРСТВІ І ГІНЕКОЛОГІЇ» ЗГІДНО
ВИМОГ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ
СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Мітюков В.О., Галалу С.І.*, Свірідова В.В.*,
Данькіна І.А.*, Джеломанова С.О.*, Сімарова А.В.
Горлівська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
*Донецький державний медичний
університет ім. М. Горького

to independent training, allow to receive a deep knowledge
of methods of modern physical rehabilitation which are
ca rried out with pregna nt, women in childbirth a nd
gynecologic patients. Knowledge and skills of rehabilitation
experts promote the fastest improvement of women and their
returning to daily life, nursing newborn, bringing up the
child and returning to the woman the lost quality of life.
Key words: physical rehabilitation, obstetrics, gynecology,
test, students, physical training, module, rating, system,
training.

Вступ.
Особлива актуальність кредитно-модульнорейтингової системи навчання у вищої школі зараз
полягає, на наш погляд, у суттєвому поглибленні і
модернізуванні професійних знань і економічному
мисленні студентів у сучасному суспільстві, наданні
можливості молодим людям усвідомити реалії цивілізованих відношень Європейських держав у ХХІ
столітті [7,8]. Найважливішою проблемою вищої
освіти, згідно вимог модульно-рейтингової системи
навчання, сьогодні є підвищення якості знань лікарів
акушерів-гінекологів і підготовки фахівців-реабілітологів [1, 2]. Важливе значення це має при підготовки спеціалістів-реабілітологів в умовах Горлівської філії Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна» (кафедра фізичної реабілітації), де студентами-реабілітологами на V курсі
вивчається предмет «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології». Додатково до методичних
вказівок з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології», розроблених як на кафедрі
фізичної реабілітації, так і на кафедрі акушерства і
гінекології Донецького державного медичного університету, ми пропонуємо набір тестових ситуаційних завдань при вивченні цієї дисципліни згідно
вимог модульно-рейтингової системи навчання. Тестова ситуація – це модель реальної акушерсько-гінекологічної ситуації, в рамках якої передбачається
досягнення студентом професійних цілей навчання.
Ситуаційний тест цих завдань - є цілеспрямований набір тестових завдань, які дозволяють
проконтролювати знання-вміння студентів, вирішувати передбаченні тестові ситуації в завданні з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного медичного університету ім. М.
Горького.
Формулювання цілей роботи.
Як відомо, подальше вдосконалення підготовки лікарів акушерів-гінекологів і спеціалістівреабілітологів та забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки потребує
зараз впровадження більш активних самостійних
методів та засобів навчання студентів, з метою необхідності підвищення їх самостійної роботи та здобуття високого рейтингу своєї освіти. Саме в цих
умовах керована аудиторна та самостійна праця студента має бути більш професійною та продуктивною [4, 7]. Значення тестових ситуаційних завдань з
акушерства і гінекології має мету ще більш підвищити роль модульно-рейтингової системи навчання

Анотація. В статті розглядаються особистості організаційно-методичних питань формулювання знань та
професійних навичок у студентів університету з вивчення предмету: «Фізична реабілітація в акушерстві і
гінекології». За допомогою тестових ситуаційних акушерських завдань, згідно вимог модульно-рейтингової
системи навчання, показано, що тестові ситуаційні завдання значно стимулюють студентів до навчання, дозволяють отримати глибокі знання методів сучасної
фізичної реабілітації, які застосовуються у вагітних,
роділль, породілль та гінекологічних хворих. Знаннявміння фахівців з реабілітації допомагають жінкам скорішому одужанню і поверненню їх до повсякденного
життя, виховання новонародженого та дитини і поверненню якості свого життя.
Ключові слова: фізична реабілітація, акушерство, гінекологія, тест, студент, фізичне виховання, модуль, рейтинг, система, навчання.
Аннотация. Мітюков В.А., Галалу С.И., Свиридова В.В.,
Данькина И.А., Джеломанова С.А., Сімарова А.В. Особенности формирования профессиональных навыков у
студентов по предмету: „Физическая реабилитация в
акушерстве и гинекологии” согласно модульно-рейтинговой системы обучения. В статье рассматриваются особенности организационно-методических вопросов формирования знаний и профессиональных навыков у
студентов университета при изучении предмета „Физическая реабилитация в акушерстве и гинекологии”. С
помощью тестовых ситуационных акушерских задач,
согласно требованиям модульно-рейтинговой системы
обучения, показано что тестовые ситуационные задачи
при изучении предмета значительно стимулируют студентов к самостоятельному обучению, позволяют получить глубокие знания методов современной физической реабилитации, которые проводятся с беременными,
роженицами, родильницами и гинекологическими больными. Знания-умения специалистов реабилитологов
способствуют быстрейшему оздоровлению женщин и
возвращению их к повседневной жизни, выхаживанию
новорожденного, воспитанию ребенка и возвращению
женщине утраченного качества жизни.
Ключевые слова: физическая реабилитация, акушерство, гинекология, тест, студент, физическое воспитание, модуль, рейтинг, система, обучения.
Annotation. Mitjukov V.A., Galalu S.I., Sviridova V.V.,
Dankina I.A., Dzhelomanova S.A., Simarova A.V. Features
of formation of professional skills of the students from a
su bject: «Physica l reha bilitation in obstetrics a nd
gynecology» according to the modular-rating system of
tra ining. In the article is considered the features of
organizationally - methodical questions of formation of
knowledge and professional skills of the students of
university at studying a subject: «Physical rehabilitation in
obstetrics and gynecology». With the help of the situational
obstetrics task tests, according to requirements of modularrating system of training, it is shown, that situational task
tests at studying a subject considerably stimulate students
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на цих кафедрах. Це, на наш погляд, посилює частку самостійної праці студента-випускника. Поряд із
засвоєнням базових знань перед сучасною освітою
все більше постає завдання навчити студента самостійно оволодіти новими клінічними мисленнями,
знаннями-вміннями з предмету та сучасною інформацією; навчити їх виробити потребу в самостійному навчанні впродовж всього життя; бути людиною,
для якої самостійне отримання знань стає сутнісною
рисою способу його життя.
В сучасних умовах зараз суттєво актуалізується ще одна функція навчального процесу – навчити лікаря акушера-гінеколога та фахівця-реабілітолога використовувати отримані знання-вміння у
своїй практичній діяльності – професійній, громадсько-політичній та духовному побуті.
Щоб підготувати людину до життя в нинішньому столітті слід сповна усвідомити сутність
змін, що привносить новий час [8].
Результати дослідження.
Тестові ситуаційні завдання з акушерства і
гінекології розроблені і розподілені на 3 модулі. Так,
наприклад, ситуаційні завдання першого модуля
відображають клініко-фізіологічне обґрунтування
засобів і методів фізичної реабілітації під час фізіологічного розвитку вагітності у I, II і III триместрах, нормальних пологів та післяпологовому періоду породілль. Зміни діяльності органів і систем в
організмі вагітних і породілль, особливо вплив
фізичної і психопрофілактичної підготовки вагітної
до пологів. Значення для спеціаліста-реабілітолога
знань з фізіології вагітності «домінанти» пологів,
біомеханізма пологів.
Так, наприклад, ситуаційні тестові завдання перших двох модулів мають частіше такі питання і відповіді.
Ситуаційне завдання.
Вагітну, 22-х років, поставлено на облік у
жіночої консультації з приводу вагітності терміном
9-10 тижнів. Скаржиться на нудоту, задишку внаслідок фізичного навантаження. Пульс 76 уд. за хвилину, ритмічний, задовільних властивостей, АТ 110
/ 70 мм рт. ст. Температура тіла 36,7°С.
1.
Які дані анамнезу слід уточнити у вагітної?
1.1. Вид занять (професія).
1.2. Характер менструальної функції до вагітності.
1.3. Наявність в анамнезі захворювання серця,
нирок.
1.4. Початковий АТ до вагітності.
1.5. Шкідливі звички.
2. Які потрібні додаткові дослідження для вирішення питань чи можна вагітної займатися вправами
ЛФК?
2.1. Консультація лікаря-терапевта.
2.2. Консультація лікаря-кардіолога.
2.3. Загальний аналіз крові.
2.4. Загальний аналіз сечі.
2.5. ЕКГ, УЗД.
3. Коли вагітної можна займатися фізичними вправами ЛФК та якими?

3.1. Фізичними вправами ЛФК, які рекомендовані для
вагітних І–го триместру (1-16 тиждень вагітності).
3.2. Фізичними вправами, рекомендованими вагітним для ІІ-го триместру (17 – 32 тиждень вагітності).
3.3. Фізичними вправами для ІІІ-го триместру (33 –
40 тиждень вагітності).
4. Які існують протипоказання для заняття фізичними вправами при нормальному перебігу вагітності?
4.1. Гострі запальні захворювання.
4.2. Прогресуюча хронічна серцево-судинна недостатність.
4.3. Туберкульоз (деструктивна форма).
4.4. Опущення внутрішніх органів.
4.5. Маткові кровотечі.
4.6. Загроза викидня.
5. Які Вам відомі особливості змін вагітних у І-ІІ
триместрах та контролю за проведенням фізичних
вправ у І-му і ІІ-му триместрах вагітності?
5.1. Під час занять необхідно стежити за реакцією
вагітних на фізичні навантаження (ЧСС, АТ, ЧД) та
інші показники.
5.2. Не відновлення ЧСС через 5 хв. до вихідного
рівня свідчать про надмірне навантаження вагітної.
5.3. У І-му і ІІ-му триместрах вагітності підвищується чутливість матки на фізичні вправи, збудливістю,
змінами психоемоційного стану, серцево-судинної
системи, посилення обміну, збільшення потреби в
кисні, тощо - потрібно надзвичайно уважно добирати фізичні вправи і навантажувати вагітну.
5.4. Тому вагітним, окрім занять гімнастичними
вправами, рекомендуються ранкова гігієнічна гімнастика, щодня прогулянки на свіжому повітрі, ходьба в повільному і середньому темпі та інші.
5.5. Сприятливо діє на загальний стан вагітної у І і
ІІ триместрах плавання, аеробіка, аквааеробіка.
Відповіді: 1.2.; 1.3.; 1.4.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.; 3.1.;
3.2.; 3.3.; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.6.; 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4.;
5.5.
Ситуаційні тестові завдання другого модуля складаються з клініко-фізіологічного обґрунтування застосування засобів та методів фізичної реабілітації при
патологічному розвитку вагітності, механізму порушень фізіологічних функцій у патологічному розвитку вагітності, пологів, патологічному післяпологовому періоді. Екстрагенітальні захворювання і
вагітність. Прееклампсія – еклампсія і невідкладна
допомога при гестозах, кровотечі під час вагітності
і пологів. Можливості фахівця-реабілітолога у
відновленні здоров’я жінок, особливо після патологічних пологів у післяпологовому періоді.
Тестові ситуаційні завдання третього модуля складаються частіше з методів і засобів фізичної
реабілітації та фізіотерапії, які застосовуються в
гінекології та гінекологічної онкології, безплідному
шлюбі та інше. Особливості застосування засобів
фізичної реабілітації жінок в залежності від гінекологічної патології, міомах матки, порушення менструального циклу; застосування психологічної реабілітації від об’єму оперативного втручання [6].
Наприклад, тестове ситуаційне завдання з фізичної
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реабілітації гінекологічних хворих.
Хвора 42 років, звернулася на загальну
слабкість, запаморочення, кров’янисті виділення з
піхви у великій кількості. Хворіє близько 1 року. До
лікаря не зверталася. Менструація почалася з 14
років, триває по 4-5 днів, повторюється через 28
днів. Одружена з 22 років, не вагітніла. Під час огляду звертає на себе увагу блідість шкірних і слизових оболонок. В результаті дослідження піхви: шийка матки чиста, виділення кров’янисті, значні. Матка
збільшена відповідно 8-9 тиж. Вагітності, щільної
консистенції, рухлива, безболісна. Придатки не визначаються. У аналізі крові: Ер – 2,4 Ч 1012, Нв – 80
г/л, Цв. пок. – 0,7.
1.
Про яку патологію модна думати?
1.1. Загрожуючий аборт.
1.2. Прозаматкова вагітність.
1.3. Трофобластична хвороба.
1.4. Міома матки.
1.5. Порушення менструального циклу клімактеричного характеру.
2.
Які дані дозволяють думати про цю патологію?
2.1. Кров’янисті виділення у великій кількості.
2.2. Тривалість захворювання.
2.3. Безплідність в анамнезі.
2.4. Блідість шкірних покривів і слизових оболонок.
2.5. Збільшення матки до 8-9 тиж. вагітності.
3. Які додаткові методи дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
3.1. Зондування порожнини матки.
3.2. Гістеросальпінгографія.
3.3. Діагностичне вискоблювання слизової оболонки порожнини матки.
3.4. Оглядова рентгенографія черевної порожнини.
3.5. УЗД органів малого таза.
4. Яке відбулося ускладнення протягом даного захворювання?
4.1. Кров’янисті виділення у великій кількості.
4.2. Гіпохромна анемія.
5. Тактика лікаря при підтвердженні діагнозу.
5.1. Симптоматичне лікування.
5.2. Гормональна терапія.
5.3. Хірургічне лікування.
5.4. Рентгенотерапія.
5.5. Фізична та фізіотерапевтична реабілітація хворої.
6. Які сучасні методи фізичної, фізіотерапевтичної
та психологічної реабілітації Вам відомі при доброякісних пухлинах матки (міомах матки)?
6.1. Лікувальна оздоровча фізична культура (комплекси вправ ЛФК).
6.2. Лікувальний масаж, самомасаж, дихальні
вправи.
6.3. Фізіотерапія (електрофорез з йодидом калію,
сульфатом цинку або меді, шийко-ендоназальна
іоногальванодіатермія) – при невеликих розмірах
міоми матки (9-10 тижнів).
6.4. Психофізіологічна реабілітація та психорегуляція: аутогенне тренування, ідеомоторне, психофоно-

терапія, авторегуляція дихання, релаксація.
6.5. Кінетотерапія у передопераційному періоді та
після оперативного лікування хворої.
Примітки. Фізіотерапевтичне лікування
міом матки зараз застосовують у випадках, де не
потрібно хірургічного втручання та при відсутності
підозріння на злоякісне переродження пухлини.
Вибір метода фізіотерапії ґрунтується на повному і
чіткому формулюванні діагнозу з обов’язковою вказівкою на клінічну форму захворювання, його стадії,
наявність і характер можливих ускладнень.
Відповіді: 1.4.; 2.1.; 2.5.; 3.1.; 3.3.; 3.5.; 4.2.;
5.5.; 6.1.; 6.2.; 6.3.; 6.4.; 6.5.
Тобто за кожним модулем визначаються
різні форми та склад у фізичної, психологічної, медичної реабілітації як самостійних завдань з акушерства і гінекології. Модулі розроблені нами відповідно навчальної робочої програми з предмету
«Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології», яка
вивчається на кафедрі фізичної реабілітації студентами V курсу, та студентами IV-VI курсів кафедри
акушерства і гінекології медичного університету.
Тестові ситуаційні завдання з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології є додатком до лекцій
та розроблених нами методичних вказівок до вивчення студентами практичних занять з предмету.
Ситуаційні акушерсько-гінекологічні завдання можуть виконуватися студентами письмово як
домашнє завдання, або пропонуються як тестові завдання при заліку по модулям та підведенні підсумків
за 10-15 хвилин згідно технологічної карти в заключній частині практичного заняття.
Таких тестових ситуаційних завдань ми
маємо більше 50, тобто значно більш ніж студентів
у групі, і вони мають кілька різних варіантів контрольних питань.
Аналізуючи результати оцінювання
знань-вмінь, практичних навичок, ми бачимо, як
ситуаційні завдання та ситуаційні тести змушують
студентів самостійно уважно готуватися до кожного практичного заняття: з усією відповідальністю
постійно бути як на заняттях у навчальній кімнаті,
так і на практичних заняттях у пологовому відділенні
клініки при пологах, курації вагітних у індивідуальному пологовому залі, присутності студентів в акушерської і гінекологічної операційної при виконанні
лікарями акушерами-гінекологами планових та ургентних оперативних втручань (кесарів розтин, акушерські щипці) та гінекологічних операцій.
Тому ми бачимо, що значно покращилась
відповідальність студентів IV – V - VI курсів до виконання як самостійної роботи, так і творчих навчальних завдань: виконанню домашньої самостійної роботи, конспектування наукової літератури, значного
підвищенню інтересу і відповідальності студентів V
курсу до модулів, до виконання наукової дипломної
роботи, вмінню самостійно вирішувати письмові контрольні ситуаційні завдання з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології».
Як відомо застосування фізичних вправ,
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методів та засобів фізичної реабілітації під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді, їх позитивний вплив на розвиток плоду, новонароджених
та здоров’я матері клініко-фізіологічно сьогодні обґрунтовані до застосування і доведені сучасною теорією фізичної реабілітації в акушерстві і неонаталогії [5, 6, 7]. Тобто модульно-рейтингова система
навчання має на меті також самостійно навчити студенів V курсу з предмету «Фізична реабілітація в
акушерстві і гінекології» допомагати вагітним
жінкам підготуватися до пологів, гінекологічним
оперативним втручанням.
Таким чином, тестові ситуаційні завдання з
фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології передбачають дати студентам максимум самостійної роботи, розвиток творчих здібностей у майбутніх лікарів
та фахівців-реабілітологів, посилення індивідуального підходу до втручання в навчальному процесі модульно-рейтингової системи навчання. Все це вимагає вищу школу такої організації навчального процесу,
при якому студент міг би більш самостійно при навчанні в університеті опанувати елементами своєї
майбутньої професії, значно більш розвинутою як
особистість, самодостатньою та конкурентоспроможною в умовах сучасної ринкової економіки.
Доки ще невеликий досвід кафедр фізичної
реабілітації та акушерства і гінекології медичного
університету з модульно-рейтингової системи навчання свідчить про те, що ця система найбільш
відповідає ефективному методу організації керованої як самостійної, так і позааудіторної навчальної
роботи студентів.
Таким чином, ми до кожної теми практичного заняття з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології» понад системи алгоритму і граф
логічної структури в методичних розробках пропонуємо набір ситуаційних тестових завдань з акушерства і гінекології при вивченні студентами методів і
засобів фізичної реабілітації вагітних, роділль і породілль та гінекологічних хворих. На наш погляд, це
безперечно підвищує інтерес студентів до навчання,
активізує їх увагу і пізнавальну діяльність майбутнього спеціаліста до вивчаємого предмету. Такі міркування обґрунтовують актуальність підготовки фахівця-реабілітолога, його конкурентоспроможність на
європейському та світовому ринку праці.
До поточного контролю вирішення завдань
модулів з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології нами допускаються всі студенти, до підсумкового – студенти, які виконали ситуаційні завдання
модулів з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології у повному обсязі (домашні завдання, завдання практичних занять, знайомство з граф логічною
структурою, алгоритмами, відпрацювали теми пропущених практичних занять і лекцій).
По завершенні поточного контролю за виконання практичних занять, тестових ситуаційних
завдань з акушерства і гінекології студенту виставляється модульна оцінка за бальною системою:
«відмінно», «добре», «задовільно».

Знання студентів при рішенні тестових ситуаційних завдань за бальною системою згідно модульно-рейтингової системи навчання оцінюються
в такому розподілі:
80 – 100 балів – «відмінно»;
60 – 79 балів – «добре»;
40 – 59 балів – «задовільно»;
30 – 39 балів – «незадовільно».
Висновки.
1. Таким чином, з критеріїв оцінювання знань-вмінь
і практичних навичок студентів, у тому числі з рішення тестових ситуаційних завдань з фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології, на нашу думку, більш
підходить високий підсумковий (творчий професійний) критерій оцінювання знань-умінь і навичок з
предмету. Він допомагає студенту продемонструвати
глибокі знання методів і засобів з сучасної фізичної
реабілітації, які застосовуються в I, II, III триместрах
вагітності, роділль і породілль, у тому числі і в післяпологовому періоді, а також у гінекологічних хворих.
2. Вміння визначати механізм дії засобів, форм і
методів фізичної реабілітації, дати пояснювання застосування основ клініко-фізіологічного обґрунтування методів фізичної реабілітації та їх вплив на
організм вагітної, роділлі і породіллі, а також гінекологічної хворої.
3. Слід підкреслити, що знання-вміння фахівця з
фізичної реабілітації в акушерстві і гінекології допоможуть цим категоріям жінок якомога скорішому
поверненню їх до повсякденного життя, виховання
новонародженого і дитини перших років його життя та поверненню жінкам якості свого життя.
В подальших дослідженнях нами передбачається втручати в навчальному процесі використання на кафедрі фізичної реабілітації спеціальних комп’ютерних програм, розроблених з предмету «Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології» згідно
вимог модульно-рейтингової системи навчання.
1.

2.

3.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ,
ОСЛОЖНЕННОЙ КОРОНАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Пархотик И.И., Амро Исмаил
Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины

нов, 1997; B.Hesjo, 1992 и др.).
По мнению исследователей, это объясняется тем, что в возникновении и клиническом проявлении недостаточности мозгового кровообращения,
кроме атеросклероза и спазма сосудов головного
мозга, важная роль принадлежит экстрацеребральным факторам: недостаточность коронарного кровообращения, развитие сердечной недостаточности,
низкое артериальное давление, особенно при резком его снижении и др. Это обуславливает необходимость разработки комплексных реабилитационных мероприятий с учетом выраженности цереброваскулярной патологии и наличия сопутствующих
заболеваний.
Работа выполнена по плану НИР Национального университета физического воспитания и
спорта Украины.
Формулирование целей работы.
Исходя из вышеизложенного, целью нашей
работы явилось разработать программу физической
реабилитации больных с цереброваскулярной патологией, осложненной коронарной недостаточностью.
Изучить роль экстрацеребральных факторов в развитии и клиническом проявлении хронической атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии.
Под нашим наблюдением находилось 26
больных в возрасте от 44 до 60 лет и старше, страдающих хронической атеросклеротической недостаточностью мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатией (рис. 1.) и хронической
ишемической болезнью сердца с частыми приступами стенокардии. Это подтверждалось данными
клинических и инструментальных исследований:
электрокардиография (ЭКГ) до и после физической
нагрузки, ультразвуковое исследование (УЗИ), электроэнцефалография (ЭЭГ), реоэнцефалография
(РЭГ), при необходимости - ангиография. Исследования проводили до и после физической реабилитации в отделении сосудистой патологии Института
хирургии и трансплантологии АМН Украины им. ак.
А.А.Шалимова.
Результаты исследования и их обсуждение.
Динамическое наблюдение больных с недостаточностью мозгового кровообращения позволило установить роль кардиального фактора в развитии и клиническом проявлении атеросклеротической
дисциркуляторной энцефалопатии, особенно отчетливо выраженной при проведении пробы со ступенеобразной, непрерывной дозированной физической
нагрузкой (велоэргометрия). Нарушение коронарного кровообращения с развитием транзиторной ишемии миокарда и ослабление сократительной способности сердечной мышцы, приводило к ухудшению
мозговой гемодинамики. Это находило свое отражение в нарастании церебральной симптоматики и
сопровождалось на РЭГ снижением амплитуды, закругленностью волн, их сглаженностью или исчезновением, удлинением, как периода наполнения, так
и периода расслабления (рис. 2а). На ЭЭГ отмечали

Аннотация. В работе освещается влияние экстрацеребральных (кардиальных) факторов на развитие цереброваскулярной патологии, описан церебрально-кардиальный синдром у больных с сочетанной патологией
коронарных и мозговых сосудов. Изложены методические особенности физической реабилитации больных с
церебрально-кардиальным синдромом.
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия,
ишемическая болезнь сердца, церебрально-кардиальный синдром, диагностика, методы реабилитации.
Анотація. Пархотик І.І., Амро Ісмиїл. Особливості
фізичної реабілітації хворих з цереброваськулярною
патологією, ускладненою коронарною недостатністю.
В роботі висвітлюється вплив екстрацеребральних
(кардіальних) факторів на розвиток цереброваскулярної патології, описано церебрально-кардіальний синдром у хворих зі сполученою патологією коронарних і
мозкових судин. Викладені методичні особливості
фізичної реабілітації хворих з церебрально-кардіальним синдромом.
Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, ішемічна хвороба серця, церебрально-кардіальний синдром,
діагностика, методи реабілітації.
Annotation. Parhotik I.I., Amro Ismail. Features of physical
rehabilitation of patients with cerebrovascular pathology,
complica ted coronal insufficiency. The influence of
extra cerebral (ca rdiac) fa ctors on development of
cerebrovascular pathology has been considered in this work.
Cerebral-cardiac syndrome in patients with combined
pathology of coronary and cerebral vessels has been
described. Methods peculiarities of physical rehabilitation
of patients with cerebral-cardiac syndrome have been set
forth.
Key words: discirculatory encephalopathy, coronary disease,
cerebral-ca rdiac syndrome, dia gnostics, methods of
rehabilitation.

Введение.
В связи с всевозрастающей церебраваскулярной патологией, особую актуальность представляет разработка методов дифференциальной диагностики, реабилитации и профилактики, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности. Среди сосудистых заболеваний мозга
преобладают острые (инсульт) и хронические нарушения мозгового кровообращения - дисциркуляторная энцефалопатия (А.И.Белова, В.Н.Григорьева,
1997; М.Самуэльс, 1997; Т.С.Мищенко, 2006; E.Roth,
1992 и др.).
По данным литературы, нередко отмечается несоответствие между выраженностью дисциркуляторной энцефалопатии и ее клиническим проявлением. При ярко выраженной мозговой клинической симптоматике, по данным инструментальных
исследований имеются незначительные изменения
церебральной гемодинамики (И.И.Пархотик, 1976,
2003; В.Я.Неретин, Н.К.Николаев, 1986; О.А.Валу223

Рис. 1. Ангиограмма больного В. 48 лет
Диагноз: атеросклеротическая окклюзия внутренней сонной артерии.

Рис.2. Реоэнцефалограмма правой фронто-мастоидальной области мозга
больного В. 48 лет. а - реоэнцефалограмма до физической реабилитации; б - реоэнцефалограмма того
же больного после физической реабилитации; Диагноз: атеросклероз мозговых и коронарных артерий,
хроническая дисциркуляторная энцефалопатия, хроническая ишемическая болезнь сердца.
уменьшение амплитуды и замедление частоты альфа ритма (6-8 Гц), при норме 10-12 Гц. Больные
жаловались на головную боль, шум в ушах, мурашки перед глазами, головокружение, шаткость походки. Аналогичные изменения наблюдались при резком снижении артериального давления (АД).
Приведенные данные позволили сделать
заключение, что возникшее нарушение мозгового
кровообращения является вторичным (экстрацеребральным), обусловленным недостаточностью коронарного кровообращения и сократительной функции
миокарда. Такое состояние нами ранее описано как
церебрально-кардиальный синдром (И.И.Пархотик,
1976), часто неправильно трактуемый как результат
прогрессирования хронической недостаточности
мозгового кровообращения.

После назначения коронаролитиков, кардиотонических средств в сочетании с кинезитерапией,
основу которой составляли различные виды динамических физических нагрузок, происходило улучшение коронарного кровообращения, исчезновение или
значительное уменьшение мозговой симптоматики.
Показатели РЭГ, ЭЭГ и ЭКГ приближались или возвращались к исходным величинам (рис. 2б).
Полученные нами данные позволяют
предположить, что нарушение мозгового кровообращения во многом зависит от влияния экстрацеребральных факторов, воздействующих на церебральную гемодинамику посредством нервно-рефлекторных факторов по типу висцеро-висцеральных рефлексов. Роль нервно-рефлекторных влияний проявляется патологической импульсацией при
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поражении атеросклерозом-синокаротидной и аортально-коронарных зон.
Под влиянием комплексных реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение
коронарного и мозгового кровообращения, происходило повышение биоэлектрической активности
сердца и мозга, нормализовался альфа- и бета-ритм,
исчезали диффузные дельта- и тета-волны на ЭЭГ.
Патогенетические механизмы нарушения мозгового кровообращения диктуют раннее назначение
адекватного двигательного режима и применение
широкого комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на нормализацию коронарного
кровообращения, сердечной деятельности и мозговой гемодинамики.
Для улучшения венечного кровообращения
следует отдавать предпочтение дыхательным упражнениям с акцентом на глубокий медленный вдох и
удлиненный выдох, а также циклическим и ациклическим динамическим физическим нагрузкам, выполняемым в медленном и среднем темпе, при частоте сердечных сокращений 65% от максимальной
возрастной - в начале тренировки, и 85% - в конце
тренировки, в течении 35-45 мин 3-5 раз в неделю,
лучше ежедневно.
Объем и интенсивность дозированной физической нагрузки при приходящем нарушении мозгового кровообращения зависит от степени и характера церебральной патологии и сопутствующих
заболеваний. При начальных проявлениях дисциркуляторной энцефалопатии, независимо от генеза,
показана интервальная дозированная ходьба (5-6 км)
с 2-мя - 3-мя интервалами по 30-35 мин; бег трусцой, ускоренная ходьба, составляющая 80% от бега
трусцой; терренкур; езда на велосипеде или работа
на велотренажерах. Через 5-7 мес регулярных занятий физическими упражнениями интенсивность
нагрузки увеличивается. Включаются специальные
упражнения для туловища и головы. Однако надо
быть осторожным при выполнении упражнений,
связанных с быстрым наклоном, вращением туловища и головы. Это может привести к еще большему сужению мозговых сосудов и острому нарушению церебрального кровообращения.
Выводы:
1. Проведенные наблюдения показали, что чаще
всего имеется сочетание ряда факторов, ведущих
к срыву компенсаторных механизмов мозгового
кровообращения и клиническому проявлению
хронической дисциркуляторной энцефалопатии.
2. Нередко цереброваскулярная недостаточность
возникает вследствие острой ишемии миокарда с развитием так называемого церебральнокардиального синдрома.
3. Учет экстрацеребральных факторов на состояние мозговой гемодинамики крайне важен для
проведения дифференцированной патогенетической терапии и выбора адекватных реабилитационных мероприятий.
4. Методы физической реабилитации таких боль-

ных должны носить комплексный характер, способствовать улучшению как коронарного, так и
церебрального кровообращения, так и сократительной функции миокарда.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физической реабилитации больных с цереброваскулярной патологией, осложненной коронарной недостаточностью.
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НАУКОВІ ПРИНЦИПИ ДИДАКТИКИ У
СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Репневська М.С.
Донецький Національний технічний університет
Анотація. Робота присвячена проблемам реалізації на
практиці системі дидактичних та специфічних принципів процесу фізичної реабілітації студентів медичної групи, які апробовані автором та дозволяють досягти значно більшої ефективності фізичного виховання.
Зазначається важливість кожного з принципів фізичного виховання. Це пояснюється тим, що фізична реабілітація – комплексний багатогранний процес. Він потребує вміння, знання та навичок, також і творчої реалізації
принципів дидактики фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична реабілітація,
фізичні вправи, ЛФК, принципи, правила, прийоми.
Аннотация. Репневская М.С. Научные принципы дидактики в системе физической реабилитации студентов
вуза. Работа посвящена проблемам реализации на практике требований дидактических и специфических принципов в системе физической реабилитации студентов
специальной медицинской группы, позволяющих достичь наибольшей эффективности их физического воспитания. Отмечается важность каждого из принципов
физического воспитания. Это объясняется тем, что физическая реабилитация - комплексный многогранный
процесс. Он нуждается в умении, знании, навыках и
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дичної спрямованості Донецького Національного
технічного університету – 120 осіб, у віці від 17 і
більше років з захворюванням опорно-рухового апарату, кишково-шлункового тракту, серцево-судинної
і дихальної системи. Студенти розподілялися в залежності від захворювання на контрольні і експериментальні групи по 10-12 осіб у кожній. У зв’язку
з цим нами були розроблені різні програми фізичної реабілітації для контрольних та експериментальних груп.
При розробці реабілітаційної програми в
експериментальній групі був застосований методичний підхід оптимального застосовування дидактичних і специфічних принципів у процесі фізичної
реабілітації студентів вузу.
Контрольна група займалася згідно плану
дослідження по традиційній науковій методиці реабілітації. Сама оцінка ефективності реабілітаційних
програм у контрольній та експериментальній групах здійснювалася по загальноприйнятій методиці.
Тестування нами проводилось, як на початку першого семестру навчання, так і в кінці другого семестру. Результати дослідження були оброблені з
використанням технічних засобів, а саме на ЕОМ.
Результати дослідження.
Вивчаючи ефективність фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи у вищому учбовому закладі ми дотримувались системи названих дидактичних принципів фізичного
виховання. Саме вони відображують ряд загальних
правил методики, без яких неможливо на високому
якісному рівні вирішувати завдання фізичного виховання та реабілітації студентів університету [4].
Поряд з цим результати нашого дослідження підтвердили гіпотезу, що окрім загально відомих
педагогічних принципів у практиці фізичного виховання і реабілітації студентів значне місце займають
і специфічні принципи, що відображуючи закономірності фізичного виховання і реабілітації, як особливого процесу.
Дослідженням установлено, що реабілітація студентів буде малоефективною, якщо не дотримуватись найбільш важливих її основних правил
[2], а саме:
а) Ранній початок реабілітаційних заходів
(пошкодження та травми опорно-рухового апарату,
перенесення хірургічних операцій та таке інше).
б) Безперервність заходів фізичної реабілітації (це правило - основа реабілітації).
в) Комплексність реабілітаційного впливу
(лікар, педагог, психолог тощо.).
г) Розвиток реабілітаційних заходів у колективі.
д) Індивідуальність реабілітаційних умов
(урахування хвороби, загального стану, особистості
віку, статі).
ж) Повернення в короткий адаптаційний
період хворого до соціального життя, працездатності
у різноманітних сферах суспільства.
Опираючись на зміст різноманітних науко-

творческой реализации принципов дидактики физического воспитания.
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая
реабилитация, физические упражнения, ЛФК, принципы, правила, приемы.
Annotation. Repnevsk aya M.S. Development of
requirements of didactic and specific principles in the
system of physical rehabilitation of students of higher
institute. In the work are presented the approved in practice
didactic and specific principles in the process of physical
rehabilitation of students of medical group, which allow to
attain most efficiency of educational process on physical
education. Importance of each principles of physical
training is marked. It speaks that physical rehabilitation –
complex many-sided process. It requires skill, knowledge,
skills and creative realization of principles of didactics of
physical training.
Keywords: physical education, physical rehabilitation,
physical exercises, LFK, principles.

Вступ.
Звісно науковим дослідникам є той факт, що
дидактичні принципи це обґрунтовані правила, які
пронизують зміст, організацію і методику кожного
процесу, в тому числі і процесу фізичної реабілітації.
Аналіз педагогічної, методичної та спеціальної літератури свідчить, що не має у теорії сьогодення однозначного поняття змісту та системи
принципів. Наприклад, Волкова Н.В. виділяє 14
принципів [1], Харламов І.Ф. - 8 [5], Фіцула М.М. 9 [9]. Але їх об’єднує те, що закономірності навчання відображають органічний взаємозв’язок з дидактичними принципами [5].
Проведені нами багаторічні експериментальні дослідження цієї актуальної проблеми показали, що найбільша ефективність фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи інституту
досягається творчою реалізацією вимог дидактичних і специфічних принципів науки.
Наше дослідження проводилось у першу
чергу на основі загальнопедагогічних (дидактичних)
принципів, якими керуються у своїй роботі більшість
вчених:
· принцип наявності (наочності);принцип
свідомості і активності; принцип доступності та
індивідуалізації.
В систему специфічних принципів фізичної
реабілітації ми відносимо:
· принцип безперервності процесу фізичного
виховання і реабілітації; принцип поступовості;
принцип систематичності; принцип адаптованості;
принцип циклічності; принцип віковій адекватності.
Робота виконана за планом НДР Донецького національного технічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Гіпотеза нашого дослідження полягала у тому, що творчо використовуючи
в системі навчання дидактичні і специфічні принципи в процесі фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи можливо досягти значно більшої
результативності педагогічного процесу.
Матеріал і методи дослідження. Основою
наукового дослідження були групи спеціальної ме226

вих видань, особистий попит роботи зі студентами
спеціальних медичних груп, вивчаючи практику цієї
діяльності в інших вищих навчальних закладах, знаючи зміст періодичної преси, новинок літератури,
теле- і радіопередач та результат фізичної реабілітації на практиці можна стверджувати, що фізична
реабілітація як самостійний процес займає значне
місце в системі навчання і виховання студентської
молоді. Науково-обгрунтовані засоби, методи і форми фізичної реабілітації служать не тільки лікуванню і відновленню здоров’я студентів, а спрямовані
також на підвищення їх фізичної працездатності і
попередженню захворювань.
Також відомо, що фізична реабілітація – це
комплексне поняття, до якого належить лікування за
допомогою: фізіотерапії; ЛФК; масажу; водолікуванню; медикаментозної терапії; курортотерапії; бальнеотерапії; гідрокінезотерапії. Але при названому головному змісту реабілітації та лікувальної фізичної
культури значне місце посідають фізичні вправи.
Наші дослідження підтвердили, що основними механізмами лікувальної дії фізичних вправ на
організм студентів спеціальної медичної групи являються: тонізуюча і трофічна дія, формування компенсацій і нормалізація функцій. Аналогічні висновки
мають місце і в дослідженнях відомих вчених [3].
Тонізуюча дія фізичних вправ. Проаналізуємо зміст реабілітації: згідно дидактичних і специфічних принципів у органічній єдності. Реалізовані на
науковій основі вправи здатні посилювати процеси
гальмування чи збудження у ЦНС і тим самим сприяють відновленню рухливості та врівноваженості
нервових процесів. Це покращує регулюючі властивості організму, активізує діяльність ендокринних
залоз і стимулює вегетативні функції та обміну речовин за механізмом моторно-вісцеральних рефлексів.
Виявлено, що тонізуючий вплив фізичних вправ тим
більший, чим більше м’язів залучається у рухову
діяльність і чим вище м’язове зусилля. В осіб, які
постійно займаються ЛФК, завжди виникають позитивні емоції, створюється піднесений настрій і з’являється впевненість у швидкому одужанні.
Трофічна дія фізичних вправ. Установлено
дослідженнями, що у процесі руху виникають пропріоцептивні імпульси, що йдуть у вищі відділи нервової системи та вегетативні центри і перебудовують їх функціональний стан. Це сприяє покращанню
трофіки внутрішніх органів та тканин за механізмом
моторно-вісцеральних рефлексів. М’язова діяльність
стимулює обмінні, окислювально-відновні та регенеративні процеси в організмі. У працюючому м’язі
відбувається розширення та збільшення кількості
функціонуючих капілярів, посилюється приплив
насиченої киснем артеріальної та відтік венозної
крові, підвищується швидкість кровотоку, покращується лімфообіг. За рахунок цього швидше розсмоктуються продукти запалення, попереджуються
утворення спайок та розвиток атрофій.
Формування компенсацій. Фізичні вправи
значно сприяють якнайшвидшому відновленню або

заміщенню порушеної хворобою функції органу або
системи. Формування компенсації зумовлене рефлекторними механізмами. Фізичні вправи збільшують розмір сегмента тіла або парного органа, підвищуючи їх функції, чи ураженої системи в цілому.
Вони залучають до роботи м’язи, які раніше не брали участі у виконанні не властивих для них рухів.
Залежно від характеру захворювання компенсації можуть бути тимчасовими або постійними.
Перші виникають під час хвороби та зникають після
одужання, а другі – у разі безповоротної втрати або
обмеженні функції.
Нормалізація функцій. Відновлення анатомічної цілісності органу або тканин, відсутність
після лікування ознак захворювання ще не є свідченням функціонального одужання хворого. Нормалізація функцій виникає під впливом постійно зростаючого фізичного навантаження, внаслідок чого
поступово вдосконалюються регуляторні процеси в
організмі, усуваються тимчасові компенсації, відновлюються моторно-вісцеральні зв’язки та рухові
якості людини.
Усі названі вище механізми лікувальної дії
фізичних вправ дозволяють визначити ЛФК як метод [2]:
·
неспецифічної терапії, що втягує у відповідну
реакцію організм на усіх його складових;
·
патогенетичної терапії, що впливає на загальну
реактивність організму та механізми розвитку і
перебігу патологічного процесу;
·
функціональної терапії, що стимулює і відновлює функцію органу або системи загалом всього організму;
·
підтримуючої терапії, що розвиває пристосувальні процеси, зберігаючи життєдіяльність
людини;
·
лікувально-педагогічної терапії, що передбачає
свідому і активну участь студента у лікуванні,
вирішуючи тим самим завдання по самовихованню, використання набутих навичок занять
фізичними вправами у подальшому навчанню,
повсякденному житті та праці.
Розглядаючи фізичні вправи, як головний
засіб ЛФК у вищому учбовому закладі, потрібно
відмітити згідно науковій класифікації ведучі групи
[2]. Це у першу чергу такі:
Гімнастичні вправи, які різняться за анатомічною ознакою (для м’язів голови, шиї, рук, ніг,
тулуба); активністю виконання (активні, активні з
допомогою і з зусиллям, пасивні, активно-пасивні);
характером вправ (дихальні, коригуючі, на координацію рухів, підготовчі та ін.); використанням предметів і приладів (без, з ними, на них).
Ідеомоторні вправи, це ті, які виконуються
тільки в уяві, та вправи у надсиланні імпульсів до
скорочення м’язів. Вони застосовуються, в основному, у лікарняний період реабілітації при паралічах
і парезах, під час іммобілізації, коли хворий не здатний активно виконувати рухи. У цей період такі вправи підтримують стереотип рухів, рефлекторно підси227

люють діяльність серцево-судинної, дихальної та
інших систем організму, зменшують наслідки тривалої гіподинамії.
Спортивно-прикладні вправи. До них відносять: ходьбу, біг, лазіння, повзання, метання, елементи і цілісні побутові та трудові дії;пересування на
ковзанах, лижах, плавання та веслування, їзда на
велосипеді, прогулянки, екскурсії, туризм. Призначаються спортивно-прикладні вправи, переважно, у
після лікарняний період на ІІ та ІІІ етапах реабілітації для тренування організму, відновлення складних рухових навичок, фізичних якостей та психоемоційного стану пацієнтів; удосконалення і
закріплення постійних компенсацій, загальної тренованості організму. Вони можуть бути своєрідним
та необхідним етапом подальших регулярних занять
спортом, у тому числі й інвалідного характеру.
Ігри, їх поділяють: а) на місці і малорухливі,
б) рухливі і в) спортивні. Вони всі спрямовані на
вдосконалення координації рухів, швидкості рухової реакції, розвиток уваги, відволікання хворого від
думок про хворобу, підвищення емоційного тонусу.
Ігри на місці і малорухливі застосовують у вступній
або заключній частині занять лікувальною гімнастикою, у вільному руховому режимі, під час лікарняного періоду реабілітації. Рухливі і спортивні ігри
можуть бути частиною групового заняття лікувальною гімнастикою або самостійною формою у після
лікарняному етапі реабілітації.
В системі фізичної реабілітації розрізняють
вправи: по характеру загальної дії на організм – а)
загальнорозвиваючі вправи, і б) спеціальні, ті що
діють локально на хворий чи травмований орган [4].
Співвідношення цих двох видів вправ у комплексах
лікувальної гімнастики змінюється залежно від:
а) характеру та важкості захворювання;
б) клінічного перебігу;
в) статі;
г) віку хворого;
д) рухового режиму і періоду застосування
ЛФК;
е) етапу фізичної реабілітації та інше.
Такий основний зміст фізичної реабілітації
студентів спеціальної медичної групи, який має багатогранний арсенал різноманітних видів в системі
фізичної культури та передбачає творче їх застосування. Найбільша ефективність досягається тільки
тоді, коли вправи виконуються у строгій відповідності до загальнопедагогічних (дидактичних) і спеціальних принципів фізичної реабілітації.
Висновки.
Розглядаючи загальнопедагогічні та специфічні принципи у системі фізичної реабілітації
студентів спеціальної медичної групи, ми в ході дослідження висновку про важливість кожного з принципів фізичного виховання. Це пояснюється тим, що
фізична реабілітація – комплексний багатогранний
процес. Він потребує вміння, знання та навичок,
також і творчої реалізації принципів дидактики
фізичного виховання.

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичної
реабілітації студентів вищого навчального закладу.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП, СТРАДАЮЩИХ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Терещенко И.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В работе показаны значение и особенности
занятий лечебной и оздоровительной физической культурой со школьниками специальных медицинских
групп, страдающих бронхо-легочной патологией. Повышать эффективность восстановительного и оздоровительного процессов необходимо за счет комплексного,
оптимального использования всего арсенала традиционных и совершенно новых средств и методов физической культуры (в том числе ЛФК, оздоровительной
физкультуры, системы рекреации и др.), педагогики,
психологии и т. д. в практической деятельности специалистов данного профиля.
Ключевые слова: бронхолегочная патология, лечебная
физическая культура, оздоровительная физическая культура, физическое воспитание, специальные медицинские группы.
Анотація. Терещенко І.В. Фізичне виховання школярів,
страждаючих бронхолегеневою патологією. В роботі
показано значення і особливості занять лікувальною і
оздоровчою фізичною культурою з школярами спеціальних медичних груп, страждаючих бронхолегеневою патологією. Підвищувати ефективність відбудовного й
оздоровчого процесів необхідно за рахунок комплексного, оптимального використання всього арсеналу традиційних і зовсім нових засобів і методів фізичної культури (у тому числі ЛФК, оздоровчої фізкультури,
системи рекреації й ін.), педагогіки, психології й т.д. у
практичній діяльності фахівців даного профілю.
Ключові слова: бронхолегенева патологія, лікувальна
фізична культура, оздоровча фізична культура, фізичне
виховання, спеціальні медичні групи.
Annotation. Tereshenko I.V. Physica l education of
schoolboys suffering by bronchopulmonary pathology. In
work are shown value and features of employment by
medical and improving physical training with schoolboys
of the special medical groups suffering bronchopulmonary
by a pathology. To raise efficiency of regenerative and
improving processes it is necessary due to complex,
optimum use of all arsenal of traditional and completely
new means and methods of physical training (improving
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степени определяется организацией оптимальной
двигательной активности детей во время их пребывания и обучения в школе, правильному подбору
форм и методов ЛФК, оздоровительной физкультуры. В действительности, мы зачастую наблюдаем со
стороны медработников, педагогов, родителей, как
воспитание больного ребенка превращается в его
необоснованное «щажение». Принцип «не навреди»
приобретает ложное, извращенное значение. Когда
любую двигательную активность ребенка максимально ограничивают, запрещают, перестраховываясь, и, страшась ошибок. Не редко, эта боязнь связана с низким профессионализмом, недостаточной
подготовкой медработников и педагогов по физической культуре, их равнодушным, безразличным отношением, отсутствием продуктивного сотрудничества с родителями. Для эффективной работы
необходимы глубокие знания общебиологических
законов, сущности патологических процессов, особенности семиотики заболеваний, правил и особенностей физической адаптации больных и ослабленных детей и др.
При занятиях с детьми, страдающими болезнями дыхательной системы, необходимо учитывать ряд особенностей и факторов, определяющих манифестацию, течение, прогрессирование,
исход заболеваний. В первую очередь - это анатомо-физиологические особенности дыхательной системы ребенка, своеобразие реактивности его организма, психоневрологического статуса. «Экспираторное» строение грудной клетки в раннем возрасте, сравнительная узость трахеи, бронхов и бронхиол, богатая васкуляризация легких и слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, бедность эластических волокон, мягкость и податливость ребер,
хрящей трахеобронхиального дерева создают условия для ограничения возможностей вентиляции,
образования ателектазов, развития отека, нарушений бронхиальной проходимости и генерализации
инфекции. По анатомическому строению дыхательная система ребенка достигает завершенности к 812 годам, однако функциональное совершенствование и развитие продолжается до 14-16 лет.
Отмечаются низкая возбудимость дыхательного центра, слабость дыхательной мускулатуры,
приводящая к ее истощению при повышенных требованиях к дыхательному аппарату. Меньшая активность сурфактанта увеличивает склонность к ателектазированию. Сравнительно меньшее давление в
малом круге кровообращения обуславливает наклонность к сдавливанию сосудов при воспалительных
изменениях легочной паренхимы. Физиологические
приспособительные механизмы у детей нестойки, а
резервы – недостаточны. На мышечную работу дети
отвечают усилением вентиляции преимущественно
за счет учащения, и в меньшей степени за счет углубления дыхания [4].
В патологических условиях при заболеваниях органов дыхания любого генеза нарушается
тонкий приспособительный механизм, обеспечива-

physical culture, system recreation, etc.), pedagogics,
psychologies, etc. in practical activities of experts of the
given structure.
Key words: bronchopulmonary a pathology, medical
physical training, improving physical training, physical
training, special medical groups.

Введение.
В последнее десятилетие отмечается выраженный рост заболеваемости бронхо-легочной системы у детей. Некоторые клинические формы бронхо-легочной патологии в значительной степени определяют уровень детской заболеваемости и младенческой смертности, другие, начавшись в детском
возрасте, приводят к инвалидизации больных в зрелом возрасте, а иногда к драматическим исходам [1].
По данным Минздрава Украины, болезни органов
дыхания стабильно занимают прочное первое место в структуре общей заболеваемости детей и подростков. Они по существу составляют половину общей заболеваемости детей и одну треть общей заболеваемости подростков. В России, в структуре
причин инвалидности детей до 15 лет, болезни органов дыхания занимают 5-е место [2]. Важнейшими проблемами детской пульмонологии и реабилитологии остаются острые респираторные заболевания (в среднем ребенок переносит ежегодно от 3 до
5-6 официально зарегистрированных ОРВИ), а также аллергическая патология (бронхиальная астма,
аллергический бронхит, экзогенный аллергический
альвеолит и др.) [1].
Отсюда вытекает важность практической
реализации и совершенствования реабилитационных мероприятий не только в медицинских учреждениях, специализированных центрах и санаториях. Катастрофически возрастает необходимость
комплексного, координированного воздействия со
стороны не только работников здравоохранения
(пульмонологов, педиатров и пр.), но и, прежде всего родителей, педагогов, психологов, специалистов
по физической, социальной реабилитации, специалистов по физической культуре и спорту. Именно
интеграция различных реабилитационных и оздоровительных направлений приобретает приоритетное
значение, будет способствовать созданию необходимых условий для формирования, сохранения, укрепления здоровья подрастающего поколения. Эта проблема еще и общей культуры населения, и образа
жизни в целом [3].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель работы: показать значение и возможности применения различных методик и форм лечебной и оздоровительной физкультуры у детей с
заболеваниями органов дыхания, определенных в
специальные медицинские группы по физическому
воспитанию, в школах.
Результаты исследования.
Решение данного вопроса в значительной
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ющий адекватное включение многочисленных звеньев функциональной системы дыхания и систем
адаптации, предупреждающий нарушения гомеостаза. Восстановление нейрогуморальной регуляции
дыхания и приспособительная перестройка его в
целях обеспечения жизнеспособности детского
организма – важнейшая задача реабилитации. Используя тесную связь мышечной работы и дыхания,
можно применять средства лечебной и/или оздоровительной физкультуры при физическом воспитании
детей в школе для решения данной задачи.
По современным представлениям (Баевский Р. М., Зотов А. К.) патология – это, прежде всего, высокая степень неуравновешенности функционирующих систем при недостаточности функций
систем адаптации. Оптимальное же развитие организма возможно только при стрессогенных воздействиях (даже минимально повреждающих), вызывающих в организме реакции систем адаптации на
уровне компенсации и гиперкомпенсации. Гармоничное, рациональное использование адекватной
состоянию больного ребенка «тренировки» данных
адаптационных реакций, со временем обеспечит
минимальное напряжение регуляторных систем и
оптимизирует функциональные возможности организма. В роли универсального, физиологичного,
оптимального стрессора выступают физические
упражнения.
В методике занятий должны широко применяться дыхательные упражнения, их правильное
сочетание с движениями (часто, именно этот компонент обучения упускается педагогами). Являясь
специальными, они должны занимать ведущую,
основную роль на занятиях утренней гигиенической, лечебной, тренажерной гимнастикой, при выполнении самостоятельных домашних занятий, занятий в бассейне и др. В процедуре дыхательной
гимнастики соотношение с общеразвивающими ФУ
1:2, 1:3. Обязательно чередование статических и
динамических дыхательных упражнений с изменением соотношения фаз дыхательного цикла, вентиляции определенных отделов легких (локализованное дыхание). Целенаправленно и настойчиво (до
автоматизма) необходимо проводить обучение наиболее эффективному типу дыхания – полному дыханию. Для любой работы, в том числе и сознательной выработки навыка полного дыхания, необходима
мотивация. Как ее обеспечить – уговорами, террором, системой штрафов, премий? Дети существа
несознательные и без постоянного контроля (в особенности со стороны родителей) хороших результатов не будет. Решать нужно в каждом индивидуальном случае.
Акцентируют внимание на темпе и ритмичности дыхания. Выполнение дыхательных упражнений в быстром темпе может привести к гипервентиляции, неритмичное дыхание – к
асинхронному изменению просвета бронхов и неравномерности вентиляции легких [5].
Использование дренажных дыхательных

упражнений позволит сочетать произвольное динамическое дыхание с определенным положением
тела. При этом основополагающим является топографическая анатомия бронхов, долей и сегментов,
расположение дренируемой области. Характер и
длительность применения специальных упражнений
находятся в прямой зависимости от индивидуальных резервных возможностей детского организма,
скорости его восстановления. Например, морфофункциональное восстановление трахеобронхиального дерева после обыкновенной, «банальной»
ОРВИ длится около одного месяца, а осложнение
ее в виде воспаления легких затягивает этот процесс
до полугода и больше. До полного восстановления
компенсаторно-приспособительных механизмов
ребенок должен заниматься в специальной группе
под жестким контролем врача, педагога, а дома самостоятельно под контролем родителей. Повсеместно в школах данные сроки не соблюдаются. В результате сохраняется снижение адаптационных
возможностей астенизированного организма, функциональные резервы остаются низкими, что искусственно создает условия для хронизации патологического процесса. Другой вариант, когда ребенка
вообще освобождают от физкультуры, либо переводят в группу ЛФК при лечебном учреждении (поликлинике, диспансере), которую он в большинстве
случаев просто не посещает.
Практически не применяют в школах звуковую гимнастику, т. е. специальные дыхательные
упражнения, заключающиеся в произношении некоторых звуков (п, т, к, ф, с, з, р, м, н, л, ж) и их
сочетаний строго определенным образом. При произнесении звуков вибрация голосовых связок передается на дыхательные пути, расслабляя спазмированные бронхи и бронхиолы, очищая их от мокроты,
тренируя дыхательную мускулатуру [6]. Важно в
состоянии покоя, либо умеренной физической нагрузки акцентировать внимание на дыхании только
через нос. Затруднение носового дыхания может
быть причиной морфологических изменений в сосудах головного мозга, изменения их тонуса и колебаний внутричерепного давления; гипофункции
щитовидной железы и надпочечников; снижения
сахара, кальция крови, концентрации гемоглобина;
возникновения головных болей, снижения памяти,
психологической подавленности. При затрудненном
носовом дыхании, что часто наблюдается у детей с
патологией бронхов и легких (воспалительные, аллергические процессы верхних дыхательных путей),
необходимо перед занятиями физкультурой воспользоваться сосудосуживающими лекарственными
средствами (фармазолин, нок-спрей и т. п.)
Аксиомой должно быть трехфазное (либо
четырехфазное) дыхание: вдох–выдох–пауза; вдох–
пауза-выдох–пауза. Это предупреждает возникновение хронической гипервентиляции и сохраняет на
должном уровне содержание углекислого газа в организме, который является прекрасным транквилизатором и оказывает сосудорасширяющее действие.
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Паузы в дыхании обеспечивают своеобразный отдых, покой и расслабление, восстанавливая внутриклеточный обмен. Выдох должен быть (за исключением специальных дыхательных методик) длиннее
вдоха, т. к. во время выдоха альвеолы спадаются и
сжимаются в 2 -3 раза медленнее, чем расширяются
во время вдоха.
Сложившаяся ситуация требует новых нестандартных подходов. Нельзя не согласиться, что
общепринятые программные уроки физического
воспитания в средней школе, не способствуют восстановлению здоровья ослабленных детей. Монотонные, однообразные занятия, низкие финансовые
возможности общеобразовательных школ, скудное,
устаревшее оборудование не способствуют стремлению и желанию учащихся к занятиям физической культурой. Требуется расширение спектра
средств и форм физической и психологической реабилитации на занятиях по физической культуре
внутри основной, подготовительной и, тем более
специальной групп. В системе здравоохранения и
современной образовательной практики по физическому воспитанию наработано достаточное количество разнообразных методик, способствующих
этому. Это и йоговские оздоровительные программы, дыхательные гимнастики, флаттер-терапия, Пилатес, Изотон, лечебное плавание, различные виды
гидрокинезотерапии, аэробики, релаксационная
гимнастика, эрготерапия, танцтерапия, элементы
хореографии и ритмики, боевых единоборств,
спортивных игр, механоаппараты и дыхательные
тренажеры, различные методики пения, декламации, др.). Необходима интеграция традиционных
и нетрадиционных направлений внутри одного занятия или курса с широким использованием музыкальных направлений, хромотерапии, аэроионотерапии, ингаляционной терапии, аромотерапии, психотерапевтических методик. Их сочетание и комбинация должны быть взаимодополняющими, усиливающими, но не дублирующими друг друга.
Необходимо расширение и контроль рекреационных видов деятельности (туризм, экскурсии, праздники и пр.) как альтернативы пассивному отдыху
(компьютерные игры, просмотр телевизора), что
позволит разнообразить двигательную активность
детей и поможет формированию навыков здорового образа жизни.
Все эти аспекты необходимо учитывать при
подготовке специалистов по физической культуре и
спорту, специалистов по физической реабилитации.
Выводы:
1. Особое место в восстановительном и оздоровительном процессе должно отводиться не только медицинским, но и общеобразовательным
учреждениям.
2. Необходимо продуктивное сотрудничество, согласованность усилий и совместных действий
по здоровьезбережению подрастающего поколения между административными, социальными, медицинскими, педагогическими организа-

циями, родителями и др.
Повышать эффективность восстановительного
и оздоровительного процессов необходимо за
счет комплексного, оптимального использования всего арсенала традиционных и совершенно новых средств и методов физической культуры (в том числе ЛФК, оздоровительной
физкультуры, системы рекреации и др.), педагогики, психологии и т. д. в практической деятельности специалистов данного профиля.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
физического воспитания школьников специальных
медицинских групп, страдающих бронхолегочной
патологией.
3.
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ОПТИМАЛЬНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИ
ВИКОНАННІ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ОСІБ З
КИЛАМИ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА
Тиравська О.
Львівський державний університет
фізичної культури
Анотація. Стаття присвячена аналізу вихідних положень, які є оптимальними для виконання фізичних вправ
особами з міжхребцевими килами поперекового відділу
хребта. Коротко розглядаються анатомо-фізіологічні та
біомеханічні особливості хребта та висвітлюються фактори, що обумовлюють вибір правильних вихідних положень.
Ключові слова: фізичні вправи, кили міжхребцевих
дисків, вихідне положення.
Аннотация. Тиравская О. Оптимальные исходные положения при выполнении физических упражнений для
пациентов с грыжами межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника. Статья посвящена анализу
исходных положений, являющихся оптимальными для
пациентов с межпозвоночными грыжами поясничного
отдела позвоночника. Кратко рассматриваются анатомо-физиологические и биомеханические особенности
позвоночника и анализируются факторы, которые обуславливают выбор оптимальных исходных положений.
Ключевые слова: физические упражнения, грыжи межпозвоночных дисков, исходное положение.
Annotation. Тyravs’ka О. Optimum starts positions when
fulfilling physical training for persons with intervertebral
disc hernia of lumbar vertebra. The article is dedicated to
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Хребет є добре збалансованою системою зі
значним запасом міцності і гнучкості. Міжхребцеві
диски, що в сумі становлять близько ј довжини хребта, відіграють провідну роль в його біомеханіці, виконуючи роль зв’язок і своєрідних суглобів і є головними амортизаторами [1,5].
Важливе місце у диску надається пульпозному ядру. На певній стадії розвитку патологічного
процесу може відбутися розрив фіброзного кільця
міжхребцевого диску з виходом за його межі частини або всього пульпозного ядра, що визначається
терміном „кила диску”. Кила є наслідком порушення певних обмінних процесів у міжхребцевих дисках [3,4].
Поперековий та шийний відділи хребта є
найрухомішими, окрім цього, поперековий відділ
підтримує вагу вище розміщених відділів і закономірною є найчастіша локалізація кил у цій ділянці
хребта [1,5].
Відомо, що м’язове напруження є одним з
основних факторів, що здатний протидіяти патологічним змінам у хребтово-руховому сегменті. М’язи спини мають три шари. Комплекс вправ для
пацієнтів з міжхребцевими килами насамперед повинен бути спрямований на розвиток і зміцнення
глибокого шару м’язів спини, а також черевного
пресу [2,5].
Для відновлення хребта у осіб з міжхребцевими килами, необхідно створити умови для його
розвантаження. Тому важливим моментом при виконанні фізичних вправ є вибір правильного вихідного положення.
Найменше навантаження на поперекові
хребці і диски є в положенні людини лежачи на
спині. У ньому тиск в середині диска відповідає навантаженню 25 кг. В положенні на боці внутрішньодисковий тиск зростає в 3 рази. При осьовому навантаженні на хребет він різко збільшується і в
положенні стоячи сягає 100 кг., а сидячи з випрямленою спиною – близько 140 кг. Це зумовлено тим,
що у цих положеннях додається напруга м’язів черевної порожнини для утримання тулуба, а також
перенесення ваги верхньої половини тулуба безпосередньо на поперековий відділ хребта [1,2,3].
У вихідному положенні лежачи можливо
досягнути ізольованого напруження м’язових груп
із виключенням з роботи тих м’язів, які не потребують зміцнення. Важливим є те, що м’язи мають змогу краще розслаблятися після скорочення, а отже і
краще скорочуватись при виконанні вправи [2,7].
Тому вправи для пацієнтів з міжхребцевими килами поперекового відділу хребта повинні виконуватись у положенні лежачи на спині, на боці,
лежачи на животі і в колінно-ліктьовому положенні,
у яких:
·
м’язи повністю звільнені від необхідності утримувати тіло у вертикальному положенні;
·
хребет не відчуває гравітаційного навантаження;
·
забезпечується розвантаження хребта і ліквіда-

the analysis of starts positions which are optimum for
patients with intervertebral disc hernia of lumbar vertebra.
The anatomy-physiological and biomechanical peculiarities
of vertebra are considered briefly end the factors that
condition the choice of the right starts positions are
elucidated.
Key words: physical exercises , intervertebral disc hernia
starts positions.

Вступ.
За останні роки вертеброгенна патологія
посіла одне з перших місць за показниками непрацездатності [6].
Дегенеративними захворюваннями хребта
страждає 75 – 85 % дорослого населення України.
За даними різних авторів від 50 до 80 % населення
соціально активного віку (30 – 60 років) періодично
лікуються від больових відчуттів у попереку, які у
80 % спостережень пов’язані з патологією міжхребцевих дисків [3,7].
Кила диску означає паталогічний стан, при
якому фрагменти пульпозного ядра виділяються через тріщину у фіброзному кільці, викликаючи його
розрив або випинання за фізіологічні межі, випадають у хребтовий канал, або протинаючи замикаючу
гіалінову пластинку, проникають у тіло хребця. Причини її виникнення: різноманітні вроджені дефекти
хребта; зниження рухової активності хребта;
хронічні або одноразові, але надмірні перевантаження хребта; травми внаслідок перевантажень, ударів,
падінь; переохолодження; інфекції, а також стреси,
що послабляють захисні сили організму; гормональні порушення і генетичні дефекти [3,6].
На даний час розробка проблеми реабілітації цієї групи хворих належить до пріоритетних
напрямків наукових досліджень.
Робота виконана за планом НДР Львівського державного університету фізичної культури.
Метою нашого дослідження є визначення
оптимальних вихідних положення при виконанні
фізичних вправ для осіб з килами міжхребцевих
дисків поперекового відділу хребта.
Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних літературних джерел.
Результати дослідження.
Підбираючи лікувальні фізичні вправи для
пацієнтів з килами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, реабілітолог повинен враховувати етіологію і патогенез даної патології. Це сприятиме усуненню самої причини захворювання, умов
її виникнення та допоможе виключити негативні
наслідки даної патології.
Патологічний процес при дегенеративнодистрофічних захворюваннях хребта розвивається
внаслідок порушення рівноваги між процесами біосинтезу та розпаду важливих функціональних компонентів хрящової тканини. Під впливом різноманітних несприятливих факторів (мікротравми,
переохолодження, вроджені аномалії та ін.) може
виникати декомпенсація, катаболізм починає переважати над синтезом і поступово розвиваються дегенеративні зміни в між хребцевому диску [3,7].
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ція тиску на нього ваги вище розміщених частин тіла [2,4].
Важливе місце для пацієнтів з міжхребцевою килою поперекового відділу хребта посідають
вправи на похилій площині. Осьове витягнення забезпечує розвантаження хребта шляхом збільшення відстані між тілами хребців, зменшує патологічне напруження м’язів, знижує тиск всередині диску,
і, як результат, зменшується протрузія, збільшується діаметр міжхребцевого отвору, що веде до декомпресії нервового корінця і зменшення набряку. Вправи на похилій площині зменшують спазм
поперекових м’язів і ведуть до сповільнення розвитку дистрофічних змін у хребті. Коли хребет знаходиться у витягненому стані, диск здатен краще
приймати поживні речовини і швидше їх засвоювати. [2,3,4,6].
Варто зазначити, що пацієнтам з міжхребцевими килами слід уникати вправ, де присутній „чистий” (вертикальний) пасивний вис, оскільки у такому положенні, на хребет впливає вага власного тіла,
що за наявності недостатньої силової витривалості
м’язів може призвести до перерозтягу зв’язкового
апарату хребта [1,2]. Саме активна робота м’язів, які
оточують хребет, сприятиме усуненню пошкоджень
у хребтово-рухових сегментах, що приведе до відновлення порушених функцій хребта.
Висновок:
Вибір лікувальних фізичних вправ буде
вірним, а методика лікувальної фізичної реабілітації
вважатиметься ефективною лише тоді, коли вони
будуть патогенетично обумовленими. Важливим для
відновлення хребта у пацієнтів з килами міжхребцевих дисків поперекового відділу є виконання вправ
із правильного вихідного положення, воно повинне
бути диференційованим у залежності від клінічних
проявів, а також забезпечувати розвантаження та
його дистракції хребта.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем виконання фізичних вправ для осіб з килами міжхребцевих
дисків поперекового відділу хребта.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МАССОВОСТИ
СПОРТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ РАЗЛИЧНОЙ КАТЕГОРИИ В
АРМСПОРТЕ
Каха Харитонашвили, Автандил Цомая,
Николоз Будзишвили
Грузинская Государственная академия физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье речь идёт о результатах исследования эффективности применения специальных технологий с целью повышения массовости спортивной соци али зац ии инв али дов ра зли чной категории
занимающихся армспортом (рукоборством). Целесообразно использовать технические устройства обеспечивающие условия полноценного проявления присущих
им морфо-функциональных качеств.
Ключевые слова: армспорт, технологии, техническое
устройство, спортивная социализация, инвалиды.
Анотація. Каха Харитонашвілі, Автандіїл Цомая, Ніколо Будзишвілі. Шляхи підвищення масовості спортивної соціалізації інвалідів різної категорії в армспорте.
В статті йдеться про результати дослідження ефективності вживання спеціальних технологій з метою підвищення масовості спортивної соціалізації інвалідів різної
категорії, що займаються армспортом. Доцільно використати технічні пристрої умови, що забезпечують, повноцінного прояву властивих їм морфо-функціональних
якостей.
Ключові слова: армсп орт, техн ології, техн ічн ий
пристрій, спортивна соціалізація, інваліди.
Annotation. Kaha Haritona shvili, Avtandil Tsomaya,
Nikoloz Budzishvili. The ways of the increase of sport
socia lization massivity among inva lids of different
categories training in armwrestling. This article discusses
the results of investigation of usage of special technologies
used on purpose to increase the sport socialization massivity
among invalids of different categories training in arm –
wrestling. It is expedient to use technical devices providing
conditions of high-grade display of morphological
functional qualities inherent in them.
Key words: armwrestling, technologies, the technical device,
sports socialization, invalids.

Введение.
Реализация условий массового вовлечения
молодых инвалидов в различных видах общественной деятельности весьма важна не только с гуманистических соображений, но и с экономической точки зрения. Одним из эффективных средств решения
данной задачи является обеспечение тотальных возможностей их активного участия в процессах
спортивных занятий и соревнований совместно с
лицами различного уровня морфо-функционального совершенства.
В контактных видах единоборства (борьба,
бокс, карате, ремспорт и т.д.) возможность реализации задач социализации инвалидов весьма ограниченна из за наличия большого разнообразия вариантов инвалидов различной категории, с большим
диапазоном различий их морфо-функциональных
недостатков (слуховых, зрительных, опорно-двигательных и т.д.), требующих соответственно наличия
разнообразных условий внешней среды.
Одним из характерных в данном плане видов единоборств является армспорт (рукоборство).
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Простота и доступность условий спортивных соревнований в данном виде, обусловила высокие темпы роста его популярности среди лиц с различными морфо-функциональными возможностями,
что со своей стороны обуславливает практическую
значимость решения проблем повышения массовости социализации инвалидов различной категории
занимающихся данным видом спорта, а ограничение наличия исследований в данном плане указывает о научной актуальности поиска оригинальных
путей решения данной проблемы.
В существующей научно-методической
литературе [1-5] в достаточно приемлемой степени
освещены методы силовой, технической и психологической подготовки рукоборцев, однако существующие материально-технические средства и правила соревнований лиц различной категории
недостаточно обеспечивают условия массового общения рукоборцев как в процессе тренировочных
занятий, так и в процессе спортивных состязаний.
В частности в условиях тренировочных занятий
почти невозможно найти хотя бы даже двух равных
по силовым способностям занимающихся, отличающихся одновременно весовыми, возрастными,
половыми, различиями, а также множеством вариантов различий степени слуховых, зрительных, морфологических, и др. недостатков, обусловливающих
со своей стороны недостатки моделирования возможных тактических и технико-тактических проявлений спортивной борьбы, в условиях состязания
лиц равной физической (силовой) подготовленности спортсменов данной категории, с одной стороны, а с другой - спортсменам различных категории
(различного пола, веса, возраста, образа и степени
инвалидности и т.д.) приходится состязаться в диаметрально различных условиях и по совершенно
различным правилам, ограничивая тем самим возможности общения с большим количеством спортсменов различной категории. В частности соревнования здоровых (физически и духовно полноценных)
и инвалидов, лиц различного пола (мужчины и женщины) и веса, инвалидов различной категории (с
морфологическими, двигательными зрительными,
слуховыми недостатками и т.д.) проводятся раздельно и по различным правилам соревнований.)
Работа выполнена по плану НИР Грузинской Государственной Академии физического воспитания и спорта.
Цель исследования – выявление эффективности применения специальных технологий обеспечивающих возможности состязания лиц с различными силовыми возможностями
Результаты исследования.
С целью исключения вышеизложенных причин ограничения массовости общения лиц с различными морфо-функциональными данными нами был
использован, специально разработанное устройство
– авторы: “А.Цомая, Л. Качарава” обеспечивающее
возможности его функционального приспособления
ко всевозможным особенностям условий состязания

рукоборцев различной степени силовой подготовленности, и степени инвалидности (морфологическими, двигательными, зрительными, слуховыми недостатками).
Данное устройство позволяет косвенно (посредством захвата за рукоятку рычага противоборцами) в условиях искусственного, избирательного
отягощения одного из противников по мере величины его силового преимущества над другим, обеспечение балансирования (уравнения) силовых проявлений соперников с различными силовыми
способностями , а тем самым и - условия достижения успеха борьбы за счёт проявления необходимых
технико-тактических способностей противоборцев.
Подобные условия (силового балансирования соперников) обеспечивают возможности проявления технико-тактических действий каждого соперника с (n1) количеством занимающихся (где n - общее
количество занимающихся в данной тренировочной
группе.) а следовательно в n -1-м варианте случаев
тактических вариантов условий борьбы навязанных
им соперниками различного уровня тактической и
психологической подготовленности.
Данное устройство обеспечивает условия
приспособления соперников самых различных категорий по мере присущих им морфо-функциональных особенностей и степени недостатков, с обеспечением возможностей подачи одновременно
различных образов (зрительной, акустической и световой) срочной информации о моментах подготовки,
начала и завершения состязательных действий каждым из них, а тем самым и возможности состязания
спортсменов с различными морфо-функциональными особенностями и потенциалом их проявления.
С целью выявления эффективности применения указанной технологии нами был проведён
педагогический эксперимент, в котором принимали
участие учащиеся школы – интерната детей с ограниченными морфо-функциональными способностями начинающие (новички) заниматься армспортом.
Были подобранны по 6 новичков в каждой подгруппе различной категории , в том числе.
6 – практически нормальных (без морфофункциональных отклонений);
6 – с отклонениями морфо-двигательных
способностей;
6 – с ограниченными зрительными возможностями;
6 – глухо немых.
Всего 24 человека. В каждой подгруппе
проводились соревнования по адекватным для них
правилам соревнований, определяя занимаемые ими
места (с I- го по VI ое место.).
На основе данных предварительных соревнований занимающиеся в каждой функциональной
подгруппы делились на 2 группы (по 3 спортсмена
из каждой) образовав 2 основные – контрольную и
экспериментальную подгруппы по 12 спортсменов,
равных по своим общим спортивно-функциональным характеристикам.
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ла, а представители контрольной – 10 баллов, что в
2,5 раза превышает показатели эффективности существующей методики тренировки.
Выводы.
С целью повышения массовости спортивной социализации инвалидов различной категории
в армспорте целесообразно использовать технические устройства обеспечивающие условия полноценного проявления присущих им морфо-функциональных качеств.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
спортивной социализации инвалидов различной категории в армспорте/

С каждой подгруппой тренировочные занятия проводились раздельно, с соблюдением одинаковых временных, нагрузочных и методических параметров с разницей наличия предлагаемого нами
технического устройства и методики её эксплуатации , используемого только в процессе тренировочных занятий экспериментальной группы.
Занятия проводились с каждой группой в
неделю 3 раза с продолжительностью 90 минут в
каждой.
Всего было проведено 48 занятий. В конце
завершения экспериментальных тренировок были
проведены повторные соревнования. Соревнования
проводились в 3 тура. В I –ом туре – дети соревновались по ‘‘своим’’ видам категории (по 6 спортсменов
в каждой) с соблюдением правил соревнований рукоборцев данной категории, определяя занимаемые
им места с I-го по VI-ое место в каждой.
Во втором туре представители групп различных категорий соревновались в проявлении предельной величины силовых способностей, измеряемой с использованием предлагаемого нами
приспособления (измеряемой показатели сопряженных силовых величин) в условиях как правой так и
левой руки соперников.
В третьем туре – соревновались только по
2 участника из каждой различной категории участников: победители в I – ом туре ( по своей категории) и победители во II – туре (по показателям предельной силовой характеристики.). В III – туре
состязались все участники друг с другом (всего 8
спортсменов) посредством предлагаемого нами приспособления (“хамелеон”), после уравновешивания
силовых показателей соперников.
Анализ экспериментальных данных исследования эффективности использования вышеизложенной экспериментальной методики тренировки
показал:
1. Спортивно – соревновательные результаты экспериментальной группы по показателям положительного смещения занимаемых мест в соревнованиях “своей” категории (с VI – го по I – ое место),
по отношению тех же показателей контрольной группы увеличились на 12 единиц, (те. на 12 ступеней
смещения с низу вверх).а показатели контрольной
группы только на 2 единицы. (2 ступени)
2. В III – ем туре места абсолютного первенства распределились среди представителей экспериментальной (знак”эк”) и контрольных (знак”к”)
групп следующим образом
I - ”эк” – 8 баллов (I место)
II - ”эк” – 7 баллов
III - ”к” - 6 баллов
IV - ”эк” – 5 баллов
V - ”эк” – 4 баллов
VI- ”к” – 3 баллов
VII - ”эк” – 2 баллов
VIII - ”к” – 1 баллов
По показателям баллов за занимаемые места представители опытной группы набрали 26 бал-
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2.
3.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТ
СИСТЕМНО-МОТИВАЦІЙНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛЬНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДИНИ
Штереб В.О.
Слов’янський державний педагогічний університет
Анотація. У статті викладені теоретичні та методичні
основи формування позитивної мотивації до систематичних занять у галузі фізичного виховання, соціальній
реабілітації людини, представлені критерії оцінки рівня
культури здоров’я людини, та види соціально-формуючої її діяльності в галузі формування соматичного здоров’я і здорового способу життя.
Ключові слова: культура здоров’я, мотиваційна домінанта, креативні методи, практичні методи, когнітивна
діяльність, аксіологічна діяльність, праксіологічна
діяльність, мотиваційно-потребносна діяльність.
Аннотация. Штереб В.А. Культура здоровья человека
как объект системно-мотивационных исследований в
сфере физического воспитания и социальной реабилитации человека. В статье изложенные теоретические и
методические основы формирования позитивной мотивации к систематическим занятиям в отрасли физического воспитания, социальной реабилитации человека,
представленные критерии оценки уровня культуры здо-
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кого державного педагогічного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета означеної статті була спрямована на
теоретичне та методичне обґрунтування сучасних
науково-методичних підходів до формування культури здоров’я людини як особистої соціальної цінності
в галузі фізичного виховання і реабілітації. На основі
системоутворюючих можливостей мети дослідження нами були визначені наступні завдання:
1.
Теоретичне обґрунтування культури
здоров’я людини як об’єкту системних досліджень;
2.
Систематизувати методи та засоби
медико-педагогічного формування культури здоров’я в практиці фізичного виховання та реабілітації людини.
Результати досліджень.
Розглядаючи проблему людського фактору
у світі сучасних вимог, можна сказати одне: використовуючи досягнення педагогічної, психологічної і
медичної наук, рекомендації вчених по застосуванню фізичних природних і приформированих чинників, постійних занять фізичною культурою, можна добитися багато чого, а головним чином різко
скоротити число простудних захворювань, підвищити фізичну працездатність і імунологічний статус
людини. Немає сумніву в тому, що в зміцненні здоров’я населення, гармонійному розвитку особи, зростає значення фізичної культури і спорту впровадження їх в повсякденне життя людини як
найважливіших компонентів культури здоров’я.
Отже, треба організувати освіту і виховання дітей,
школярів, студентів так, щоб кожний з них піклувався свідомо про своє здоров’я, фізичну досконалість володів знаннями з таких дисциплін як
гігієна і медична допомога, вів здоровий спосіб
життя, займався загартуванням.
Школа є найважливіша ланка державної
турботи, оскільки в ній формуються основи характеру, знань, здоров’я, соціальної активності майбутнього громадянина України. Проте рішення цієї найважливішої проблеми можливо тільки за умови, що
сучасна загальноосвітня школа, за аргументованим
твердженням В.П.Горащука [5] забезпечить формування у школярів високого рівня загальної, інтелектуальної культури і культури здоров’я.
В даний час ми переконані більш ніж колинебудь раніше, в тому, що поведінка людини в житті
обумовлена його особистим відношенням до навколишнього світу, до особистого стану свого здоров’я
завдяки якому він може реалізувати свої здібності,
обдарованість, розвивати талант і потреби.
Навички на сприйняття руху, хоча і сприяють застосуванню їх в житті, але не підкріплені
відповідно сильними стимулами (відсутність вчителя) швидко зникають. Якщо ми хочемо, щоб все
підростаюче і доросле населення регулярно займалося фізичною рекреацією, туризмом і спортом, щоб
вони уміли і хотіли жити, як того вимагає здоровий
спосіб життя, то слід визнати необхідність і підкреслити, що безпосередньою і основною метою фізич-

ровья человека, и виды социально-формирующей ее деятельности в отрасли формирования соматического здоровья и здорового образа жизни.
Ключевые слова: культура здоровья, мотивационная
доминанта, креативные методы, практические методы,
когнитивная деятельность, аксиологическая деятельность, праксиологическая деятельность, мотивационнопотребностная деятельность.
Annotation. Shtereb V.O. The culture of men’s health as
object of system-motivational researches in the field of
physical education and social rehabilitation of man. In the
article there are expounded theoretical and methodical bases
of forming positive motivation for systematic employments
in the field of physical education and bases for social
rehabilitation of man. There are presented criteria of
estimation of a level of men’s culture of health. There are
also described types of social-forming activity of man in the
system of forming somatic health and healthy way of life.
Key words: culture of health, motivational dominant,
creative methods, practical methods, cognitive activity,
axiological activity, praxiological activity, motivationalrequiremental activity.

Вступ.
Однією з проблем нашого суспільства, є
проблема культури здоров’я, дорослого і підростаючого покоління, таким чином, перед, системою
здоров’я, науки і освіти України, стоїть відповідальна задача оздоровлення, з використанням природних приформированих фізичних чинників. З урахуванням поширеності гострих респіраторних,
всіляких хронічних захворювань, географічних,
кліматичних, економічних і екологічних умов нашого середовища одним з найважливіших заходів, що
проводяться фахівцями, є використовування спеціально розроблених засобів і методів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, спортивної підготовки і загартування організму, як
дорослого населення України, так і її підростаючого покоління.
За даними багатьох авторів, основною проблемою культури здоров’я людини, є його соціально-мотиваційна сфера фізичного виховання і соціальної реабілітації [ 1,4,6]. Для вирішення цієї
актуальної проблеми недостатньо традиційних науково-практичних засобів, форм і методів. Необхідна реформа наукових основ, зміна парадигми спеціальних знань про здоров’я людини. Фундаментальні
наукові роботи [ 2,3,5,7], дозволяють нам стверджувати, що основний педагогічний напрямок ефективного вирішення цієї проблеми є формування у людини, в процесі її генезису, культури здоров’я [
5,6,8,9]. Культура здоров’я при такому підході повинна розглядатися тільки як соціально-особиста
цінність людини (у всіх демографічних групах). Як
стверджують багато фахівців, у цій галузі знань [
3,10,11], найсприятливішою демографічною групою
для вирішення цієї проблеми є шкільний вік. Багато
відомих вчених, такі як: Г.Л. Апанасенко [1], В.Г.
Григоренко [ 6,7], Т.Ю. Круцевич [8], Л.П. Сергієнко [10], в своїх роботах доводять, що проблема формувань культури здоров’я є актуальною, а у зв’язку
з цим необхідна і сфера досліджень.
Робота виконана за планом НДР Слов’янсь236

ної культури є формування у людини відношення до
фізичного стану і розвитку, здоров’я, формуванню
інтересу, і установки до цінностей фізичної культури. Отже при такому підході, на думку, Г.Л. Апанасенко [1], В.П. Горащука [5], В.Г. Григоренко [6,7],
Т.Ю. Круцевіч [8], та ін., викладена система цілей
трансформується (за умови їх досягнення) у явище
культури здоров’я людини.
Таким чином, немає сумніву в тому, що це головна задача шкільного фізичного виховання і
фізкультурно-оздоровчої роботи. І якщо дану точку
зору визнати справедливою, тоді потрібно відповідно такої мети пристосувати методи і прийоми, освітні
технології апробовані за результатами досягнень в
теорії і методиці фізичного виховання, для переходу
на якісно інший етап в розвитку фізичної культури,
науки про формування у людини культури здоров’я.
З тенденцій національного виховання і освіти витікає, що сучасна школа зобов’язана готувати всебічно і гармонійно розвинуту особу, здатну
творчо перетворювати дійсність. Здійснення цих
задумів вимагає, щоб шкільний процес, не виключаючи і фізичного виховання, орієнтувався на формування наступних вузлових відносин:
- відносин, налаштованих на реалізацію головних ідейно-етичних цінностей;
- активних відносин, тобто налаштованих на
дію;
- творчих відносин, налаштованих на перетворення;
- відносин, прагнучих до самореалізації (до всебічного розвитку особи).
Досягти цієї мети не можна за допомогою
тільки традиційних поглядів на методи. Виникає
необхідність нових вимог до оцінки системи методів,
які застосовуються у фізичному вихованні,
спортивній підготовці, фізкультурно-оздоровчій роботі, формування позитивної мотивації у школярів
до систематичних занять фізичними вправами, до
здорового способу життя і т.д. Тобто необхідна нова
парадигма спеціальних знань. Ця система методів
повинна бути спрямована на формування у школярів
фундаментальних основ культури здоров’я, практичних навичок і умінь його збереженні і розвитку.
Процес освіти і виховання - це не що інше,
як ланцюг цілеспрямованих дій вчителя і учнів для
здійснення завдань які прямують одне за одним. Завдання, як одиниці цього процесу, повинні реалізовуватися за допомогою відповідно підібраних методів і технологій. На наш погляд, методи які
використовуються у фізичному вихованні, - це способи, приведення учнів до ситуації завдань, в яких
учні під керівництвом вчителя роблять зміни в розвитку власного організму і його функцій, набувають
знання, уміння і навички у сфері фізичної культури,
а також формують позитивне відношення до неї. Такий підхід фахівці називають створенням педагогічних і психологічних умов формування у школярів
культури здоров’я.
Залежно від того рівня внутрішньої актив-

ності учнів завдання, реалізовані в процесі фізичного виховання, можна розділити на п’ять основних
груп, яким належить мотиваційна домінанта:
1. Завдання, точно визначені, вимагають
повного зовнішнього управління, такі, як навчання
техніці і спортивній тактиці, корекції постави, реабілітації після травм і т.п.
2. Завдання частково визначені, які учні можуть в міру своїх зусиль виконати самостійно.
3. Завдання, що вимагають повної творчості
від тих що навчаються.
4. Завдання, що вимагають від учня свідомого відношення, до особистого здоров’я, як індивідуально-соціальної цінності.
5. Завдання, що формують у учнів системну структуру культури здоров’я (знання, навички,
уміння, психолого-емоційні, морально-вольові, мотиваційні якості, загартування, психорегуляція і т.д.)
Кожна з перерахованих груп вимагає особливого методичного підходу в процесі їх реалізації.
Таким чином, завдання, точно визначені, вимагають
застосування методу завдань; завдання, частково
визначені, вимагають застосування проактивних
методів; проблемні завдання вимагають застосування креативних (творчих) методів.
Метод завдань на думку багатьох вчених має
перевагу над імітуючим методом, оскільки в результаті відповідних мотивуючих дій, використаних вчителем, учень «відчуває себе» в ситуації завдань, яку
можна передати так:
1) від внутрішнього мотивування до досягнення певного результату;
2) вдосконалення фонду життєво-важливих
рухових навичок і умінь;
3) розвиток адаптаційних можливостей
організму адекватно фізичним навантаженням,
фізкультурно-оздоровчим факторам;
4) формування мотиваційно-потребностної
сфери у школярів до фізичної культури, спортивної
підготовки, до здорового способу життя, до культури здоров’я;
5) розвиток творчих можливостей школярів в умовах як організованих так і самостійних
занять.
За допомогою методу програмованого навчання, учень самостійно навчається певним руховим завданням за допомогою програми, викладеної
текстуально, або у виді наочної таблиці, що містить
відповідні вказівки (інструкції), або ж програми записаної на відеоплівці. В цьому методі на першому
плані самоконтроль і самооцінка, проте самостійність обмежується тим, що в процесі вивчення учень вимушений точно відтворювати однозначно визначені, автором програми завдання – вправи.
Проактивні методи. Активізація учнів в
процесі фізичного виховання вимагає створення
цікавих для них ситуацій (завдань), які відповідають їх схильності. Крім того, учні повинні вирішувати завдання більш самостійно, щоб вчитися самоконтролю і самооцінці власних дії. Слід підкреслити,
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що в дитячому садку і початкових класах школи
мотивація повинна з’являтися у дітей не стільки як
розуміння мети дії, скільки як усвідомлення ними
значення самої рухової функції організму і пов’язаними з нею емоціями. Саме діяльність повинна бути
вільною і в міру самостійною. Досягти цього можна за допомогою певних завдань і наступних методів:
1. Ігровий метод — імітаційний, полягає в
наслідуванні механізмів тварин та людей, що знаходяться в русі, а також і явищам природи (вітру, грому, дощу і т.п.). В цьому випадку до рухової активності дітей спонукають теми з великим запасом
емоцій, що підказує вчитель;
2. Ігровий метод — класичний, при якому
учнів ставлять в ситуації завдань за допомогою сюжетів (в іграх), або правил (в спортивних іграх);
3. Метод програмованого удосконалення, в
якому прикладом служать різні «стежки здоров’я»,
мета яких полягає в самостійному удосконаленні за
тими ж правилами, як і в методі програмованого навчання, тільки у відомій свободі при виборі рішень;
4. Метод прямої доцільності рухів, який
полягає в тому, що вчитель ставить учнів в ситуації,
знайомі їм по повсякденному життю.
Креативні методи. Сучасне життя як окремої особи, так і суспільства в цілому складається
з безперервного ряду проблем, потрібних для вирішення творчого мислення. Головна задача школи підготувати молоде покоління до життя, тобто до
рішення суспільних і особистих проблем, у тому
числі і в сфері рухів, будь то спортивна або виробнича діяльність, навчання або відпочинок. Для цього школа не повинна спочатку обмежувати учнів заборонами, а потім вимагати від них самостійного і
творчого рішення проблем. Якщо сучасна школа
прагне до того, щоб її вихованці оволоділи умінням
бути самостійними, вона повинна частіше створювати учням ситуації (проблеми) для їх вирішення. В
процесі фізичного виховання можна використовувати два методи, які відповідають цій меті:
1. Метод рухової творчої експресії, за допомогою якого вчитель ставить учнів в ситуації (завдання), наказуючи виразити рухом його ідеї (задуми) фізичного удосконалення, або ж проінсценувати
дану тему (звичайно в ритмі музики). Кожне продемонстроване рішення учня вважається правильне;
2. Проблемний метод. Вчитель ставить
учнів в ситуацію (завдання), з якою вони зустрічаються вперше і не знають способу її вирішення. Учні
самостійно аналізують ситуацію, створюють програми рішення та перевіряють її вірність на практиці.
Разом з методами по реалізації рухових задач в процесі фізичного виховання повинні знайти
своє місце і методи, націлені на озброєння учнів
знаннями у сфері фізичної культури та її місце як
засіб виховання. В старших класах загальноосвітньої школи прийнятні тренувальні методи.
Таким чином, результати теоретичного дослідження, аналізу фізкультурно-оздоровчої практики свідчать про те, що засоби, методи і форми фізич-

ної культури повинні формуватися у підростаючого
покоління свідоме ставлення до свого здоров’я як
до особистістно-соціальної цінності на основі якої
формується культура здоров’я людини. При цьому
потрібно звернути увагу на те, що культура здоров’я структурується та формується через реалізацію
наступних видів свідомої діяльності людини:
1. Гностична діяльність вимагає формування системи загальних та спеціальних знань в галузі:
фізичної культури, спорту; фізкультурно-оздоровчих
технологій, програм, методик; технологій формування фонду життєво-актуальних рухових навичок і
умінь; методики розвитку фізичних якостей; нервово-м’язової працездатності; загартування тіла; фізичної корекції та реабілітації людини з певними вадами здоров’я; формування здорового способу життя;
2. Аксиологічна діяльність включає систему ціннісних орієнтацій людини в галузі: фізичної
культури; виховання; спортивної підготовки;
фізкультурно-оздоровчої діяльності; фізичної і соціальної реабілітації; формування досконалості рухів;
розвитку фізичних якостей адекватно формам соціальної діяльності людини. Формування культури
здоров’я людини в системі доцільних навчальновиховних закладів, загальноосвітніх шкіл, навчальних закладів середньої та вищої професійно-технічної освіти, виробництві та сім’ї;
3. Праксіологічна діяльність охоплює: формування практичних навичок та умінь доцільного
використання фізичних вправ; фізичних навантажень; методи формування рухових дій; розвитку
фізичних якостей; нервово-мязевої працездатності;
загартування тіла; формування соматичного здоров’я та здорового способу життя людини;
4. Мотиваційно-потребносна діяльність
охоплює формування комплементарних мотивів та
потреб до систематичних занять: фізичною культурою; спортом; фізкультурно-оздоровчою роботою; корекційно-реабілітаційною діяльністю, формування соматичного здоров’я та здорового
способу життя як соціально-особистісної цінності
людини, суспільства.
Професійна педагогічна діяльність вчителя в процесі формування культури здоров’я у школярів є невід’ємною частиною загального педагогічного процесу та орієнтована на творчий прояв
професійної компетентності яка формується в період його професійної підготовки на основі збалансованого рішення: освітніх; виховних; оздоровчих
і мотиваційних задач в процесі фізичного виховання; впорядкованої системи педагогічного впливу на
його інтелектуальну, емоційно-вольову і практичну діяльність за умови, що педагогічна спрямованість професійно-підготовчого процесу є тією систем оутворюючою основою, навкруги якої
компонується і на яку спирається вся система педагогічних знань, навичок, умінь, професійно-педагогічних дій вчителя.
Висновки.
Теоретичні дослідження дозволили сформу238

лювати висновок про те, що сучасна система фізичного виховання та оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл в неповній мірі відповідає тим вимогам, які на неї покладено державою. Основною
метою є відпрацювання моделі такої діяльності в
закладах освіти, яка б сприяла збереженню та
зміцненню здоров’я школярів шляхом створення
відповідного соціального та фізичного середовища,
цілеспрямованої роботи з формування валеологічної свідомості, здорового способу життя.
Таким чином, була розроблена низка спеціальних педагогічних нововведень, які можна адекватно реалізувати лише за умов значної перебудови
методичної роботи, що зумовлює як ступінь відповідності змістовного й технологічного забезпечення
фізичного виховання, оздоровчого та навчально-виховного процесу означеної школи, її цілям і завданням, так і якість професійної діяльності педагогів.
Основою інноваційних форм і методів
фізичного виховання та оздоровлення учнів є процес спільної, оздоровчо-спрямованої діяльності, що
припускає самовизначення, свободу вибору й активності кожного вчителя й учня стосовно моделей вирішення педагогічних проблем, актуальних для формування, удосконалення та корекції здоров’я дітей,
виховання в них валеологічної свідомості.
Засадами реалізації зазначених форм є система спеціально розроблених методів і принципів,
які відображають базові закономірності ефективного вирішення завдань школи сприяння здоров’ю
(діагностика, профілактика, формування дидактико-реабілітаційної мотивації, корекція та реабілітація, просвітницька діяльність, психологічне кон-

сультування).
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем культури здоров’я людини.
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